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SEKRETI I FAMILJES 
 
 
 
STRUKTURA E JAVËVE 
 
Java e parë:  shtëpia – familja më mikpritëse! Do të vlerësohet grupi që ka krijuar një klimë pozitive, është 
i dëgjueshëm, mikpritës i sjellshëm, ka njohuri të sakta dhe të bollshme mbi mbiemrin e familje-grupit të vet si 
dhe e ka përgatitur këndshëm ambientin e vet)  
 
Java e dytë:  shtëpia më e rregullt, e pastër! Do te fitojë grupi që di të mbajë patër ambientin, jo vetëm kur 
ka radhën e pastërtisë por edhe në pushim, plazh e kudo. 
 
Java e tretë:  familja më origjinale dhe e shkathët! Do të fitojë grupi që arrin të shprehë në mënyrë sa më 
origjinale vlerat që mbajnë të bashkuar familjen (teatër, pantomimë, këngë kërcim… kolazhe etj. (këtu mund të 
futen edhe aktivitete sportive) 
 
Java e katërt:  familja më e përshpirtshme dhe që di të falë! Do të fitojë grupi që do të angazhohet 
konkretisht për t’u lutur për familjen, që di të shprehë faljen me anë të një kremtimi të shkurtër dhe mbi të gjitha 
e jeton atë në jetën e përditshme!   
 
(Teatri është në faqen 55) 
 

Fituesja: familja e vërtetë! Ajo që mbledh pikët maksimale 
deri në fund… 
 
Aktivitete për t’u njohur për t’u bërë në javën e parë të GRUVERIT 
 
A. Për fëmijët 
1. Gjeje kush? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ‘Një ditë verore pa GRUVER’. 

 
Për të ndërtuar grupin 
5. Rregullorja e grupit 

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

karakteristikë që dëshirojnë t’ia bëjnë të njohur shokëve. 
 Pas perdes: pasi prezantohen fëmijët  ndahen në dy skuadra dhe largohen në anët e sallës, në 

mesin e së cilës vendoset një çarçaf i madh që nuk i lejon ata të shikohen. animatori thërret dy 
fëmijë të afrohen (pa u përmendur emrat dhe kur ato mblidhen pas dy anëve të çarçafit ai e ul atë në 
mënyrë që fëmijët të shikohen ballë për ballë dhe fiton ai që ia gjen më shpejt emrin shokut. Kështu 
skuadra që fiton  merr nga ana e vet lojtarin e humbur derisa nga njëra anë të mos mbeten më 
lojtarë.  
 Vendi bosh: sa karrige aq fëmijë, por njëri është pa karrige qëndron në këmbë  dhe mundohet të 

ulet tek e vetmja karrige e lirë. Fëmija që e ka karrigen e lirë në të djathë duhet ta zërë atë me dorë 
dhe të thërrasë emrin e një fëmije tjetër pa u ngatërruar. Fëmija që është akoma në mes do të 
mundohet të zërë vendin që sapo u lirua. Duhet të ulet aty përpara se shoku që e ka këtë vend të lirë 
në të djathte të thërrasë emrin e një fëmije tjetër . 
 Vizatimi i grupit: çdo fëmijë ka të drejtë të bëjë dy vija me lapës dhe të fshijë vetëm një, pa folur 

me njëri tjetrin.  Në fund do të kemi një vizatim të çuditshme ose edhe të bukur. Është interesante të 
analizohet përse fëmijët zgjedhin të fshijnë apo të bëjnë diçka.  ( nuk është e përshtatshëm për 
fëmijët më të vegjël për të cilët loja mund të thjeshtohet duke I bërë të vendosin së bashku se 
çfarë duan të prezantojnë) 
 Të prezantojmë shokun: çdo fëmijë bën një intervistë shokut mbi bazën e disa pyetjeve që mund 

t’i shpikë vetë ose t’ia japë animaotri dhe pastaj me pak fjalë, kur t’i vijë radha, do të flasë për 
shokun e kështu e radhe. 
 Cila ngjyra të pëlqen? Çdo fëmijë zgjedh një ngjyrë e cila i pëlqen dhe me të shkruan emrin e vet 

duke u munduar të tregojë përzënë e zgjedhjes dhe të dhëna të tjera për veten. 
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Dita e parë e teatrit 
 
Tema e ditës: Jeta është një dhuratë 
Shenja e parë 
TEATRI 
 
Përshkrim i objektivave: 
Në këtë ditë duhet të shikohet nga një anë durimi  dhe ndërhyrjet edukative të prindërve, që janë duke 
kërkuar të mirën e fëmijëve të tyre, nga ana tjetër moskuptimi e fëmijëve dhe bindje, që prindërit e tyre 
nuk kuptojnë asgjë. 
 
Në punën e grupeve - mund të njohin njeri tjetrin, pjesëtarët e familjeve të tyre 
 mund të bëjnë ndonjë dinamikë, në të cilën shfaqet,  

o çfarë i pëlqen atyre tek prindërit të tyre 
o çfarë nuk i pëlqen mbi ta 
o cila sjellje prindërit e tyre t’i acaron më shumë 
o si e imagjinojnë veten e vet në rolin e prindërve pas x vitesh 
o çfarë nuk do të kishin bërë kurrë me fëmijët e tyre kur të bëhen prindër  
o çfarë duan të mësojnë nga prindërit të tyre 
o të luajnë situatën, në të cilën fëmijë është duke thëne gënjeshtër - si do të ishit reaguar 

ata 
o cila sjellje e tyre prindërve të tyre pëlqen 
o cila sjellje në të kundërtën prindërit dënojnë dhe pse sipas tyre 

  
Është mirë, që animatori i grupit të nënvizojë  rëndësinë e dashurisë në familje, e cila pranon të gjithë 
kështu si janë dhe i do pa kushte. 
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi: Ta mendosh jetën si dhuratë e Zoti. Ai na ofroi një botë të mrekullueshme që duhet të 
respektohet në çdo formë të sajë edhe pse shumë gjëra na duken të parëndësishme por që ekzistojnë, 
sepse Zoti vetë i ka dashur. 
Materialet: Dy fletë të bardha për secilin fëmijë. Nëse është e nevojshme lapsa e goma. Dy kartona, 
letër ngjitëse. 
Koha: Rreth 30 minuta 
Sugjerime për animatorët: Në kartonin e parë të ngjiten vizatimet (një jetë e trishtuar). Në kartonin e 
dytë të ngjiten vizatimet (një jetë e gëzuar): Zoti na ka dhuruar një jetë të pasur dhe të denjë që të 
jetohet në çdo moment. Çdo moment dhe çdo person që takojmë përfaqëson prekjen e ngjyrave që 
ngjyros jeta jonë dhe botën tonë ashtu si e ka menduar Zoti për ne. Pasi të ngjisni vizatimet, reflektoni 
me to kundrejt pyetjeve të poshtë shënuara. 
Zhvillimi:  
Pjesa e parë: Shpërndani secilit fëmijë nga një fletë dhe i kërkoni të vizatojë një kopesh të gjelbëruar. 
Vini në dispozicionin e tyre vetëm ngjyrat e forta (gri, të zi, blu, vjollcë etj...) dhe shpjegojini atyre që 
duhet të punojnë me to.  
Pasi të mbarojnë vizatimet merrini dhe ngjitini në një nga kartonat.  
Pjesa e dytë: Shpërndani fletën e dytë “vizatoni një kopsht të lulëzuar” por këtë herë vendosni në 
dispozicionin e tyre ngjyrat e çelura dhe vazhdoni si më parë, pasi të jetë përfunduar, merrini dhe 
ngjitini në kartonin e dytë.  

1. Sipas jush: Cili karton është “ i gjallë” dhe i bukur? Përse? 
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2. Realiteti, si ne e shohim, nuk është gri dhe e trishtuar si në kartonin e parë. Zoti na ka dhuruar 
një botë me ngjyra dhe plot me jetë, është detyrë e jona, ta mbajmë kështu. 

E pastaj.... 
Bëni fëmijët të reflektojnë mbi këtë fakt që, pikërisht ata kanë kërkuar ngjyra më të gjalla për ta bërë 
më të mirë punën e tyre të parë. 
Zoti na ka dhuruar jetën që të jetë e bukur si ngjyrat e gjalla dhe jo me trishtim dhe me ngjyra gri. 
 
2. LOJA për klasën e 1-4    Gjuetia ne objektet familjare! 
Për animatorët. Me këtë lojë duam ta kuptojnë fëmijët se si gjërat që na rrethojnë nuk janë të kota dhe 
mund të gjejnë familjen e vërtetë. 
Karakteristike: 2+ skuadra, kohë e pakufizuar. 
Materialet: Asnjë 
Përgatitja: Ndahen skuadrat dhe vazhdon të ilustrohet loja. 
Zhvillimi: Kur animatori i bie bilbilit për fillimin e lojës skuadrat nisen në kërkim të objektit që mund 
ta kenë në shtëpi, kështu marrin shkas nga historia. (shembull; ora). Fiton ai që në një kohë të caktuar 
sjellë sa më shumë objekte. Një ndryshim mund të jetë vendosja e objekteve dhe fshehja përpara 
fillimit të lojës. Secila skuadër kur i bie bilbilit duhet të rikërkojë objektet; mund të jenë të ndryshme 
nga skuadra në skuadër. 
Fiton ai që në një kohë të caktuar sjell objektet që i kërkohen. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të njihesh me shokët dhe të vlerësosh jetën e përditshme si dhuratë. 
Materiale: Flete, lapsa dhe ngjyra. 
Koha: rreth 30 minuta 
Sugjerime për animatoret: Përdorimi i dialogëve të vizatuara si ndërmjetës i lejon fëmijët të 
“zgjedhin” atë çfarë duan të tregojnë për vetveten, duke i bërë të tyre të veçantat dhe duke u ekspozuar 
vetëm kur e dëshirojnë. Nevoja për të patur një “ndërmjetës” lind nga disa situata familjarë që fëmijët 
mund të jetojnë: momente të vështira, vdekje, ndarje, sëmundje, familje të ‘zgjeruara’ të gjitha këto 
duhet që t’i kemi parasysh. 
 
Zhvillimi: T’u dhurosh një fletë të ndarë më parë në 4 pjesë të gjata. T’i ftosh të prezantohen në 
tekniken e “librit vizatimor”. Tema: një mëngjes i zakonshëm në shtëpi”. Personat që gjenden? Çfarë 
bëjnë? Të lësh 15 minuta për këtë moment individual. Pastaj i lini të flasin për veten nëpërmjet këtij, 
në grupe. Aktiviteti zhvillohet si loja me shishe. Vihen në rreth, në qendër vihet shishja.  
 
4. LOJA për klasën e 5-8 “Stafeta ekologjike” {lojëra origjinale}  
Për animatorët 
Prindërit tanë janë për çdo njërin prej nesh një siguri dhe një ndihmë në jetë. Të gjendesh  
papritur pa to sjell vështirësi të mëdha. Vetëm bashkëpunimi i të gjithëve mund të transformojë jetën 
në një dhuratë për të zgjidhur Enigmen.           
Karakteristikat: 
2+ skuadra; lojë me  kohë   . 
 
Materiali: 
Për çdo skuadër: 3+ shami ose copë stofi për t’u lidhur duart lojtarëve; bileta ose kartona ku në to 
duhet të jetë e shkruar kjo frazë “TË FALENDEROJ O ZOT PËR FAMILJEN TIME ” dhe disa 
kartona të tjerë jo të shkruar, numri i kartonëve duhet të jetë i njëjtë; një shportë ku lojtarët duhet të 
hedhin kartonat e mbledhur.           
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Përgatitja: 
Shpërndahen biletat\kartonat, ata që janë të shkruara dhe ata që nuk janë shkruar përmbys. Skuadrat 
vendosen në rresht afër njëra tjetrës. Vendosen shportat ose kutijat në një pjesë të fushës duke 
respektuar vendin e skuadrave. Lojtarët e parë të çdo rreshti duhet t’i kenë të lidhura duart pas shpine.     
 
Zhvillimi: 
Pas fishkëllimës lojtari i parë i çdo skuadre niset drejt qendrës së fushës dhe me duar të lidhura pas 
shpinës duhet të kërkojë biletën që është e shkruar fraza dhe duhet ta çojë në shportën që i 
korrespondon skuadrës së tij; pasi e bën këtë kthehet prapa dhe pasi të ketë arritur lojtari pasardhës 
mund të niset. Lojtarit që përfundon i zgjidhen duart dhe i lidhen lojtarit që duhet të fillojë lojën. Në 
fund të lojës bëhet numërimi i biletave dhe cila skuadër ka mbledhur më shumë bileta të shkruar me 
frazën është fituese e lojës.          
 
FJALË KYÇE: MREKULLI-MAHNITJE/ FALENDERIM 
 
I ka ndodhur Mama Margaritës: Në natën e bukur dhe qiellin e mbushur me yje, ndërkohë që me 
fëmijët e saj rri për të marrë freskinë në pragun e shtëpisë thotë: “Është Zoti që ka krijuar botën dhe ka 
vënë shumë yje lart”. Kur livadhet janë plot më lule, përshpërin: “sa gjëra të bukura ka bërë Zoti për 
ne”. Pas vjeljes, ndërkohë që tërheq frymën pas lodhjes së tregimit, thotë. “Falënderojmë Zotin. Ka 
qenë i mirë me ne. Na ka dhënë bukën e përditshme. 
 
Nxitja për të menduar: Jemi mësuar të shohim përreth nesh shume gjëra që nuk dimë se nga vijnë. 
Provojmë ta pyesim disa herë veten, përballë një peizazhi te bukur, përballe ndodhive tona në shkollë, 
në familje, përballë dashurisë që na tregojnë njerëzit që jetojnë pranë nesh kemi arritur të falënderojmë 
Atë që na krijoi dhe që bëri të mundur gjithë këto.  
 
Lutja: Lavdëroje Zotin tonë me kitare 
këndoni Zotit me dajre, 
lartësojeni Atë me akordet e psalme; 
lavdërojeni dhe thirreni emrin e Tij. 
 
Sepse Zoti është Hyji 
që i ndalon luftërat. 
 
Do të lartësoj për Zotit tim një këngë të re: 
Zot, ti je i madh dhe i lavdërueshëm 
i mrekullueshëm në fuqinë tënde të pathyeshme. 
 
Ty të përulet çdo krijesë në tokë: 
sepse Ti urdhërove e të gjitha gjërat u bënë; 
dërgoje shpirtin tënd e na ripërtërij 
sepse asnjëri nuk mund të rezistojë ndaj zërit tënd. 
 
Malet mbi bazën e tyre 
bashkë me ujërat që hidhen përpjetë,  
përpara teje shkëmbinjtë do të shkatërrohen si qirinjtë; 
me ngjyrat që kanë shqetësimet e tua 
Ti do të jesh gjithmonë i përshtatshëm. 
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Angazhimi: Të kujtosh një fakt, ngjarje të bukur të sotmes dhe provo të falënderosh Zotin për këtë. 
 
 

Dita e dytë 
 
Familja në të cilën jetohet dashuria është e hapur për të tjerët 
 
Shenja e dytë 
Tema: Së bashku jemi më të fortë 
 
TEATRI: 
 
Përshkrim objektivave: 
Në këtë ditë duhet të shikohet, që në jetë duhet të përballohen probleme të ndryshme dhe që të duash 
dikënd, nuk d.m.th. që duhet të kesh të njëjtin opinion  
 
Në punën e grupeve –  
 

o Fëmijët mund të shkruajnë cilët fjalët nuk duhet të përdorim në një diskutim (për shembull:  
budalla, idiot, marrë...) 

o Si reagojnë ato ndaj personave të ndryshëm  a janë ta gatshëm të mirëpresin edhe personat e 
ndryshëm 
o cilat janë problemet, për të cilat prindërit e tyre diskutojnë më shpesh 
o cilët janë gjerat, për të cilët më shumë grinden me vëllezërit dhe motrat të tyre 
o dy veta mund të bëjnë diskutim për ndonjë çështje, që secili prej tyre e shikon ndryshe 

(të japim lek lypësve, po apo jo; të lejojmë, që të tjerët kopjojnë nga ne detyra; është e 
mirë të tallesh me një pijanec...) etj. 

o të tjerët kanë detyrën të shënojnë çdo qëndrim, që sipas tyre nuk ka vend në një 
diskutim, pastaj mund të diskutohet... 

 
Është mirë, që animatori i grupit nënvizon - rëndësinë të shohim problemet e të tjerëve dhe t’i 
kërkojmë të ndihmojmë në mundësitë tona. 

- duke bërë diskutim, të dëgjojmë opinioni e personit tjetër me respekt 
 
 
Tema: Prit një mik (shto një vend në tavolinë) 
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi. Fëmijët sot kuptojnë që të takosh persona të rinj është pasuri që “shfrytëzon” mbi të gjitha 
është në vështirësi, nëse ecja është e gjatë dhe nuk është e mirë dukshme. 
Materialet: Një përbërës i grupit tjetër  
Nëse keni në këtë ditë ndonjë pyetje, përfitoni. 
Koha: Rreth 20 minuta. 
Sugjerime për animatorët. Mendoni rreth pyetjeve që fëmijët mund të bëjnë “për ftesën”, në 
referimin e jetës së tyre por edhe si po e përjetojnë eksperiencën me fëmijët në verë. 
Zhvillim: Futini në grup persona të rinj në mënyrë që fëmijët të mos bëjnë shumë rrëmujë. Filloni këtë 
aktivitet duke ua kërkuar pikërisht atyre nëse shohin apo njohin dikë apo diçka të ndryshme. Procedoni 
mbi një prezantim të shkurtër e pastaj lëreni që në mënyrë të rregullt të jenë ata që njihen me të ftuarit. 
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Për të vepruar 
1. Çfarë keni provuar duke pasur mes jush një person të ri? 

A do të merrni në shtëpi diçka të bukur apo të re nga ky takim? 
 
2. LOJA për klasën e 1-4 FLUTURIMI I BESIMIT 
Protagonistët bëjnë sikur po flisnin mes njëri-tjetrit. Për t’i ndihmuar duhet ta kalojmë këtë provë në 
mënyrë që të tregojnë besimin tonë dhe aftësinë për të pranuar të tjerët. 
Për animatorët: Në episodin e sotëm fëmijët gjenden të vetëm në kërkim të prindërve të tyre. Del në 
pah aftësia e pranimit të tjerëve në momentin kur fëmijët kanë frikë të qëndrojnë vetëm. 
Karakteristike: Skuadrat ndahen brenda vendit të tyre në çifte; loja në kohë të ndryshueshme. E hapur 
ose e mbyllur. 
 
Materialet: Për secilën skuadër; një shami ose një cope stofi për të mbyllur sytë njërit nga dy lojtarët. 
Përgatitja: Formohen çifte për çdo skuadër, duke i dhënë secilit lirinë për të zgjedhur një shok. Një do 
të bëjë aeroplanin dhe tjetri pilotin. Kush bën aeroplanin i ka sytë e mbyllur. Pilotit që nget aeroplanin, 
nga larg i shërben një kod i vendosur më parë nga ata. Për shembull: 1= përpara, 2= prapa, 3= majtas, 
4= djathtas. 
Vendoset një pikë nisje dhe një pikë arritje. 
Zhvillim.: Piloti qëndron në pikën e nisjes ose shkëputjes; me fishkëllimën e fillimit niset aeroplani që 
drejtohet nga piloti që komandon shokun drejt arritjes, duke dhënë urdhëra me zë të lartë me kodin 
sekret. Kush arrin i pari fiton dhe skuadrës i shënohen pikë. Fiton skuadra që bën më shumë pikë. 
 
3. AKTIVITETI I klasës 5-8 
Objektivi: Të rriten në aftësinë e mikpritjes si dhurues të dhuratave të mëdha. 
Materialet: Fleta të bardha, pena, lapsa, kapsatriçe e thumba të vegjël, ngjitës. 
Koha: rreth 30 min. 
Sugjerime për animatorët: Për ta bërë më të kuptueshme dhe domethënëse metaforën mund të 
përdoret ngjitës për rrathët e zinxhirëve individualë e pincatriçja për t’i lidhur zinxhirët e tyre me ato të 
grupit ose e anasjelltas, duke i ftuar fëmijët që të kuptojnë zgjedhjen… Fletët mund të jenë të ngjyrave 
të ndryshme. Për të ndërtuar zinxhirin e grupit është e nevojshme që të “prishen”, disa rrathë… cilët 
janë sjelljet jo të mira tonat që duhen eliminuar, për të lejuar një mikpritje të vërtetë? Përdorimi i 
foljeve HAP dhe  MBYLL na jep mundësi për ndërtimin e dy kartelonave me hapjet dhe mbylljet e 
grupit (vështirësitë, grindjet, dhe në fund të javës së parë nëse aktiviteti parashikohet për 4 javë). 
Veprimtaria: Pasi çdo fëmije i jepet fleta dhe stilolaps, ftohen ta ndajnë fletën në 10 shirita, e të 
shkruajnë sjelljet, aftësitë, defektet, pasionet e tija, një për rresht. Pastaj pasi ta ketë ndarë fletën në 
10shirita, priten dhe lidhen njëri me tjetrin derisa formohet zinxhiri. Të lihet për punë individuale 
rreth15 min. kohë. Kur të mblidhen në grup, u thuhet fëmijëve të tregojë atë çfarë kanë shkruar në 
zinxhirin e vet, e pastaj të bashkohen zinxhirët për të formuar një të vetëm. Por, si mund t’i 
bashkojmë?. Të merren mendimet e fëmijëve, duke treguar si e kanë formuar zinxhirin personal.  
 
4. LOJA për klasën e 5-8 “BASHKOHU ME NE” (AMEBA) 
Për animatorët: Kjo lojë është mjaft “fizike”, dhe për këtë arsye duhet të keni kujdes për të vegjlit. 
Materiali: Asgjë 
Përgatitja: Për çdo skuadër formohen grupe të vogla nga 4-5 persona të cilët lëvizin në rreth duke u 
mbajtur për dore. Çdo grup është një amebë. 
Zhvillimi: Kur fillon loja çdo amebë niset drejt amebave të skuadrës kundërshtare. Pasi t’i kenë arritur 
kërkojnë t’i “përfshijnë”. Në qoftë se një lojtar i një amebe e humb lidhjen me shokët e tij dhe 
përfundon në rrethin të skuadrës kundërshtare eliminohet. Përbërësit e amebës së mbetur bashkohen 
dhe formojnë një amebë më të vogël. 
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Në qoftë se në një amebë mbetet vetëm një lojtarë, ky bashkohet me amebën shoqe që ka numrin më të 
vogël të lojtarëve. 
Fiton skuadra që i eliminon të gjithë kundërshtarët. 
 
5. Aktivitet ekstra; 
Të formojmë një zemër që mirëpret 
 
Ta ndajmë kartelonin në dy pjesë në të cilën fëmijët shkruajnë emrat e personave që sipas tyre kanë 
nevojë për mikpritje (të huajt, të varfrit, të sëmuret etj.) në pjesën e dytë duhet të shkruajnë mbiemrat e 
tyre si përfaqësues të familjes së tyre duke i vënë secilit një numër. Fëmijët pasi të kenë reflektuar janë 
të ftuar të lidhin familjen te tyre me llojin e personave që sipas tyre familja e vet është e gatshme të 
mirëpresë. 
 
Për të dialoguar 

1. A të ka ndodhur të kesh si mik në shtëpi një person që nuk është si ti?  
2. Nëse po si të është dukur? Trego. 
3. Nëse një person të “ndryshëm’ e takon jashtë ambientit familjar si sillesh? Nëse do ta takoje a 

do ta bëje mik apo do t’i rrije larg? 
 
Fjala kyçe. Mikpritje dhe mirëpritje. TË MIRËPRESËSH TË GJITHË. 
 
I ka ndodhur edhe mama Margaritës. Afër shtëpisë së saj ishte një pyll. Disa herë, në darkë, tek 
dera e shtëpisë trokitnin grupe të vogla “të ndjekur nga policia”. Vinin e kërkonin një lugë gjellë e pak 
vend për të qëndruar ndonjë natë. Margarita nuk kishte frikë nga këto vizita. Ishte mësuar gjatë kohës 
së Napoleonit, të rinjtë që kishin ikur nga lufta ishin të shumtë. U merrnin me gjëra jo të mira për të 
mbijetuar. Tani ata ishin ish-ushtarakë që pas shumë betejash, nuk arrinin më të punonin në ara e 
vazhdonin zanatin e tyre me armë në krah e duke u vjedhur tregtarëve çfarë kishin. Ajo që të tmerronte 
në ta ishte fakti se i ndiqte policia. Në shtëpinë e mama Margaritës gjenin gjithnjë mikpritje. Kërkonin 
nga ajo një copë bukë e një gotë ujë, një vend për të kaluar natën e errët, e pastaj largoheshin në qetës. 
E dinin mirë se nga ajo shtëpi nuk dilte asnjë lloj fjale e askush nuk i gjurmonte. Ajo që ishte e 
jashtëzakonshme tek mama Margarita ishte se ajo i mirëpriste të gjithë, nuk merrte parasysh asnjë lloj 
situate, sepse thoshte: tek të tjerët shoh Jezusin që kërkon ndihmë. Ishte ky motivi i veprimit të saj. 
 
Lutja: Më ndihmo o Zot, të jem për të gjithë një shok, një mik, 
që mikpret me mirësi, 
që jep dashuri, që dëgjon pa lodhje e falënderon me gëzim. 
Një mik të sigurte që ta kesh pranë në nevojë. 
Më ndihmo të jem një prani e sigurte. Të tjerët të mund t’i drejtohen kur të dëshirojnë, që të ofrojë një 
miqësi të sinqertë, 
të shfaq një paqe të gëzuar, paqen tënde o Zot. 
Bëj që të jem i gatshëm të mirëpres, sidomos më të dobëtit dhe të pambrojturit. 
Kështu pa kryer vepra të jashtëzakonshme, unë mund të ndihmoj të tjerët që të ndihen më afer teje, o 
Zoti i dashurisë. 
 
Angazhimi: Angazhohem të mësoj emrat e të gjithëve, të grupit tim e të grupeve të tjera. Të luaj me të 
gjithë me kënaqësi. 
 

Dita e tretë 
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Tema: JETO NË GËZIM Varfëria ekonomike nuk e pengon lumturinë 
 
TEATRI: 
Në punën e grupeve - dinamika - lista e dhjetë gjërave  më të rëndësishme (materiale), që i kemi, 

pastaj dalë ngadalë duhet të heqim nga një, deri kur na mbet vetëm një. A mund të jetojmë pa 
ata, që i kemi hequr?  

 Tregojmë, apo vizatojmë për çastin më të bukur, që kemi kaluar në jetë 
 Çfarë shkaktoi lumturinë tonë? Një send? Apo ndjenje, që jemi të dashur... 
 Çfarë na bën të palumtur? 
    
Është mirë, që grupi pas punës të arrijë tek përfundimi, që lumturia jonë nuk qëndron në gjerat, që i 
kemi, por në aftësinë tonë të dimë të gëzojmë, të shohim gjerat nga ana pozitive, të dimë të vlerësojmë 
gjërat dhe situatat, që na rrethojnë. 
 
1. AKTIVITETI për klasën e1-4 
Objektivi: është bukur kur fëmijët arrijnë të bëjnë festë, pa e tepruar dhe pa kërkuar të bëjnë dëngla. 
Është gëzimi i thjeshtë i festës me miqtë me stilin që shënon edhe oratorin. E rëndësishme është që të 
respektojmë njëri tjetrin.  
Materialet: Fleta me numër të mjaftueshëm për të gjithë, stilolapsa ose lapsa, një mbajtës, një CD 
(madje do të ishte më mirë një kitarë me disa libra këngësh. 
Koha: Rreth 20 minutash. 
Sugjerimet për animatorët: Duke parë që muzika është tamam karakteristikë e një feste të përpiqemi 
të zhvillojmë këtë aktivitet në klimën e duhur mes këngëve dhe vallëzimeve.  
Do të shihni që të gjithë do të marrin pjesë me kënaqësi. Ideja është tamam ajo që të bëjmë një festë të 
gjithë së bashku… 
Zhvillimi: Jepini secilit fëmijë nga një fletë dhe nga një stilolaps. Ata duhet të shkruajnë një këngë, një 
bans ose një vallëzim që u pëlqen atyre (nga ato që dëgjohen në grupin verorë). Thuajuani atyre që të 
palosin fletën dhe ta vendosin brenda mbajtësit. Mblidhini të gjitha fletat përzini dhe lexoni disa prej 
tyre. Ndiqini së bashku me të gjithë grupin këngën, bansin, apo vallëzimin që është shkruar në letër. 
Për të vepruar: Si çdo festë që respektohet ka dhe zbukurimet e saj; për këtë, nëse ju doni fëmijët 
mund të bëjnë kapele ose objekte të tjera, përse jo?! 
 
2. LOJA për klasën e 1-4 PIKTORI BUZAGAZ  e me sy mbyllur 
Për animatorët. Në episodin e sotëm fëmijët përballen me temën e gëzimit dhe argëtimit. Pasi të 
kalojnë këtë lojë fëmijët do të kuptojnë që argëtimi mund të gjendet dhe në gjëra të vogla. 
Karakteristike: 2 ose më shumë skuadra; kohë e pakufizuar. 
Materialet: Fletë vizatimi, lapsa ngjyrash dhe fashë për t’u lidhur sytë fëmijëve. 
Përgatitja: Ndahen fëmijët në skuadra, për çdo skuadër një ose dy fëmijë duhet të kenë sytë e lidhur 
në radhë për t’u bërë piktorë në një kohë minimale, e cila vendoset nga animatori, dhe fëmija duhet të 
vizatojë objektin e kërkuar nga animatori. 
Duhet të jenë objekte të çuditshme në mënyrë që të nxiten ose ngjallen të qeshurat midis të 
pranishmëve. 
Zhvillim: Në radhë një nga fëmijët i quajtur piktor, duhet të vizatojë sa më bukur një objekt, mbi një 
fletë. Me kalimin e kohës animatori bën që skuadrat të shohin punën e gjithë secilit, skuadra do të ketë 
një kohë minimale për të menduar dhe më pas të japë një përgjigje, në rast se asnjëra nga skuadrat 
nuk mund të arrijë të japë një zgjedhje, animatori i shton detaje vizatimit dhe fiton kush grumbullon 
më shumë përgjigje të sakta, dhe kush e gjen më mirë objektin e çështjes. 
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3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të stimulohet një reflektim mbi bukurinë e gjesteve të vogla të ditës që kalohet sëbashku. 
Materiale: Fletë të bardhe, stilolapsa 
Koha: 30 min. 
Sugjerime për animatorët: Lërini fëmijët të dërgojnë në shtëpi letrën që kanë shkruar sot, ose mund 
të lexohen në momentin e lutjes para të gjithëve si falënderim. 
Veprimtaria: Pasi të jetë treguar shkurtimisht historia e teatrit, ftohen fëmijët t’i shkruajnë një leter 
prindërve duke ju treguar momente lumturie, gëzimi që kanë kaluar së bashku. 
 
     I dashur baba…. E dashur mami, 
të kujtohet kur… 
 
Të lihet për këtë moment individual 20 min. Pastaj t’u propozohet një shkëmbim të shpejtë në grup. 
 
4. LOJA për klasën e 5-8 “Shkronjat  E HUMBURA” (ALFABETI) 
Sot shokët tanë kanë gjetur disa shkronja që gati po digjeshin ndoshta mund t’i ndihmojmë për të 
rindërtuar përmbajtjen. 
Karakteristikat: 2 skuadra. 
Materiale: Për çdo skuadër: 31 ose më shumë fletë ose kartona të vegjël; litar të vegjël ose spango me 
gjatësi rreth 80 cm; materialin e nevojshëm për të vizatuar ose stampuar mbi fletë. 
Përgatitja: Duhet shkruar ose stampuar mbi fletë shkronjat e alfabetit në mënyrë vertikale, një 
shkronjë për çdo fletë, sa më të mëdha; këshillohet të përdoret alfabeti anglisht. Të gjitha skuadrat do 
të jenë të pajisura me shkronja të njëjta, duhet të përgatisin aq çifte letrash sa skuadra janë, është e 
nevojshme të përsëriten zanoret të paktën një herë. E rëndësishme është që çdo skuadër të ketë në 
dispozicion të njëjtën kohë. Animatorët duhet të mendojnë disa fjalë ose fraza të shkurtra, që duhet të 
jenë hartuar nga fëmijët duke përdorur shkronjat, loja bëhet më interesante në qoftë se do të 
zgjidheshin fjalë ose fraza të lidhura me historinë ose që të jenë fjalë që kanë humor brenda. Çdo flete i 
ngjitet një kordon i vogël në mënyrë që duke u kapur për letrën me shkronjën e shkruar në mënyrë 
vertikale të mund të varet në qafë. çdo skuadre i jepet një sasi shkronjash të përgatitura ku pjesëtaret i 
ndajnë këto shkronja mes tyre. Në rast se skuadra ka më pak lojtarë sesa shkronjat në dispozicion, disa 
lojtarë do të marrin dy shkronja. Shkronjat e dyta të përdoren më pak. 
Zhvillimi: Skuadrat vendosen në një anë të fushës; arbitri e thotë me zë të lartë fjalën ose frazën që 
duhet ta formojnë; lojtarët e çdo skuadre që kanë letrat e nevojshme duhet të kalojnë fushën dhe të 
vendosen në një farë pozicioni ku fjala ose fraza të mund të lexohet nga arbitrat dhe lojtarët; skuadra e 
cila arrin e para këtij qëllimi fiton një pikë. Loja përfundon atëherë kur janë përdorur të gjitha frazat 
ose fjalët, dhe fiton skuadra që ka mbledhur më shumë pikë. 
 
5. Aktivitet ekstra: 
 
Qëllimi: T’i ndihmojmë fëmijët të kuptojnë arsyet e gëzimit që jetojnë në familjet e tyre, me shokët etj. 
Materiali: 2 kartelona , në njërin është i vizatuar një frigorifer në tjetrin një tabelë e madhe 
 
 
Ftohen fëmijët të mendojnë për momentin më të bukur, ta shkruajë në një cope letër që më pas ngjitet 
mbi kartelonin ku është vizatuar frigoriferi. . 
Pastaj animatori fillon bisedën duke bërë pyetje: 
 

1. Çfarë e bën të veçantë momentin që keni zgjedhur? 
2. Përse e preferoni në krahasim me një tjetër? 
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3. A dini të thoni  momente të tjera? 
4. A mendoni t’i përmirësoni në ndonjë mënyrë këto momente ( me qëndrimin tuaj? 
5. A mendoni se dini t’i vlerësoni gjestet e vogla e gjërat e thjeshta që ndodhin në jetën e 

përditshme? 
 
Pasi të keni mbaruar ftonin fëmijët të shkruajnë mbi një cope tjetër letre angazhimin e tyre konkret për 
të bërë më të bukur momentet që i pëlqejnë në familje.  
 

6. Këto letra ngjiten mbi kartelonin e dytë.  
 
Fjala kyçe: Gëzim Qetësi 
 
I ka ndodhur edhe Mama Margeritës: Në fillim të dhjetorit të vitit 1854 Kryetari i bashkisë së 
Torinos e shpalli të kaluar sëmundjen e kolerës. Në jetimoren e Shën Dominikut shumë familje kishin 
shkuar të adoptonin fëmijët, e siç ndodh që familjet marrin fëmijët më të mirë, kishin mbetur 20 fëmijë 
nga më të dobëtit e më të vegjlit. Don Bosko shkon e i merr dhe i çon të gjithë në Orator, Pasi ishin të 
gjithë të vegjël, njerëzit e thirrnin atë shtëpi shtëpia e “shkurtabiqeve”. E kërkonin dhe e donin Mama 
Margaritën si nënën e tyre. Ajo në mesin e fëmijëve dukej si Borëbardha me shumë xhuxha. I 
përqafonte, i fshinte hundët, i përkëdhelte gjithnjë, si bënte në Beki, një plakë e varfër por e lumtur. 
 
A kam arritur ndonjëherë të provoj gëzim të plotë? Ndoshta nuk e di as çfarë do të thotë “gëzim i 
plotë”… fëmijët pa nënë, ata i ndihmonte mama Margarita, ishin shumë të kënaqur, me një gëzim të 
papërshkruar, më ka ndodhur ta provoj një gëzim të tillë? Një gëzim që më bën të them 
“Faleminderit!” 
 
Lutja: Lavdërojeni Zotin ju të gjithë miqtë e tij, 
lavdërojeni emrin e Zotit, 
qoftë bekuar Emri i Tij tani e përgjithmonë. 
 
Nga mëngjesi deri në mbrëmje, 
qoftë lavdëruar Emri i Zoti, 
mbi të gjithë popujt 
Zoti ynë është i madh, 
e fama e Tij është më e lartë se qiejt. 
 
Kush është i barabartë me Zotin 
Që fronin e ka në lartësi 
E përkulet të shikojë nga qielli token? 
 
Ai e ngre të vobektin nga pluhuri, 
ngre nga mizerja të varfërin 
për ta bërë të ulet me princat 
mes bijëve të Kishës. 
 
Në shtëpinë e tij bën të banojë ai që është vetëm, 
i lumtur të zbulojë shumë vëllezër. 
 
Angazhimi: Provo të numërosh gjatë ditës, sa herë arrin të thuash “FALEMINDERIT” 
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Dita e katërt 
 
Tema: Të thirrur për… 
 
TEATRI:  
 
Përshkrim objektivave: 
Në këtë ditë është mirë të vëzhgojmë, si vështirësitë i kanë ndihmuar fëmijëve të bëjnë zgjidhje të urta. 
Një grup (familje, shokë të klasës, qytet, shtet) mund të ecë përpara për së mbari nëse çdonjëri nga 
pjesëtarët merr përsipër ndonjë detyrë për të cilën është i thirrur, nëse e dimë të sakrifikojmë diçka nga 
vetvetja për të mirën e të tjerëve. 
 
Në punën e grupeve - më të vegjlit mund të tregojnë, ose vizatojnë detyrën që kanë në shtëpinë ata. 

Cilat janë punët, që zakonisht bën nëna, babai, vëllezër. Nëse shohin disnivel, mund të 
diskutohet cilën punë mund të propozojnë të bëjnë ata personalisht. 

 Më të rriturit mund të diskutojnë mbi rolin e tyre në klasë. Si imagjinojnë një person, që D. 
Bosko përkufizonte si “qytetar i mirë”, çfarë mund të bëjnë për qytetin e tyre - pastërtinë e 
ambientit, përgjegjësi në studim... 

    
Është mirë të ndërgjegjësohet grupi, që çdo person jep kontributin për ecjen e një grupi - përpara ose 
mbrapa. Të vendosin si grup, çfarë konkretisht mund të bëjnë, që gruveri të ecë përse-mbari dhe që të 
jetë përvojë pozitive për çdo pjesëtar 
 
1. AKTIVITETI klasa e 1-4 
Objektivi: Fëmijët janë në kërkim të diçkaje. Por edhe ata nuk e dinë se çfarë është! Edhe ne në jetën 
tonë jemi të thirrur për të bërë diçka të madhe megjithëse akoma nuk jemi në gjendje për të 
“deshifruar” rrugën e marrë përsipër. 
Materialet: Fletë për të gjithë, lapsa, goma, lapsa ngjyrash. Një kartelon. 
Koha: 20 minuta 
Sugjerimet për animatorët: Fëmijët janë të ftuar të shohin sa të rritur do të jenë, duke vendosur mbi 
kartë ëndrrat e tyre. Por jo gjithmonë, këta do të kenë, shpesh jeta na rezervon diçka të mirë dhe kështu 
që jemi të thirrur jo vetëm për lumturinë tonë por edhe për të tjerëve. 
Zhvillimi: Ftoni fëmijët të mendojnë çfarë duan të bëhen kur të rriten… 
Kërkojuni të vizatojnë si e shohin ata vetveten pas 30 vjetësh, me uniformën e tyre të punës, flokët të 
gjatë apo të shkurtër, me një familje apo të vetëm. Ngjitini vizatimet mbi karton dhe reflektoni mbi to 
së bashku. 
Për të vepruar 

1) Ndonjë fëmijë mund të vizatojë gjëra shumë të ngjashme , p.sh “të zërë vendin e Kapitan 
Unçino’s”… Kërkoni të dini nga ata nëse mendojnë se kjo zgjedhje do të bëjë të lumtur vetëm 
atë apo edhe persona të tjerë. 

2) Bëjini të reflektojnë mbi faktin që realizimi i ëndrrave ndoshta ndonjëherë do të thotë të heqësh 
dorë nga vetja për të tjerët. 

 
2. LOJRAT klasa e 1-4   KUSH ËSHTË? 
Grupi ynë i miqve ndahet për të kërkuar të kuptojë diçka më shumë në këtë mister të pashpjegueshëm. 
Për animatorët: Në lojën e sotme duam të bëjmë të kuptojmë që familja ndërtohet duke qëndruar të 
bashkuar në vështirësi pra është një përgjigje ndaj thirrjes për ndihmë të secilit.  
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Karakteristike: 2+ skuadra; kohë e pakufizuar. 
Materialet: Hapësirë e madhe, materiale të ndryshme për një lojë me pengesa. Shumë bileta me 
shkrimin “thirrje” mbi njërën gjysme dhe “përgjigje” mbi gjysmën tjetër. Nga një shami për të mbyllur 
sytë për secilën skuadër. 
Përgatitja: Ndahen skuadrat në tre grupe. Përgatitet një rrugë e njëjtë për të gjitha skuadrat. 
 
Zhvillimi: Kur animatori i bie bilbilit për fillimin e lojës, dy djem të treshes thurin krahët për të 
formuar një karrige. Përbërësi i tretë do të marrë një biletë me shkrimin “thirrje” do të ulet sipër dhe 
treshja do të përgatitet të bëjë një rrugë pa i thyer rregullat. Nga ana tjetër e fushës  do të jetë një 
aniamtor dhe një lojtar nga skuadra e cila do të pyesë e para “Kush është?” 
Lojtari i ulur do të ulërasë emrin e fëmijës me sy të lidhur dhe nëse lojtari që i ka sytë e lidhur do të 
gjejë emrin ne atij që është ulur, atëherë treshja merr fletën me përgjigjen dhe kthehet tek animatori, 
dhe niset treshja e anasjelltë.  
Fiton skuadra që në përfundim të kohës së caktuar do të ketë më shumë bileta me shkrimin “thirrje” 
dhe “përgjigje”. 
 
3. AKTIVITETI klasa e 5-8 
Objektivi: Të forcojmë aftësinë e dëgjimit të fëmijëve; të eksperimentojmë lodhjen dhe gëzimin e 
krijimit të marrëdhënieve domethënëse.  
Materialet: Një hapësirë të mjaftueshme për t’i vënë fëmijët në rreth. 
Koha: Rreth 30 minuta 
Zhvillimi: Është dinamika e “nyjës”: Fëmijët, të vendosur në rreth, me sy te mbyllur dhe krahët të 
shtrirë përpara, duhet te ecin derisa të takojnë me duart e tyre duart e shokëve; gjithmonë me sy të 
mbyllur, të kapin duart e para që takojnë, dhe kur të gjithë të kenë pohuar se kanë gjetur duart e dikujt 
tjetër, hapin sytë. Tani, pa u shkëputur duhet të tentojnë të zgjedhin NYJEN dhe të rindërtojnë rrethin e 
fillimit. Pasi të jenë kthyer të gjithë në grup, do të diskutohet me fëmijët se çfarë ishte e nevojshme të 
bëhej për të rindërtuar rrethin, çfarë lëvizjesh duhet të kryenin dhe çfarë lëvizjesh duhet te evitonin.  
 
Aktivitet ekstra: 
Materiali: disa kartelona ku shkruani ( dashuri, respekt, Besim, Bashkëpunim)  dhe disa të tjerë ku 
shkruani (Përçmim, zemërim, mashtrim, ndarje) pra që janë të lidhura me familjen. 
Materiale për standet 
 
Çdo stand animohet nga një animator 
Stand 1: Dashuria 
animatori do të ketë 4 kartona me dashuri dhe 4 me zemërim. Animatori fton të imitojnë me gjeste 
titujt e katër filmave mbi dashurinë që shokët e skuadrës tjetër ti gjejnë nëse fiton kartoni dashuri 
përkundrazi atë të zemërimt. 
 
Stand 2: Respekti  
Animatori do të ketë katër karton me Respekt dhe katër me mashtrim do të t’i bëjë fëmijëve tri pyetje 
mbi historinë që kanë parë në teatër  
Për. sh. Sa janë protagonistët e historisë 
Përse zihet shpresa me mamin ditën e parë 
 
Stand 3: Besimi 
Ka kartona me besim dhe katër me përçmim. Të bëhet një garë me sy mbyllur pa gabuar duke u 
udhëhequr vetëm nga zëri i shokëve.  
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Stand 4: Bashkëpunimi 
Animatori do të ketë në dispozicion 4 me fjalën shpërbërje dhe këtë me bashkëpunim për provën të 
përgatisni një kartelon ku shkruani (Së bashku, mund t’ia dalim. nuk duhet të ndahemi vetëm 
kështu mund ta gjejmë rrugën) e prisni në copa dhe ftoni skuadrat ta riformojnë.  
Kur të mbarojë loja çdo skuadër do të mblidhet  me animatorin  dhe mund të thotë sipas tij  cila është 
vlera e familjes dhe cila është mos vlerë duke dhënë edhe arsyen 
 
 
Ky aktivitet mund të zhvillohet me klasat paralele ose me të gjithë grupet 
njëkohësisht ditën e premte 
 
4. LOJRA për klasën e 5-8 “Loja e flamurit” 
Ka filluar kërkimi i prindërve duke përshkuar vende të ndryshme dhe vështirësitë e para menjëherë po 
duken. Është e nevojshme bashkëpunimi i të gjithëve për të zgjedhur enigmën. Fëmijët duhet të jenë një 
skuadër e vetme. 
 
Për animatorët: Sot ju ftojmë në këtë lojë. Është e rëndësishme loja “SË BASHKU” për të arritur 
qëllimin e caktuar, sepse rezultatet e mëdha nuk realizohen vetëm, por në bashkëpunimin e skuadrës. 
 
Karakteristikë: Fushë futbolli, dy skuadra. Një këmbë nuk e shpëton tjetrën. 
 
Materialet: dy flamuj. 
 
Përgatitja: Ndahet fusha në dy pjesë. Njëra anë është e njërës skuadër dhe ana tjetra e skuadrës tjetër. 
Dy persona në mesfushë, e dy anash që janë “Bazat”. Në njërën fushë vendosen lojtarët e njërës 
skuadër dhe në tjetrën, lojtarët e skuadrës tjetër. Baza në brendësi të fushës është pronë e skuadrës 
kundërshtare e gjithashtu do të mbajë flamurin e skuadrës kundërshtare. Pra nuk lejohet të hyhet në 
bazë duke mbajtur gjysmën e fushës. 
 
Zhvillimi: Qëllimi i lojës është të arrish të fitosh flamurin tënd e ta dërgosh në bazën tënde. Fusha 
përbëhet me lojtarë të skuadrës kundërshtare. Nëse lojtari gjendet në mesfushë të kundërshtarit mund 
të kapet nga secili lojtar i skuadrës tjetër. Për të kapur një lojtar mjafton ta prekësh pak me dorë. Ai që 
preket duhet të qëndrojë i pa lëvizur derisa të vijë një lojtar i skuadrës së tij e ta lirojë. Kur kalon tek 
baza e tij nuk preket më. Për të dërguar flamurin në mesfushë mjafton ta marrë e ta dërgojë pa u kapur 
nga lojtarët kundërshtare. Nëse preket qëndron i pa lëvizur me flamur në dorë, duhet një lojtar tjetër të 
tentojë ta marrë flamurin e ta dërgoje tek baza. Fiton ajo skuadër që dërgon flamurin në bazë e ka më 
shumë lojtarë në skuadrën e tij. (loja zhvillohet në kohë të caktuar nga animatorët). 
 
Fjala kyçe.  Dëgjim, gatishmëri /THIRRJE 
 
I ka ndodhur edhe mama Margaritës. Ëndërra që Don Bosko sheh kur ishte 9 vjeç. Gjatë edukimit 
gjithmonë e kujtonte këtë ëndërr, zërin e Zotit që e thërret, e drejton. “Kjo ëndërr i kushtëzon të gjithë 
jetën Gjonit, mënyrën e të menduarit, të shikuarit të gjërave dhe të vepruarit”. Kushtëzon edhe 
edukimin që mama Margarita bënte për Gjonin. U bë edhe për të shfaqje e një vullneti superior; një 
ëndërr e qartë për thirrjen e meshtarake të të birit. E bindur se është Zoti edukatori i parë i birit të saj, 
se zëri i Zotit e drejton më mirë se ajo. Mama Margarita duron gjithçka: lodhjet, përuljet, varfërinë, në 
mënyrë që i biri të arrijë studimet. 
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Mama Margarita nuk mërzitet për atë që i biri i kishte thënë, përkundrazi, e ndihmon; pranon 
atë që është vullneti i Zotit, me një shpirt qetësie dhe durimi. Ajo besonte shumë tek Zoti, një besim i 
patundur që e shtyn të bëjë edhe zgjedhje të dhimbshme. 
 
LUTJA: 
 Më mëso që të dëgjoj, o Zoti im, 
atë që më qëndron pranë, 
familjen time, shokët e mi, animatorët. 
Më ndihmo të kuptoj se përsa fjalë unë mund të dëgjoj,  
mesazhi është: “Më prano si person. Më dëgjo o Zot”  
Më mëso të dëgjoj edhe unë të tjerët o Zot i dashur, të huajt,  
nevojtarët e ata pa shpresë.  
Të dëgjoj ankesat e të harruarve, 
thirrjen e të dëshpëruarve. 
Më mëso o Zot ta dëgjoj nënën time, të dëgjoj vetveten. 
Më ndihmo të kem më pak frikë, 
që t’i besoj zërit të brendshëm, që tingëllon në shpirtin tim. 
Më mëso ta dëgjoj Shpirtin Shenjtë, Zërin Tënd o Zot, ta dëgjoj edhe në mërzinë e jetës, në dyshime e 
pasiguri, në zhurmë e në qetësi. Amen. 
 
Angazhimi: Të jem i gatshëm që të pranoj këshillat e animatorve. 
 
 

Dita e pestë  
 
Tema: E vërteta (Rreziku i gënjeshtrës) 
 
Përshkrim objektivave: 

Në këtë ditë përqendrohemi në problemin e gënjeshtrave dhe së vërtetës. Fëmijët mund të 
luajnë lojën, ku një fëmijë ka ndonjë gjë e fshehur, pastaj kalon një fëmijë pas tjetrit dhe tre prej tyre, 
që bëjnë policin, duhet të zbulojnë sipas mënyrës së kalimit, kush e ka atë gjë. Nga këtu mund të flitet, 
çfarë shkakton gënjeshtra, që na bën të ndihemi të vëzhguar, ndihemi keq, kemi frikë, se mos dikush 
na zbulon... Animatori do të kishte mundësi të tregojë ndonjë përvojë personale, kur ka thënë 
gënjeshtra, dhe si ndihej pastaj, sa ishte vështirë për të dalë nga kjo situatë. 

Fëmijët mund të tregojnë apo të shkruajnë, cilat janë shkaqet e gënjeshtrave të tyre: frika, 
dëshira t’i shikojnë të tjerët dhe të duken 

Mund të bëhet edhe me lëmshi ku kalon lëmshi njeri tjetrit, kështu si kalojmë gënjeshtrën të 
tjerëve, pastaj bëhet një rrjetë e cila është shumë e vështirë ta zgjidhësh, nëse të gjithë e hedhin nga 
dora. 
  
Është mirë të bëjnë pjesëtaret e grupit përvojën, që gënjeshtra zbulohet gjithmonë dhe që ia 
ndërlikon jetën të gjithave por sidomos atyre, që e përdorin. 
 
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi: Fëmijët kujtohen për vështirësitë që sjell keqkuptimi dhe aq më tepër dhuna. 
Ndryshueshmëria mes personave është një pasuri e madhe me vlera por shpesh edhe idetë janë të 
ndryshme dhe mund të vendosë njërin kundra tjetrit për shkak të paaftësisë për ta kuptuar dhe pranuar. 
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Materialet: Një imazh lufte apo dy ose tre persona që zihen. Një karton dhe penarelët. 
Koha: Rreth 20 minuta 
Sugjerimet për animatorët: Përfitoni nga situata për të bërë fëmijët që të reflektojnë mbi zënkat e 
tyre dhe sa shpesh gabojnë, nuk dinë ta pranojnë se kane gabuar për të pasur dëshirë të kenë gjithmonë 
të drejtë. Kur bëhet fjalë për të gjetur zgjidhjen e problemeve të tjerëve duket e lehtë por nëse zihen 
sikur të ishin ato? Do të ishte kaq e lehtë t’i pranojnë idetë dhe ndër të tjera të gjeje një kompromis? 
Në konkluzion të aktivitetit të mendojmë së bashku me fëmijët një titull për të shkruar mbi karton në 
mënyrë që të nënvizojmë aspektin pozitiv  të jetesës në harmoni. 
Zhvillim: Bëni fëmijët të shikojnë imazhet që keni zgjedhur. Ftoni të mendojnë mbi arsyet që i bëjnë 
personat të grinden ose arsyet e luftës  në figurë. 
Zgjidhni midis mundësisë duke dhënë 2 ose 3 shpjegime, kërkojini fëmijëve të mendojnë më shumë 
zgjedhje për t’ua sugjeruar personave që zihen për të gjetur qetësinë dhe për të shkuar mirë me njeri-
tjetrin. Shkruani zgjedhjen e gjetur mbi karton, pasi të keni ngjitur imazhet. 
Për të vepruar: 

1) A keni menduar ndonjëherë kur ziheni të mos ngulni këmbë vetëm në arsyet tuaja por edhe të 
dëgjoni arsyet e të tjerëve? 

2) Në diskutimet tuaja është më e frekuentuar fjala UNË apo ekziston edhe fjala TI? 
 
2. LOJA për klasën e 1-4 MË DËGJO( DËGJOMË) 
Fëmijët ose te rriturit zihen! 
Për animatorët: Në gjurmët e sotme mund të zgjedhim rëndësinë për të dëgjuar të tjerët. Me këtë lojë 
duam t’u tregojmë të gjithë fëmijëve pikërisht rëndësinë e këtij gjesti. 
Karakteristike: 2 ose më shumë skuadra. Koha e lojës e ndryshueshme. 
Materialet: Nga një karrige për çdo fëmijë. 
Përgatitja: Fëmijët ndahen në skuadra dhe pozicionohen në formën e një rrethi (në një rreth) 
Zhvillimi: Fëmijët e secilës skuadër janë të vendosur në dy rreshta karrigesh, distance prej rreth 10 
metra larg njëra-tjetrës. Niset fëmija i njërit rresht, ngrihet, vrapon drejt fëmijës së parë të rreshtit 
përballë tij dhe duhet t’i thotë një fjalë tek veshi p.sh (sot), ulet në vendin e tij, dhe ky vrapon drejt 
rreshtit të kundërt. 
Kur të arrijë tek shokët e tij duhet të përsërisë fjalën e parë dhe për më tepër thotë një tjetër fjalë që 
mund të ngjajë me të p.sh (sot shkoj) dhe kështu me radhë, fëmija pasues do bëjë të njëjtën gjë (sot 
shkoj me) ai më pas të njëjtën gjë (sot shkoj me Lukën) dhe kështu vazhdon. Është e rëndësishme që 
fëmijët të mos të sugjerojnë fjalë. Fiton ai që në mbarim të kohës ka mundur të thotë sa më shumë fjalë 
të mundshme. 
Në rast se një fëmijë gabon në një fjalë, kjo skuadër duhet të rifillojë me një frazë tjetër. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të vlerësohet kapaciteti dhe autokritika. T’u ofrohet ndonjë instrument për të ndihmuar në 
njohjen e gabimeve. 
Materialet: (një çift për grup), fleta e stilolapsa. 
Koha: 30 min. 
Sugjerime për animatorët: Imazhe ambigue, dhe iluzione optike mund të jenë të shumëllojshme, nga 
më të thjeshtat iluzione gjeometrike, pamja e një fëmije, i një të moshuari, dy të rijnë në profil etj. Disa 
shembuj mund të gjinden edhe mbi site interneti. 
zhvillimi: Pasi të ndahet fëmijët në grupe nga 6-8, t’ju tregohet atyre disa imazhe ambigue/iluzioni, 
optike e të ftohen që t’i interpretojnë. Në asamble pastaj të ballafaqohen mendimet, e nëse nuk kanë 
asnjë interpretim, t’ia themi ne. Të favorizohet mendimi mbi gjërat që janë të dukshme, mbi gabimet e 
mundshme, gjykimet e gabuara dhjetë sipërfaqshme. etj. T’u jepet një kohë individuale rreth 10 min, 
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në të njëjtën kohë të identifikohen 5 lloj sjelljesh, virtytesh që kanë dalë nga diskutimi. Fletët mund të 
jenë anonim, mund të sillen për lutjen në mbyllje të ditës. 
 
4. LOJA për klasën e 5-8“PROVA TEKNIKE TË TRANSMETIMIT” (LOJË ORIGJINALE) 
 
Për animatorët: Kjo lojë stil topa luftash shërben për t’u bërë të ditur fëmijëve që të komunikuarit, 
dhe të dëgjuarit kanë të njëjtën rëndësi… Asnjëra prej këtyre dy gjërave nuk është e thjeshtë të vihet në 
veprim.  
Karakteristikë: 2 skuadra; fushë e përkufizuar; lojë eliminimi; garë vrapimi. 
Materiali: 1 top. 
Përgatitja: Të përgatitën një numër i mirë frazash (mund të merren edhe nga ndonjë libër), të ndara në 
fjalë. Përgatitja e fushës si në figurë. vendoset maksimum i kohës se lojës dhe pastaj çdo skuadër do t’i 
transmetojë sipas radhës frazat. 
Zhvillimi: Animatorët zgjedhin si skuadër qendrore, skuadrën A, katër portierë që do të vendosen si në 
figurë, ndërkohë për skuadrën B zgjedhin një “lajmëtar”; lojtarët që teprojnë të skuadrës A vendosen 
në qendër. 
Skuadra B ndahet në dy grupe: gjysma e skuadrës do të shkojë në zonën ”transmetuese”, ndërsa tjetra 
në atë “marrëse” së bashku më lajmëtarin; transmetuesve do t’ju komunikohet në mënyrë të fshehtë një 
frazë e zgjedhur nga ato të përgatiturat, në fillim nga më të thjeshtat. 
Në fillim topi do të jetë i skuadrës A, që do të tentojë të godasë lojtarët e skuadrës B. Por tjerët mund 
të marrin topin por nuk mund të godasin: duhet të kalojnë patjetër nga skuadra qendrore. Nëse topi 
mbetet ne fushën e skuadrës B, lojtarët e A duhet të marrin. Lajmëtari nuk mund të goditet. Në të 
njëjtën kohë grupi “transmetues” i skuadrës B do të tentojë (duke thërritur) të “dërgojë” frazën e grupit 
“marrës”; skuadra A, në të njëjtën kohë, është e lirë të shqetësojë transmetimin duke ulëritur.  
Sa herë që skuadra A godet një kundërshtare shtohet vështirësia e transmetimit: eliminohet nga loja ai 
që është goditur ose dënohet skuadra B. Informacionet e mbledhura nga pjesëtarët e marrësve do t’i 
referohen lajmëtarit që ai mund të quaj të arsyeshme t’ia transmetojnë frazën arbitrit. Lajmëtari ka në 
dispozicion tre tentative për çdo frazë: nëse fraza që thuhet është e saktë, ndalohet topi, skuadra B fiton 
një “pikë transmetimi”, kalohet pastaj tek fraza tjetër; në të njëjtën kohë skuadra B kishte merituar pikë 
dënese dhe fraza e radhës duhet të ketë vështirësi . (p.sh sa fjalë, aq dënime). Nëse lajmëtarit i kalojnë 
tre tentativat pa gjet frazën , merr tre dënime, i kalohet skuadrës tjetër. 
Nëse loja bëhet me kohë, në mbarim të kohës, ndryshojnë rolet e skuadrave, do të luaj turni tjetër në të 
njëjte mënyrë: fiton skuadra që ka më shumë pikë. 
Nëse lozet me numër të madh lojtarësh në “provën e transmetimit”, kur skuadra B të ketë caktuar 
numrin e vet pavarësisht nga rezultati, ndërrohen skuadrat e do të luaj një turn tjetër në të njëjtën 
mënyrë: fiton skuadra që ka më shumë pikë trasmetimi, në rast barazimi fiton skuadra që e ka realizuar 
në me pak kohë.  
 
5. Aktivitet ekstra: 
Materialet: Artikuj ose libra që tregojnë histori të vërteta të personale që kanë luftuar për paqen. 
 
Në një kartelon përgatit një spirale dhe në qendër fjala Hyj 
 
Pasi të lexoni biografinë ose materialin mund të bëni këto pyetje: 

1. A e njihje këtë episod? 
2. A ke dëgjuar ndonjë rast tjetër të ngjashëm? 
3. A është më e vështirë të ndërtosh paqen apo luftën? Cilat qëndrime të afrojnë më tepër me 

paqen pra edhe me Zotin? 
4. Cilat janë qëndrimet dhe veprimet që na largojnë nga paqja e nga Zoti? 
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Mbi kartelon në qendër shkruajnë qëndrimet që angazhohemi të jetojmë në favor të paqes, në anë ato 
që na largojnë…  
 
Fjala kyçe: PËRVUJTËRI, VËRTETËSI 
 
I ka ndodhur edhe mama Margeritës: Një element tjetër që Don Bosko merr nga Mama Margerita 
është “ndjenja e pranisë së Zotit”. “Zoti të sheh” është një nga fjalët më të përdorura të Mama 
Margeritës. I lejon fëmijët e saj të shkojnë e të lozin nëpër livadhe, ndërsa nisen u thotë: “Kujtohuni, se 
Zoti ju sheh”. Njeh dhe sheh çdo veprim tuajin, kujtohuni se Zoti sheh edhe mendimet tuaja. Por nuk 
është një Zot “polic”. Gjoni mëson kështu të njohë një person tjetër. Një person shumë të madh. i 
padukshëm, por i pranishëm në çdo moment. Në qiell, në fushë, në të varfrit, në ndërgjegjen e 
personave që ju thotë: “ke vepruar mirë, ose keq”. Zoti për Mama Margeriten ishte i pranishëm dhe që 
e ndjente ndihmesën dhe ndriçimin e tij. Është Babë i mirë dhe i dhimbshëm, jep çdo ditë bukën e 
nevojshme, edhe nëse premton ndonjëherë disa gjëra si: vdekjen e babait, breshërinë në vreshta etj. E 
vështirë që të kuptohet: por, Ai e di përse, e kjo mjafton. 
Pika reflektimi: Madhështia e Mama Margeritës është se dinte të drejtonte me përvujtëri të gjithë ata 
që i drejtohen për ndonjë nderë, dinte t’i drejtonte tek Zoti. Nuk e ka lejuar që fëmijët e saj të 
humbasin vlerat, dhe virtytet më të larta ose bukurinë e kuptimit që Zoti është pronari i të gjitha 
gjërave. 
 
LUTJA: 
O Zot, si një lypës, qëndroj tek dera e të thërras. 
Zoti im, më bëj lëmoshë dashurie 
që unë ta marr nga dora jote e ngrohtë. 
Mos lejo që të lutem kot, 
nuk e meritoj, nuk kam asgjë, asgjë nuk është e imja 
nuk të kërkoj tjetër, veçse gjërat që ti na i dhuron falas. 
Mos e lejo të bie mbi mua pesha e rëndë e mëkatit, 
në duart e tua të ngrohta i vendos të gjitha gabimet e mija. 
Angazhimi: Gjatë kësaj dite të kujtohem për të lavdëruar Zotin për gjithçka më ka dhuruar, për 
ndihmën e madhe që animatorët na japin e për shokët që kam takuat, për gëzimin që kam bashkëndarë 
me ta. 
 
 

Dita e gjashtë  
 
Tema: Falja force që ripërtërin 
 
Përshkrim objektivave:  
 
Në këtë ditë prezantojmë faljen si forcë, që mund të ripërtërije situata të vështira e jetës sonë. 
Fëmijët mund të tregojnë apo të vizatojnë ndonjë situatë, në të cilën për fajin e tyre dikush ka prishur 
me ta (shoqe, prindërit, vëllezërit...) Si ndiheshin, kur i kanë fal. A ishte si përpara apo jo? A i kanë 
falur në të vërtetë? 

Mund të bëjnë hartën e shokëve dhe shoqeve të tyre ose familjarëve, duke shënuar personat të 
ndryshme në largësinë nga ta sipas sa afër i dëgjojnë. Pastaj mund të mendojnë dhe diskutojnë, çfarë 
shkakton, që dikush është larg atyre, çfarë nuk arrijnë të falin. 
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Bëjmë listën e gjerave, që i bëj unë dhe të tjerëve mund të jetë e vështirë ti pranojnë dhe listen 
e gjerave, që kam vështirësi unë të pranoj mbi të tjerëve. 

Është mirë të nënvizohet, që mos falja dhe urrejtje shkakton ndarjet, nuk sjell gëzim as atij, që 
s’do të fal, nuk shërben për asgjë. Ndërsa falje rregullon lidhjet të prishura midis njerëzve. Grupi 
duhet të kuptojë, që gjendja e njeriut është gjendje e fajtorit. Kështu si dua unë, që të tjerët më falin 
fajet e mia, edhe unë duhet të mësoje të pranoj të tjerin ashtu siç janë dhe të fal atyre fajet të tyre. 

 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi: Të ndihmohen për të njohur bukurinë e faljes. 
Materiali: fleta të bardha, lapsa e ngjyra 
Koha: 30 min 
Sugjerime për animatorët: Nëse gjatë kësaj dite ose në ditët e ardhshme është në program një 
Celebrim pendese, shkëmbim falje (me falë njëri-tjetrin). Pakot e vogla mund të jenë tredimensionale, 
të realizuar me anë të fletëve që do të ngjyrosen dhe në brendësi të fletës të shkruhet mesazhi. 
Zhvillimi: Pasi të keni shpërndarë fletët fëmijëve, t’i ftoni të vizatojnë një pako dhurate, brenda të 
shkruhet “Për ty Falje”. Të mendohet që aktiviteti të zhvillohet në 15 min. Të mblidhen pastaj në grup, 
të ftohen fëmijët që të tregojnë histori të tyre kur të tjerët i kanë falur për ndonjë gjë jo të mirë që kanë 
bërë. Të nënvizohet komponenti FALJE, që i afrohet dhuratës, sepse falja jep gëzim më tepër se do te 
jepte një dhuratë. Pas bashkëbisedimit secili merr një dhuratë ndër ato paketa që janë në dispozicion 
(pra nga paketat e tyre), një dhuratë e dhuruar nga shokët. 
 
2. LOJA për klasën e 1-4 KEQBËRËSIT 
Sot në teatër do të flitet për faljen  
Për animatorët: Në episodin e sotëm zbulojnë se është e rëndësishme të falim. 
Karakteristike: 4 ose më shumë skuadra. Kohën e lojës e përcaktojnë animatorët. 
Materialet: Një oborr i gjerë për të vrapuar të gjithë së bashku dhe një rrip letre për të shënuar 
keqbërësit. 
Përgatitja: Fëmijët vendosen si të duan nëpër të gjithë oborrin, në një anë dy fëmijë për çdo skuadër 
që do të jenë të shënuar në rripin e letrës lidhur në krah ose në ballë. 
Zhvillimi: Me fishkëllimën e nisjes të gjithë fëmijët duhet të vrapojnë duke evituar kapjen e tyre nga 
keqbërësit, kur një keqbërës të marrë një fëmijë duhet ta bëjë të ditur atë. Në një pikë të dhënë 
animatori shkon pranë ose përbri një fëmije të zënë rob dhe ai do të pyes “Kush të kapi”, ai do të 
drejtohet dhe do të thotë emrin e keqbërësit, nëse fëmija thotë “po” të gjithë ata që janë kapur nga i 
njëjti keqbërës do të jenë të lirë dhe mund të vrapojnë e të ikin, fëmija është i lirë të thotë dhe “po”, i 
fal të gjithë keqbërësit e tjerë” në këtë rast të gjithë të burgosurit do të jenë të lirë të vazhdojnë të 
vrapojnë. Fiton skuadra që në fishkëllimën finale do të ketë më pak të burgosur. Siç shihet është një 
lojë kundërshtare kështu që do të jetë e rëndësishme që të mos bëhet menjëherë e ditur kush është 
skuadra fituese por të jenë fëmijët ata që do të kuptojnë  që do të fitojë skuadra që ka falur (liruar) më 
shumë fëmijë. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të kuptojmë bukurinë e faljes së dhënë ose të marrë. Rëndësia për të ditur të jemi të 
përvuajtur dhe të pranojmë pikërisht gabimet, duke kërkuar falje nuk është e lehtë. Të dish t’u japësh 
të tjerëve një mundësi të dytë pa e mbyllur në të drejtat, duke harruar menjëherë gabimet ky është një 
gjest dashurie që ndihmon të mbijetojmë në harmoni dhe të rritemi sipas shembullit të Jezusit. 
Materialet: Fletë (edhe të ngjyrosura), lapsa, ngjyra dhe goma për të fshirë. 
Koha: Rreth 30 minuta. 
Sugjerimet për animatorët: Mund të ndodhë që ndonjë fëmijë nuk bën paqe me shokët. Mundohuni 
t’i bëni të reflektojnë mbi atë që u ka ndodhur fëmijëve në histori, duke i lidhur me punën dhe bëni në 
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vazhdimësi, duke nënvijëzuar zgjedhjen e gjetur dhe pasojat pozitive pikërisht të asaj zgjedhje. Dikush 
mund të thotë se nuk ka rëndësi të njohësh e të pranosh të tjerët, në rast të tillë jepuni mundësinë të 
mendojnë si personat jashtë grupit si p.sh familja (motra vëllezër etj.) janë shumë të rëndësishëm për 
ta.. 
Zhvillim: Shpërndani nga një fletë secilit fëmijë. Kërkoni të mendojnë një shok të grupit me të cilin 
nuk bien dakord dhe me të cilin janë zënë. Thuaji atyre të vizatojnë në një fletë (në mënyrë që të zënë 
të gjithë pamjen) një lule, që një herë do kompletohen dhe do jenë të ftuar të dhurojnë shokut si p.sh. 
në shenjë të paqes dhe të faljes. 
 
4. Loja“ NËN MBULESË” (topa djegësi) 
 
Për animatorët: Në këtë, ashtu si në shumë lojëra të tjera, është mundësia që ndonjë lojtar të bëjë disa 
gabime, dhe lojtarët tanë e dinë shumë mirë se për gabimet e bëra dënohen. Nuk është vështirë që në 
mundësinë e parë ndokush të nervozohet. 
Në mbarim të lojës, kur lojtarët të jenë qetësuar pak, është mirë që t’ju  bëhet e ditur se sa shpejt 
nervozohen e shpesh edhe për gjëra të parëndësishme. 
Karakteristikë: 2 skuadra; fushë e përkufizuar; lojë eliminimi; lojë me kohë të matur. 
Materiale: 1 top, shumë bileta aq sa edhe lojtarë, vendosen njëra mbi tjetrën dhe mbi këta duhet të jetë 
e shkruar fjala “Diana”, biletat e tjera mund të jenë të bardha ose të shkruara emrat e protagonisteve të 
tjerë. 
Përgatitja: Të përgatitet fusha me një rreth në qendër, me një diametër 4-6 m, që të mjaftojnë për të 
gjithë lojtarët e skuadrës; 
Zhvillimi: Çdo kohë të ndahet në dy turne. 
Njëra skuadër do të shpërndahet në brendësi të rrethit, ndërsa tjetra do të shpërndahet jashtë rrethit. U 
ndahen në mënyrë të rastësishme biletat lojtarëve të skuadrës që janë në rreth, një biletë për secilin, 
duke u siguruar se në ndonjë biletë ka qenë e shkruare edhe fjala “Lumi”. Lojtarët që janë jashtë rrethit 
do të tentojnë të godasin me top kundërshtarët; që t’i godasin duhet t’i kalojnë topin njëri-tjetrit. 
Lojtari i skuadrës së rrethit nuk eliminohet deri kur:  

-   ai e kap topin; 
- edhe nëse e godasin, ai ose shokët e tij të skuadrës e kapin topin para se të bie në tokë; 
-  kur topi bie përtokë para se të godasë lojtarin; 
- lojtari që hedh topin të ketë shkelur vijën e rrethit. 

Në rastin kur topi kapet në hapësirë lojtari që e ka marrë, mund ta tresë sa më larg në mënyrë që të 
humbë kohë skuadra kundërshtare; në rastin kur topi për çfarë do lloj motivi qëndron brenda rrethit, 
lojtarët jashtë rrethit do të marrin topin. Sa herë që lojtari eliminohet ai do t’i dorëzojë biletën albitrit, 
të cilën do të shohë se çfarë është e shkruar dhe i shënon një pikë skuadrës jashtë rrethit. Turni mbaron 
kur të eliminohet bileta me emrin “Diana”, në këtë pikë ndalohet koha e lojës, e ndahet koha e matur 
(në sekonda) për pikët e skuadrës jashtë rrethit; rezultati është gjysma e kohës që skuadra ka arritur të 
realizoje një pikë. Në mbarim të turnit, skuadrat ndërrojnë vendet e fillojnë edhe një herë në të njëjtën 
mënyrë. Kur të mbarojë edhe turni i dytë ballafaqohen gjysmat për të dyja skuadrat: fiton ajo skuadër 
që e ka realizuar lojën në një kohë më të shkurtër.  
 
5. Aktivitet ekstra: 
Vajzat kuptojnë se për të vazhduar kërkimin duhet ta falin vëllain e tyre 
 
Material: kostume skene  
 
Qëllimi; t’i bëjmë të ditur fëmijëve që është vërtet bukur kur dikush i fal por që duhet edhe të bëhen të 
përvuajtur dhe të kërkojnë falje. 
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Për aktivitetetin do të ishte bukur që të përgatiteshin përpara situata që fëmijët mund të vënë në skenë.  
 
T’i ndani fëmijët në grupe tre ose katër vetë dhe të ndihmuar nga animatori të krijojnë një skene mbi 
faljen që të jetë maksimumi 3 minuta. nga skenat e jetës së përditshme e rëndësishme është që këta 
skena të mbyllen pozitivisht duke u kërkuar falje personave dhe duke bërë paqe. Më pas të bëhet 
diskutimi dhe të flitet për realitetin e fëmijëve. 
 
Si e ndieni veten kur shikoni këto skena? A ju ka ndodhur ndonjëherë kështu? Çfarë roli kishit? 
Si e ndieni veten kur nuk falni dike  që ju ka bërë keq? 
A është më bukur të falësh apo të të falin? 
 
 
Fjala kyçe: FAL E GJEJ FALJE 
 
I ka ndodhur edhe Mama Margerites: Në një ditë me diell, Gjoni e Jozefi kthehen nga vreshti me 
një etje të tmerrshme. Mama Margerita shkon tek pusi, nxjerr një kovë ujë të freskët, e i jep të pijë 
përpara Jozefit. Gjoni 4 vjeçar çon turitë. Ofendohet nga kjo preferencë. Kur mama i drejtohet me kovë 
uji, ai largohet, bën me shenjë se nuk do më. Mama Margherita nuk e përkëllel duke i thënë, hajde 
vogëlushi im, pi, të keqen mami, mos bëj kapriço, po pi ujë se je i etur. Sjell kovën me ujë në gazhine 
dhe pastaj mbyll derën, pas pak vjen edhe Gjoni: 
- Mama 
- Ç ‘është? 
- A më jep të pi edhe mua? 
- Mendova se nuk do të kishe etje. 
- Më fal mami. 
- Kështu po. 
E i drejtohet me gotë uji. 
Për reflektim: Kujdesi i Mama Margeritës ishte shumë aktiv. E gatshme t’i japë peshën e duhur 
zgjelljeve të fëmijëve qofshin ato të drejta apo të gabuara. Kështu arrinë t’i tregojë edhe Gjonit të 
vogël se nuk e ndihmonte duke e përkëllelur por përkundrazi e pengonte. Ishte e gatshme ta falë sapo 
ta kishte kuptuar gabimin. 
 
LUTJA: 
O Zot, kam mëkatuar, 
kam bërë çfarë është e keqe për sytë e tu. 
I kam munguar ligjit të dashurisë. 
Ti e njeh dobësinë time, 
e mira më pëlqen por e keqja më tërheq. 
Ti që njeh të tashmen dhe të ardhmen time, 
më ndihmo që t’i them çdo ditë “PO” të vërtetës,  
e të largoj “Jo-në” e mashtrimit. 
Jam këtu përballë teje, o Zot, 
i varfër e pa vlera, 
i dobët e i tmerruar, në trup e në shpirt. 
Mëkati më ka bërë të trishtuar,  
kam prishur miqësinë me ty, 
komunikimi me të tjerët është bërë i vështirë. 
Jam këtu përballë teje, 
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sepse ti më do akoma, 
edhe pse mëkatar nuk më braktise, 
e më fal. 
Kujtomë o Zot, gëzimin e shpresës, 
e më trego ecjen e sigurt që të sjell tek ti. Amen. 
 
Angazhimi: Angazhohem të falë të gjithë ata persona që më kanë ofenduar, ose më kanë bërë të 
keqen, dhe kërkoj që edhe mua të më falin në momente që unë kujtohem se kam gabuar kundrejt tyre.  
 
 
 

Dita e shtatë 
 
 
Tema: FATI I VËLLEZËRVE GJITHÇKA, ÇFARË KEMI ËSHTË DHURATË PËR TË GJITHË 
 

1. Prindërit sakrifikojnë gjithçka për fëmijët e tyre, dituri duhet të përdoret për të mirën e njeriut 
prindërit mobilizojnë tërë fshatin, vetëm për të gjetur fëmijët 
një person egoist s’do t’i ndihmojë 
në fund kupton, që nëse e di diçka më shumë, ka detyrë të ndihmojë 

 
Përshkrim objektivave: 

Në këtë ditë fëmijët mund të zbulojnë aftësitë e tyre personale dhe të kuptojnë, që i kanë, jo për vete, 
por për të pasuruar të tjerët. 
Mund të shkruajnë listën e aftësitë e tyre. Mund të mendojnë për ndonjë situatë në të cilën kanë 
ndihmuar dikujt. Mund të vlerësojnë, çfarë kanë dëgjuar brenda (a i ka plotësuar me gëzim, të jenë të 
dobishëm?) 
Mund të bëjnë lojën, ku një ka sytë të mbyllur dhe tjetri e drejton. Pastaj mund të zbërthejnë përvojën. 
Të shikoj unë shërben edhe të tjerit, që të ec pa aksident përpara. 
   
Është mirë të nënvizohet, që çdo njeri, edhe ai, që na duket kush e di sa i paaftë, ka dhurata. Ne nuk 
mund të krenohemi për dhurata tona sikur të ishin merita jonë. Por kemi detyrë ti përdorim me 
përvujtëri për të mirën e të gjithëve. Gjë që në fund të fundit edhe neve do të na plotësojë me gëzim 
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivat: Të rritesh në vetëdije që dashuria vëllazërore është e rëndësishme dhe themeluese për një 
familje të qetë. Shpesh është e vështirë të biesh dakord me vëllezërit ose me motrat, sepse secili nga ne 
është i ndryshëm, secili nga ne ka të mirat dhe defektet e tij. Duhet të mësojmë që të duam për atë që 
jemi.  
Materialet: Një shishe plastike. 
Koha: Rreth 30 minuta 
Sugjerimet për animatorët: Përpiquni që të mos bëni të kalojë loja në konfuzion për të evituar 
refleksionin që të mos humbasë mes bisedave dhe skenave qesharake. Përpiquni t’u drejtoheni 
fëmijëve gjatë aktivitetit duke ju drejtuar atyre si vëllezërve, për shembull “hajde ulu pranë vëllait 
tënd’ “mos e bezdis vëllain tënd” etj. 
Zhvillimi: Aktiviteti zhvillohet si loja e shishes. Vihemi në rreth dhe në qendër vendoset shishja. Në 
vazhdim rrotullohet shishja dhe kur ajo ndalet, personi që është përpara saj duhet të thotë një defekt 
ose një vlerë të një shoku që ai zgjedh.  
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Për të vepruar: Merrni një karton dhe dorë në dorë do të thuhen defektet, shkruani, dhe menjëherë pas 
mbulojini me një gjë mbi të cilin janë shkruar vlerat e personit në fjalë. Bëni të kuptojnë fëmijët se 
secili prej tyre është vetvetja, dhe duhet respektuar, dashur si vëllain ynë. 
 
2. LOJA për klasen e 1-4 TË MIRËT APO TË KËQINJTË 
Për animatorët: Në episodin e sotëm fëmijët gjejnë dhe çmojnë ndryshimin mes njëri-tjetrit, dhe 
dashurinë vëllazërore. Në këtë lojë fëmijët kuptojnë se vetëm me respekt e me dëshirën për të marr 
pjesë në lojë mund të ecet përpara. 
Karakteristike: më shumë se dy skuadra; lojë me kohë të kufizuar. 
Materialet: Për secilën skuadër; fletë apo kartona (jo me dimensione të mëdha), fasho stofe me të 
njëjtën ngjyrë; kutia kartoni që të jenë njësoj me numrin e fëmijëve që bëjnë kapjen e fantazmave… në 
të cilat do të vihen më pas të gjitha fletët. 
Përgatitja: Mbi fletët animatorët duhet të shkruajnë veset si për shembull; smirën, shpirtligësinë, 
trishtimin, urrejtjen etj. Mbi një numër më të madh nga numrat e tjerë të fletëve në fakt nga veprat e 
mira, si për shembull; dëshira për të qëndruar, gëzimi, shoqëria, dëshira për t’u përballur me të tjerët 
etj. 
Fëmijët do të jenë të ndarë në skuadra dhe do të kërkohet një ose më shumë fëmijë për skuadër për të 
bërë kapjen e fantazmave ose ai apo ajo që duhet të kapë (të zë) fantazmat armiq domethënë ata që 
kanë në zotërim fletët negative. 
Fantazmat e zëna rob do të lidhen në krah me një fasho nga të njëjtë në mënyrë që të dallohet nga të 
tjerat. Mbi secilën kuti do të jetë i shkruar emri i skuadrës në mënyrë që të japë një pikë. 
Zhvillim: Të gjithë fëmijëve do t’u jepet një biletë me qëndrime pozitive ose negative 
Kapja e fantazmave duhet të vrapojnë nëpër fushë e lojës së përkufizuar, duke kërkuar të prekin 
kundërshtarin, kur këta janë të prekur duhet t’u bëjnë të ditur kapësit të fantazmave biletën. 
Nëse një qëndrim është negativ e vendos brenda në kuti, nëse është pozitiv, përkundrazi e mban për 
veten e tij. Lojtari që kishte biletën me qëndrimin negative kthehet në skuadrën e tij, ku një animator i 
jep një tjetër fletë. Edhe lojtari me biletën me qëndrim pozitiv mund të shkojë ta ndërrojë, nëse 
dëshiron sepse fantazmat e zëna rob mund të mos marrin më shumë duke ditur që ka një biletë që atyre 
nuk u shërben. Fiton skuadra e kapësit të fantazmave që ka më shumë bileta negative. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: të favorizojnë njohjen e “dhuratës” që i bën një vëlla apo motër, pra të qenit vëllezër me të 
tjerët 
Koha: 30 min 
Materiale: fletë e lapsa 
Sugjerime për animatorët: çiftet mund të formohen rastësisht, varet nga historia e grupit. Struktura 
është e tillë sa që pyetjes së dytë mund t’i përgjigjen fëmijët e vetëm (që nuk kanë as vëlla as motër). 
Veprimtaria: pasi të jenë formuar çiftet, t’u thuhet fëmijëve të intervistojnë njëri-tjetrin sipas pyetjeve 
të caktuara. Të lihet për këtë aktivitet rreth 15 min. pastaj të mblidhen në grup, të tregojnë intervistën, 
sipas modelit të intervistës së çiftit, i bëhet pyetja e fëmijët përgjigjen njëri pas tjetrit. 
 
4. LOJA për klasën e 5-8 “NDIHMA VËLLAZËRORE”  
Në një familje çdo njeri është i rëndësishëm për atë që është dhe bën, shpesh edhe jo i domosdoshëm: 
loja që do të zhvillohet sot është një shembull karakteristikash të ndryshme ku mund të bashkëpunojnë 
për të arritur një qëllim të përbashkët. 
Për animatorët: Nëpërmjet kësaj loje të kërkojmë t’u transmetojmë fëmijëve rëndësinë e ndihmës, në 
mënyrë të veçantë mbështetjen nga vëllezërit dhe motrat të cilët na këshillojnë dhe na ndihmojnë në 
vështirësi. 
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Karakteristika: 2 skuadara; fushë e përkufizuar (drejtkëndore); kontroll i numrit të pjesëmarrësve të 
çdo skuadre; lojë eliminimi. 
Materiali: asgjë.  
Përgatitja: Pjesëmarrësit e të dy skuadrave ndahen në çifte. Pjesëtaret e çiftit quhen njëri “krahu” dhe 
tjetri “mendja”. Të gjithë lojtarët që quhen “krahu” të një skuadre janë (A) vendosen në rresht në vizën 
e pjesës së ngushtë të fushës, ndërkohë skuadra që quhet “mendje” janë (B) mund të vendosen në 
rresht në vizën e pjesës tjetër të kundërt të skuadrës tjetër. Lojtarët “krah” vendosen në brendësi të 
fushës përballë shokëve “mëndje”, shikojnë njëri-tjetrin në sy e pastaj i kthejnë shpinën skuadrës 
kundërshtar. Lojtarët që kanë emrin “krahu” nuk duhet ta shohin absolutisht (të kthejnë kokën) 
skuadrën kundërshtare, përndryshe eliminohen. Numërohen numri i çiftëve dhe u shënohet pikë më 
shumë skuadrës që ka më pak lojtar (Shiko figurën) 
Zhvillimi: Zgjidhet skuadra që duhet të fillojë lojën. Pasi të jetë zgjedhur skuadra që do të fillojë lojën, 
arbitrit thërret me zë të lartë emrin e asaj skuadre dhe lojtarët “krahu” të kësaj skuadre mund të fillojnë 
lojën duke bërë një hap prapa me largësinë e hapit. Këta mund të lëvizin vetëm mbrapa me hapin e 
mëparshëm e në drejtim sipas dëshirës. Sigurisht lojtarët “mendja” duhet të qëndrojnë jashtë fushës 
gjatë gjithë kohës së lojës, kanë si qëllim atë të drejtimit të lëvizjeve të shokëve të tyre “krahu”, dhe 
mund t’i bëjnë si të dëshirojnë, në çfarë do lloj mënyre. 
Një herë që lojtarët kanë bërë lëvizjet e tyre, (ju kujtoj se vetëm një hap, është i detyrueshëm) arbitri 
thërret me zë të lartë skuadrën kundërshtare (kalojnë sipas radhës) që do të lëvizë me të njëjtën mënyrë 
si më parë. Pastaj, në një farë pike të lojës pjesëtarët: krahu: të të dyja skuadrave do të takohen, por, 
duke qenë me shpinë njëri me tjetrin nuk mund ta shohin largësinë që i ndanë kështu lojtarët “mëndje” 
do të drejtojnë në mënyrë korrekte lëvizjet që duhen bërë shokëve të tyre, që kur shoku e ka ndjekë 
(gjithmonë e vetëm një hap mbrapa) nëse distanca na e lejon, mund ta sulmojë e ta eliminojë 
kundërshtarin që të eliminohet duhet të kenë duart prapa dhe ta përqafojë kundërshtarin dhe rrëzon. 
Nëse ndodh se janë në çift eliminohen komplet të dy. Kur lojtari “krah” sulmohet, ai nuk mund të ikë 
për të shpëtuar. Në rastin kur lojtari “krah” arrin të shkojë në pjesën e kundërt të fushës pa u eliminuar 
shkon në vendin ku ishte në fillim e fillon edhe një herë tjetër. Fiton skuadra që eliminon më shpejt të 
gjithë lojtarët “krah”:  
 
5. Aktivitet ekstra. 
Objektivi: të ndihmohen fëmijët të kuptojnë sa e rëndëshime është të jetosh bashkë dhe të ndash 
gëzimet dhe hidhërimet  
Materiali: stilolapsa penarela fletë A4 dhe Kartona. 
Kujdes: Jepini fëmijëve një listë me pyetje si për shembull: 
A ke shokë? 
Çfarë dëshiron nga miqtë? 
Çfarë karakteristikash duhet të ketë një shok për të qenë i tillë? (Vendosini sipas rëndësisë) 
Zhvillimi: 
Ndajini fëmijët në grupe dhe ftojini të reflektojnë mbi karakteristikat e miqësisë dhe të vlerave që 
duhet të jetoni për ta ndërtuar atë 
Shkruani vlera të zgjedhura mbi një fletë dhe pastaj renditini nga më e rëndësishmja deri tek e 
nevojshmja. Bëjini fëmijët të punojmë me çifte dhe pasi të kenë renditur vlerat ta shprehin me gjeste 
që të tjerët të mund ta gjejnë. Njëri prej fëmijëve shkruan në kartelon vlerat dhe nënvizon ato që 
përsëriten më shpesh  
  
Lojëra të tjera: 
 
a. Bashkimi bën fuqinë.: 2 skuadra radhiten në anët e kundërta të një fushe të madhe 
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Të gjithë lojtaret kanë një litar të gjatë gjysme metri. Ju leverdis të përdorni shiritin e kuq dhe të 
bardhë për një skuadër, e të verdhë për tjetrën. Synimi i lojës është që të zotëroni me një numër të 
madh litarësh të kundërshtarëve dhe duke i sjellë një shefi skuadre që do ti lidhë për të ndërtuar një 
“litar”. Loja mbyllet kur bishti do të jetë i gjatë sa për të lejuar shefin e skuadrës të arrijë bazën 
kundërshtare dhe të përfitojë një flamur. Kujt i hiqet litari do të kthehet në bazë për të marrë një tjetër. 
Sipas dimensionit të fushës ose zgjatjes së parashikuar mund të vendosni nëse doni të nisni litarin nga 
baza apo nga shtylla e fiksuar në mesfushë. 
 
Fjala kyçe: SOLIDARITET, BAMIRËSI 
 
I ka ndodhur edhe Mama Margeritës: Në fisin e Bekit jetonte një njeri që quhej Çeko. Kishte qenë 
shumë i pasur, por e kishte shpenzuar të gjithë pasurinë. Kishte përfunduar në lëmoshë. Në atë mizerje 
sa nuk i bëhej të ishte i gjallë. Ai shkonte tek fëmijët e fshatit, u tregonte atyre historinë e milingonës 
me gjinkallën. Ne e shikonim se si ai këndonte e bënte për të qeshur. Ishte i hareshëm si një gjinkallë, 
por ç’e do, as njëri nuk i jepte gjë, i vinte turp të lypë lëmoshë, e kështu vuante urie. Mama Margerita 
gjatë darkës linte një enë me gjellë. Çeko vinte ngadalë e hante dhe ikte pastaj në errësirë. 
Mama Mamrgerita nuk i binte “borisë” që ta shikojnë të gjithë se po ndihmon një të moshuar, e mbi të 
gjitha nuk u ndalonte të shikonte se kush ishte ai njeri që hante gjellën e saj, e dinte se ishte ai i shkreti, 
nuk e shikonte se në ç ‘gjendje ishte por e respektonte shumë.  
 
LUTJA: 
Solidar me të gjithë 
Mik i një miqësie të përjetshme 
Ti dëshiron o Zot që unë të kërkoj ty. 
ndërmjet gjërave që më turbullojnë  
më shtyjnë, më zënë frymen… 
Nuk është e lehtë… 
Pikërisht është kjo mënyra  
për të treguar miqësinë tonë. 
Shtërngoj një dorë që është dora jote; 
i buzëqeshi një fytyre që është fytyra jote; 
ti je në çdo mizerje, në çdo gjëmë, dhimbje, 
në çdo uri, luftë, në çdo gabim: po ti je atje 
dhe unë dua të zbres në brendësi të shpirtit për të thënë se të dua me të vërtetë.  
Mos më kërko shumë gjëra o Zot, por hajde në zemrën time, 
e më mëso të buzëqesh, të jem solidar me ata që vuajnë,  
që t’u jap dorën të gjithëve, të përqafoj të gjithë, e së bashku të kërkojmë pak dashuri. 
 
Angazhimi: Angazhohem të ndihmoj një shok apo shoqe, në fshehtësi, pa e treguar se po e ndihmoj. 
 

Dita e tetë 
 
Tema: Asnjëherë vetëm! SË BASHKU JEMI MË TË FORTË 
 

1. Së bashku jemi më të fortë 
Fëmijët në vështirësitë të ndryshme mësojnë të bashkëpunojnë njeri me tjetrin 
Secili prej tyre ka një rol i veçantë me të cilën ndihmon tërë grupit 
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Përshkrim objektivave: 
Në këtë ditë fëmijët mund të kuptojnë akoma më mirë, që çdo njeri ka diçka për të pasuruar të tjerët. 
Kështu si unë pasuroj dikënd, ashtu edhe ai pasuron mua, nëse e di të vlerësoj dhe të gëzoj nga aftësitë 
e të tjerëve. Një grup, ku shfrytëzohen dhuratat e të gjithëve është gjithmonë më i fortë sesa një person 
i vetëm edhe nëse do të ishte kush e di sa i aftë. 

- Mund të luajmë lojën NAGADA - me më të mëdhenj - ajo me gjerat që shërbejnë në hënë.  
- Mund të provojmë të lëvizim dollapin çdo prej nesh - pastaj të gjithë se bashku. - pastaj 

zbërthejmë përvojën. 
- Mund të kemi secili prej nesh një spango që e lidhim me tavolinën, pastaj secili prej nesh 

tërheq tavolinën në një drejtim e ndryshëm. Në fund të gjithë vendosim për një drejtim. 
Zbulojmë që me më pak forcë kemi zhvendosur tavolinën më shumë. 

- Mund të shkruajmë listën a aftësive e grupit. Secili kërkon aftësitë mbi pjesëtarë të tjerë.  
- Mund të diskutojmë për sportet kolektive, sa efikase është në futboll, në volejboll, nëse ka 

topin gjithmonë një person i vetëm, dhe sa efikase, nëse e ditë pasojë topin.   
    
Teatri:  
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi: Të zbulojmë projektin e Zotit që ka mbi secilin prej nesh.  
Materialet: Fletë letre për secilin fëmijë, një karton, penerela, lapsa, goma… 
Koha: Rreth 30 minuta. 
Sugjerimet për animatorët: Kini parasysh se në këtë moshë fëmijët mund të kenë frymëzime të 
çuditshme, bëni që të reflektojnë mbi dëshirat dhe projektet e tyre. 
Zhvillim: Shpërndani secilit fëmijë një fletë. Pyetini ata se çfarë duan të bëhen kur të rriten… ftojini 
ata të vizatojnë veshjen që sapo ua kanë thënë (doktor, astronaut, shkencëtar etj.)  
Ndani kartonin në dy pjesë, në njërën pjesë shkruani “për mua” në pjesën tjetër “për të tjerët”. Ftoni 
fëmijët të reflektojnë mbi dëshirat e tyre dhe kërkojuni atyre të tregojnë nga cilat pjesë do ti ngjisnin 
vizatimet e tyre, duke përdorur reflektimin e poshtëshënuar. 
Për të vepruar:  

1. Mendoni që “dëshira” juaj do të jetë e domosdoshme vetëm për ju apo do jetë ndihmë edhe për 
persona të tjerë?  

2. Kjo “ punë” e juaja do t’u kënaqë vetëm juve apo edhe ndonjë tjetër? 
 
2. LOJA për klasën e 5-8 FJALËKRYQ-EMIGMA 
Sot grupi i Ilirit do të zbulojë rëndësinë e pranisë së Zotit në mes tyre, dhe gjithashtu, vlerat e mëdha 
që ka lutja në jetën e tyre. 
Për animatorët. Tani u bëhet e kuptueshme fëmijëve rëndësia e lutjes nëpërmjet një loje aktive dhe 
pjesëmarrëse. 
Karakteristike: Koha e papërcaktuar, kampi relativisht i madh, do të pozicionohen 2 ose 4 skuadra 
njëkohësisht. 
Materialet: Për secilën skuadër duhen të jenë: 1. Bankë parashikuar vazhdimisht me kartona letre të 
shkruar sipër një shkronjë. Kartonat e letrës nuk duhen të jenë shumë të vegjël (psh. 2X3 cm) as shumë 
të mëdha (psh. 5X5 cm). 2. Shkumës për të nënvizuar bazat e skuadrës. 3. Fletë me hapësirë relative 
për të ngjitur kartonat. 4. Ngjitës. 
Përgatitja: Çdo skuadër duhet të ketë një rreth me diametër jo më pak se 2 metra për bazë, në brendësi 
të saj duhet të jetë një tjetër rreth (me një diametër prej 1,5 metra). bazat duhen të jenë me distancë të 
mjaftueshme mes tyre dhe bankat duhet të jenë në qendër të fushë në mënyrë që të jetë e lehtë të 
ndahen. 
Tani çdo skuadër duhet të jetë e ndarë në 3 kategori. 
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1. Kompozitorët duhet të jenë maksimumi 2 dhe duhet të qëndrojnë brenda rrethit më të vogël të 
lojës 

2. Avokatë (mbrojtësit) maksimumi 4 për skuadër, duhet të qëndrojnë mes rrethit më të madhe 
dhe asaj më të vogël në një nga bazat kundërshtare të rrethit të kompozitorëve. 

3. Sulmuesit: të gjithë të tjerët që janë jashtë baze 
4. Banakieri: duhet të jetë animatori, e duhet të dorëzojnë vetëm një katror në kokë. 

Zhvillim: Sapo ka filluar loja, çdo sulmues ka vetëm një karton letre (marrë në nisjen nga banka) që 
duhet të jetë dorëzuar kompozitorëve të bazës. Ata duhen të jenë të rrethuar nga avokatët e një skuadre 
tjetër. Nëse një sulmues arrin të futet në bazën për të dorëzuar kartonin kompozitorit, por preket nga 
një avokat i skuadrës kundërshtare, është i detyruar të japë kartonin. Avokati që në këtë mënyrë ka 
marrë kartonin, duhet t’ia dorëzojë një sulmuesi të skuadrës në mënyrë që të ketë 2 ose duke kërkuar 
ndërrimin. Avokati mund të bëhet sulmues dhe anasjelltas. Sulmuesi nuk mund të hedhë kartonin por 
duhet t’ia dorëzojë direkt në dorë kompozitorit. Sulmuesit nuk mund të marrin mes tyre. 

Kompozitori i secilës skuadër duhet të ngjisë mbi fletë kartonat në mënyrë që të formohet një 
frazë, që bazohet mbi lutjen (këshilluar nga animatorët) duhet të jenë të shënuara inicialet dhe 
përfundimet e çdo fjale përbërëse të frazës. 

Psh. Frazat mbi fletë të kompletuara është “Të lutemi” në kartonat në qarkullim, duhet të jenë 
germat E, E, L, , U, T, I , M. në një fletë të pakompletuar në fillim të lojës do të prezantohen kështu. 
T__ L____I 
Fiton skuadra që arrin e para të formojë të gjithë përmbajtjen e frazave në fletë,. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Sot protagonistët tanë kuptojnë se preokupimi për të gjetur sa më parë prindërit i ka sjellë 
të harrojnë Zotin. Në familjet e tyre ata e lutnin Zotin gjithmonë, e Atij i duhej drejtuar që t’i ndihmojë 
në këtë turbullim. Familja është vendi i takimit me Zotin. 
Materialet: një fletë, një kartelon, një stilolaps ose penarel për çdo fëmijë. 
Koha: Rreth 30 min. 
Sugjerime për animatorët: Sot fëmijët duhet të shkruajnë lutje të shkurtëra për prindërit e tyre. Disa 
nuk kanë situatën familjare të mirë. Është e rëndësishme të kemi kujdes, të mos i “detyrojmë” edhe pse 
do të jetë një sferë shumë delikate e jetës se tyre. Nëse është shumë e vështirë, i propozohet vetëm 
pjesa e dytë e aktivitetit që është puna në grupe. 
Veprimtaria:  
pjesa e parë: Të ftohen fëmijët në disa sekonda qetësi në mënyrë që të formulojnë ndonjë lutje për 
prindërit e tyre. Mund ta çojnë edhe në shtëpi lutjen që të luten së bashku me prindërit. 
Pjesa e dytë: Në grup, të ftohen fëmijët të paraqesin grafikisht (të vizatuar ose të shkruar) mbi një 
kartelon, domethënien e lutjes, si ata e ndjejnë dhe si ata e jetojnë. Ky kartelon mund të sillet në 
momentin final të mbylljes së ditës.  
Ndërveprimi:  
1. Ju ka ndodhur ndonjëherë që të luteni së bashku me familjet tuaja? Nëse po, në çfarë momenti?   
2. Ç’marrdhënie keni me lutjen, a bën pjesë në jetën tuaj, apo jo? Përse?  
 
 
4. LOJA për klasën e 5-8 “MISIONI I LUTJES” 
Sot protagonistët tanë janë kujtuar për rëndësinë e lutjes,  
 
Për animatorët: Në çdo grup veror, fushë, nuk mund të mungohet një gjetje thesari.! 
Kemi menduar se është një mendim i mirë për të dhënë në ditët e sotme, dhe për ta përkthyer si më 
sipër. Lojtarët tanë do të kenë detyrën për të zbuluar kush ka qenë ai që ka formuluar lutjen, nëpërmjet 
përzgjedhjeve e provave: prova të vogla nxënie, logjike, etj.  
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Çdo gjetje thesari është e vetme në formën e saj dhe varet nga biseda dhe konteksti ku vendoset në 
aktivizim. Për këtë fakt duket e rëndësishme të krijohet një skemë për gjetjen e thesarit, sipas nevojave 
të tyre. Do të lihet kështu një letër e bardhë për animatorët, të jetë plotësisht edukative. 
 
Fjala kyçe: LUTJA NË FAMILJA, FALENDERIM. 
 
I ka ndodhur edhe Mama Margeritës: Me kalimin e kohës, Gjoni i vogël, rritet. Mama Margerita e 
ndihmon të rritet edhe në “njohjen e Zotit”. Është inteligjente, edhe famullitari i Kapriolos i ka mësuar 
disa pjesë të Ungjillit, edhe ajo ua mëson fëmijëve të saj. Beson në nevojshmërinë e lutjes, pra që të 
flasë me Zotin, që të ketë forcë për të jetuar e për të bërë mirë. Nga famullia e familja e saj mama 
Margerita ka mësuar rëndësinë e lutjes dhe ua mëson edhe bijëve të saj. Ajo nuk pret të vijë ndonjë 
prift që t’u mësojë lutjet fëmijëve por ua mëson vetë. 
Pikë për reflektim: Ta marrim këtë ndjenjë të Mama Margeritës mbi lutjen në familjen tonë. Familja 
Bosko me anë të lutjes bashkohej me Zotin, e nga ky bashkim merrte forcë për t’u shërbyer vëllezërve. 
Është mirë që gjatë ditës të gjendemi së bashku në lutje, për të falënderuar Zotin. 
 
LUTJA: 
O Zot, të falënderojmë për gëzimin dhe dashurinë e jetës tonë të përbashkët, 
dëshirojmë ta jetojmë si dhuratën tënde. 
Bëj që familja jonë të jetojë çdo ditë si Familja e Nazaretit. 
Të mbretërojë gjithnjë në të dashuria, paqja, prania Jote. 
Bëj që ajo të jetë mikpritëse, 
gjithmonë e gatshme për të pritur Krishtin 
që troket në portën tonë, 
bëj që të ketë kujdesje ndaj vëllezërve, 
i hapur në problemet sociale. 
Mbroje shëndetin tonë e bekoji lodhjet tona, 
Të lutemi që bashkimi midis nesh 
të rritet çdo ditë e më shumë. 
e të jesh gjithmonë i pranishëm në mesin tonë. 
 
Angazhohem: Në këtë ditë të lutem në mënyrë të veçantë për prindërit dhe familjen time. 
 
 

Dita e nëntë 
 
2. Tema: E keqja është gjithmonë burimi i së e keqes së re 

 
Fëmijët takojnë një shtëpi të humbur në male 
atje prodhohet droga 
fëmijët janë në rrezik të madh 
 
1. AKTIVITETI klasa e 1-4 
Objektivi; Çdo fëmijë e kupton se prindërit kanë një rëndësi të veçantë në familje. Gjithsecili prej tyre 
bashkëpunon për të mirë dhe për një qëllim të përbashkët, duke ndërtuar një lidhje të vetme të 
themeluar mbi dashurinë reciproke. 
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Materialet: Përgatitni dy profile një mashkullore dhe një femërore. Mbi të parën shkruani “babi” mbi 
të dytën shkruani “mami”. Përgatisni disa kartona mbi të cilin do të shkruani karakteristikat e 
personalitetit ose që mund të lidhen me sjelljet e prindërve (dy kartona për çdo karakteristikë).  
P.sh.: Ëmbëlsia, gatishmëria, forca, simpatia, përkëdhelja, qortimi, gatimi i mirë, durimi, pastërtia, 
rregulli, rrëmuja, miqësia, zemërimi, britmat, etj...)  
Letër ngjitëse ose zamke, penerela. 
Koha: Rreth 30 minuta. 
Sugjerimet për animatorët: Mundoni të gjeni karakteristika, për të mbushur pjesët, që kompletohen 
me ngjashmëri në mënyrë që të nënvizojnë, gjatë reflektimit, fakti i raportit që lidh mamin ma babain i 
ngjajnë një fjalëkryqi. Plotësohet me të gjithë pjesët, dhe nuk është e thënë të vijnë nga i njëjti burim. 
Zhvillim: Ndahen fëmijët në dy grupe. Dorëzoni secilit grup kartonat e mëparshëm të shkruar (në 
mënyrë që secili grup mos të ketë kopje të dytë). Kërkojini atyre të bëjnë dy “grumbuj” një të fjalëve 
që lidhen me nënën dhe një prej atyre që lidhet me figurën atërore.  
Në vazhdim vini përballë “grumbujt” të dy grupeve dhe ngjitini fletët në profilin përkatës, duke 
reflektuar mbi motivin e zgjedhjes. Bëni të reflektojnë fëmijët mbi faktin e karakteristikave e figurës 
atërore kompensojnë dhe kompletojnë figurën e nënës dhe nëse është e mundur shtoni atyre edhe 
karakteristikat e tjera. 

1. KUJDES!!!! Argumenti është shumë delikat sepse mund të jenë në raste që prindërit janë të 
ndarë ose të divorcuar. Shumë fëmijë e vuajnë shumë situatën, përfitoni për të nënvizuar faktin 
se sido qoftë dashuria kundrejt tyre është e njëjtë.  

E pastaj…. Shpesh faktet flasin më shumë se fjalët …. Siguron një gotë dhe një mbajtëse uji. 
Silleni në kujdesin e fëmijëve gotën bosh që përfaqëson mbajtësin e dashurisë mes mamit dhe babit. 
Mbushni gotën me ujë derisa të derdhet e konsideroni që: dashuria e mamit dhe e babit ka qenë shumë 
e madhe sa që është derdhur duke ju dhënë jetën. 
 
2. LOJRAT klasa e 1-4 NË KËPUCËT E MAMIT DHE TË BABIT. 
Ka kaluar një ditë tashmë dhe prindërve akoma nuk u duket hija.  
Për animatorët: Në episodin e sotëm, fëmijët tanë pranojnë se sa të rëndësishëm janë të rriturit, në 
veçanti prindërit e tyre. Me lojën e sotme kërkojmë të kuptojmë se sa e rëndësishme është 
bashkëpunimi midis personave. Krahasimi i prindërve me këpucët; me kuptimin që nuk mund të 
jetohet (ose të ecësh në këtë rast) me një këpucë të vetme. 
Karakteristik: 2+ skuadra, kohë e pakufizuar. 
Materialet: Hapësirë, këpucë të fëmijëve, aq shumë fletë sa këpucë (ku në njërën këpucë të tyre do 
jetë e shkruar babi dhe në tjetrën mami) 
Përgatitja: Ndahen në skuadra, u hiqen të gjithë fëmijëve këpucët dhe rreshtohen; në biletë të jetë 
shkruar mami ose babi. 
Bëhet një lëmsh i madh (grumbullohen këpucët) me të gjitha këpucët nga ana e kundrërt e nisjes. 
Zhvillimi: Kur animatori i bie bilbilit për fillimin e lojës, një përbërës i skuadrës, shkon në grumbullin 
e këpucëve të tij dhe kërkon këpucën e tij, lexon biletën që ka brenda nëse në biletë është e shkruar 
babi duhet të kërkojë një tjetër këpucë gjithmonë nga masa e tij, ku shkruan mami. Rreshtohen këpucët 
duke lënë që të dalë pak nga këpuca.  
Kujdes: nuk duhet të jetë një palë e këpucëve të kombinuar të të njëjtit person, por njëra duhet të jetë e 
njërit person dhe tjetra e një personi tjetër. Kthehet në skuadrën e tij dhe niset një tjetër përbërës. 
Fiton skuadra që arrin të vendosë i pari këpucën. Për ta bërë lojën më tërheqëse mund të vihen fletët 
në numra të ndryshëm kështu do të jetë më e lehtë të gjesh pikërisht masën dhe me fletën e ndryshme. 
 
3. AKTIVITETI klasa e 5-8 
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Objektivi: Favorizimi i procesit të njohjes në grupe dhe vetëdija e të qenurit të ndërthurur(kompleks) 
mes pjesëtarëve të ndryshëm të familjes.  
Materiale: Fletë të ndara në fjalëkryqe në dy pjesë: nga një për çdo të fëmijë, lapsa. 
Koha: 30 minuta. 
 
Sugjerime për animatorët: Nëse ndonjë fëmijë manifeston vështirësi t’i ndihmojmë të paraqesin 
situata konkrete, të asaj që kanë përjetuar. Nëse fëmijët janë shumë të shkathët në momentin e 
ndërtimit puzlit fletët mund të jenë me ngjyra të ndryshme ose mund të kenë prapa ndonjë fjalë 
kuptimplote të dramatizimit të ditës. 
Zhvillimi: Çdo fëmije i dorëzohet një pjesë mini-pazlli (formuese) dhe treguesi se si të gjejë pjesën 
tjetër që është e fshehur në atë të shokëve. Për ta thjeshtuar vizatoni pas çdo figure te familjes një fjalë 
nga teatri në mënyrë që secili të gjejë pjesën e vet . dhe dyshe dyshe të mendojnë tre mbiemra që 
cilësojnë karatkeristikat e mamit dhe tre ato të babimt. T’i lësh për pak minuta në mënyrë individuale. 
I ftojmë fëmijët të kthehen në grupe në një shkëmbim të shpejtë të mbiemrave më të përdorur që mund 
të ndihmojnë në ndërtimin e një IDENTITETI, të dy gjinive dhe njëkohësisht i të qenurit të plotësuar 
dhe/ose të barabartë. Kur t’i mblidhni në grup mund të ndërtoni me ta një kartelon për të vizualizuar 
karakteristikat femërore dhe mashkullore. 
 
4. Aktivitet ekstra 
Të zbulojmë rëndësinë e prindërve dhe të falënderojmë për dhuratën e tyre. 
Materiali  
Një zar i madh, në çdo faqe të shkruar: gëzim, entuziazëm, frikë, mërzi, shqetësim, lutje. Fletë A4 dhe 
lapsa për çdo fëmijë, 6 kartona të mëdhenj në secilin shkruani njërën nga fjalët e mësipërme. 
Zhvillimi 
Duke menduar për tregimin dhe vështirësitë e fëmijëve që ngelen pa prindër. 
Ftoni një fëmijë të hedhë zarin (të tjerët në rreth). Kur të dalë për shembull fjala: gëzim pyesni të tjerët 
si ndihen kur janë të gëzuar çfarë i bën të gëzuar. Duke menduar se kanë humbur në pyll a mund të 
provonin gëzim, etj. përse?  
Një letër prindërve. 
Animatori fillon t’i shkruajë një letër prindërve. Të dashur prindër….. dhe ia kalon letrën një fëmije që 
duke menduar se ka humbur në pyll do të dëshironte t’u komunikonte diçka prindërve. Kështu ai e 
palos dhe ia kalon tjetrit. (nëse fëmijët janë shumë mund të filloni njëkohësisht dy letra). 
 
5. LOJRAT klasa e 5-8  “MACJA SIAMEZE” 
Sot fëmijët e vënë re se sa e vështirë është të jetosh pa prindërit. Çdo njeri vë në dispozicion 
kapacitetin e tij për të zgjedhur këtë mister, nuk është momenti të tërhiqemi por duhet të bashkojmë 
forcat pa u ankuar.  
Për animatorët: Loja e sotme mund të duket banale sepse nuk jemi mësuar të bashkëpunojmë 
plotësisht. Të mësojnë të ecim së bashku është themelore në një skuadër. Mund të ishte më interesante 
sikur të bëhen çifte të përziera (meshkuj dhe femra)  
Karakteristikat; Dy skuadra; të luajnë në kohë. 
Matrialet: Për çdo njërën skuadër:3 shami ose copë stofi për të lidhur tek këmba e lojtarëve;1 karrige. 
Përgatitjet: Skuadrat vihen në rresht njëri pas tjetrit nga një anë e fushës nga ana e tjetër janë të 
lidhura karriget; pjesëmarrësit janë të ndarë në çifte dhe janë të lidhur tek këmba me copat e stofit në 
atë mënyrë që të ecin në një sinkron të njëjtë. 
Zhvillimi: Me fishkëllimën e arbitrit çiftet e para të çdo skuadre (me këmbë të lidhura) duhet të 
drejtohen drejt vendit të kundërt të fushës, kur të kenë arritur tek karriget që i korrespondojnë skuadrës 
së tyre, duhet të bëjnë një xhiro përreth vetes së tyre në mënyrë që të kthehen mbrapa drejt rreshtit të 
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skuadrës së tyre dhe sapo të kthehen mund të niset çifti tjetër. Gara përfundon me mbarimin e kohës. 
Do të fitojë skuadra që ka bërë më shumë xhiro rreth karriges së tyre. 
 
6. Aktivitete te tjera 

Në grup. 
 

A. Lojëra të besimit. 
Duhen të paktën 30 të rinj. Bëni 2 radhë njëra përballë tjetrës. Çdo i ri vendos krahët përpara dhe duke 
mbështetur pëllëmbët e duarve tw tij me pëllëmbët e shokut qw ka përballë. Në nisje një vullnetar 
ecwn me shpejtësi për disa metra distancë dhe hyn, gjithmonë me shpejtësi, në mes të dy radhëve të 
personave që një çast më përpara të arritjes së tij duhet të shkëpusin duart, ta bëjnë të kalojnë dhe 
menjëherë të ribashkohen. Vrapuesit do t’i duket në çdo moment sikur përplaset me ndonjë krah të 
ngritur, por në qoftë se do të ketë besim, do të vazhdojë të vrapojë pa ngadalësuar shpejtësinë. 
B. Në çift. Në çdo çift një fëmijë është me sy të lidhur, dhe tjetri e tërheq posht e lart oratorit. Më pas 
ndërrojnë rolet. Është bukur pastaj të shkëmbesh eksperiencat: Sa kam pasur besim tek ty dhe ti tek 
mua? 
C. Rrethi i besimit. 10 të rinj formojnë një rreth të ngushtë Një vullnetar në rreth, duke mbajtur trupin 
drejt dhe fortë. E lëshon veten drejt shokëve të tij që do ta rrotullojnë dhe do ta hedhin si një kleçkë në 
brendësi të rrethit, pa e lënë të bjerë. 
Merrni 6 të rinj dhe vendosini në një tavolinë, në 2 rreshta nga 3, gati për të marrë një që bie nga 
tavolina, pra një vullnetar i grupit me trup të shtrënguar fort e lëshon veten të bjerë mbi krahët e 
shokëve të tij. 
D. Zbulo familjen 

E provojmë me një gjë më të qetë. Shumë pjesë të refleksionit të kësaj vere do të jenë të lidhura 
me familjen (sigurisht nuk mund të flasësh për babain pa folur për familjen). Evitoni sido që të jetë të 
shkelni privatësinë dhe përdorni delikatesën e kërkuar nga shumë situata komplekse. Ju propozoj 
atëherë një punë për t’a bërë me fëmijët për t’i ndihmuar të njohin më mirë familjarët. 
Përgatisni për çdo të fëmijë një pyetësor me disa pyetje mbi familjen e tyre. Lërini kohë për të dhënë 
përgjigjet dhe më pas ftojini për të diskutuar mbi atë që kanë shkruajtur. Nëse grupi është i vogël 
diskutimet mund edhe t’i zgjidhni të gjithë bashkë, ose përndryshe ndajini të rinjtë në çifte ose në 
grupe të vogla. 
Bëni që të diskutojnë mbi atë që përsëri kanë zbuluar mbi familjen e tyre ose vetëm lajmet më 
sipërfaqësore. Lërini sido që të jenë të lirë për të folur ose jo. 
Ja disa shembuj pyetjesh për pyetësorin. 
 Nëna ime quhet… 
 Babai im quhet… 
 Kam... vëllezër dhe motra që quhen... 
 Babait tim tek unë i pëlqen... 
 Mamasë sime tek unë i pëlqen... 
 Nga babai im më pëlqen... 
 Nga nëna ime më pëlqen... 
 Babai im në punën e tij çmon 
 Tre rregullat më të rëndësishme për familjen time janë: 
 Ndjehem veçanërisht i lumtur kur… 
 Nëna ime ndjehet veçanërisht e lumtur kur... 
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 Babai im ndjehet veçanërisht i lumtur kur... 
 Vëllezërit e mi motrat ndjehen veçanërisht të lumtur kur... 
 Nëse familja ime do të ishte një kafshë do të ishte... 
 Nëse do ishe një lule do të ishte… 
 Nëse do të ishte një ndërtesë ose një monument do të ishte… 
 
Fjala kyçe: VËMENDJA E PRINDËRVE/ BASHKËPUNIMI 
 
I ka ndodhur mama Margaritës: Një tjetër moment që Gjon Bosko merr nga nëna e tij derisa i bëhet 
normë mentaliteti, dhe pune. Nëna e tij punonte dhe fëmijët e ndihmonin sipas mundësive të tyre. 
Familja Bosko ishte e varfër nga më të varfëritë e Bekit. Shtëpia e tyre ishte më e vogla e të gjithëve. 
Varfëri e vërtete por jo mizërie, sepse punonin të gjithë, puna e fshatit arrin të japë diçka. Gjoni është 
katër vjeç kur nëna e tij i mëson ta ndihmojë në punën e saj të mëndafshit, një shufër kërpi e zbutur në 
ujë. Një punë që jep pak por është një punë. Fillon kështu të japë kontributin e tij në familje, familja 
mbahet me të gjithë që punojnë. 
 
Nxitje për animim: Habitesh duke dëgjuar se edhe një fëmijë katër vjeç jep kontributin e vet në punët 
e përditshme, nuk e vënë re se edhe fëmijët mund të japim ndihmën e tyre në familje edhe në gjëra të 
vogla, të shpejta, të ngjashme. Mund të duken shumë pak por krijojnë një përgjegjësi të drejtë midis 
prindërve dhe fëmijëve. 
 
LUTJA: 
Lë lutemi o Zot për familjen tonë, që të njihemi gjithnjë e më shumë. 
Dhe të na kuptojnë në dëshirat tona dhe në limitet tona. 
Bëj që çdo njëri nga ne ta ndjejë nevojën e të tjerëve 
që asnjëri të mos i shpëtojë momenteve të lodhjes 
parehatisë, shqetësimeve për tjetrin 
 
Që diskutimet tona të mos na ndajnë 
por të na bashkojnë në kërkim të së vërtetës dhe të së mirës 
dhe secili nga ne të ndihmojë në ndërtimin e jetës së vërtetë 
e të mos bëhet ndalesë për tjetrin..  
 
Bëj o Zot, që të jetojmë së bashku momente të gëzuara 
dhe mbi të gjitha të njohim Ty dhe atë që na ke dërguar: Jezu Krishtin 
në mënyrë që familja jonë të mos mbyllet në vetvete 
por të jetë e disponueshme me të afërmit 
e hapur me miqtë 
e ndjeshme ndaj nevojave të vëllezërve. 
 
Bëj o Zot që të ndihemi gjithmonë pjesë e gjallë e Kishës 
të mund ta vazhdojmë së bashku në qiell 
ecjen që së bashku kemi filluar në tokë. 
 
 
Angazhimet: Në shtëpi të bëj një punë të vogël por të vazhdueshme të përditshme dhe t’i ndihmojë 
prindërit. 
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Dita e dhjetë 
 
 
Tema: Besoj në ty dita e dymbëdhjetë  
Zoti është gjithmonë me ne  
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi: të vlerësojë cilësitë e tij për të mirën sepse mendon se “prirja” e tij të jetë kjo. Aktiviteti i 
sotëm do të bëjë të reflektojnë fëmijët mbi jetën e tyre dhe nga thirrjet e mundshme që mund të marrin.  
Materiali: Të paktën dy fletë, stilolapsa, gërshërë, ngjitës dhe revista të ndryshme. Një karton në të 
cilin të ngjisin të gjitha fletët e dala nga fëmijët. 
Koha Rreth 30 minuta 
Sugjerime për animatorët 
Aktiviteti i sotshëm duhet të bëjë fëmijët të reflektojnë mbi “prirjet”...  
Nuk është një argument i thjeshtë sepse shpesh edhe për ne animatorët, është vështirë të kuptojmë 
planet që Zoti ka për ne. Për këtë arsye ju ftojmë para së gjithash t’i bëjmë të reflektojnë cilat janë 
dëshirat e tyre për të ardhmen, dhe në një moment të dytë ti pyesim se mos e dinë cilat janë, sipas tyre, 
projektet që Zoti ka për jetën e tyre. 
 
Zhvillim: T’i ftojmë fëmijët të mendojnë mbi atë që mund të ishte e ardhmja e tyre dhe ti paraqesim 
grafikisht ose nëpërmjet një kolazhi ose slogani të ndryshëm, mbi fletat e titulluara “si do të jem kur të 
rritem”. Është e rëndësishme që projektimin që bëjnë për të ardhmen e tyre, të mos jetë vetëm nga ana 
e punës por që të përfshijë gjithë jetën (a do të kem familje apo do rri beqar, do të udhëtoj, do të 
merrem me problemet sociale). Pasi të keni bërë këtë (max.15 min) fëmijëve do t’u propozohen pyetje 
të cilave mund t’u përgjigjen me shkrim mbi fletët që kanë në dispozicion. Të hapësh kështu 
diskutimin mbi këto tema (shih pyetjet për “të vepruar”). 
Çfarë objektivash marr përsipër për të ardhmen time: 

• Nga pikëpamja shkollore? 
• Në familje? 
• Në miqësi? 
• Për kohën e lirë? 

Për të vepruar 
1. A keni arritur të imagjinoni të ardhmen tuaj? A është ndokush sipas jush, që mund t’u 

ndihmojë për të bërë zgjedhje të rëndësishme për të ardhmen tuaj? 
2. Sipas jush, Zoti çfarë projektesh ka për ju? A e keni pyetur veten ndonjëherë? A konçidojnë me 

tuajat? 
 
2. LOJA për klasën e 1-4 
TË BRAKTISËSH MIQTË? 
Në episodin e sotëm, kupton se duhet të kesh cilësi vërtetë të mira që mund të vërë në dispozicion, por, 
kupton edhe se vlerat më të mëdha që e bashkon me shoqërinë është Miqësia. 
Urimi nuk do ta braktisë kurrë shoqërinë e tij për interesa të kota. 
Për animatorët: Është e rëndësishme të kuptojë dhuratën që çdo person sjell brenda vetvetes, është e 
rëndësishme të kuptosh si hyn në zemrën e fëmijëve për të fituar nga këto dhurata. 
Janë në bashkëpunim dhe shpirti i grupit mund të arrijë kuptimin e vërtetë të miqësisë. 
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Karakteristike: Gjysma e fushës së futbollit. Kohëzgjatja e përcaktuar nga arbitri. 
Materialet: Përparëse me ngjyra  
Përgatitja: Arbitri duhet të konsiderojë avantazhin më të madh që ka skuadra që duhet të marrin 
tjetrën, kështu që pjesa më e madhe janë përbërësit, pjesa më e vogël duhet të jetë koha (nga 30 deri 15 
min për pjesë) 
Skuadra që ikën pozicionohet, përpara fishkëllimës, mbi vizën e fundit të fushës, ndërkohë, ajo që 
merret vendoset në të kundërt. 
Zhvillim: Një herë zgjedh skuadra që duhet të marrë dhe tjetra që duhet të ikë vazhdon. 
Qëllimi: të zësh rob të gjithë përbërësit e një skuadre ose anasjelltas, të rezistosh pjesën më të madhe 
të kohës që është e mundur para se të gjithë përbërësit të jenë të zënë rob. 
Përbërësit e skuadrës që është në sulm duhet të kërkojnë pikërisht që të kapin të gjithë lojtarët e 
skuadrës tjetër, por skuadra që ikën është e formuar nga 25% shpëtimtarë, dhe 75% të arratisur 
(ndërkohë në tjetrën 100% sulmues) Kur një i arratisur merret mund të jetë i lirë nga 2 shpëtimtarë 
nga skuadra e tij që në çift duhet të rrethohen, duke u kapur për dore, përmes këtij aksioni personi i 
marrë është përsëri i lirë. 
Shpëtimtarët mund të jenë të kapur nga skuadra tjetër më pak, që ato nuk ecin në çifte, shpinë për 
shpinë duke kapur krahët e njëri tjetrit nëse një i lirë kapet sepse nuk ecën në çift eleminohet 
përkohësisht për dy minuta nëse formon çiftin rikthehet në lojë. Nëse një i arratisur del nga fusha e 
kufizuar del nga loja. Lojtarët që kapen nuk mund të lirojnë të tjerët por qëndrojnë në pritje që të tjerët 
t’i lirojnë përkundrazi duhet të qëndrojnë në distancë derisa një çift liruesish ti lirojë. Duke e rrethuar 
lojtarin kundërshtar. Gjithmonë në çift fiton ajo skuadër që ka më shumë lojtarë të pa kapur. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të rrisim ndjenjën e dëgjimit, edhe kur mesazhi nuk është i drejtpërdrejtë, kur thirrja për të 
jetuar në plotësi jetën tonë nuk është ‘e fortë dhe e qartë’. 
Materiali: Fletë, një kartelë me pyetjet të forta (të hidhura), lapsa. 
Koha: 30 minuta. 
Sugjerime për animatorët: Kodi i përdorur është urdhër alfabetik –2 (shemb. C shkruhet A, dy 
pozicione pak më mbrapa në rregullin alfabetik) 
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z. 
V Z A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U. 
Në momentin e ndarjes mund të ilustrohet kodi për fëmijët, të paktën për të paraqitur dhe për të sjellë 
të tjera. 
Veprimtaria: Pasi keni shkruar në kartelë pyetjet në kod (shembulli është italisht duhet adoptuar) 
BV EPVLBC DVPM’...  (kur të rritem do bëj...) 
GH IGM NPMECRRM C’…  (projekti im është….) 
BGTCLRCPM’ SP/V…    (do bëhem një…) 
Zhvillimi: ftoni fëmijët që të kopjojnë kodin e të deshifrojnë mesazhin. Një herë caktohen provokimet, 
gjithmone individualisht dhe të kërkojmë të plotësojmë. Për këtë moment të lihen 15 min. Të rikthyer 
në grup dhe për të ndarë përshtypjet e provuar përballë një pyetjeje jo të qartë, nga një provokim edhe 
me projektet që Zoti ka mbi ne, duke mos i kuptuar. Duhet ndoshta “të gjejmë çelësin” e mësimit të 
drejtë cili mund të ishte? Kush mund të ndihmojë në rrugën e mirëkuptimit të Projektit të Zotit që ka 
mbi ne? 
 
4. LOJA për klasën e 5-8 “NË FITIMIN E KATËR KALAVE” (Topa të vegjël) 
Sot niset në fitimin e (katër) Kalave të Frikës… të bëra nga zhurma të forta dhe për ju do jetë fundi! 
Për animatorët: Është një lojë që kërkon padyshim të tre sjelljet që duhet të transmetojmë sot, mbi të 
gjitha për skuadrën që duhet të fitojë kalatë kur lojtarët duhet të presin turnin e tyre, dhe kur t’ju takojë 
atyre, për të përmbushur përshkimin edhe pse, për ndonjërin , kushton lodhje. 
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Karakteristikat: 2 skuadra; fushë e përshtatshme; kohë maksimale; një këmbë shpëton tjetrin; 
kontrolloj numrin komponent të çdo skuadre. 
Materiali: Një top; diçka për të dhënë sinjalin e ‘bazës’, do të ishte bukur diçka që jep një zhurmë të 
fortë si një paralajmërues sirenë stadiumi, mund të shkojë mirë edhe një bilbil. 
Përgatitja: Duhet sistemuar fusha siç është në figurë. 
Mund të vendoset për të luajtur me një limit kohe ose kur në të dyja skuadrat nuk kemi kompletuar një 
numër xhirosh të caktuar. 
Mund të luhet në një ose më shumë kohë; çdo kohë ndahet në dy turne. Nëse luhet në kohë, duhet të 
vendoset koha për çdo turn; koha e lojës nuk sheh pushimin nga një lëshim në tjetrin, kështu që 
vendoset për të bërë turne nga 10 minuta, një kohë do të zgjasë 24 rreth 30 minuta. Në qoftë se luhet 
komplet skuadrat, është e nevojshme të bëhet kontrolli i numrit të komponentëve nga çdo skuadër. 
Një skuadër (qoftë A) mund të sistemohet në të gjithë fushën: një lojtar duhet te jetë “në bazë” kur të 
tjerët do të ndahen duke informuar brendësinë e lojës.  
Skuadrat B në fakt do të vihen në rreshtin mbas vijës së nisjes: lojtari i parë i rreshtit do të ketë në dorë 
topin. 
Zhvillimi: Loja është e matur dhe këshillohet prania e dy kronometristave për matjen e kohës. 
Sikur ju thashë më përpara çdo kohë ndahet në dy turne: gjatë turnit të parë, nisja e albitrit, lojtari i 
parë i skuadrës B që do të ketë në dorë topin do ta lëshojë drejt fushës së lojës; gjatë lojës asnjë lojtar i 
A nuk e hedh topin në brendësi të fushës kronometristi do të bëj të nisë lojën. Lojtari i skuadrës B, nga 
ana tjetër, sapo të ketë lëshuar topin do të nisë në drejtim të kalasë; kur të arrijë, mund të vendosim për 
të ndaluar o për të ndjekur në drejtim të kalasë së dytë, e kështu shkohet në vazhdim. 
Kur thuhet kuptohet që gjatë normales zhvillimit të lojës lojtarët në krye të rreshtit do të nisin të 
vrapojnë para se kronometristi të nisë për të matur kohën; në fjalë të tjera koha që niset në momentin 
ku lëshuesi hedh lëshimin e ku topi prek tokën e lojës e një lojtar i A, nuk mund të matet. 
Në këtë kohë skuadra A do tentojë, në kohën më të mundshme, të kapë topin dhe për t’ia kaluar lojtarit 
në bazë, ku, duke e mbajtur gjithmonë në dorë topin, do të prekë me këtë të fundit tokën e bazës. 
Në këtë moment albitri do të japë sinjalin e bazës me zhurmën e fortë dhe do të ndalohet në numërimin 
e kohës, kur koha të ketë mbaruar, në mënyrë që lëshimin tjetër mund të niset e të numërohet nga aty 
ku ndalohet; se lojtari i B mund të gjendej brenda në një nga kalatë është shpëtuar përndryshe mund 
dhe nuk mund të eleminohet. 
 
Fjale kyçe: GATISHMËRI DHE BINDJE 
 
I ka ndodhur mama Margaritës: Mama Margarita tashmë është e moshuar, shtëpia e fëmijëve rritej, 
Don Boskon filluan ta ndihmonin fëmijët e tij. I pari ishte Xhuzepe Buzeti ku i tha: “Ndihmoj mama 
Margeritën sa të mundem”. E Xhuzepe u bë që i vogël administrator i Oratorit. Don Bosko besonte tek 
ai si tek vetvetja, dhe Mama Margerita e donte si djalin e saj. 
E pa të rritej afër saj edhe në problemet më të komplikuara për dhjetë vjetë, kështu që jeta e Mama 
Margaritës u shua. Për të larë rrobat e ndihmonte motra e tij Mariana, vinte ta ndihmonte për rrobat 
dhe për pastrimin e djemve edhe Margarita Gastaldi, nëna e Ipeshkëvit të Torinos, e shoqëruar nga e 
motra dhe vajza. 
Pikë referimi: Kjo që duket një kronikë e thjeshtë jep një frutë të madh të punës së mama Margaritës. 
Sikur e dimë ajo vendosi menjëherë që në momentin e parë kur erdhi në Torino ju përvesh punës. për 
të bërë mirë djemve të Don Boskos. 
 
LUTJE: 
Unë jam krijuar për të bërë mirë e për të qenë dikushi. 
Unë zë një vend timin 
Në këshillën e Zotit, në botën e Zotit: 
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Një vend që askush nuk mund ta zërë. 
Pak e rëndësishme është të jesh i pasur ose i varfër 
I përçmuar ose i vlerësuar nga njerëzit; 
Zoti më njeh dhe më thërret në emër. 
Ai më ka besuar një detyrë 
që nuk ia ka besuar askujt tjetër. 
Unë kam misionin tim. 
Ai nuk më ka krijuar kot. 
Unë do bëj mirë, do bëj punën e Tij. 
Do jem një engjëll paqeje 
Një predikues i së vërtetës 
Në vendin që ai më ka caktuar 
Edhe pse unë nuk e dija, 
që unë t’i zbatoj urdhërimet e tij 
dhe ta realizoj dëshirën që ti ke për mua. 
 
Angazhimi: Nuk pres që animatorët të më thonë se çfarë duhet të bëj këtë ditë por “nisem unë” duke 
dhënë shembulli të mirë. 
 
 

Dita e njëmbëdhjetë 
 
Tema: Duajeni armiqtë tuaj 
Fëmijët tashmë të shpëtuar nga rreziku e gjejnë në vështirësi e madhe fëmijën e sekuestratorëve më në 
fund vendosin të ndihmojnë atë 
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi: Të dimë të njohim dhuratat që kemi dhe t’i vëmë bujarisht në dispozicion të tjerëve.  
Si talentet dhe dhuratat tona nuk janë shpenzime dhe aq më pak të fshehura, për këtë një herë të vënë 
në pah, duhet të gjejmë mënyrën që ta ndajmë me të tjerët. 
Materialet: Fletë me vizatime të kutisë, gërshërë, fletë të vogla, stilolapsa, ngjitës (stick o vinavil), 
shirita me ngjyra dhe ngjyra. 
Koha: Rreth 30 minuta. 
Sugjerimet për animatorët: Përse aktiviteti të mos bëhet një ripërsëritje të asaj të sapo zhvilluar, 
shpjegojani fëmijëve që në rastin e kaluar dhuratat ishin në referimin e “diçka-je” në të cilën ata mund 
të “përfitojnë” si për shembull një familje e bashkuar, një gjyshe që do të bënte gjithçka për ata etj... 
Këtë radhë dhuratat u referohen cilësive të tyre që mund të përdorë për të ndihmuar edhe të tjerët si për 
shembull shkathtësia, gjendja fizike, inteligjenca etj... 
Zhvillimi: Ripropozoni fëmijëve ndërtimin e kutisë. Këtë herë përmbi fletët duhet të shkruajnë 
dhuratat që kanë marrë dhe që mund të ndajnë me të tjerët. 
Pasi të kenë vendosur fjongon e ngjyrosur, thirrini fëmijët që të shkëmbejnë kutitë si shenjë angazhimi 
që të ndajnë me të tjerët dhuratat tona. 
Për të vepruar: Kërkojuni atyre nëse dhuratat e vendosura brenda kutisë kanë pasur rast t’i përdornin 
për të ndihmuar miqtë ose dikë në vështirësi. 
 
2. LOJA për klasën e 1-4 KINI BESIM TEK UNË 
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Për animatorët: Në lojë vendoset në dukje rëndësia që duhet të ketë besimi në jetën tonë, lind kështu 
kundërvënia në dyshim, pasigurinë (karakteristike e kësaj gjurme) dhe në ripërsëritjen e shpirtit të një 
grupi me të vërtetë të fortë. 
Karakteristike: Një fushë e madhe (për minimumin 2 skuadra dhe maksimumin 4 skuadra) është më 
mirë në bazë; 1 rrugë të gjatë (të thjeshtë) për çdo skuadër. 
Të evitohen stolat ose çdo objekt tjetër ku nevojitet për t’i kapërcyer. Koha e caktuar; 1 ose më shumë 
pjesë. 
Fiton skuadra që përfundon e para garën. 
 
Materialet: Shumë fashë për t’u mbyllur sytë përbërësve të çdo skuadre; materiale të ndryshme për të 
krijuar rrugët (birila, rrethorë etj.) 
Përgatitja: Brenda çdo skuadre zgjedhën 3 persona që nuk do t’i kenë sytë e lidhur. Skuadrat do të 
jenë të ndara në 3 pjesë të njëjta. Pjesa e ndarë disponohet në rresht (natyrisht duhet të jenë të lidhur 
sysh) secili me dorën në shpatullën e tjetrit, pas vijës së nisjes së rrugës. Pas kësaj vije gjeneralë do të 
vendoset dhe skuadrat e tjera (secila të ketë përpara pikërisht rrugën me gjatësi të njëjtë nga të tjerët 
dhe skuadrat e tjera). I fundit i vijës Indiane do të jetë një nga 3 personat që i kanë sytë e palidhur i cili 
duhet të vendosë duart e tij mbi shpatullat e të fundit të rreshtit me sytë e lidhur. 
Zhvillim: Me fishkëllimën e nisjes, i fundit në rresht (ose atë me sytë e palidhur) duhet të drejtojë 
tërësisht rreshtin e rrugës së gjatë, por ata nuk do të mund të komunikojnë me ata me sytë e lidhur, por 
duhet t’i bëj të sillen në të djathtë ose në të majtë, për të evituar të gjitha pengesat e rrugës, në bazë të 
shpatullave të personit që ka përpara dhe ata godasin. 
Shembull: Nëse rreshti duhet të xhirojë në të djathtë, personi në fund të rreshtit (me sytë e palidhur) 
duhet të godasë me dorën e tij shpatullën e djathtë të secilit që ka para. Ky i fundit do të bëjë të njëjtën 
gjë me personin që ka para dhe kështu ecet në mënyrë që secili përbërës i grupit të kuptojë është e 
nevojshme të sillesh djathtas. 
Mbas mbarimit të garës niset rreshti i dytë me personin me sytë e palidhur, një herë dhe kjo ka 
plotësuar rrugën, niset rreshti i tretë me personat e tretë 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të fitohen njohuri dhe cilësi mbi bukurinë, bukurinë që më rrethon dhe që është në shpirtin 
tim, dhe të ndahet me të tjerët 
Materiali: Fletë, lapsa, ngjyra, gërshërë, kartona, ngjitës 
Koha: 30 minuta 
Sugjerimet për animatorët: Nëse niveli i autonomisë së grupit e lejon zgjedhjen për cilësi të 
ëmbëlsirës të shokëve duke u bërë i njëmendtë, duke prerë dhe rregulluar për shokët një nga cilësitë që 
vendosen në këmbim të të tjerëve. 
Zhvillimi: U tregon fëmijëve metaforën e tortës: Imagjinojmë se cilësitë tona , ato që na njohin të 
tjerët por edhe ato që ne, personalisht, e ndiejmë që i kemi, është panorama e një torte të ëmbël, 
pikërisht për cilësitë tona dhe për marmelatën ose çokollatën. Ftoi të pikturojnë tortën pasi ato të kenë 
menduar mirë, si për të bërë çdo lloj tjetër ëmbëlsire, përbërësit: në këtë rast cilësitë, duke i shkruajtur 
një për kuadrat, por duke lënë dy o tre të lira. Lëmë 15 minuta kohë. Në grup mund të këshilloheni me 
njëri-tjetrin duke vendosur në rreth ëmbëlsirat e tyre,  në një imagjinatë tregtie. Të propozoni fëmijëve 
për të “zgjedhur” ‘shijet, cilësitë”, që kanë parë tortat e tjera. Duhet të favorizoni kështu një shkëmbim 
në grup mbi vështirësitë që faktikisht i keni hasur në të njëjtat cilësi ose në njohjen në cilësi të tjera që 
do të donim t’i kishim. Në mbylljen e aktivitetit mund të ftoni fëmijët t’i vënë titullin të “tortës” sapo 
të bërë. 
 
4. LOJË për klasën e 5-8 “FLAMURI I BABIT” 
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Për animatorët: Edhe nga më të vegjlit do të marrin pjesë në lojë, gjithashtu me pikë personale. E 
rëndësishme është përqendrimi i animatorëve mbi pikët e lojës, sikur vjen e merret flamuri... do të 
duhen më shumë sy vëzhgues! 
Karakteristikat: 2 skuadra; fushë e përshtatshme; loja e eliminimit; një hap shpëton tjetrin; nuk vlen 
zinxhiri. 
Materiali: Një rrethim dhe një flamur. 
Përgatitja: Fusha ndahet në 3 pjesë në gjatësinë e saj (shiko figurën). Pjesët e ekstremit të fushës janë 
bazët e të dyja skuadrave dhe duhen të jenë të mëdhenj në mjaftueshme-ri për të pasë të gjitha 
elementët e skuadrës. Në pjesën e mbetur (fusha e lojës) rreth 3-4 hapa nga të dyja bazat vjen vendi i 
rrethimit me flamurin në gjithësi. 
Zhvillimi: Në fillim të kohës çdo skuadre gjendet në gjithësi të një baze. Skuadra më e larguar nga 
flamuri (do jetë skuadra A) do të emërojë një kavalier, “babi” ku ai është i pavdekshëm dhe është i 
vetmi person i cili mund të eliminojë personat e skuadrës kundërshtare duke i prekur. Qëllimi i tij është 
ai për të ndihmuar shokët e tij e për t’i sjellë në baze. Për të ndaluar këtë, kundërshtarët e skuadër B 
mund të vrasin komponentët e skuadrës A duke i prekur (duke përjashtuar  “Babin”) 
Në rast se një lojtar, i çdo skuadre, del nga fusha, do të eliminohet për mungesën e vrapimit (nuk vlen 
për babin). 
Se lojtarët e skuadrës A mund të hyjnë në bazën e kundërshtarëve nuk mund të eleminohem, e janë të 
shpëtuar e rrinë në brendësi; mund të përfitojnë për pak pushim nga kundërshtarët, për të marrë 
flamurin dhe për të ikur. 
Skuadra A fiton kohë se mund t’ia arrijë të sjellin flamurin në të njëjtën bazë. Në rast se një lojtar i A 
që është duke sjellë flamurin në të njëjtën bazë dhe do të preket nga një kundërshtar në kohë do të fitoj 
skuadra B; në të kundërt, në rast se kush sjell flamurin i pari i prekur, lojtari eleminohet, por B nuk 
fiton kohë dhe njëri nga lojtarët duhet të sjellë flamurin në rrethim. 
Në të mbaruar koha skuadrat ndërrojnë fushën dhe kështu B marr flamurin e A mbaron. 
Fiton skuadra që ka arritur në tri kohë të dhëna ka arritur dy. 
 
Fjalë kyçe: SHIJE SHPRESË, ZEMËRGJERSI 
 
I ka ndodhur Mama Margaritës: Në Torino ishte përhapur kolera dhe Don Bosko pasi i kishte 
mobilizuar djemtë e tij më të mëdhenj, duke iu garantuar atyre përshtatje po të kishin ruajtur në miqësi 
me Zotin. 
Ishin ditë shumë të nxehta, dhe konfuze. Kolera është një sëmundje e ndyrë dhe e mërzitshme, që jep 
shqetësime në stomak dhe diarre. Për këtë shkak ndodhte shpesh që të sëmurëve të kuruar nga të rinjtë 
u mungonin veshjet e brendshme. Djemtë, kur ktheheshin nga Oratori i thonin mama Margeritës: ajo 
jepte ato pak gjëra që kishte, dhe në pak ditë nuk kishte më asgjë. Një ditë erdhi një i ri i uritur që i 
thotë: “Duhet të ndihmojmë një të sëmurë në gjendje të rëndë, por nuk kemi asnjë çarçaf si duhet. Nuk 
keni asgjë mama Margerita?”. Margarita mendoi, dhe shkoi të hiqte mbulesën e bardhë të altarit të 
Kishës së re dhe i thotë: Merre për të sëmurin. Nuk mendoj se Zoti do të ofendohet. 
Pikë për reflektim: Praktika e Mami Margaritës shikohet edhe në këtë episod. Në ato vite, gjithçka që 
ishte pjesë e kishës ishte parë si një gjë e shenjtë, gati të paprekshme si për ndonjë ministër të 
jashtëzakonshëm. Mama Margarita përkundrazi, me besimin e saj, kupton që Zotit mund t’i shërbejë 
dhe në këtë mënyrë: duke i hequr pak nga gjërat e shenjta të kishës për të ndihmuar Krishtin në 
vëllezërit e nevojshëm. 
 
LUTJA: 
Ati im, unë braktisem ne Ty, 
bëj mbi mua atë që të pëlqen. 
Çfarëdo gjeje që do beje mbi mua, Të falënderoj. 
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Jam gati për gjithçka, pranoj gjithçka, 
që vullneti yt të mbushet në mua e në të gjitha krijesat e tua. 
Nuk dëshiroj asgjë tjetër, Zot im; 
e lë shpirtin tim në duart tuaja 
ta dhuroj, Zot im, 
me gjithë dashurinë e zemrës time, sepse të dua. 
Dhe është për mua un ndjeshmëri dashurie 
të jepem, të ri-jepem në duart e tua, pa matje, 
me një konfidencë të pafundme, ku Ti je Zoti im. 
 
Angazhimi: Bëj një sakrificë të vogël në atë që bëj, duke kundërshtuar një shembull të një marmelatë 
o të një akulloreje. 
 

Dita e dymbëdhjetë 
 
Tema: Të sillemi në mënyrë të edukuar 
 
Fëmijët arrijnë në një fshat 
janë të shikuar me sytë e dyshimit 
me sjelljen e tyre do të binden pjesëtarët e fshatit, që janë njerëz 
 
Duaj dhe bëj çfarë të duash.. Nëna dhe dashuria e saj  
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi: E rëndësishme është të kuptojmë se një familje pa dashuri reciproke ndërmjet prindërve 
nuk mund të qëndrojë e bashkuar. Vështirësia qëndron në kujtimin e kësaj, çdo ditë dhe ne të 
angazhohemi për të mbajtur gjallë ndjenjat më të pastra. 
Materialet: Një karton ku është vizatuar familja priteni në shumë pjesë si formuese. Një karton ku 
mund të ngjitni copat dhe të formoni një zemër. Ngjitës. 
Koha: Rreth 20 minuta. 
Sugjerimet për animatorët. Fshiheni ngjitësin në mënyrë që fëmijët të mos e shohin. 
Lëreni që për pak kohë fëmijët t’ju kërkojnë ngjitësin e për të vënë së bashku të gjitha copat, kështu do 
të kuptojnë rëndësinë e dickajë që ndihmon për të vënë së bashku idetë.  
Zhvillim: Shpërndani fëmijëve copat të prera dhe ftoni ata të formojnë një formuese. Bëni në mënyrë 
që copat të mos ngelen në vendin ku kanë qenë pozicionuar një herë. Kështu që fëmijët do të kuptojnë 
se për realizimin e imazhit kanë nevojë për një (ngjitës). Pas disa tentativave jepuni atyre ngjitësen, 
bëni të reflektojnë në faktin se edhe në familje është e nevojshme për diçka që mban të bashkuara të 
gjitha pjesët dhe në një farë mënyre janë të rëndësishme të gjithë përbërësit; nëse mungon qoftë edhe 
një imazh familja nuk do të ketë më kuptim.  
Për të vepruar: Në reflektim pyetini fëmijët:  

1. Sipas jush çfarë është ngjitësi që e mban të bashkuar një familje? 
2. Në familjen tuaj, kush është “ngjitësi” më i fortë? 

 
2. LOJA për klasën e 1-4  TRENI I BESIMIT 
Këtu fëmijët flasin shpesh për besimin që kanë njëri për tjetrit. 
Për animatorët: Në episodin e sotëm fëmijët flasin shpesh për besimin. Me këtë lojë duam t’u bëjmë 
fëmijëve të kuptojnë se në jetë nuk mund të jetohet vetëm. Është shumë e rëndësishme të kesh një mik, 
që të kesh besim dhe të të drejtojë në rrugë të drejtë. 
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Karakteristike: 4 ose më shumë skuadra. 
Materialet: Fasho për të gjithë lojtarët. Një fasho bisht për skuadër. 
Përgatitja: Secila skuadër vendoset në “tren”, të gjithë lojtarët janë të lidhur me fasho përveç atij 
qendror. 
Zhvillim: Skuadrat nisen nga fundi i fushës. Lojtari që do të mbyllë trenin do të ketë një fasho të vënë 
prapa pantallonave. Pikësynimi i lojës është se cili lojtar në krye të rreshtit arrin të heqë bishtin e 
lojtarit të të fundit të skuadrës tjetër. Detyra e lojtarit në qendër të rreshtit me sytë e palidhur, sigurisht 
ai drejton skuadrën kundrejt një tjetre për të hequr bishtin dhe për ta larguar nga skuadrat e tjera që 
tentojnë të ikin. Kur skuadrës i hiqet “bishti” skuadra eliminohet. Fiton skuadra që qëndron në lojë. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të kuptohet se vetëm dashuria e bën të fortë familjen. Kur dashuria shuhet, familja e 
humbet rëndësinë dhe domethënien e saj. 
Materialet: Gazeta e revista, gërshërë, ngjitëse, kartelona. 
Koha: 30 min. 
Sugjerime për animatorë: zgjedhja e një aktiviteti që të tregojë shkallën më të lartë të lirisë, të 
motivohen në problemet e kohës së sotme. Nëse nuk njihen personalisht të gjitha realitetet familjare të 
fëmijëve është e pamundur t’u garantosh atyre një zgjedhje të mundshme mbi “sa” e “çfarë” ata mund 
të tregojnë për familjet e tyre. Një instrument si kolazh mund të premtojë këtë mundësi. 
Zhvillimi: Të ndihmohen fëmijët në zgjedhjen e gazetave, imazheve, frazave, fjalëve për të ndërtuar 
një kolazh mbi familjen.  
Çdo fëmijë vendos për imazh frazën, apo fjalët që i përkasë familjes së vet. Pastaj bëhet një kolazh 
grupi, duke i vënë edhe emrin. 
Kërkesat në vijim vlejnë vetëm për klasat e 7 dhe të 8. 

1. Çdo grup shkruan në një kartelon karakteristikat e familjes dhe në veçanti të marrëdhënieve të 
Çiftit ashtu siç paraqiten në revistën e analizuar. 

2. Bëni një si gjykatë ku ka dy grupe njëri që mbron familjen e krishterë me vlera e saj dhe tjetri 
atë laikë animatori luan rolin e gjykatësit. 

3. Të krijojnë një kartelon , ku sinteitzohen karakteristikat e familjes dhe dashurisë së vërtetë me s 
çiftit dhe ajo çka e mban familjen të bashkuar (dëgjimi, respekti, dialogu, besimi, besnikëria…) 

 
4. LOJA për klasën e 5-8 “POLTRONI I BABAIT” 
Është një lojë që kërkon bashkëpunim. Në qoftë se nuk qëndrojmë të bashkuar, poltroni i babait 
shkatërrohet. 
Për animatorët: Sot duhet të kuptojmë rëndësinë e bashkimit, bashkimit të fortë si atë të familjes 
Kjo lojë stafete shumë simpatike bën të kuptojmë nëse jemi të bashkuar arrijmë gjëra të bukura. 
Karakteristikë: 2 skuadra: fusha ndahet në dy pjesë 
Materiali: asgjë 
Përgatitja: Skuadrat ndahen në tre pjesë. Loja është e thjeshtë, duhet një vijë e drejtë ku bëhet nisja, 
një karrige që duhet të rrotullohet rreth saj. (mund të modifikohet sipas dëshirës së animatorit, por 
duhet të jetë lojë shpejtësie). 
Zhvillimi i lojës: Dy lojtarët e parë të treshes para se të nisen duhet të ndjekin këto shpjegime: dy 
personat e parë duhet t’i bashkojnë duart fort më njëri tjetrin në mënyrë që komponenti i tretë duhet të 
ulet ndenjur në duart e tyre, dhe ata do ta ngrijnë nga toka. Pasi të jenë vendosur në këtë pozicion 
mund të nisen. Pasi të mbarojnë xhiron e tyre duhet të kthehen në vendin ku janë nisur, pastaj niset 
treshja tjetër. Fiton skuadra që ka kryer më shumë rrotullime. 
 
Fjala kyçe: DASHURI RECIPROKE, PERKUJDESJE. 
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I ka ndodhur edhe Mama Margeritës: “Pasi kalova një situatë të vështirë, e pasi iu ktheva gjërave 
shtëpiake, më bënë një propozim, të martohem përsëri, e ishte një martesë e mrekullueshme, por unë i 
përgjigjem: “Zoti më bëri që të martohem një herë, e ai ma mori burrin, para se të vdiste më la amanet 
fëmijët, e unë do të isha një nënë e keqe nëse do t’i braktisja atëherë kur ata kanë nevojë për mua. Më 
thanë se për fëmijët do të gjenin një dado (shërbëtore) por unë thashë: dadoja mund të jëtë një mike e 
mirë por “ unë jam nëna e fëmijëve të mi, nuk do t’i braktis kurrë”’ 
Pika reflektimi: Dashuria që Mama Margerita kishte për fëmijët e saj ishte e madhe, sa kishte frikë se 
mos diçka do t’i largonte nga ajo. Është një ndjenjë frike që na bën të mendojmë e të diskutojmë. A 
jemi në gjendje të sakrifikojmë rehatinë tonë, edhe jetën tonë për personat që i duam aq shumë e mbi të 
gjitha për familjen tonë? 
 
LUTJA:  
Të gjithë ju thonë: “Ruajeni fort miqësinë tuaj, sepse përndryshe do të mbeteni vetëm” 
Unë ju them:  “Fitoni gjithnjë e më shumë miq, aq shumë sa nuk do të qëndroni kurrë vetëm”. 
Të gjithë ju thonë:  “largohuni nga shoqëria e keqe, sepse ju bën të jeni edhe ju si ata”. 
Unë ju them:  “Rrini edhe me shokë jo të mirë që të përfitojnë mirësi nga ju”. 
Të gjithë ju thonë:  “Bashkohuni me fëmijët e mirë, ata më inteligjentët, më të edukuar” 
Unë ju them:  “Qëndroni afër atyre në vështirësi, atyre më të ndrojtur, më të varfër, atyre që të 

gjithë i tallin...”.  
Të gjithë ju thonë:   “Mos shkoni me persona të panjohur”. 
Unë ju them:   “Bëni që asnjë të mos jetë për ju i panjohur. 
Vetëm kështu do të keni më shumë gëzim 
 
Angazhimi: Sforcohem që të mos ankohem për gjëra koti, për gjërat që gjatë ditës nuk shkojnë edhe 
aq mirë, përkundrazi angazhohem më shumë në aktivitete. 
 
 

Dita e trembëdhjetë 
 
Tema: Bashkimi bën forcën 
 
Familja, djepi i dashurisë, i jetës 
njerëzit e fshatit komunikojnë me prindërit e fëmijëve, që i kanë kërkuar edhe atje 
familja bashkohet 
fëmijët shijojnë dashurinë e praninë e prindërve 
veprojnë jo si ditën e parë, por si kanë mësuar gjatë aventurës së tyre 
 
1. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi: Të zbulosh në familje bukurinë e kompletimit të prindërve. 
Materialet: Karton me vizatime të ndryshme të njëjta mes tyre dy e nga dy (mund të përdoren letrat e 
lojës së kujtesës). Ose për të nënvijëzuar rëndësinë e kompletimit, mund të vizatohen figura dhe të 
ndahen përgjysmë. 
Koha: Rreth 20 minuta. 
Sugjerimet për animatorët: Qëllimi i lojës është që të bëjmë fëmijët të kuptojnë bukurinë e çiftit, 
fakti se njëri kërkon tjetrin dhe që vetëm nuk mund të rrihet. Figurat e ndara përgjysmë nuk kanë 
kuptim nëse i lëmë vetëm, kërkojnë të ngjashmen dhe kompletohen njëra me tjetrën. Kështu ndodh 
edhe me çiftin e prindërve, njëri plotëson tjetrin dhe vetëm nuk mund të rrinë. 
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Zhvillimi: Vendosini fëmijët në rreth, përziejini letrat dhe shpërndajuani nga një secilit fëmijë. Çdo 
fëmijë do të shikojë të vetën pa treguar asnjë figurë që ai zotëron. Me radhë secili fëmijë bën një pyetje 
një shoku me zgjedhjen e tij (psh “është një kafshë? Është me ngjyrë të kuqe? Etj.) që mund të 
përgjigjet vetëm po ose jo. Në bazë të përgjigjeve të dhëna fëmijët duhet të zbulojnë kush nga shokët 
ka figurën e njëjtë me të tijën dhe të formojnë kështu çiftin. 
 
2. LOJA për klasën e 5-8 Lojë fjalësh 
Për animatorët: Familja u Bashkua 
Karakteristikat: 4 skuadra 
Materiale: kartona, penerelë, një garuzhdë e një tenxhere. 
Përgatitja: Ndahen fëmijët në 4 skuadra, në katër pika larg qendrës, ku do të jetë një animatore me 
detyrë që të mbajë kartelonin në dorë ku janë të shkruara fjalët me radhë të paraqitura. Afër animatorit 
duhet të jetë tenxherja dhe garuzhda. 
Zhvillimi: Kur animatori t’i bjerë bilbilit që ndodhet në qendër e që bën të mundur që karteloni të 
shikohet nga të gjithë karteloni me germat e shpërndara njëkohësisht duke thënë një numër. Skuadrat 
përpara duhet të kuptojnë se cila është fjala pastaj duhet të formojnë një ndërtim njerëzor të përbërë 
nga numri i personave që më parë janë thënë nga animatori. Skuadra e parë që arrin në qendër e merr 
garuzhdën e vendos në tenxhere duhet të thotë cila është fjala, nëse gabon skuadra pasuese menjëherë 
ka të drejtë të provojë. Skuadra që e gjen fjalën, i jepet një pjesë e frazës që ka të bëjë me fjalën. 
Skuadra që formon më përpara frazën fiton. Fraza është: “Familja u bashkua”. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Për të favorizuar ndërgjegjen e pavarur të pjesëtareve të familjes: vetëm së bashku mund të 
ndërtojmë diçka të bukur 
Materiali: Fletë dhe lapsa 
Koha 30 minuta 
Sugjerimi për animatorët  
Zhvillimi: Pasi e keni parë kalimthi historinë që është paraqitur sot, na ftojnë të bëjmë së bashku disa 
acrostici të fjalëve: nënë, baba, vëlla, unë, motër. Të lihet për këtë moment rreth 10 min kohe. Të 
riktheheni në grupe, e pasi keni ndarë gli acrostici të bëra, duhet sjell në një kartelë 5 fjalët e ndërtuara 
me disa fjalë FAMILJA. 
Pasi e keni  bërë këtë shkëmbim si çdo familje që është e ndërtuar me mendimin e të gjithë pjesëtareve 
të grupit Propozon kështu anagramin e fjalës “dorëzohem” nga 5 fjalët: një nga rezultatet është: 
DUAJI 
 

BABAI  NËNA  VËLLAI UNË  MOTRA 
 
 
 
            F A M I L J A 
 
 
4. LOJA për klasën e 5-8  “Familja Biril” (Lojë origjinale) 
Për animatorët: të gjithë komponentët e barrierës janë vendosur në mënyrë të tillë që të mund të 
shpëtojnë shokun e tyre duke kapur topin në fluturim: Kjo është një lojë klasike në të cilën për të fituar 
është më e lehtë të tentosh për të shpëtuar shokët sesa vetveten.  
Karakteristikë: 2 skuadra: fushë e ndarë në dy pjesë; lojë eliminimi; kohë e mjaftueshme në 
dizpozicion. 
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Materiali: 2 rrathë, 2 birila (shkon edhe çdo lloj materiali cilindrik, si shishe plastike gjysmë litri), një 
top. 
Përgatitja: Për çdo skuadër zgjedhën 3 shënues e një roje. Pjesa e tjetër e skuadrës bën murin mbrojtës 
si në figurë. Përtej murit mbrojtës vendosen rrathët në mes birilat vertikalisht. Në mes të rrethit ulet 
roja i cili duhet të mbrojë birilin pa e lënë të rrëzohet dhe pa e prekur me dorë. 
Zhvillimi: qëllimi i lojës është të rrëzohet birili i skuadrës kundërshtare. Shënuesit e skuadrës duhet të 
hedhin topin kundrejt murit mbrojtës të kundërshtarit, duke eliminuar radhazi lojtarët që bëjnë murin. 
Për të eliminuar lojtarët bëhet e njëjtë si top e luftë: nëse një lojtar preket (kjo vlen edhe për shënuesit 
dhe rojet) nga topi që pastaj bie përtokë eliminohet. 
Duhen ndjekur këto rregulla: 

- nëse një shënues eliminohet, zëvendësohen me një lojtar të murit mbrojtës (derisa të jetë e 
mundur); 

- shënuesit nuk mund të bëjnë më shumë se tre hapa me top në dorë: që të s’postohet duhet ta 
kalojnë topin dorë më dorë. 

- Kur personi goditet nga kundërshtari, mund ta fitojë edhe njëherë praninë e lojës nëse lojtari 
tjetër arrin të kapë topin në ajër. 

- Shënuesit mund të bëjnë pjesë në murin mbrojtës nëse është e nevojshme 
- Roja ka tre jetë, të tjerët një të vetme. 
- Nëse birili bie (edhe rastësisht) fiton skuadra kundërshtare. 
- Lojtarët e murit mbrojtës nuk mund të lëvizin nga vëndi. 

Fiton skuadra që arrin të ketë dy kohë mbi tre (në tre mbesin dy) 
 
Fjala kyçe: DASHURI ME NJËRI-TJETRIN, BASHKIM DHE 
BASHKËBISEDIM. 
 
I ka ndodhur edhe Mama Margeritës: Në 1846 Don Bosko nuk kthehet në Beki. Në qershor vjen 
lajmi që ishte shumë i sëmurë. Jozefi e mama Margerita nisen për Torino. Don Bosko ishte në një 
dhomë të cilën Markezja e Barolos e kishte vënë në dispozicion të priftërinjve që bënin vepra 
bamirësie. Mama Margerita sheh të birin më të zverdhur se krevatin ku ishte shtrirë. I sëmurë rëndë. 
Kishte bronkopolmonitë i kishte thënë doktori. E njëjta sëmundje që kishte pasur edhe babai i tij. 
Mama a Margerita i thotë Jozefit: “Ti shko në shtëpi tek fëmijët e tu, këtu qëndroj unë”. Merr në dorë 
rruzaren dhe një shami dhe prek veshjen. Me njërën dorë fshinë djersët e Gjonit me tjetrën lutej me 
rruzare në dorë. Dhe shpesh thoshte: “Maria e shenjtë, ta kam dhuruar ty, mos lejo që të vdesë”. 
Pikë reflektimi: Mama Margerita nuk trembet nga lajmi jo i mirë i të birit: por niset menjëherë të 
shkojë e ta shohë. E sheh se ilaçet nuk mjaftonin më për ta shëruar i drejtohet Zotit, nëpërmjet Marisë. 
Dhe Don Bosko nuk vonon e shërohet. 
 
LUTJA: 
Gëzoj në ty o Zot, përgjithmonë. 
Mos lejo o Zoti im që asnjë njollë e së keqes ta ndotë zemrën time. 
Drejtoj sytë e mi drejt pasqyrës së përjetësisë. 
Drejtoj sytë e mi drejt pasqyrës së lavdisë. 
Drejtoj zemrën time, në Ty o Zot. 
Që je pasqyra e përjetësisë sime. 
Dëshiroj të provoj miqësinë që kanë provuar miqtë e tu. 
E të shijoj sekretin e mirësisë që ti o Zot e ke hedhur në shpirtin tim, dhe në shpirtin e të gjithë atyre që 
të duan. 
Bëj që të dua me gjithë zemrën time, me gjithë jetën time, o Zoti im. Amen. 
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Aktivitete dhe lojëra te tjera 
 

1. Një festë ditëlindjeje. 
Sigurisht në këtë periudhë do të ketë ditëlindje. Duke qenë se në orator nuk është e mundur ti festoni 
(ndërkohë, nuk mund të bëhen dhurata të gjithëve, jo të gjithë njihen…), grupi është zona e duhur. 
Mblidhni midis tyre të rinjtë datat e datëlindjeve ose organizoni një pasdite vetëm për të festuar 
ditëlindjet. Mos i përgatisni të gjitha ju animatorët, por pyesni që çdo fëmijë të sjellë diçka (një pije, 
panine, një tortë të bërë nga mamaja…), organizoni ndonjë lojë, pak muzikë ndajeni gëzimin dhe 
gjërat për të ngrënë. Shumë urime! 
 

2. Duart e grupit tonë.  
Merrni disa afishe, në bazë të numrit të të rinjve. Çdo i ri vizaton mbi afishe, duart e veta me pëllëmbët 
drejtuar lart. Bëni që të shkruajnë të rinjtë në brendësi të dorës së tyre të djathtë atë që ditët e ardhshme 
duan të japin në grup, e dorën e majtë, atë që në këto ditë presin të marrin nga grupi. Pra çdo i fëmijë 
firmos duart e veta. Mbas pak ditësh provoni të bëni pak verifikim. 
 

3. Të njihesh pak më shumë  
Jepini çdo fëmije një letër të vogël dhe një stilolaps. Secili shkruan mbi fletë, pa ia treguar asnjërit, 
diçka për veten që asnjeri akoma di, por nuk shkruan emrin. 
Mblidhni dhe fshini fletët dhe shpërndajini (ose lexojini një për një). Tani, provoni të gjeni i kujt është 
fleta që keni përpara (ose që keni dëgjuar të lexohet), zbuloni gjëra që ndoshta do t’ju çudisin. 
Lojë 1 Gjeni një sallë të gjerë, me dyshemenë që rreshket. Jepini çdo konkurruesi një mbulesë të vjetër 
prej leshi dhe i vendosini në një anë të dhomës. Konkurrentët, duhet të arrijnë sa më shpejtë të jetë e 
mundur anën tjetër të dhomës, pa prekur dyshemenë, por duke qëndruar mbi mbulesën. Nëse gabojmë 
duhet të rinisin nga fillimi. Mbasi ka mbaruar pjesa e parë e garës bëni të formoni çifte dhe ribëni garat 
me çifte, me të njëjtat rregulla dhe gëzohuni skenat dhe teknikat e bashkëpunimit. 
Lojë 2 Mund të organizoni gara stafete, por në çifte. Një shembull? Një garë vrapimi me një përshkim 
ose pengesë, në të cilën çiftet e konkurrentëve kanë këmbët e lidhura midis tyre (e djathta e njërit me të 
majtën e shokut të tij). ose përgatisni stafeta prej karroce dore ose me konkurrentë të mbajtur në krahë. 
Lojë 3 Rregullat bazë të lojës janë të njëjtat e lojës së shamisë, por kur do të thërrisni numrat, nëse 
thërrisni një të vetëm, gjithçka është normale; nëse thërrisni dy, konkurrentët e thirrur, duhet të 
formojnë një karrige me krahët dhe i treti do të ulet sipër, nëse thërrisni katër, 3 duhet të mbajnë të 
katërtin që duhet të bëjë aeroplanin. Kujdes me rëniet dhe argëtim të mbarë. 
Lojë 4 Filloni me një tren të vogël për të arritur të bëni një rreth të ngushtë, në mënyrë që majat e 
këpucëve të prekin takat e shokut përpara. Në këtë pikë të gjithë njëkohësisht do të ulen mbi gjunjët e 
të cilit i qëndron mbrapa. Më ekspertët arrijnë edhe të ecin në rrumbullak. Për ligjet e fizikës duhet të 
mbajë, zakonisht nuk ndodh. 
 

4. Shkopinj kinezë  
Kjo lojë e vogël do të ndihmojë fëmijët të kuptojnë vlerën e bashkëpunimit si element, i nevojshëm për 
të realizuar plotësinë e Mbretërisë së Zotit. Animatorët do të ftojnë skuadrat të zhvillojë lojën dhe më 
pas do të tregojë historinë e shkopave kinezë. Do të jetë i nevojshëm një moment verifikimi të 
skuadrës në të cilën do të ballafaqohen zgjidhjet e propozuara nga rrëfimi dhe ato të zbatuarat nga 
përbërësit e skuadrës. 
Çdo grup do të jetë furnizuar me shumë çifte shkopinjsh të gjatë rreth një metër sa janë fëmijët. 
Do të përgatiten pjata me ushqime që mund të kapen midis shkopave dhe do të ftohen fëmijët të hanë 
të gjithë ushqimet duke përdorur vetëm shkopat. 
Do të fitojë skuadra që do të ketë përfunduar më shpejt Këshillohet të zhvillohet loja pa dhënë 
sugjerime mbi zgjidhjet e mundshme për futur ushqimin në gojë dhe do të jetë më mirë që skuadrat 
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mos të shihen me njëra-tjetrin në ekzekutimin e lojës për të evituar që një skuadër të kopjojë teknikën e 
tjetrës. 
 

5. Sa je rritur 
Organizoni një garë midis grupeve dhe në fund dërgoni gjithçka misioneve t’i bëjnë të kuptojnë të 
rinjve tanë si janë rritur dhe ndryshuar me një konkurs të vogël rreth grupit. Çdo i ri vjen i ftuar të 
sjellë në orator një foto të tij kur ishte i vogël, por tamam i vogël. Hapni fotot, anonime në sallën e 
grupit ose në një vend të dukshëm të oratorit, bëni konkursin “Kush njeh më shumë? një çmim atij që 
gjen numrin më të madh të shokëve të tij nga fotot e tyre. Momenti përfundimtar do të vë në dukje që 
shumë ndryshime kanë ardhur në vizatimin providenzial të Zotit. 
 

6. Sidoqoftë do t’i shkojë mbarë:  
Çdo i ri përshkuan mbi një fletë anonime, një maksimum prje 8 frazash, suksesi më i madh i ndodhur 
në një fushë të çfarëdoshme. Përziejini dhe shpërndajini fletët, lexojini dhe kërkojini më pas të rinjve 
të thonë impresionet e tyre dhe të provojnë të gjejnë kush është autori i shkrimit. 
Mblidhini fëmijët në një sallë jo shumë të madhe, bëjini të ulen për tokë rreth jush, fikni të gjitha dritat 
dhe lini ndezur vetëm disa qirinj. Më pas gati në errësirë dhe në heshtje imitoni të rinjtë të shkruajnë 
epitafin e tyre, ose të jetë ajo që dëshironin të shikonin të shkruajtur mbi varrin e tyre, faktet e jetës së 
tyre për të mbajtur mend, cilësitë, momentet e rëndësishme të së tashmes dhe të ardhmes. 
Nëse klima ëshë pak a shumë sugjestive dhe e krijuar mirë, rezultatet janë të garantuara. 
 

7. Sabotuesi 
Skuadrat duhet të realizojnë, me një sasi letra pokeri, një ndërtim të madh që parashikon përdorimin e 
të gjitha letrave. 
Në brendësi të skuadrës zgjidhet nga edukatorët me mosdijen e lojtarëve të tjerë, një “sabotues” që 
duke u shtirur si i humbur bën I dëme ndërtimeve. Skuadra do të tentojë kështu që ta përjashtojë. Në 
realitet ai ka 6 letra nga sasia dhe vetëm nëse nuk e përjashtojnë nga skuadra por e falin ai do t’I 
dorëzojë letrat që mungojën e që nuk lejojnë të përfundohet ndërtesa. Në fund fëmijët do të jenë të 
ftuar të reflektojnë mbi moralin e lojës. 
 

8. Në grup Falja 
Bëni një afishe të madhe, ndoshta në formën e një termometri, me emrat e fëmijëve tuaj le kazelat për 
klasifikimin. Pra lajmëroni të rinjtë: “Duke filluar që tani do të jeni të vëzhguar në çdo moment nga 
animatorët tuaj, që do të shënojnë 50 pikë për çdo gjest faljeje ose paqeje që do t’ju shikojnë të bëni në 
orator, në çdo moment ose për çdo arsye”. Në fund të eksperiencës, do të marrë çmim kush do të ketë 
arritur numrin më të madh të pikëve. Gjykimi i animatorëve është zyrtar, por gjestet e faljes mund të 
jenë të shënuara edhe nga fëmijë ose nga persona të tjerë të oratorit. Sigurisht nuk vlen të shënosh 
vetveten. Shënoni çdo ditë afishen dhe hiqni pikë atij që nuk do të demostrojë asnjë impenjim për të 
falur të tjerët. Zgjidhni çmime të mira, dhe shpejt do të keni një grup shenjtërish. 
 

9. Kupa Fair-play 
Koncepti është pak a shumë i njëjti i faljes, mund të jetë i futur në brendësi të çdo turneu të oratorit ose 
në sfidat midis grupeve, duke shënuar paralajmërime, përjashtime, shpërthime zilie, impenjim 
përpikmëri, pjesëmarrje,  
 

10. Acrostico 
Gjejini fëmijëve një fjalë për çdo shkronjë të “faljes” që të formojë një frazë domethënëse, dhe 
shkujeni mbi një afishe për t’u varur në sallë dhe për të kujtuar herë pas here. 
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11. Ndonjë teatër 
Pak për të qeshur dhe pak për të reflektuar fëmijët, midis jush animatorëve, zgjidhni disa episode 
gazmore suksese gjatë verës, në të cilën nuk është parë falja dhe prezantojani ter rinjve tuaj poshtë 
forme teatri. Jepini hapësirë fantazisë, tallini pak dhe rezultatet vijnë. Mund edhe të luani me ta duke i 
bërë të gjejnë kush dhe çfarë po prezantoni. 
 

12. Në grup: Sa frikë 
E mira që mund të keqen! Dhe shqetësimet zhduken me dashuri. 
Fëmijët shkruajnë frikërat e tyre mbi tullumbace të fryrë (errësira, etj.). Vendosni bashkë të gjithë topat 
dhe në grup mendohet për personat ose situatat që na bëjnë të kalojmë shqetësimet: një fjalë e një 
miku, zëri I mamasë, drita). 
Njëri mbas tjetrit që çdo fëmijë gjen një “zgjidhje”, ngrihet, merr tullumbacen korrespondent me 
“frikën” e zgjidhur, dhe e shfryn lehtë. Në fund mali e shqetësimeve “të fryra” do të jetë shumë më i 
vogël dhe secili do të mund të mbajë frikën e tij shtrënguar fort në grusht. 
 

13. Çajin  
Çfarë duhet për të kaluar netët dhe mundur frikën e derrave të egër? 
Të rinjtë bëjnë listën e përbërësve të çajit (shiko historinë) 2 kg guximi, 1 kg, të besimit tek të tjerët, 
një gllënkë besimi etj. Mund të mendohet në një recetë të vërtetë. (një pije freskuese për të shijuar 
ndoshta në fund të ditës!) me përbërës të cilët i jepet. Një vlerë simbolike: mjaltë = forcë, sheqer 
=energji ose ëmbëlsi shpirti, limoni =bashkimi me të tjerët, vitamina lëng frutash baras besim, etj.) 
 

14. Ndiq të mirën 
Si të dallosh personat ose gjërat e mira nga ato të këqija? 
E provojmë me një lojë. 
Materiali: disa çanta, kuti Smaries, piper të zi. Fëmijët duhet të kalojnë një rrugë, duke kërkuar 
edukatorë që kanë smarties në cantë. Por kujdes janë disa edukatorë atje … disa nuk kanë asgjë, disa 
kanë vetëm kokrra piperi. Edukatorët duhet të tentojnë që të ndiqen, pa zbuluar menjëherë se çfarë 
kanë në çantën e tyre. Fiton kush merr më shumë smarties. 
 
Aktivitete të adoptueshme për ditët e tjera 
 
1. AKTIVITETI për klaswn e 1-4 
Objektivi: 
Të zbulojmë që Zoti mund të na kërkojë shumë por na lë të lirë të zgjedhim. 
Të kesh aftësi të shohësh edhe në raste të pakëndshme faktin pozitiv, duke konsideruar që dhe në 
evenimente të trishtuara është i pranishëm Zoti dhe Ai na flet nëpërmjet ndodhive të ndryshme. 
Materialet: Një tufë letrash me shkallë 40, një karton, penerela. 
Koha: 30 minuta 
Sugjerimet për animatorët: Letrat paraqesin zgjedhjet e jetës, mund të ndodhe që të fitojë edhe nëse 
bëhet një zgjidhje e gabuar. 
Zoti nuk na imponon asgjë, por na lë të lirë edhe të gabojmë. Edhe pse shumë herë na sjell përpara 
zgjidhjet e vështira. Në çdo mënyrë na ka pajisur dhe me instrumentet për të vlerësuar dhe për të na 
ndihmuar të zgjedhim mënyrën më të mirë, duke ndjekur jetën e tijë. 
Zhvillimi: Ndani fëmijët në dy grupe, shpërndani kartonin dhe ndajeni në dy pjesë, në mënyrë që 
mund të shënojnë pikët të dyja skuadrat. Animatori do të përziejë tufën dhe nga kjo do të zgjedhë dy 
letra. Me radhë çdo skuadër do të ketë mundësinë të zgjedhë lirisht një nga këto dy letra. Duke 
konsideruar vlerën e vetë letrave (psh, 8 nga lulet, 2 nga zemrat). Do të shënohen mbi karton, në 
respektimin e pjesës, pikët. Në fund do të fitojë skuadra që ka vënë në total më shumë pikë. 
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Për të vepruar; 
1) Ishit të lirë të zgjidhnit cilën letër donit nga të dyja? 
2) Si u ndiet kur letra kishte një vlerë shumë të lartë? Dhe kur kishte një vlerë të ulët? 

E pastaj: Me dëshirë mund të merrni një karton tjetër dhe ta ndajmë dhe këtë në dy pjesë. Mbi njërën 
shkruani atë që kanë provuar fëmijët e skuadrës që nuk ka fituar, dhe mbi tjetrën aspektet pozitive të 
mos fitores. 
 
2.AKTIVITETI për klasën e 5-8  
Fjala kyçe: Besim, thirrje, liri 
 
Objektivi: Të eksperimentojë lirinë që na dhurohet në jetën e përditshme. 
Koha: 30 min. 
Materiali: Disa karamele të mbështjella me letër, fletë e stilolapsa, ose furçë dhëmbësh, një krehër. 
Aktiviteti: Të ftohen fëmijët të fusin duart e krahët në bluzat, pa i prekur me dorë. Tani t’u kërkohet që 
të zhvillojnë disa aktivitete të thjeshta të jetës së përditshme, të hajë një karamele, të krihet, të shkruaj 
emrin e tij, të programojë një numër të mjaftueshme provash, të gjithë fëmijët t’i bëjnë këto veprime të 
paktën 10 herë. Në grup të diskutohet se si janë ndjerë ndërsa po bënin lojën? Kanë hasur vështirësi 
gjatë zhvillimit të lojës etj. Në mënyrë individuale pastaj të merret një fletë fletore, e palosur në dy 
pjesë, në të shkruhen situatat e shtëpisë, familjes, të cilën e kanë ndjerë vetën gjatë lojës. Nëse, në disa 
episode e kanë vënë re se janë të lirë. Në momente grupi të tregohen eksperiencat personale. 
Kini kujdes: Nëse grupi është shumë i madh, mund të ndahet në dy pjesë. Ndërsa njëri grup te punoj, 
tjetri e shikon se si vepron. Në momentin e grupit të diskutohet edhe se si janë ndjerë në rolin e 
vëzhguesit. Gjatë diskutimit të vihen re përdorimi i foljeve gjatë diskutimit. Nëse nga ana e fëmijëve 
nuk del ne pah folja “ndërtoj” , duhet të ndihmohet nga ana e animatorve që të shprehin gjendjen e tyre 
shpirtërore. 
 
3. AKTIVITETI për klasën e 1-4  
 
Fjala kyçe: Të besoj tek prindërit - edukator Të besoj që më duan. 
 
Objektivi; Të mësoj t’i bindem atij që më do mirë dhe atij që është më i madh se unë (prindërve, 
edukatorëve…) edhe pse mund të rezultojë e vështirë dhe jo gjithmonë e kuptojmë motivin.  
Materialet: Dy kartona (një të madh dhe një të vogël) lapsa, ngjyra, shirit ngjitës. 
Koha: 30 minuta 
Sugjerimet për animatorët: U bajmë të ditur fëmijëve se personat që i duan shumë, për të cilët po 
flasim, janë të rritur pra më të mëdhenjë dhe me eksperienca të mëdha. Në të shumtën e rasteve, duke 
kujtuar trishtimin dhe jo lumturinë të disa momenteve ose episodeve të jetës së tyre, mundohen të na 
evitojnë neve vuajtjet që ata kanë provuar, pastaj e dinë shumë mirë që na bëjnë të ndihemi keq dhe ne. 
Pra është e rëndësishme të kemi besim në personat e rritur që na duan pastaj këshillat e tyre janë për të 
mirën tonë. 
Zhvillimi: Bëjmë animatorin të shkruajë mbi kartonin më të madh dhe të vizatojmë profiling. Të 
njëjtën gjë e bëjmë me një fëmijë (nëse është e mundur me të voglin e grupit) në kartonin më të vogël. 
Të shkruajmë sipër profilin e këtij të fundit fjalën NE e sipër atij të animatorit KUSH NA DO 
SHUMË. Vendosim dy kartonat afër dhe pyesim fëmijët të bëjnë listën e karakteristikave dhe 
abilita’(të personazheve). 
T’i bëjmë fëmijët të reflektojnë mbi faktin në profilin e madh është mundësia të shkruajmë më shumë 
gjëra dhe si pasojë e personave të rritur që na duan kanë më shumë eksperience dhe e vendosin në 
dispozicionin tonë për ë na ndihmuar. 



 

 49 

E pastaj: Mund të shkruanit ose të vizatonit mbi një fletë personat e rritur në të cilët fëmijët besojnë 
dhe t’i ngjitni në kartonin me figurën e madhe. 
 
4. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të favorizosh dëgjimin e atij që ke afër dhe na drejton, duke eksperimentuar dhënien dhe 
marrjen e besimit. 
Materiale: Fotokopje të tekstit të këngës “Mi fido di te” e Jovanotit, regjistrimi i këngës, magnetofon, 
lapsa, fleta. 
Aktiviteti: Të propozosh dëgjimin e këngës dy herë: Herën e parë pa tekst përpara, herën e dytë me 
tekst. Të ftosh fëmijët të zgjedhin 5 fraza të këngës dhe të krijojnë “STORY-BOARD” me fjalë të 
paraqitura në video. Të parashikosh për këtë moment individual 15 minuta. Në grupe propozohet 
bashkëndarja e zgjedhjes së frazave dhe motivin e zgjedhjes të pasuara nga një shkëmbim i shpejtë: Ju 
te kush besoni? Përse? Dikush a beson tek ju? Përse e bën? 
Kujdes: Vizatimet e bëra të dërgohen në lutjen e fundit të ditës të shoqëruar një thirrje ose rendiment 
falënderimi. 
Besoj tek ti 
 
5. AKTIVITETI për klasën e 1-4 
Objektivi; Të zbulojmë që Kisha është një familje e madhe që e njeh Zotin si Atë. Të rinjohim që me 
Pagëzimin kemi hyrë dhe bëjmë pjesë në një familje shumë më të gjerë se ajo e jona që na mbledh dhe 
në të cilën është mirë të bëjmë festë. 
Materialet: Fletë me ngjyra ( me shumicë), lapsa, goma, ngjyra, gërshërë, shirita ngjitës dhe ngjitës. 
Koha: 30 minuta 
Sugjerimet për animatorët. Kur organizohet një festë dhe ftohen shumë njerëz, duhet edhe të 
mendojmë si t’i informojmë të gjithë personat. Cila është mënyra më e mirë dhe jo një ftesë të bukur? 
Mundohuni t’i bëni fëmijët të reflektojnë mbi bukurinë që të bëjmë festë me personat që na duan, të 
ndajmë me to gëzimin e atyre momenteve. 
Zhvillim: Ftoni fëmijët të mendojnë se kë do të dëshironin të ftonin në një festë të madhe (mund të 
jetë edhe ajo e fundit e grupit verorë). Sigurisht do t’u thonë mami, babi, vëllezërit, miqtë etj… 
Nënvizoni faktin që familja është e para që nuk mungon. 
Duke u dhënë atyre fletat me ngjyrë (mbase të palosura përgjysmë) ndihmoni të ndërtojnë një ftesë të 
bukur, pa harruar të tregojnë ditën, orën, vendin dhe rastin që festohet.  
 
6. AKTIVITETI për klasën e 5-8 
Objektivi: Të ndihesh pjesëtarë e familjes së gjerë të Kishës, duke eksperimentuar bashkimin dhe 
plotësin në gëzimin e festës. 
Materiali: letër të rrudhur (letër e hollë ngjyrash), cd, magnetofon, përbërësit për një merendë të 
përgatitur së bashku 
Aktiviteti: Ti paraqitet fëmijëve që të transformojnë momentin e grupit në një Festë. Duhet të ndahen 
detyrat sipas dhuntive personale, të përgatitet adobi (zbukurimet) me letra të holla ngjyrash, të zgjidhët 
muzika, diçka për të ngrënë, disa pije. Kur të jetë gjithçka gati, thirren fëmijët e tjerë e vihen në rreth 
për një moment të shkurtër konkluziv (përfundimtarë): ftohen për pak minuta të tregojnë vështirësitë 
që kanë hasur gjatë kësaj aventure por edhe përvojën e bukur që kanë jetuar së bashku, pra mbyllja e 
gjithë aventurës me një Festë të madhe! 
 
Kujdes: Nëse bëhet momenti i festës së bashku, përgatitja le të shërbejë edhe për festen e madhe të 
GRUVERIT 
 
Loja për 1-4: 21 pikë 
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Prindërit më në fund janë në shtëpi edhe pse nuk janë tamam normal dhe pas shumë përqafimeve të 
dashura me fëmijët fillojnë edhe të lozin me to një lojë që bënin shpesh ishte “21 pikëshi”. 
Për animatorët: Më në fund prindërit janë në shtëpi dhe rifillojnë të luajnë me fëmijët e tyre. Le të 
lozim edhe ne një lojë që lozim shpesh herë. 
Karakteristikat: 2-4 skuadra 
Materialet: Ambienti i jashtëm rreth 30cm x 20cm. Një top shirit shenjash që përkufizojnë kufijtë e 
fushës  të lojës dhe sipërfaqes. 
Përgatitja: Kufizohen kufijtë dhe mbi 4 cepa krijohen sipërfaqe kuadrate me një gjerësi me shumë ose 
me pak se një metër e gjysmë. 
Zhvillim: Sipërfaqet e skicuara paraqesin hartat që do të jenë mbrojtëse secila nga një portier që i 
përket skuadrës kundërshtare. Të gjithë por tjerët duhet të rrinë në portat e tyre, ndërkohë që lojtarët e 
tjerë s’postohen me kënaqësi në brendësi të fushës. Lojtarët e një fushe lëshojnë topin dhe njëri nga 
portierët e tyre ndërkohë kundërshtarët kërkojnë ta ndërpresin për t’ia dërguar portierëve të tyre. Kur 
kanë topin në dorë lojtarët mund të avancojnë vetëm një hap pastaj ose i gjuajnë direkt portierit ose ua 
kalojnë shokëve të skuadrës të gjendur në pozicione më të mira për t’ia dërguar portierit. Çdo herë që 
portieri bllokon një top bën që skuadra e tij të marr një pikë. Çdo faull i bërë nga kundërshtarët jep një 
pikë. Nëse topi del nga vijat e fundit të fushës portieri shkon ta marrë dhe ia hedh skuadrës së tij.  
Fallet: Kur topi hidhet jashtë limiteve të fushës kur një lojtar prek topin me këmbë ose ia heq nga dora 
portierit kur një lojtar s’postohej me topin në dorë, kur një portier del nga porta e tij. Fiton ajo skuadër 
që arrin e para të fitojë 21 pikë. 
 
LOJA për klasën e 5-8   “Tok, Tok” Të zgjedh ty. (Skalpo) 
Për animatorët: është e rëndësishme një numër i madh aniamtorësh që drejtojnë sfidat e veçanta dhe 
që kontrollojnë rregullsinë e lojës. Është e këshillueshme që te ketë një animator për çdo sfidë (është 
më mire nëse janë të njëjtët fëmijë që thërrasin një animator kur janë duke sfiduar dikë). Animatoret 
duhet të nxisin më të mëdhenjtë që të sfidojnë më të vegjlit (derisa të jetë e mundur) për t’ju dhënë 
mundësinë edhe më të vegjëlve që të bëjnë një lojë më të ekuilibruar. 
Karakterisitkat: 2+skuadra; fushë e kufizuar; lojë me eliminime. 
Materiale: shumë facoleta aq sa edhe lojtarë, për çdo skuadër duhet të jenë ngjyrat e ndryshme. 
Pregaditja: Çdo person duhet të vendosë facoletën në brendësi të pantallonave duke lënë një cep 
përjashta. Cepi i facoletës duhet të jetë aq i gjatë sa të lejojë një lojë të ekuilibruar. 
Zhvillilmi: Në fillim të lojës dy skuadrat vendosen në dy ekstremet e fushës. Kur bie bilbili lojtarët 
duhet të sfidojnë kundërshtarët duke u përpjekur të tërheqin facoletat. Për ta sfiduar një person duhet ta 
prekësh me një dorë mbi shpatull; Kush është sfiduar nuk mund të ikë ose të refuzojë sfidën. Kur dy 
persona sfidohen duhet që gjithmonë të mbajnë njërën dorë pas shpine. Personi që fiton sfidën i duhet 
të dërgojë facoletën arbitrit dhe vazhdon të luajë, ndërsa personi që humb eliminohet. 
Nuk vlen absolutisht t’i vjedhësh facoletën një personi që është impenjuar me dikë tjetër ose t’i prekë 
shpatullën një kundërshtari dhe t’i tërheqë menjëherë shaminë (mbi të gjitha kur kundërshtari është me 
shpinë). 
Fiton skuadra që arrin të eliminojë të gjithë kundërshtarët. 
 
Fjala kyçe: BESIM, THIRRJE, LIRI 
 
I ka ndodhur edhe Mama Margeritës: Don Bosko merr guximin t’i flasë nënës së tij: “Nënë, ju vetë 
e patë se sa shumë fëmijët e Oratorit më duan, e sa të varfër janë. Një ditë më ke thënë: nëse unë do të 
bëhem i pasur nuk do të më vish në shtëpi. Tani ju vetë e patë se sa të varfër janë, e sa nevojë kanë për 
ndihmë. A dëshiron të bëhesh ti nëna e tyre?”. Don Bosko në biografinë e tij shkruan: “Ajo e kuptoi 
forcën e fjalëve të mija dhe menjëherë thotë: “nëse të duket e arsyeshme, dhe mendon se Zoti e 
dëshiron një gjë të tillë, unë jam e gatshme të nisem që tani”. 
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Pika reflektimi: Është impresionuese të shohësh se në ç ‘pike ka arritur besimi i saj: 58 vjeçe të lërë 
gjithça, shtëpinë e saj, dhe e gatshme t’ju shërbejë fëmijëve të Don Boskos si nëna e tyre. Jashtë kësaj 
teme dëshiroj të bëj një pyetje për ty: A je i/e aftë edhe ti të bësh të njëjtën zgjedhje? 
 
LUTJA: 
Zoti im, më merr përdore, 
do të ndjek kudo që të jesh,  
nuk do të marr parasysh asnjë, por më premto të kem nga ti vetëm pak paqe.  
Mendimi im i vetëm do të jetë përjetësia jote. 
Të bëj vullnetin tënd o Zot dëshiroj në çdo kohë. 
E kudo që ti të jesh unë do të kërkoj, 
Që të pasqyrohem sadopak në dashurinë tënde,  
E në atë dashuri që ti ke për të gjithë njerëzit. Amen. 
 
Angazhimi: Angazhohem që t’ia besoj një të rrituri jetën time që të vëndosem në dëgjimin e vullnetit 
Tënd për mua. 
 
LOJA për klasën e 1-4 
Luani apo zogu i vogël 
Këtu Hongu duke kërkuar të hynte në sistemin e telekomandave të muzeve gabon dhe hyn në atë të një 
oratori të bukur ndërkohë që aty zhvillohej një lojë e bukur. 
Për animatorët: Këtu Hongu hyn në sistemin e telekomandave të një oratori ndërkohë që zhvillohej 
një lojë e bukur. Duke parë fytyrat e lumtura të fëmijëve që po loznin vendos t’i propozojë dhe të 
gjithë miqve të tij... 
Karakteristikat: 2 ose më shumë skuadra. 
Materialet: Një seri prej rreth 30 kartonash ku duhet të jenë të shkruar emrat e kafshëve të egra dhe të 
buta. 
Përgatitja: Shkruhen emrat e kafshëve qofshin të egra apo të buta në kartonë një emër një karton. 
Radhiten në qendër të parregullta dhe të përmbysura në mënyrë që të mos shihen emrat e kafshëve. 
Zhvillim: Lojtarët ndahen në 2 ose më shumë skuadra dhe përballë njëra-tjetrës të numëruar me të 
njëjtin numër si me lojën e facoletave. Animatori në mes thërret një ose më shumë numra, lojtarët 
korrespondues të atyre numrave vrapojnë tek animatori duke marrë rastësisht një karton e lidhin të dy, 
me zë të lartë dhe ai që ka zbuluar kafshën më të egër, vrapon te tjetri. 
Për shembull skifteri vrapon tek zogu I vogël. Nëse zogu merret skuadra e skifterit merr një pikë nëse 
zogu arrin të shkojë tek vendi I tij fiton skuadra e zogut 
 
LOJA për klasën e 1-4 
Për animatorët: Më në fund prindërit janë në shtëpi dhe rifillojnë të luajnë me fëmijët e tyre. Le të 
lozim edhe ne një lojë që lozim shpesh herë. 
Karakteristikat: 2-4 skuadra 
Materialet: Ambienti i jashtëm rreth 30cm x 20cm. Një top shirit shenjash që përkufizojnë kufijtë e 
kampit të lojës dhe sipërfaqes. 
Përgatitja: Kufizohen kufijtë dhe mbi 4 cepa krijohen sipërfaqe kuadrate me një gjerësi me shumë ose 
me pak se një metër e gjysmë. 
Zhvillim: Sipërfaqet e skicuara paraqesin hartat që do të jenë mbrojtëse secila nga një portier që i 
përket skuadrës kundërshtare. Të gjithë portierët duhet të rrinë në portat e tyre, ndërkohë që lojtarët e 
tjerë s’postohen me kënaqësi në brendësi të fushës. Lojtarët e një fushe lëshojnë topin dhe njëri nga 
portierët e tyre ndërkohë kundërshtarët kërkojnë ta ndërpresin për t’ia dërguar portierëve të tyre. Kur 
kanë topin në dorë lojtarët mund të avancojnë vetëm një hap pastaj ose I gjuajnë direkt portierit ose ua 
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kalojnë shokëve të skuadrës të gjendur në pozicione më të mira për t’ia dërguar portierit. Çdo herë që 
portieri bllokon një top bën që skuadra e tij të marr një pikë. Çdo faull I bërë nga kundërshtarët jep një 
pikë. Nëse topi del nga vijat e fundit të fushës portieri shkon ta marrë dhe ia hedh skuadrës së tij.  
Fallet: Kur topi hidhet jashtë limiteve të fushës kur një lojtar prek topin me këmbë ose ia heq nga dora 
portierit kur një lojtar s’postohen me topin në dorë, kur një portier del nga porta e tij. Fiton ajo skuadër 
që arrin e para të fitojë 21 pikë. 
Fjala kyçe: Të besoj tek prindërit - edukator Të besoj që më duan. 
 
I ka ndodhur edhe nënës Margerita: Mama Margerita kishte një kopsht të vogël në Valdoko që i 
shërbente për të përgatitur ndonjë gjë për të ngrënë djemve që mirëpriste Don Bosko. Një ditë, gjatë 
një loje lufte edhe kopshti u kthye në një fushë beteje, dhe u shkatërrua komplet. Ishte atë mbrëmje që 
Margerita ndjeu mbi supe gjithë peshën e 62 viteve të saj të jetës. Djemtë kishin shkuar të flinin, dhe 
ajo si gjithmonë kishte përpara një grumbull rrobash për të rregulluar. Ja pas një çasti Mama Margerita 
vendosi gjilpërën mori lamdilin me vaj. “Djema”, pëshpëriti, “jam e lodhur. Më lini të kthehem tek 
Beket. Punoj nga mëngjesi deri në darkë jam një plakë e shkretë dhe ata djem më prishin gjithmonë 
diçka. Unë nuk ia dal dot më”. Don Bosko shikoi fytyrën e nënës dhe ndjeu në një shtrëngim në fyt. 
Nuk arriti të thoshte asnjë fjalë, bëri vetëm një gjest: i tregoi Kryqin që kishte varur në mure. Dhe nëna 
e plakur e kuptoi. “Gjithçka që i bëni secilit prej këtyre të vegjëlve ma bëni mua”, kishte thënë Zoti. U 
kthye të qepte këmishët e grisura dhe vazhdoi te arnonte. Ajo do ti konsumonte vitet e fundit të jetës së 
saj në mes atyre djemve të pagdhendur dhe të zhurmshëm, por që kishin nevojë për një nënë. Do të 
ngrejë vetëm ndonjëherë sytë nga Kryqi për të kërkuar forcë, e plakur e shkretë dhe e lodhur.  
 
Pika reflektimi: Puna e Mama Margerites ka arritur një qellim: ka gjetur kuptimin e saj më të thellë, 
momentin që na bën të themi: “Është një shenjte”!. Ka gjetur në dhuratën që Zoti u ka bërë njerëzve, 
me birin e tij motivin për të sakrifikuar jetën e saj dhe pikën nga ku të marrë forcë.  
 
LUTJA: 
Kini në ju të njëjtat ndjenja që ishin në Jezu Krishtin, 
i cili duke qenë me natyrë Hyjnore 
nuk e konsideroi si një thenie xhelozie  
përngjasimin e Tij me Zotin; 
përuli vetveten 
duke u bërë shërbëtor  
dhe duke u bërë i njëjtë me njerëzit;  
u shfaq në formë njerëzore 
përuli vetveten duke u bërë I  
bindur deri në vdekje 
deri në vdekje në Kryq. 
Për këtë Hyji e ka lartësuar  
Dhe i ka dhënë emrin që është mbi çdo emër; 
sepse në emrin e Jezusit do të përkulet çdo gju 
në qiell, në tokë dhe në nëntokë; 
dhe çdo gjuhë ta dëshmojë 
që Jezu Krishti është Zot 
në lavdi të Hyjit Atë. 
 
Angazhim: Angazhohem të dëgjoj më shumë prindërit e mi duke ditur që nëpërmjet tyre mund të 
përmbush projektin që Zoti ka për mua. 
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LOJA për klasën e 1-4 Ëndërr apo realitet 
Aventura jonë ia ka arritur qëllimit ose ndoshta do të qëndrojë në dyshim: por ka qenë me të vërtetë 
vetëm një ëndërr? 
Për animatorët: Loja e sotme do na bëjë të luajmë mbi ëndrrën e mbi realitetin. 
Karakteristikat: 2-4 skuadra. 
Materialet: Pyetje të ndryshme që kanë mundësinë e përgjigjes: ëndërr apo realitet! Shumë bileta të 
shkruar me fjalën “Ëndërr apo realitet” 
Përgatitja: Të përgatisim pyetjet dhe biletat dhe të kufizojmë fushë e lojës. 
Zhvillim: Nëpër cepat e fushës së lojës pozicionohen skuadrat. Çdo fëmijë i jepet një biletë me 
shkrimin “Ëndërr” ose “Realitet”. Në qendër të fushës është i pozicionuar një animator me pyetjet e 
vendosura dhe një për skuadrat që luajnë. Loja fillon me animatorin që propozon një pyetje. Fëmijët në 
cepat e fushës mendojnë që bileta e tyre ka përgjigjen e duhur nisen dhe vrapojnë drejt animatorit. I 
pari që arrin do jetë ai që mund të japë përgjigjen. Nëse përgjigja korrespondon me biletën atëherë 
skuadra fiton një pikë. Fëmijët që kanë ardhur më të parët duke u kthyer në skuadër do marrin një 
biletë të re. Nëse përgjigjja është e gabuar skuadra humb një pikë. Loja do jetë më zbavitëse nëse 
pyetjet do jenë të shumta, simpatike, dhe jo të parashikueshme. 
Për shembull “Është një ëndërr apo realitet” që animatoria Ela dëshiron të bëhet speleologe e madhe! 
Do të jetë kështu edhe një mënyrë për të parë sa ndjenja dhe njohje janë krijuar me aktivitetet e grupit 
veror që ka mbërritur tashmë në ditët e fundit. 
 
Lojë KI BESIM TEK UNË [FLAMURI I GJATË] 
Në këtë lojë është i rëndësishëm funksioni i atij që merr përgjegjësinë të çojë në shtëpi flamurin, sepse 
një pjesë e madhe e suksesit të lojës varet nga ai. Shokët e tjerë të skuadrës duhet të kenë besim tek ai 
që mban flamurin dhe ta ndihmojë në detyrën e tij.  
Për animatorët: Është mirë që në këtë lojë të jetë prania e një “lideri” (ai që mbanë flamurin) pra 
është e nevojshme që të gjithë të marrin pjesë edhe të nxisin më të vegjlit që të jenë më të 
disponueshëm të luajnë fizikisht. Janë animatorët e secilës skuadër që përcaktojnë lojtarët gjatë fazës 
së sulmit, ndoshta duke zgjedhur pjesëmarrësit më të vegjël ose më të turpshëm.  
Karakteristikat: Dy skuadra; fushë e kufizuar; një këmbë nuk shpëton tjetrën; nuk vlen zinxhiri.  
Materialet: Dy flamuj.  
Përgatitja Fusha duhet të jetë e ndarë si në figurë; skuadrat kalojnë në dy anët e fushës. 
Zhvillimi: Kjo lojë zhvillohet (në shumë kohë), secila prej të cilave e ndarë në turne gjatë të cilëve do 
t’i përkasë në mënyrë alternative skuadrës A dhe skuadrës B roli i sulmuesit; 
Në fillim të çdo kohe, arbitri do të thërrasë nga një pjesëtarë për secilën skuadër dhe do të bëjë hedhjen 
e monedhës; fituesi do të vendosë, nëse në turnin e parë të kohës skuadra e tij do të sulmojë ose do të 
mbrohet. Loja zhvillohet në turne dhe arbitri duhet të deklarojë se cilës skuadër i takon të sulmojë (në 
rreth “t’i zhdukësh”), thërrasim skuadrën e parë që sulmon A, tjetra B; Turni i parë sulmon A, turni i 
dytë sulmon B, dhe pastaj përsëri A, dhe kështu me rrallë qëllimi i skuadrës që sulmon është që të 
sjellë flamurin në skuadrën e vet që gjendet në anën tjetër të fushës ndërsa skuadra mbrojtëse duhet t’i 
ndalojë. Kur A sulmon pjesëtaret e saj bien dakord se cili duhet të niset për të marrë flamurin; ndërsa 
të tjerët fillojnë të bëjnë gjasmë për të gënjyer kundërshtarët B, duke dalë nga linja e bazës por pa 
kaluar linjën e gjasmë-ve; nëse një mbrojtës B kalon linjën dhe del në bazë (ose hyn ne hapësirën e 
gjasmë-ve), edhe me majën e gishtave të një këmbe, përpara se një lojtari i A-së të ketë dalë nga linjat 
e gjasmë-ve, nuk mund të mbrojë për atë turn dhe duhet të rrijë pa lëvizur. Kur një sulmues A del nga 
zona e gjasmë-ve (edhe po të mos ketë qenë qëllimi i tij) duhet të shkojë të marrë flamurin duke kaluar 
në fushë në mënyrë diagonale; Sapo sulmuesi A të jetë nisur, të gjithë mbrojtësit B që nuk janë 
eliminuar duhet të nisën për tu përpjekur ta prekin. Nëse një lojtarë i A-së arrin të marrë flamurin, 
duhet ta mbajë deri në fund të kohës. Kur një lojtarë i A-së preket duhet të ndalojë në pikën ku është 
prekur “nëse ka flamurin e mbanë me vete”. Nëse sulmuesi del nga fusha është një lloj si ta kishin 
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kapur dhe do të pozicionohet sapo hyn në pikën e fillimit. Kur të gjithë lojtarët e A-së janë kapur turni 
i A-së mbaron; turni në vazhdim do t’i takojë B-së të bëjë gjasmë-ve dhe A-së të mbrohet me rregullat 
si më lart. 
Kur mbaron edhe turni i B-së do t’i takojë përsëri A-së, lojtari që do të niset do të përpiqet që të lirojë 
duke e prekur shokun e skuadrës ose shokët që janë kapur gjatë turnit të mëparshëm ata që lirohen 
mund të vazhdojnë të luajnë dhe mund të lirojnë shokët e tyre, dhe do të ndalojnë nëse kapen përsëri 
nga mbrojtësit. Fiton kohen skuadra që sjell më përpara flamurin në bazë. Fiton lojën skuadra e parë që 
arrin të fitojë së paku dy në tre kohë.  
 
Fjala kyçe: FESTË GËZIM BASHKIM 
 
I ka ndodhur edhe Mama Margeritës: Ne të krishterët besojmë se në këtë jetë, kur vdekja 
shpartallon portën, ndodhen regjistra të tjerë: Regjistrat e Zotit, e atje janë të shkruar emrat e të 
drejtëve. E Don Bosko e sheh nënën e tij në këtë “jetë të re”. Në Gusht të 1860 i duket se e takon afër 
Shenjtërores së Konsollatës. Pamja e saj ishte shumë e bukur. 
-Si ka mundësi, je këtu? I drejtohet Don Bosko. 
-Kam vdekur, por jetoj – përgjigjet Mama Margerita. 

- A je e lumtur? 
- Shumë e lumtur 
- Më jep një shenjë të lumturisë tënde. 

Atëherë e sheh nënën e tij të shndritshme, e veshur me një veshje të shkëlqyer, me një pamje të 
mrekullueshme. Mama Margerita fillon e këndon. I këndonte lavdisë Zotit. Don Bosko para asaj 
mrekullie qëndron i mahnitur. Nuk kishte fjalë që t’i drejtohej më nënës së tij. Mama Margerita sapo 
mbaron këngën i thotë: - Të pres, ne të dy do të qëndrojmë gjithmonë së bashku. 
Pika reflektimi: Gëzimi i Parajsës është shpërblimi që Zoti i ka bërë Mama Margeritës për jetën e saj. 
ajo nuk ka bërë gjëra të mëdha, asnjë libër shkollor nuk shkruan për këtë nënë, por ka jetuar gjithmonë 
me besimin në Zotin, i është dhuruar Zotit plotësisht. Ja edhe për ne një shembull që të ndiqet për 
shenjtëri. 
 
LUTJA: 
Lavdëroni Zotin në shenjtëroren e tij, 
lavdëroni në kupën e Qiellit 
lavdëroni për mrekullitë e tij, 
vlerësoni për madhështinë e tij të pafund. 
Lavdëroni me trumbete e kitarë, 
lavdëroni me harpë e cetër, 
lavdëroni me këngë e valle, 
lavdëroni me pipëz e fyej, 
Çdo qenie e gjallë le ta lavdërojë Zotin. 
 
Angazhimi: Angazhohem t’i vë në jetë gjithçka kjo aventurë na ka mësuar. 
 
LOJA NJË PËR TË GJITHË… (DERRI) 
Pas shumë kërkesave, ju paraqesim këtë tip loje që në vitet e kaluara ka fituar mbi çdo garë. Në një 
ditë si kjo, kur misteri u zbulua e të gjithë janë shëndosh e mirë, nuk na mbetet gjë tjetër veçse të 
dëfrehemi të gjithë së bashku! 
Për animatorët: Loja e sotme nuk ka asnjë objektiv për të arritur, vetëm ajo që të jetohet si një lojë, që 
të jetë një dëshirë e vetme jo për t’u dëfryer në mënyrë autentike e së bashku. 
Karakrtristikat: 2 skuadra; lojë me kohë të kufizuar. 
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Materialet: asnjë. 
Përgatitja: Asnjë. 
Zhvillimi: Në pjesën e parë, që do të jetë gjysma e kohës së vendosur, një skuadër (A) bashkohen në 
grup me një animator dhe formojnë një rreth; animatori thotë me zë të lartë fjalën “Një për të gjithë… 
dhe skuadra përgjigjet: … të gjithë për një!” në këtë pikë skuadra (B) ikën me vrap; kur një lojtar i 
skuadrës (A) do të prekë një lojtar të skuadrës (B), lojtari i skuadrës B ndalohet në vend, hap këmbët, 
lojtarët e tjerë të skuadrës B mund t’i lirojë të burgosurit e skuadrës A duke kaluar nën këmbët e tyre. 
Kur mbaron koha në dispozicion për pjesën e parë, skuadrat ndryshojnë rolet, lozin me të njëjtat 
rregulla e procedurë. 
Qëllimi i lojës është që të zbaviten e të dëfrehen, skuadra që arrin në fitore… shpresa është se të gjithë 
që kanë lozur quhen të fituar!  
 

TEATRI 
 
Shenja 1 
Tema e ditës: Jeta është një dhuratë 
TEATRI: 
Iliri: (bërtet i nxehur) Mami, do e fikësh atë zile! (nuk ndodh asgjë, përkundrazi zhurma 

shtohet) Mjaft!!! Po e fillojmë mirë javën! 
Suela:   Mos bërtit Ilir, çohem unë! 
Iliri:   Faleminderit motërze... je gjithmonë e sjellshme, edhe herët në mëngjes! 
Suela:   (çohet dhe nis e kërkon zilen) Ku është? Nuk e gjej dot! 
Iliri:   Nuk është e jona Suela, është ajo e mamit dhe e babit. Po si ka mundësi që nuk zgjohen 

me gjithë këtë zhurmë? 
Suela:   Ok, po shkoj të shoh se ç’po ndodh! (del nga skena) 
Iliri: (në krevat nën shtresa) Sa bukur është të rrish këtu ngrohtë! Dhe sikur mos më duhej të 

shkoja në shkollë do të ishte akoma më mirë! (dëgjohet Suela që ulërinë nga dhoma 
tjetër) Çfarë po ndodh Suela?  

Suela:  (kthehet në dhomë e trembur) Nuk do ta besosh Ilir! 
Iliri:  Çfarë të besoj?    
Suela:  Babi dhe mami nuk janë!      
Iliri:  Do të kenë dalë!  
Suela: S’e besoj, në karrige janë rrobat që kishin veshur mbrëmë. Dhe krevati nuk është i 

prishur! 
Iliri:  Është e pamundur, ku mund të kenë shkuar? 
Suela:  S’e di por është shumë e çuditshme... Nuk na kanë lënë kurrë vetëm në shtëpi! 
Iliri: Dhe me thënë të vërtetën mami më kishte thënë që nuk do të shkonte sot në punë dhe do 

të na çonte ajo në shkollë. 
  (ndizet magnetofoni në dhomën e tyre dhe fillon një emision në radio) 
Spiker: E gjithë Tirana është në panik. Nuk gjenden më prindërit. Të gjithë të rriturit janë 

zhdukur. 129 po çmendet nga telefonatat, por asnjë nuk përgjigjet! Ja ku na vijnë lajme 
nga e gjithë Shqipëria: Shkodra është në kaos të plotë. Të gjithë fëmijët kanë dalë 
rrugëve të hutuar! Sheshi “5 Herojt” është plot me fëmijë të tmerruar. Në “Sheshin e 
Flamurit” në Vlorë nuk shihet asnjë i rritur. Na vijnë lajme edhe nga Korça ku të gjithë 
fëmijët janë mbledhur në sheshin kryesor të qytetit.  

Suela:  Çfarë po ndodh? 
Iliri:  Nuk e di! Hap dritaren dhe shih se mos ka ndonjë në rrugë! 
Suela:  (hap dritaren) Nuk ka asnjë në rrugë. Dhe nuk ka as edhe një makinë që ecën! 
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Iliri: Është vërtetë e çuditshme! Po kush është spikeri që po flet, duket një fëmijë jo një i 
rritur! 

Suela: Është e vërtetë... Kam frikë Ilir! (fillon të qajë e i afrohet krevatit të Ilirit dhe e 
përqafon) 

Iliri: Mos u mërzit Suela. Jam unë me ty. Do të shohësh se është një shaka dhe gjithçka do të 
kthehet si më parë!  

Spiker: Për fat të keq tashmë është një lajm i sigurte! Janë zhdukur të gjithë prindërit! Ka fëmijë 
që kanë organizuar party për të festuar lirinë e re, ndërkohë ka të tjerë që po qajnë të 
dëshpëruar në të gjitha rrugët e Shqipërisë. 

Suela:  Çfarë do të bëjmë Ilir? 
Iliri:  Të them të drejtën se di! 
Suela:  (bie telefoni) Alo, mami? 
Sin Çai:  Ç’ kemi Suela, për fat të keq nuk jam mami jot. Jam Sin Çai. Është në shtëpi Iliri? 
Suela:  Po, po ta kaloj! Jeni Sin Çai. 
Iliri:  Ç’ kemi Sin. Çfarë po ndodh? 
Sin Çai:  Nuk e di. A janë në shtëpi prindërit e tu? 
Iliri:  Jo! Po prindërit e tu? 
Sin Çai: As prindërit e mi. Janë zhdukur. i ka përpirë dheu! 
Iliri:  Edhe prindërit e mi! 
Sin Çai: Kam kontrolluar në të gjithë shtëpinë dhe s’mungon asgjë. Valixhet janë. Celularët janë 

akoma duke u karikuar. Provova ta telefonoj në dyqan por nuk përgjigjet askush! 
Iliri: Edhe te unë më duket se nuk mungon asgjë! (i kthyer nga Suela) Shiko nëse mungojnë 

valixhet dhe celularët e mamit dhe babit! (Suela del nga dhoma) E dëgjove radion? 
Thonë që janë zhdukur të gjithë prindërit! 

Sin Çai:  Nuk e besoj është një shaka! Është e pamundur... mos jemi vallë në një film! 
Iliri:  As unë se besoj... por sigurisht ka diçka të çuditshme! 
Sin Çai:  Dëgjohemi më vonë. Unë po shkoj në dyqanin e prindërve të mi të shoh nëse janë atje, 

kështu e zgjedhim menjëherë këtë enigmë! 
Iliri:  Ok edhe unë po provoj të mendoj se çfarë ka ndodhur dhe do shkoj t’i kërkoj! 
Sin Çai:  Mirupafshim më vonë Ilir! 
Iliri:  Mirupafshim Sin! Dëgjohemi më vonë! (Ul telefonin dhe ndez televizorin) 

Televizori është sintonizuar tek Family Channel dhe në studio është një djalë që drejton 
emisionin. 

Urimi: Mbase po pyesni veten pse jam unë këtu dhe jo drejtuesi ynë i dashur? Por për fat të keq 
sot ka ndodhur një fakt i pashpjegueshëm dhe që sigurisht do të hyjë në histori. Janë 
zhdukur të gjithë prindërit. 

Iliri:  (bërtet) Suelaaaa! Eja këtu shpejt! 
Urimi: Edhe babi im që siç e dini është drejtori i këtij televizioni është zhdukur. Kur erdha këtu 

në studio për ta kërkuar nuk ishte dhe kuptova se kishte ndodhur diçka e çuditshme. 
Suela:  (hyn me vrap dhe shikon çfarë ka në televizor) Çfarë bën Urimi në aty? 
Iliri:  Është Family Channel, televizioni në të cilin i ati është drejtor! 
Suela:  Po atëherë do të thuash se edhe babi tij është zhdukur! 
Urimi: Kemi këtu në studio me ne një mikun tim Ledio që ka qenë dëshmitar i diçka-je 

fantastike! (në studio hyn Ledio) 
Iliri:  Po Ledio çfarë bën në televizion? 
Ledio:  Këtë mbrëmje më ka ndodhur diçka që nuk do ta harroj kurrë! 
Urimi:  Na e trego Ledio... 
Ledio: Isha në dhomën time kur në një moment dëgjova zhurma shumë të forta që vinin nga 

jashtë. U ngrita, dhe me thënë të vërtetën me shumë frikë, hapa derën. Një dritë jeshile 
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shumë e fortë për pak më verboi, por nga e çara arrita të shoh prindërit e mi që iknin, 
por m’u dukën sikur… 

Urimi:  Pra, sipas teje Ledio prindërit e tu janë rrëmbyer? 
Ledio: Besoj se po. Mbaj mend vetëm se i kam thirrur fort mamit që të mos ikte. Ajo u kthye, 

më buzëqeshi dhe më tha: “Dhoma e Mistereve është...” dhe pastaj më përshëndeti... 
Urimi:  Po pastaj çfarë ndodhi? 
Ledio: Nuk e di sepse më ra të fikët... dhe u zgjova këtë mëngjes me një dhimbje koke të 

madhe. 
Urimi: Është vërtetë e pabesueshme! Shpresojmë që shumë të jenë duke na parë të televizor 

sepse këtu ka vetëm fëmijë dhe asnjë i rritur. 
Ledio:  Por Urim nuk është ditëlindja jote sot? 
Urimi:  Është e vërtetë por nuk është rasti ta themi në televizion! 
Ledio:  Jo po e them vetëm sepse sot mbush 18 vjeç, më duket, kështu që je i rritur. 
Urimi:  Është e vërtetë Ledio me gjithë këtë rrëmujë e paskam harruar! 
Ledio:  E pse atëherë ti nuk je zhdukur? 
Urimi:  Pyetje e bukur... nuk e di! 
Iliri:  Eh Suela çfarë po ndodh, unë s’po kuptoj më asgjë! 
Suela:  As unë Ilir, por shpresoj që kjo të jetë një ëndërr! 
Iliri: Për fat të keq nuk është ëndërr Suela! Besoj se na presin ditë të vështira nëse nuk 

gjejmë prindërit tanë! 
Suela:  E si do t’ja bëjmë? 
Iliri:  Nuk e di! Ndërkaq duhet të falënderojmë që jemi akoma gjallë. 
Suela:  Eh, edhe babi e mami janë! Vërtetë? 
Iliri:  Këtë nuk e di, kam shumë pyetje që më vërviten në kokë, por nuk kam përgjigje. 
Suela:  Eh, shyqyr që të kam ty Ilir. 
Iliri:  Po motërza ime, shyqyr që jemi akoma gjallë. 
Suela: (nga dritarja hyn drita e diellit shumë e fortë e gati i verbon dy protagonistët) Shiko 

lindi dielli! 
Iliri: Po më në fund u bë ditë, por kush e di se ç’ditë na pret! (përqafon Suelën dhe e 

shtrëngon te vetja në shenjë dashurie) 
Urimi: Tani, ju përshëndesim të dashur dëgjues dhe shihemi nesër me lajme të reja. 
Zë jashtë skenës: Enigma në kod: “Dhoma e mistereve” 
 
 
Shenja e 2 
Tema: Së bashku jemi më të fortë 
TEATRI: 
Jemi në shtëpinë e Ilirit dhe Suelës dhe protagonistët tanë po flasin mes tyre kur... 
 
Urimi:  Ka kaluar një ditë dhe nga prindërit tanë akoma asgjë! 
Iliri:  Çfarë mendon se mund të ketë ndodhur? 
Urimi:  Nuk e di por këtu lajmet shkojnë e vijnë. 
Sin Çai:  E çfarë thonë? 
Urimi:  Thonë a e kemi kuptuar atë që kishte thënë mami i Ledios para se të zhdukej? 
Ledio:  Është e vërtetë më tha “Salla e mistereve është...” dhe pastaj nuk kuptova më asgjë. 
Suela:  Por, çfarë është salla e mistereve? 
Urimi: Nuk e di! (i drejtohet Ilirit dhe Suelës) Po prindërit tuaj a ju kanë lënë ndonjë mesazh? 
Iliri:  Jo, janë zhdukur nga faqja e dheut. 
Suela:  U zgjuam dje në mëngjes dhe nuk ishin më. Mua më duket si ëndërr. 
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Urimi:  Por, në fakt nuk është ëndërr e dashur Suelë…Mos u shqetëso, do t’i gjejmë. 
Sin Çai:  Është vërtetë e çuditshme! Natën para se të zhdukeshin kishin ngrënë darkë të gjithë 

bashkë në shtëpinë e Urimit, ju kujtohet? 
Ledio:  Po është e vërtetë! Mos vallë prindërit tanë kanë bërë marrëveshje mes tyre? 
Suela: Po! Mund të jetë kështu, në fund të fundit janë shokë e miq me kohë. Mami më tregonte 

gjithmonë se ishte shoqe e mamit të Ledios, Urimit dhe Sin Çait që kur ishin fëmijë dhe 
shkonin në orator bashkë. 

Iliri: (i drejtuar nga Urimi) Mos po bën shaka, Urim. Ti dhe animatorët e tjerë të oratorit 
gjeni gjithmonë gjëra të çuditshme që të na tërhiqni vëmendjen që ne të vijmë. Mos 
është një nga ato tuajat kjo? 

Urimi: Faleminderit Ilir për respektin, por e gjithë kjo është më e madhe se gjërat tona. Si do të 
kishim mundur të zhduknim të gjithë të rriturit nga faqja e dheut! 

Ledio:  Është e vërtetë, nuk jemi të vetmit që kemi mbetur jetimë papritur. 
Suela:  (fillon të qajë dhe shtrëngon Ilirin) 
Iliri: Suela mos qaj, do të shohësh se do ta zgjedhim këtë enigmë dhe do t’i gjejmë prindërit 

tanë. 
Suela:  Po, Ilir sepse mua më ka marrë malli për mamin dhe babin. 
Ledio: Eh, mua jo shumë. Me thënë të vërtetën tani mund të bëjë atë që dua. Nuk kemi më 

asnjë që të na komandojë. 
Urimi: Mos thuaj budallallëqe Ledio, kjo nuk është një lojë. Si mund të jetojmë pa prindërit, a 

e ke idenë? Më mirë t’i vihemi punës dhe të mundohemi të kuptojmë se çfarë është kjo 
“Salla e Mistereve”. 

Iliri:  Unë po shkoj në kompjuter që të kërkoj në internet nëse ka ndonjë gjë. 
Urimi: Mirë, Ilir. Unë ndërkohë po provoj t’i dërgoj një e-mail njerëzve të mi, të shohim nëse 

do të përgjigjen. 
Ledio:  Po unë çfarë të bëj? 
Urimi: Rri me Suelën dhe shihni nëse vijnë fakse nga qytetet e tjera të Shqipërisë me 

informacione të nevojshme. 
Sin Çai:  Unë po shkoj të shoh se mos nga antenat shihet ndonjë gjë nga qytetet e tjera. 
Të gjithë:  (të gjithë shtangen dhe shohin të çuditur Sin Çain dhe pastaj bërtasin) Çfarë? Antenat? 
Sin Çai:  Ups, më falni që nuk jua kisha thënë akoma. Meqenëse babi po punon për sistemin e 

antenave të ambasadave të huaja, arrita t’i marr passwordin dhe kam arritur të hyj në 
sistemin e mbikëqyrjes. 

Urimi:  Je çmendur? 
Sin Çai: Eh, tashmë e bëra e pastaj, do të na nevojitet. 
Urimi:  Është e vërtetë, por kur të kthehet babi duhet t’ia tregosh të gjitha. 
Sin Çai:  Mirë Urim... 
Iliri:  E pastaj thonë që japonezët janë shumë të zotë në informatikë. 
Ledio:  Është e vërtetë...dhe është vajzë. 
Sin Çai:  (me ton të nxehur, sikur të jetë ndier e fyer) Çfarë do të thuash? 
Ledio:  Asgjë, asgjë është fat që të kemi këtu. 
Urimi:  Në punë! (ndahen dhe shkojnë në vendet e tyre të punës) 
Iliri:  (pasi kishte kërkuar pak në internet) Urim eja këtu, kam gjetur diçka! 
Urimi:  Mirë, ta shohim! 
Iliri:  Salla e mistereve është një nga sallat e shumta të Muzeut Kombëtar. 
Urimi:  Sa çudi, ç’hyn e gjithë kjo me prindërit tanë? 
Iliri:  Akoma nuk e di por do bëj kërkime të tjera. 
Urimi:  Të lumtë! Po ti Sin ke gjetur ndonjë gjë? 
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Sin Çai:  Jo. Kam bërë shumë fotografi në të gjitha anët e planetit, por nuk gjenden gjurmë të 
rriturish dhe prindërish. Por pashë që kanë filluar të qarkullojnë makinat dhe autobusat, 
edhe këtu në Tiranë.   

Urimi: (vë duart në kokë) Ndihmë, kush e di ç’do ndodhë. Do të jenë fëmijët që do ngasin 
makinat duke mos qenë prindërit. Shpresojmë të jenë ata me patentë të paktën. 

Sin Çai:  Po Urim mos u shqetëso, kam këtu një foto të një shoferi. (mund të projektohet një foto 
e një animatori minoren me një kasko në kokë që bën sikur po nget një makinë, ose ta 
stamposh në mënyrë të tillë që të rinjtë të mund ta shohin) Sikurse e sheh ka kaskon 
edhe pse është në makinë.   

Urimi: Të shpresojmë! (tingulli i një e-maili që ka ardhur në kompjuterin e Urimit) Më erdhi 
një e-mail… Mbase është ndonjë djalë që na kërkon ndihmë. (niset drejt kompjuterit) 

Ledio:  Unë paskam uri Ilir, po ti? 
Iliri:  Edhe unë! 
Ledio:  Çfarë ke ngrënë sot për mëngjes? 
Iliri:  Kishin mbetur ca briosh në shtëpi dhe piva pak qumësht të ftohtë. 
Ledio:  Unë as ato. Bufeja ishte bosh. Mami duhej të shkonte sot për të bërë pazarin. 
Iliri:  I themi Sinit se mos na bëjë ndonjë gjë. 
Sin Çai:  Çfarë kujtoni se jam shurdhe? I dëgjova të gjitha! Se mos kujtoni që do ju bëhem 

shërbëtore e të përgatis dreken për të gjithë. 
Ledio:  (ironik) Më duket si mami im... 
Sin Çai:  Mos u anko shumë. Nëse ta thonte kishte të drejtë. 
Suela:   Mos u zini gjithmonë. Unë di të bëj qofte, nëse doni i përgatis. 
Ledio:  Po, di edhe të gatuash? 
Iliri:  Mah, është e re edhe për mua! 
Suela:  Ok, unë po shkoj. 
Iliri:  Kujdes Suela... Kujdes se mos digjesh. 
Suela:  Mos u merakos Ilir. Edhe pse jam e vogël di të bëj qofte. 
Urimi:  Ej çuna, më erdhi një e-mail nga babi im. 
Të gjithë:  Çfarë? 
Urimi:  Po shiheni, adresa është e tij. 
Iliri:  E çfarë thotë? 
Urimi: Nuk është shkruar asgjë te mesazhi por në objektin e e-mailit është shkruar: “Enigma në 

kod: Berat - Krujë - Lezhë - Shkodër”. 
Ledio:  E çfarë do të thotë? 
Sin Çai:  Injorant. Në Lezhë është bërë besëlidhja mes gjithë principatave Shqiptare ndërsa në 

Krujë është kështjella e Skënderbeut. 
Ledio:  Shihet që je një gjeni: po dy tjerat çfarë janë? 
Sin Çai:  Tani mos e tepro, mos luaj me durimin tim. Nuk mund të di gjithçka unë. 
Urimi: Të them të vërtetën Sin ka të drejtë. Në muzeun e Krujës ruhet koka dhe armët e 

Skënderbeut. 
Iliri:  Mbase kjo është shenja që lidh muzeun kombëtar me këtë e-mail. 
Suela: (vjen me të gjitha qoftet e djegura) Ja ku jam! Jeni të kënaqur që erdha me pak gjellë 

për të ngrënë? 
Të gjithë:  (të gjithë shohin qoftet e shpifura) Bo, bo! Janë të djegura! 
Suela:  Ja e dija! Unë bërë atë që munda. (fillon të qajë) 
Urimi: Mos qaj Suela, e dimë që bëre aq sa munde por, mbase mund t’i kishe hequr pak më 

parë. 
Ledio:  Nuk e ndjeve që po digjen? 
Suela:  Me thënë të vërtetën, po, por, më dukej një aromë familjare. 
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Iliri: (nën zë i kthyer nga të tjerët, pa dëgjuar Suela) Është e vërtetë, zakonisht mami djeg 
gjithçka në kuzhinë. Shyqyr që në darkë gatuan babi. 

Urimi: Mos u mërzit Suela, prapë se prapë do t’i hamë... s’kemi gjë tjetër. (fillojnë të hanë, por 
Ledios nuk i pëlqejnë dhe largohet e pështyn në kosh) 

Iliri:  Mos humbasim kohë. Çfarë do bëjmë Urim? 
Urimi: Nuk e di….përpara duhet të deshifrojmë enigmën. (përsërit me vete) Berat – Krujë – 

Lezhë – Shkodër. 
Suela:  Ç’enigëm? 
Iliri: Berat - Krujë - Lezhë – Shkodër! Kemi kuptuar që dy janë vende të rëndësishme, po të 

tjerët? 
Ledio:  Është e kotë që ia shpjegon, nga t’i dijë ajo që është kaq e vogël! 
Suela: Këtë pranverë kemi shkuar ekskursion në Berat, Krujë, Lezhë, e Shkodër; por këto janë 

kryeqendrat e principatave Shqiptarë. Ndërmjet këtyre të katrave ndodhet Durrësi. 
Të gjithë:  (të habitur dhe euforikë) Je e madhe! Të lumtë! 
Ledio: E thashë unë që ishte e zgjuar! (të gjithë e shohin duke vënë re kundërshtinë me atë që 

kish thënë më parë) 
Urimi: Ej, mos humbasim kohë duhet të ndahemi për të kuptuar se si janë lidhur bashkë këto 

vende. Ti Ilir, me motrën tënde dhe Sinin do të shkoni në Durrës, ndërsa unë dhe Ledio 
do të shkojmë tek Salla e Mistereve tek Muzeu Kombëtar. 

Iliri:  Mirë, do flasim. Po si do merremi vesh? 
Urimi: Keni numrin tim të celularit. Nëse ndodh gjë telefononi! Kini kujdes, sepse po 

errësohet, mos harroni, në pesë do të takohemi të gjithë në shtëpinë e Ilirit. 
Iliri:  Ok, nisemi! 
Suela:  Sigurisht po të ishin mami me babin do ishte më bukur! 
Iliri: Po të ishin nuk do të jetonim këtë që po jetojmë! Jam i sigurtë që do t’ishin krenarë për 

ne nëse do t’na shikonin. 
Suela: Është e vërtetë, shkojmë. Atje jashtë babi dhe mami po na presin që t’i gjejmë. (dalin të 

gjithë nga skena) 
 
 
Shenja e 3 
Tema: Të thirrur për… 
TEATRI:  
 
Skena është ndarë në dy pjesë dhe veprimet zhvillohen njëkohësisht. Protagonistët janë ndarë në dy 
grupe: Suela, Iliri dhe Sin Çai janë në Durrës, ndërsa Urimi dhe Ledio janë në hyrje të Muzeut 
Kombëtar. Ndërsa dialogu zhvillohet në një vend protagonistët e tjerë ngrijnë si në një imazh statik. 
Hyjnë në skenë Urimi dhe Ledio. 
 
Urimi:  Ja ku erdhëm. 
Ledio:  Eh është fat që jemi akoma gjallë. Shoferët e autobusave janë shumë të vegjël. 
Urimi:  Mos u anko gjithnjë! Edhe po të kishim marrë furgonin do të kishte qenë e njëjta gjë. 
Ledio:  Mbase furgoni na çonte më afër Muzeut Kombëtar. 
Urimi: Dukesh si mami im, kur shkonim në pazarin ankohej gjithmonë. Nga Piramida këtu nuk 

janë as 500 metra.  
Ledio:  A e kupton që unë jam vetëm njëmbëdhjetë vjeç... 
Urimi:  ....por ankohesh si një dyzet vjeçar! 
Një djalë:  Ç’kemi çuna, çfarë kërkoni? 
Urimi:  Dëshirojmë të vizitojmë Sallën e Mistereve tek muzeu. 
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Një djalë:  Më vjen keq por nuk mund të hyni. 
Ledio:  Përse? 
Një djalë:  Që kur janë zhdukur prindërit asnjë nuk ka hyrë. Nuk kemi kodet… 
Urimi: Mos më thuaj që asnjëri prej fëmijët të atyre që punojnë këtu nuk ka arritur të zbulojë 

kodin? 
Ledio:  (nën zë Urimit) Shihet që këtu nuk ka asnjë punonjës japonez. 
Një djalë:  Jo për fat të keq, s’kemi arritur akoma… 
Ledio: (zhurmë e stërmadhe, si gurë që bien. Të gjithë zënë veshët dhe janë të frikësuar) Çfarë 

po ndodhur? 
Një djalë:  Ah kjo zhurmë? 
Ledio:  Po, e dëgjove vërtetë? 
Një djalë:  Sigurisht: u bënë tashmë dy ditë që e dëgjojmë por nuk e dimë se ç’është... 
Ledio:  ...e nga vjen? 
Një djalë:  As këtë se dimë. 
Ledio: Pra, po na thuash që nuk njeh kodet, nuk e di se ç’është kjo zhurmë… (duke bërtitur) po 

atëherë çfarë ke bërë këto ditë? 
Një djalë:  (rrotullohet dhe ikën pa thënë asnjë fjalë) 
Urimi:  Nuk mendon se u tregove i pasjellshëm? 
Ledio:  (i turpëruar) Ndoshta po! 
Urimi: Nuk mund t’ia lejojmë vetes të vihemi kundër njëri-tjetri. Duhet të jemi të bashkuar me 

gjithë fëmijët e tjerë nëse duam të gjejmë prindërit tanë. 
(Hyjnë në skenë Iliri, Suela dhe Sin Çai që ndodhen në malin e Dajtit dhe shohin Durrësin) 
Suela:  O nëna ime sa u lodha! 
Sin Çai:  Je e lodhur Suela? 
Suela:  Po, kurrë nuk kam ecur kaq shumë. 
Iliri:  E di por nuk kisha besim të merrnim furgonin... 
Sin Çai:  Eh, herët a vonë do ta bëjmë, të paktën derisa të kthehen të rriturit. 
Iliri:  Mbase! Sidoqoftë arritëm.   
Sin Çai:  Çfarë duhet të kërkojmë? 
Iliri: Nuk e di mirë, por nga të dhënat e e-mailit të babit të Urimit, ky ishte vendi i 

koordinatave që na kishte dhënë. 
Sin Çai:  Sigurisht që është, por është sikur të kërkosh gjilpërën në kashtë… 
Suela:  …mbase te antenat na kanë lënë një letër! 
Sin Çai:  (ironike) Patjetër, mbase edhe një kartelon me të shkruar sipër: JAM KËTU! 
Iliri:  Mos u tall gjithmonë Sin. Përkundrazi mendo ndonjë gjë inteligjente. 
Sin Çai: Të shohim përreth. Ka ndonjë gjë që ju kujton prindërit apo që ju duket familjare? 
Iliri:  Boh, nëse shohim përpara kemi Durrësin… 
Sin Çai:  E nëse shohim në anën tjetër kemi Lezhën, Krujën dhe Shkodrën. 
Iliri: E nëse e kapim në vijën ajrore që niset nga Muzeu Kombëtar, kalon tamam këtu ku 

jemi ne dhe arrin në Durrës. Jemi në të njëjtën vijë… 
Suela: Mua muzeu më kujton të dielën e shkuar. Të kujtohet Ilir kemi qenë me mamin e babin. 
Sin Çai: Po vërtet dhe unë të dhelën kam shkuar të vizitoj amfiteatrin me mamin e babin. 
Suela:  Mbase kanë dashur të na thonë diçka… 
Iliri:  Po, të shkojmë në vendet ku kemi qenë herën e fundit me ta. 
Suela: (zhurmë e stërmadhe, si gurë që bien. Të gjithë zënë veshët dhe janë të frikësuar)   

Çfarë po ndodh? 
Sin Çai:  Nuk e di, por më duket se e kam dëgjuar edhe më parë një zhurmë të tillë, por ishte më 

e dobët. 
Iliri:  Mbase nga këtu sipër dëgjohet më mirë, po çfarë do jetë? 
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Sin Çai:  Nuk e kam idenë. Sigurish që nuk është një gjë normale. 
Iliri: Boh, çfarë ka qenë normale këto ditë?! Prindërit tanë janë zhdukur dhe nuk e dimë pse, 

jemi vetëm në kërkim kush e di se çfarë shenjeje, e gjitha më duket një enigmë… por 
përveç kësaj gjithçka shkon mirë. 

Suela:  Përse mos t’i telefonojmë Urimit se mos ka gjetur gjë në muze? 
Iliri:  Të lumtë, ide e mirë. Tani po e marr. (merr celularin dhe i telefonon) 
Urimi : (bie telefoni dhe përgjigjet) Alo... 
Iliri:  Ç’kemi Urim, jam Iliri. Si shkon atje nga ju? 
Urimi:  Asgjë, vend numëro. 
Iliri:  Pra? 
Urimi:  Nuk arrijmë dot të hyjmë sepse mungojnë kodet për të hapur dyert. 
Iliri:  E atëherë si i bëhet? 
Urimi:  Nuk e di. 
Iliri: Ne kemi menduar se këto vende duhet të kenë një diçka familjare. Unë dhe Suela të 

dielën kemi qenë tek muzeu me prindërit dhe Sin Çai në Durrës... Këto vende janë në të 
njëjtën vijë ajrore... 

Sin Çai: (sugjeron) Thuaji se është sikur të vizatonim në letër një vijë që niset nga Muzeu 
Kombëtar dhe përfundon në amfiteatrin e Durrësit... 

Iliri:  Mendoj se e ka kuptuar. 
Urimi:  Ku jeni ju tani? 
Iliri:  Tek antenat e malit të Dajtit, e ke parasysh? Ku shihet Durrësi! 
Urimi: Tek antenat e malit të Dajtit? Sigurisht, të dielën kam qenë atje me prindërit dhe me një 

grup gazetarësh të huaj për parë bukuritë e vendit tonë. Pastaj patëm një takim me 
kryetarin e bashkisë. 

Iliri:  Në Dajt? Nga kryetari i bashkisë? 
Urimi: Sigurisht, sepse babi ka marrë një çmim për programet edukative që ka promovuar në 

Top Channel! 
Iliri:  Prandaj nuk ishe në orator! 
Urimi:  Tamam kështu... atëherë qenka një vizatim poshtë këtyre shenjave. 
Iliri:  Bëhet fjalë të kuptojmë se cili është. 
Urimi:  Sipas meje duhet të takohemi. Së bashku, sigurish do të arrijmë t’i zgjidhim më mirë 

enigmat. 
Iliri:  Ke të drejtë, edhe sepse po errësohet. 
Urimi: Ok, ju zbrisni nga Dajti dhe ndaloni para Presidencës. Ne do marrim Tiranën e re dhe 

do të jemi aty për dhjetë minuta. 
Iliri:  Ok, Urim po ju presim. (Mbyllin celularin) 
Sin Çai:  Çfarë të tha? 
Iliri:  Që do të vijnë këtu… e di ai të dielën ka qenë këtu në Dajt me prindërit. 
Sin Çai: Sigurisht, gjithçka përputhet! 
Iliri: Duhet vetëm të zbulojmë se ç’lidhje ka ndërmjet këtyre shenjave dhe të zbulojmë 

ç’enigëm fshihet pas. 
(tingull i mesazhit që vjen në celularët e Urimit dhe Ilirit) 

Urimi dhe Iliri:  Ka ardhur një mesazh! 
Sin Çai e Ledio:  Jepi lexoje! 
Urimi dhe Iliri:  Enigmë në kod:E1. 
Sin Çai e Ledio:  Çfarë do të thotë? 
Urimi dhe Iliri:  Nuk e di. 
Sin Çai e Ledio:  Kush ta ka dërguar? 
Urimi dhe Iliri:  Mami im. 
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Urimi:   (i kthyer nga Ledio) Shkojmë, tek të tjerët. (dalin nga skena) 
Iliri:  Shpejt zbrisni dhe prisni të tjerët. Gjërat po ndërlikohen... 
Suela:  Më shumë se kaq? Unë kam ftohtë Ilir... 
Iliri: Edhe unë, por s’mund të kthehemi në shtëpi tani, duhet të presim Urimin dhe Ledion, 

pastaj shohim e bëjmë. 
Suela:  Mirë... 
Sin Çai:  Ja Suela merre xhaketën time të mos kesh të ftohtë. 
Suela:  Faleminderit Sin, dukesh si mami im... 
Sin Çai:  Mos e tepro tani... 
Suela:  Tani ju jeni familja ime! (merr për dore Ilirin dhe Sin dhe dalin nga skena). 
 
 
Shenja e 4. 
Tema: Prit një mik (shto një vend në tavolinë) 
TEATRI: 
 
Protagonistët janë përballë Presidencës. Hyjnë në skenë sikur të ishin duke folur mes tyre... 
Iliri:  Unë nuk arrij të kuptoj! 
Urimi:  Çfarë? 
Iliri: Së pari, pse jemi duke i rënë rreth e qark Tiranës duke kërkuar prindërit kur duhet të 

ishin ata që të shqetësoheshin për ne. 
Ledio:  Së dyti, pse duhet të rrimë jashtë me këtë të ftohtë në shtatë të darkës... 
Suela:  Zakonisht nuk qëndroj kurrë jashtë vetëm në këtë orë. 
Iliri:  Por nuk ke qenë kurrë vetëm, ke qenë përherë me mamin dhe babin. 
Sin Çai:  Pra, jeta po ndërlikohet! Duhet të lëvizim. Të vendosim se ç’duhet të bëjmë. Çfarë 

mendon ti Urim? 
Urimi:  Mendoj se duhet të kuptojmë se ç’do të thotë E1... 
Ledio:  Sigurisht që këto mesazhe po bëhen gjithmonë e më shumë të ndërlikuar... 
Urimi: Meqë është vonë është më mirë të marrim autobusin e të shkojmë në shtëpi. Kështu do 

ta mendojmë më mirë si të lëvizim dhe çfarë kërkimesh të bëjmë. 
Suela:  Po tek shtëpia e kujt? 
Ledio:  Ejani tek shtëpia ime sonte. Kam pak frikë të rri vetëm. 
Urimi:  Çfarë duhet të marrim? 
Ledio: Nga këtu mund të marrim unazën dhe të shkojmë tek Zogu i Zi pastaj fugonin deri në 

Vorë. 
Urimi:  Atëherë shkojmë...(dalin nga skena) 

(rihyjnë në skenë, por në vend të Suelës është një fëmijë tjetër që i ngjan asaj në veshje 
dhe pamje) 

Sin Çai:  Je i sigurte që duhet të vazhdonim akoma? Kemi dy orë që jemi në fugon. 
Ledio: Mos u anko, zakonisht nuk e marr kurrë fugonin vetëm. Më duket se është kjo 

ndalesa.... ose mbase... 
Ledio:  Kam gabuar! 
Sin Çai:  Edhe kjo na duhej. 
Ledio:  Ku jemi tani?  Çfarë do bëjmë tani? 
Urimi: E di unë ku jemi! (ecin në skenë duke bërë të kuptojmë se po largohen nga autostrada) 

Jemi në Berat. 
Sin Çai:  Shiko! Çfarë janë ato dritat atje lart? 
Ledio:   Është ndriçimi i kështjellës së Beratit. A jetojnë akoma familje atje? 
Iliri:  Po ajo porta e madhe çfarë është? Shiheni rrugën me kalldrëm. Ku mund të të çojë? 
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Ledio:  Të çon brenda në kala. 
Sin Çai:  Më duket sikur e kam parë këtë panoramë! (duke parë panoramën përballë) 
Ledio:   A është hera e parë që vjen këtu! 
Sin Çai: Më duket sikur e kam parë këtë vend. Këto dy male kaq të lidhur me njëri-tjetrin dhe 

këto dy lumenj që ndahen. Më kujton diçka. Por çfarë? 
Urimi:  Sigurish, është një legjendë. 
Ledio:  Po, tani më kujtohet, e kemi bërë në shkollë. (tregon historinë e dy maleve) 
Iliri:  Po E1 çfarë është? 
Sin Çai:  Mbase është një sigël apo koordinata të një harte gjeografike. 
Çimi:  Jo, jo! 
Të gjithë: (kthehen ta shohin të habitur dhe bërtasin) Aaaaa. 
Sin Çai: Po ti kush je? 
Çimi:  Çimi! 
Iliri:  Po ku është Suela? 
Çimi:  E kush është Suela? 
Iliri:  Motra ime. 
Çimi:  Më vjen keq por nuk e njoh. 
Iliri:  Po ajo ku është atëherë?       
Çimi:  Nuk e di. 
Ledio:  Po ti çfarë bën këtu me ne? 
Çimi:  Ju pashë kur hipët në fugon dhe meqë mu dukët simpatikë u bashkova me ju. 
Iliri:  Po je veshur njësoj si Suela. 
Çimi:  Vërtetë? 
Ledio:  Po, mbase je edhe jevg? 
Çimi:  Vërtet, nga e kuptove? 
Ledio:  Më fal, nuk doja të të fyeja... 
Iliri:  (e ka kapur paniku) Po ku është Suela? E kemi humbur... 
Urimi: Mos u shqetëso Ilir, do jetë aty ku zbritëm nga fugoni. Mund të ndahemi për ta kërkuar 

në qytet. 
Iliri:  Por sigurisht do ta ketë kapur frika. 
Urimi:  Mos u shqetëso, do e gjejmë... 
Iliri:  Ok atëherë, të ndahemi. 
Çimi:  Mund t’ju ndihmoj? 
Urimi:  Sigurisht, na fal por u njohëm në një moment të vështirë. Unë jam Urimi... 
Sin Çai:  Unë Sin dhe këta janë Ledio dhe Iliri. 
Çimi:  Gëzohem. Unë jam Çimi. 
Iliri:  Çimi, të lutem na ndihmo! 
Çimi:  Në rregull. Sipas meje nuk duhet ta kërkoni këtu. 
Iliri:  Pse? 
Çimi: Sepse unë kam hipur në fugon në Tiranë dhe nuk kishte asnjë vajzë të veshur si unë afër 

jush. 
Iliri:  Jo, e kemi humbur tek Zogu i Zi. Si t’ia bëjmë? 
Sin Çai:  Duhet të kthehemi... 
Urimi: Patjetër! Po është më mirë që ju të shkoni në Vorë në shtëpinë e Ledios dhe unë të 

kthehem te Zogu i Zi. Është vonë dhe është mirë të ktheheni. 
Iliri:  Unë do vij me ty. 
Urimi:  Ok Ilir, por lëri celularin tënd Ledios kështu mund të flasim nëse gjejmë Suelën. 
Iliri:  Ja ku e ke. E dija, gabuam që erdhëm këtu. Duhet të kthehesha në shtëpinë time... 
Urimi:  Mos u shqetëso Ilir... 
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Çimi:  Mbase nuk jeni në vendin e gabuar! 
Urimi:  Çfarë thua Çimi? 
Çimi:  Më përpara dëgjova se po flisnit për E1. 
Ledio:  Mos më thuaj se ti e di se çfarë është? 
Çimi: Sigurisht. Në hartën e babit kam gjetur të vizatuar një rrugë me siglën E1. Babi im është 

inxhinier dhe ka punuar për ndërtimin e rrugëve, më ka treguar se është një rrugë e 
vjetër e ndërtuar në shek. I në kohën e Bizantit e që shërbente për të lidhur Dyrrahun me 
Apoloninë dhe të çonte deri në Kostandinopojë. 

Sin Çai:  Çfarë do të thotë E-ja? 
Çimi:  Është emri: Egnatia! 
Ledio:  Po atëherë jemi në vendin e duhur! 
Sin Çai:  Sigurisht! Çfarë fati që të takuam! 
Çimi: Faleminderit, por mbase fat ishte për mua. Unë mbeta vetëm në shtëpi. Nëse më 

mikprisni... 
Ledio:  Po sigurisht mos u mërzit je miku ynë. 
Çimi:  Faleminderit... 
Urimi:  Po sigurisht e kuptova. Ledio ku ke qenë të Dielën me prindërit? 
Ledio:  Kam qenë me babin në Berat se kishte punë. 
Urimi: Pra në E1. mungoje vetëm ti në listë. Kishim qenë në vendet ku kishim shkuar me 

prindërit tanë. 
Sin Çai:  Të kujtohen: Muzeu Kombëtar, mali Dajtit dhe Amfiteatri... 
Ledio:  Por nuk arrij akoma të kuptoj se çfarë duhet të kërkojmë? 
Urimi: Nuk e di. Kjo enigma në kod po më çmend... mos të humbim kohë, duhet të shkojmë e 

të kërkojmë Suelën. Ju shkoni në shtëpi, shihemi më vonë ok. Kujdes mos humbni edhe 
ju. 

Sin Çai:  Mos u shqetëso Urim jam unë me ta. 
Urimi:  Ok, pas pak... 

(dalin nga skena Çimi, Ledio dhe Sin Çai) 
Urimi: Shkojmë të marrim autobusin... (ecin mbi skenë duke na bërë të kuptojmë që janë duke 

iu afrua stacionit të autobusit) 
Iliri:  A ke lekë, se unë i mbarova. 
Urimi:  S’ka problem, i paguaj unë. 
Iliri:  Ok. 

(i japin lekët faturinos dhe ai i jep tre bileta) 
Urimi:  Po pse më dha tre bileta në vend që të më jepte dy?! I dhashë lekët për dy. 
Iliri:  Mbase gaboi. 
Urimi:  (sheh biletat) Po kjo nuk është një biletë autobusi. Shihe! 
Iliri:  Është shkruar “2+1”. E ç’do të thotë? 
Urimi:  Nuk kuptoj asgjë. Do të jetë një tjetër enigmë në kod. 
Iliri:  Të zëmë vendet se përndryshe mbetëm në këmbë. (dalin nga skena duke shkuar të ulen)   
 
 
Shenja e 5. 
Tema: JETO NË GËZIM 
TEATRI: 
Jemi në shtëpinë e Ledios. Është zbardhur dhe asnjë gjurmë nga Urimi dhe Iliri. 
Ledio:  U bë ditë dhe nuk dimë asgjë për Urimin dhe Ilirin. 
Sin Çai: Provo t’i marrësh në telefon. 
Ledio:  E kam provuar por mbase janë në një vend ku nuk kap... 
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Çimi:  Ose nuk ka bateri... 
Ledio:  Ke të drejtë Çimi. Ata e dinë ku jemi kështu do të vijnë vetë. 
Sin Çai:  Të lumtë, është më mirë të mos lëvizim... 
Ledio:  Por mund ta gjallërojmë pak shtëpinë. 
Sin Çai:  Po si? 
Ledio:  Duke vënë pak muzikë. 
Çimi:  Po, jepi kështu kërcejmë pak. 
Ledio:  (vë një CD me muzikë labe) Ja kjo është shumë e bukur! 
Sin Çai: Shumë e bukur?! Por kjo është për pleq! 
Ledio:  Nuk është për pleq. Në Vlorë e dëgjojmë shpesh këtë muzikë... 
Sin Çai: ... për pleq! 
Ledio:  Po s’të pëlqeu shko atje dhe ndërroje. 
Çimi: Mos u zini, ju lutem. Kemi mjaft probleme, të mundohemi të paktën të jemi të qetë mes 

nesh... 
Ledio:  Ke të drejtë Çimi... 
Sin Çai:  Atëherë vëmë një këngë sipas preferencave. Një që të pëlqen ty pastaj një që më pëlqen 

mua 
Ledio:  Edhe një që i pëlqen Çimit. 
Çimi:  E drejtë. Jam dakort. (bie zilja) 
Çimi:  Ja u kthyen. 
Ledio:  (hap derën dhe hyjnë Urimi dhe Iliri) Më në fund u kthyet. 
Sin Çai:  Po Suela ku është? 
Çimi:  Nuk e keni gjetur? 
Urimi:  Fatkeqësisht jo! Kemi shëtitur gjithë natën, por asnjë gjurmë nga ajo... 
Ledio:  Çfarë do të bëjmë atëherë? 
Urimi:  Nuk e di... megjithatë kemi një tjetër shenjë. 
Sin Çai:  Cila është? 
Iliri:  2+1. 
Sin Çai:  Çfarë do të thotë? 
Urimi:  Nuk e di mendoja anët e një mali. Po ç’kuptim ka mali. 
Ledio:  Kjo shenjë më duket e lehtë. 
Iliri:  Vërtet? 
Sin Çai: Ta dëgjojmë gjeniun. 
Ledio:  Eh, nuk je e zonja vetëm ti. 
Urimi:  Jepi mos humbasim kohë. 
Ledio: Në Shkodër, rrëzë malit kalojnë dy lumenj që bashkohen e derdhen në liqenin e 

Shkodrës. 
Sin Çai:  E ç’hyn kjo? 
Ledio: Nëse pret një sekond provoj ta shpjegoj. Numri 2 tregon lumenjtë ndërsa numri 1 

liqenin. 
Urimi:  Sigurisht! Ndërsa në mal ndodhet kalaja që na tregon historinë e Rozafës. 
Sin Çai:  Por, është larg. 
Urimi: Po është larg. Por akoma sot janë lumenjtë: njëri është Buna ndërsa tjetri është Drini 

dhe të dy bashkohen e derdhen në liqenin e Shkodrës. 
Iliri:  Atëherë çdo gjë përputhet: dy është për lumenjtë ndërsa një për liqenin. 
Urimi:  E saktë. Nëse do të shkojmë atje mund të gjejmë ndonjë informacion më shumë. 
Ledio:  Sigurisht shkojmë. 
Sin Çai:  Po Suelën? 
Urimi:  Do ta kërkojmë, nuk mund të ketë humbur. 
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Ledio:  Shkojmë në Shkodër pastaj kthehemi për ta kërkuar. 
Urimi: Mbase është më mirë që dikush të rrijë këtu. Nëse ajo mendon të vijë tek ne dhe nuk 

gjen asnjë do të ishte keq. 
Iliri:  Ke të drejtë, ajo e dinte se do të kthehemi në shtëpinë e Ledios... 
Çimi:  ... nëse doni qëndroj unë këtu. 
Urimi:  Faleminderit, Çim je gjithmonë i gatshëm! 
Çimi:  Faleminderit ju, që më mikpritët. Shkoni mos humbni kohë. 
Urimi: Mirë, nisemi. (dalin të gjithë nga skena dhe rifuten sikur kanë arritur tashmë tek 

lumenjtë) 
Ledio: J Ja ku erdhëm. 
Sin Çai: Po ku janë dy lumenjtë? 
Ledio:  Ja ku kalojnë rrëzë kalasë. 
Iliri: (pranë hyrjes së kalasë ka një turrë drush dhe letrash që digjet) Shikoni atje po digjet 

kalaja. 
Urimi:  Jo kalaja. Ka diçka që digjet... duken libra. 
Ledio:  Vrapojmë shpejt. 
Iliri:  (arrijnë afër zjarrit) Shikoni ka ca letra që digjen... 
Ledio:  Shpej Urim merri e t’i lexojmë. Mund të ketë informacione të nevojshme. 
Urimi: (arrin të marrin ca letra por janë të djegura pothuajse plotësisht) Fatkeqsisht gati janë 

djegur komplet. 
Sin Çai:  Po çfarë shkruan? 
Urimi: Mbajnë datën e sotme (thuhet datë e ditës që paraqitet ky episod-shenja e historisë)... 
Iliri:  Po pastaj? 
Urimi: Pastaj në këtë është shkruar: I dashur Ilir... Mbi këtë tjetrën: E dashur Sin... Dhe mbi 

këtë: I dashur Ledio... dhe kjo është për mua. (ndërsa thotë emrat i dorëzon letrat 
pronarëve) 

Iliri:  Po ky është shkrimi i mamit tim. 
Sin Çai:  Dhe ky i babit tim... 
Iliri: Në timen është shkruar: “I dashur Ilir, jemi të lumtur dhe kemi një gëzim të madh për ta 

ndarë me ty” pastaj nuk arrij të lexoj sepse është djegur. 
Ledio:  Po atëherë do të thotë se janë akoma gjallë? 
Urimi:  Sigurisht që janë. 
Të gjithë:  (hidhen përpjetë nga gëzimi me përjashtim të Ledios) Urraaa! 
Sin Çai:  Në letrën time lexohet vetëm emri im. 
Ledio:  Po ku e dinin ata që do të vinim këtu tamam në këtë çast? 
Iliri: Është e vërtetë, sikur të kishim ardhur dy minuta më vonë nuk do të kishim gjetur asgjë, 

vetëm hi. 
Urimi:  Nuk di si është e mundur, por diçka është e sigurtë: jemi në rrugë të mbarë! 
Iliri:  Po si ka mundësi që letra ime më drejtohet vetëm mua dhe jo Suelës? 
Sin Çai:  Mbase kishte një tjetër për të, ajo që është djegur e gjitha. 
Ledio:  Ose e dinin se ajo nuk ishte me ne. 
Iliri:  Atëherë po na ndjekin, e dinë se çfarë po bëjmë ne. 
Urimi: Mos fantazo shumë. Nuk di të them përse-në, por sigurisht janë, vetëm se ne na ikin 

sysh. 
Iliri: (i trishtuar) Mami nuk do të më kishte shkruar kurrë vetëm mua. (Sin Çai largohet nga 

grupi dhe hyn në kala) 
Urimi: Mos u dorëzo!!! Ne duhet të jemi të kënaqur sepse dimë që prindërit tanë janë gjallë... 
Ledio: E pastaj Suela është e zgjuar! Kur ta gjejmë do të na shpjegojë çfarë i ka ndodhur dhe 

do të mbetemi të habitur. 
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Iliri:  Keni të drejtë... 
Ledio:  Unë them se është më mirë të kthehemi në Tiranë e të kërkojmë Suelën... 
Iliri:  Po ku është Sin? 
Sin Çai:  (vjen duke vrapuar) Ja ku jam, më falni, po shikoja se si duken lumenjtë lart nga kalaja. 
Ledio:  U kënaqe? 
Sin Çai:  Sigurisht! Mora edhe këtë fletë palosje që tregon historinë e kalasë. 
Iliri:  E çfarë është? 
Sin Çai:  (lexon historinë e Rozafës) 
Urimi:  Ç’hyn kjo histori këtu? 
Sin Çai:  Është në vazhdim të historive të tjera. 
Urimi:  Po sigurisht... na mungon Lezha ku është bërë Beslidhja e famshme e Skëndërbeut me 

princat e tjerë. 
Iliri:  Mirë, duhet të shkojmë atje. 
Ledio:  Po Çimi? 
Urimi:  T’i telefonojmë e t’i themi se çfarë duam të bëjmë. 
Ledio:  (Urimi i kalon celularin e vet Ledios që formon numrin e tij të shtëpisë) Alo Çimi! 
Çimi:  (zë jashtë skenës) Ç’kemi djema. Për Suelën nuk dimë asgjë. 
Ledio: Mos u shqetëso, ne po shkojmë ta kërkojmë. Kemi një tjetër enigmë për të zgjedhur. Po 

shkojmë në Lezhë. 
Çimi:  Sa bukur! Kam qenë pikërisht të djelën me prindërit e mi... 
Ledio:  (bërtet) Çfarë? 
Sin Çai:  Çfarë ka ndodhur? 
Iliri:  Përse bërtet? 
Ledio:  (i drejtohet të tjerëve) Më tha se të dielën ka qenë atje me prindërit e tij! 
Sin Çai:  Nuk e besoj, është e pamundur. 
Urimi: Po është e pamundur por gjithçka përputhet. Jemi duke përshkuar rrugët ku kemi qenë 

me prindërit tanë. 
Sin Çai:  Sigurisht. Por ne nuk e dinim që ai do të bashkohej me ne. E takuam rastësisht. 
Urimi:  Ose nuk ishte vetëm një rastësi. 
Ledio:  Ok, Çimi ti qëndro në shtëpinë time e nëse kemi të reja do të të marrim në telefon. 
Çimi: Në rregull, të njëjtën gjë do të bëj dhe unë. Nëse vjen Suela do ju lajmëroj menjëherë. 
Ledio:  Mirupafshim, takohemi pastaj. 
Çimi:  Lamtumirë! (mbyllin bisedën) 
Ledio:  (dyshues) Më tha lamtumirë. 
Iliri:  Mbase ka gabuar, është i vogël. Do të jetë ngatërruar. 
Urimi: Shkojmë. Nuk kemi kohë për të humbur. Prindërit tanë janë akoma gjallë dhe ne duhet 

t’i gjejmë. (dalin nga skena euforikë) 
 
 
Shenja e 6. 
Tema: FATI I VËLLEZËRVE 
TEATRI: 
Jemi duke u larguar nga stacioni i autobusit. Protagonistët po i drejtohen qëndrës së Lezhës. 
Ledio: Është shumë bukur të udhëtosh në autostradë. Përpara i binim nga rruga e vjetër që ishte 

e prishur. 
Sin Çai:  Je vërtet i mençur. Nuk e di s’i do t’ia bënim pa ty. 
Ledio:  Pse je gjithmonë kaq e keqe me mua? 
Sin Çai:  Sepse flet shumë dhe nuk e mbyll gojën njëherë. 
Ledio:  Në rregull, tani e tutje nuk do të flas më. 
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Urimi:  Mos bëj premtime, Ledio, se e di që s’mund t’i mbash. 
Iliri:  Vërtetë! Në vend të flisni budallëqe vështroni përreth se mos shihni Suelën. 
Ledio:  E pse duhet të jetë këtu? 
Iliri:  Nuk e di pse, por diku duhet të ketë shkuar patjetër. 
Sin Çai:  (sapo arrijnë në Lezhë) Po... është ajo Suela? (tregon me gisht një vajzë sikur të ishte 

binjakja e Suelës, në veshje dhe në tipare) 
Ledio:  Sigurisht që është ajo! 
Urimi:  E kemi gjetur. (vrapojnë të gjithë drejt saj) 
Sin Çai:  (i kalon të gjithë dhe e përqafon e para) Ç’kemi Suela më në fund të gjetëm. 
Djana:  (me një ton të turbullt dhe të frikësuar) Më fal por unë nuk të njoh. 
Sin Çai:  Si nuk na njeh?! 
Iliri:  (e vështron mirë) Në fakt kjo vajzë është identike me Suelën por s’është ajo. 
Ledio:  Si nuk është ajo? 
Sin Çai: Por nëse është e njëjtë? 
Iliri:  Të them që s’është ajo. Jam vëllai i saj dhe do ta njihja në mes të njëqindëve. 
Ledio:  Si është e mundur që s’është ajo? 
Iliri:  Nuk është ajo. 
Djana:  Unë nuk quhem Suela, por Diana. 
Ledio:  Diana! 
Urimi:  (merr mënjanë Ilirin për t’i folur pa dëgjuar të tjerët) Kush është kjo Diana? 
Iliri:  Nuk e di! Ti e di që Suela është e birësuar, mund të ketë një motër binjake. 
Urimi: Po tallesh vërtetë! E sipas teje humbim atë dhe takojmë motrën binjake që nuk dinim as 

se ekzistonte. 
Iliri:  Nuk di çfarë të them tjetër. Është identike me atë, por s’është ajo. 
Urimi: Më duket se po çmendem. Prindërit tanë janë zhdukur, bredhim nëpër Shqipëri duke 

ndjekur shenja që jo gjithmonë i kuptojmë, humbëm motrën tënde dhe gjejmë një 
binjake që na shfaqet nga hiçi. 

Iliri:  Edhe mua më duket se do çmendem... 
Djana: Doja t’ju thoja se unë jam vetëm e nuk njoh asnjë. Kam vetëm një javë që kam ardhur 

në Lezhë. Përpara jetonim në Durrës. 
Sin Çai:  ... këtu nuk ke miq? 
Djana:  Jo, asnjë. 
Sin Çai: Nëse do vish me ne... 
Ledio: Më duket se po zgjerohemi pak si tepër... Nuk mund të marrim me vete të gjithë ata që 

njohim dhe që kanë mbetur rrugëve. 
Sin Çai:  Përse jo? 
Ledio: Sepse... sepse... nuk e di përse. Problemi është që s’ma ka qejfi. Pastaj kemi mirëpritur 

Çimin... 
Sin Çai:  Përkundrazi neve na e ka qejfi, kështu që... 
Urimi:  ...kështu që të pushojmë së foluri kot dhe vazhdojmë të kërkojmë Suelën. 
Iliri:  E drejtë! 
Urimi:  Megjithatë mirë se erdhe mes nesh Diana. 
Djana:  Faleminderit, jeni vërtetë shumë të sjellshëm! 
Urimi:  Mos ke parë rastësisht një vajzë njësoj si ti nga këto anë? 
Djana: Po, më duket se është një që ka fjetur atje afër derës së madhe... (tregon me gisht varrin 

e Skënderbeut) 
Sin Çai:  Shkojmë menjëherë të shohim... 
Ledio:  Ja... (shtrirë poshtë ca kartonave është Suela që fle). 
Sin Çai:  (vrapon drejt saj dhe bërtet) Suela! 
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Suela:  (del nga kartonat dhe e vështron me sy të hutuar) Po ti kush je? 
Sin Çai:  Sot s’mi ka qejfi shakatë. 
Ledio:  Se mos na thuash që edhe ti nuk je Suela? 
Sin Çai: Mbase është një motër e tretë binjake... 
Iliri:  ...ajo është Suela! 
Urimi:  Nuk na njeh? 
Suela:  Jo. Kush jeni? 
Iliri:  Mbase nga tronditja që ka humbur, ka humbur edhe kujtesën. 
Urimi:  Është e mundur... 
Iliri:  (e përkëdhel në faqe) ... motërza ime si je? 
Suela:  Më fal por nuk e di kush je! 
Ledio:  Ka humbur vërtetë kujtesën. 
Sin Çai:  Kush je atëherë? 
Ledio:  Si quhesh? 
Suela:  Nuk e di kush jam... Di vetëm që jam këtu për të ruajtur varrin e Skëndërbeut. 
Ledio:  Tek varri i Skënderbeut? 
Suela: Po, nuk e njihni? Ky është një nga monumentet historikë më të rëndësishëm të 

Shqipërisë. 
Sin Çai:  Ej kujdes. Ne kishim si shenjë Lezhën ku qindra vjet më parë është bërë Beslidhja për 

bashkimin e gjithë principatave shqiptare. 
Ledio: ... është e vërtetë, mbase edhe varri i Skënderbeut nuk është i rastësishëm. 
Sin Çai:  Sigurisht. Gjithçka përputhet. 
Ledio:  Çfarë përputhet? Çfarë ka kuptuar koka jote e sëmurë? 
Sin Çai:  Jo... doja të thoja... nuk kuptova por m’u duk një shenjë e mirë. 
Urimi:  Sin fol qartë s’ka problem. 
Suela:  E dini kur kam humbur... 
Urimi:  Na thuaj çfarë të ka ndodhur... 
Suela:  Takova një djalë që më tha... 
Ledio: Eee jo, ë...ë! Mjaft me këto enigma. Jam i lodhur. Më ka ardhur shpirti në majë të 

hundës duke shëtitur me këto shenja që nuk na nxjerrin asgjëkund. Unë dua të kthehem 
në shtëpinë time për të pritur prindërit. Në fund të fundit janë ata që u zhdukën, kështu 
që ashtu si ikën do të kthehen. Dhe unë nuk kam më dëshirë t’i kërkoj! (qëndron 
duarkryq e turivarur) 

Urimi: Ledio, edhe ne jemi të lodhur, por besoj se këto shenja nuk duhen nënvlerësuar... Kush 
të thotë se prindërit tanë janë larguar me vullnetin e tyre të lirë? 

Sin Çai:  Është e vërtetë, mbase i kanë rrëmbyer! 
Urimi: Eh, është e vështirë t’i kenë rrëmbyer sepse sigurisht do të kishin bërë rezistencë. Por ka 

enigma që duhet t’i zgjidhim... 
Iliri: ...edhe unë jam dakord me Urimin. Po të ishin zhdukur ne, prindërit do të na kishin 

kërkuar. 
Suela:  Edhe vëllai im do të më kishte kërkuar. 
Urimi:  Pse ke një vëlla? 
Suela:  Po, por nuk më kujtohet se si quhet. Di vetëm që më do shumë... 
Sin Çai: Ilir, bëj diçka... 
Ledio:  ...po, bëj diçka që të kujtohet për ty. 
Iliri: (merr për dore Suelën dhe fillon të këndojë këtë këngë. Krijojeni ju melodinë...p.sh S’ka 

në botë më të mirë se sa ti o nënë ime...) Të dashur fëmijët e mi, mami është këtu me ju, 
dhe nuk do t’ju lërë kurrë. 

Suela:  (Suela preket) Ilir! 
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Iliri:  Suela! (përqafohen) 
Sin Çai:  Ju kthye kujtesa! 
Urimi:  Çfarë kënge ishte Ilir? 
Iliri:  Ishte ajo që na këndonte mami kur ishim të vegjël. 
Suela:  Thoshte që ishte kënga jonë... 
Iliri:  ... kënga e vëllezërve të mirë... 
Suela:  ... nëse njëri do ta këndonte, edhe nga ana tjetër e botës... 
Iliri:  ... tjetri do ta kishte ndjerë në zemrën e tij. 
Ledio:  Lum ju që jeni motër e vëlla. Unë jam i vetëm. 
Suela:  Dhe nuk di se ç’humbet. 
Iliri:  Ndonjëherë grindemi, por pastaj pajtohemi... 
Urimi:  (tingulli i një SMS që vjen në celularin e Urimit) Më ka ardhur një SMS... 
Ledio:  Jo, mjaft nëse është një tjetër enigmë në kod unë do të iki... 
Urimi:  Ledio mos bëj kështu, ki kurajo dhe besim. 
Sin Çai:  Vërtetë dukesh si vajza që ankohet gjithmonë. 
Urimi:  Më thërrasin në Kinostudio, në studiot e Top Channel! 
Iliri:  E çfarë thonë? 
Urimi: Që ka kryengritje fëmijësh nëpër Shqipëri e dhe duhet të kthehem atje, sepse mund të 

bëjmë një transmetim televiziv 
Sin Çai:  Do të dalim në televizor? 
Urimi:  Mos u tall Sin. Është diçka serioze kjo... 
Suela: Urim, kur humba, një fëmijë me emrin Ardit, që ishte në fugon me mua dhe po shkonte 

në Tiranë, në sheshin Skëndërbej për të manifestuar, më tha se duhej të zbrisja te varri i 
Skëndërbeut dhe t’ju prisja këtu sepse do të vinit pas një dite. 

Urimi:  Po ai nga e dinte? 
Suela: Nuk e di, por meqenëse më keni gjetur tamam pas një dite mbase duhet t’ju them edhe 

që ka thënë... 
Ledio:  ... një enigmë! 
Suela:  Nuk e di nëse është një enigmë, por më tha “Dora e ngrohtë”. 
Ledio:  E çfarë do të thotë? 
Urimi:  Nuk e di, por duke shkuar tek televizioni do mendohemi... 
Ledio:  Mirë, përsëri në fugon drejt aventurave të reja. 
Sin Çai:  Më dukesh një superhero... 
Ledio: Pse nuk jemi?! (dalin të gjithë duke qeshur duke i bërë pyetje Suelës, si për shembull: si 

e humbe kujtesën? Çfarë mendove kur u gjende vetëm? Ose Dianës: Nga vjen? Si u 
zhdukën prindërit e tu?) 

 
Shenja e 7 
Tema: Duaj dhe bëj çfarë të duash. 
TEATRI: 
Jemi ne mbërritja nga Kinostudio, me fugon. 
Ledio:  Nuk e kuptoj përse erdhëm deri këtu. 
Sin Çai: Në fakt Kombinati është nga ana tjetër e qytetit. 
Urimi:  Keni të drejtë, e kuptova domethënien e enigmës që Françesko i tha Suelës. 
Iliri:   Cila është?   
Drini:   A e dini se unë jam i apasionuar mbas letrave 
Ledio: . Po e dimë! 
Urimi:  Nesër në orator a dëshiron të shikojmë se kush i ka mbledhur më të bukura? 
Sin Çai: Është e vërtetë ai mban gjëra që të gjithë i kanë. 
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Urimi:  Mirë, babai im muajin e kaluar më ka treguar se në vitin 1937 në Kinostudio u realizua 
një film më titull “Dora e ngrohtë”! 

Iliri:   Atëherë? 
Urimi:   Që nga ajo kohë ka filluar të mbledh këto letra. 
Suela:   Atëherë, ne erdhën këtu në Kinostudio sepse filmi është xhiruar këtu! 
Urimi:  Pikërisht kështu! 
Sin Çai:  Nuk besoj. 
Ledio:  (me ironi) pa shikoni çfarë koinçidence! 
Diana:  Po kemi ardhur me mamin dhe babin për të parë filmin e ri... 
Ledio:  Atëherë të bëjmë një gjë: të tregojmë të gjitha gjërat që kemi bërë në javën e fundit me 

prindërit tanë, kështu të mos kemi më të papritura.. 
Sin Çai: (me ironi) Hej pra, të ndalojmë çdo fëmijë që të takojmë... ta marrim me vete e ta 

pyesim... 
Ledio:  Nuk na kënaq me ato që thua! 
Sin Çai: A nuk po e kuptoni se enigma po zbulohet pak e nga pak, e të gjitha pjesët po duken në 

kohen dhe vendin e duhur! 
Iliri: Ka të drejtë Sini! Nuk po sillemi kështu kot për Tiranë. Ndoshta tani nuk kuptojmë 

gjithçka, por kur ta kemi zbuluar të gjithë kodin e enigmës, me siguri do të kuptojmë! 
Diana: Të dielën para transmetimit një ciceron na solli të vizitojmë të gjitha studiot që kanë 

qenë realizuar filmat! 
Iliri:  Me të vërtetë? 
Diana:  Po, këtu në Kinostudio janë xhiruar shumë filma! 
Ledio:  Çfarë tipe filmash? 
Diana:  Ç’do lloj tipi: filma dokumentar, historik, me aventura edhe me dashuri! 
Iliri:  Edhe filma me dashuri? 
Diana:  Pse... a e dini se prindërit e mi janë njohur këtu! 
Sin Çai: Me të vërtetë? 
Diana:  Po, është e vërtetë, në vitin 1990 kishin ardhur këtu për të xhiruar një film  
  Dhe u dashuruan! 
Iliri:  Kanë xhiruar këtu filma!? 
Sin Çai: ... e pastaj u martuan! 
Diana:  Po u martuan, janë prindërit e mi. 
Sin Çai: Sa bukur, sa romantike! 
Diana:  Po, shumë bukur me të vërtetë! 
Suela:  ... edhe prindërit e mi shkojnë mirë! 
Ledio:  Prindërit e mi përkundrazi, shkojnë keq. 
Drini:  Si shkojnë keq? 
Leio: ... mami im para se të iknin i kishte kërkuar divorcin babait, e unë do të shkoja me 

mamin. 
Drini:  E babai si u përgjigj? 
Ledio:  Nuk do ta pranonte kurrë që të mos më shihte më! 
Drini:  Hajde, Ledio mos i mendo ato gjëra, mos u merzit! 
Ledio: Përkundrazi i mendoj, ndoshta është faji im nëse ata nuk shkojnë mirë... ndoshta është 

faji im pse ata ikën! 
Drini: Nuk mund të jetë faji yt Ledio nëse prindërit e tu shkojnë mirë apo jo! Por, është një 

zgjidhje e tyre. 
Sin Çai: Përse nuk po hyjmë brenda? 
Drini:  Sigurisht, të hyjmë, kështu shohim edhe studiona e Top Channel? 
Iliri:  Pse nuk na the se jemi në qendrën televizive më të madhe? 
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Drini:  Po, atje janë edhe gazetarët, këtu është vendi i spektakleve… 
Sin Çai: E këtu çfarë është “Story Akademy” 
Drini:  Po, sigurisht... 
Sin Çai: E këtu bëhet “Gjeniu i vogël”? 
Drini:  Edhe ajo... 
Iliri:  Po, si mund të bëhet tani spektakli, tani që nuk janë as prindërit? 
Drini:  Nuk e di... në fakt edhe mua po më duket si shkretëtirë aty brenda! 
Sin Çai: Ndoshta do të jetë mirë që të mos hyjmë... 
Suela:  Po, unë kam frikë! 
Ledio: Nga kush ke frikë...(një zë i fortë e mbytës, si të ishte një gjame. Të gjithë mbyllin 

veshët) 
Sin Çai: A e shikoni? Unë nuk hyjë. 
Ledio:  Kushedi, ndoshta prindërit janë të mbyllur aty brenda si në burg? E ne ikim? 
Iliri:  Ndoshta jemi gati tek enigma! 
Drini: Jam i pasigurte djema. Kjo zhurma nuk ishte aq e mirë, pastaj unë nuk kam ardhur kurrë 

në këtë studio. Nuk di se nga shkohet e si të kërkohet! 
Diana:  Unë isha të dielën, nëse doni ju shoqëroj! 
Ledio:  Po, unë vij! 
Iliri:  Ndoshta nuk është mirë të hyjmë të gjithë aty brenda! 
Urimi:  Ka të drejtë Iliri. Duhet të ndahemi! 
Ledio:  Ok, unë hyj me Dianen e ju qëndroni jashtë. 
Urimi:  Nuk besoj, edhe unë vij me ju! 
Ledio: Nuk mundesh Drini… Nëse ndodhë ndonjë gjë ti je më i madhi e mund të na shpëtosh, 

por, nëse je edhe ti brenda e ka rrezik, kush mund të na shpëtojë? 
Sin Çai: Kësaj here Ledio ka të drejtë.  
Ledio:  Faleminderit Sin për besimin! 
Urimi:  Ok, por nuk kemi shumë kohë sepse unë dua të shkoj në studion e Top Chennel-it! 
Ledio: Mos u mërzit. Nëse pas një ore nuk kemi dalë, do të thotë se kemi gjetur diçka dhe po 

bëjmë hetimet... 
Sin Çai: ... ose keni humbur. 
Ledio: Është e vërtetë, mund të jetë një mundësi, por duhet të kemi besim siç tha Drini. 
Urimi: Ok! Hyni, nëse pas një ore nuk keni dalë, do të lajmërojmë policinë! 
Ledio: Nuk do të jetë e nevojshme. Mirupafshim, shihemi pastaj! 
Iliri: OK, pastaj… 
Diana: Lamtumirë! (Ledio e Diana hyjnë në Kinostudio, pra dalin nga skena) 
Sin Çai: Tha lamtumirë! 
Urimi: Po, e dëgjova edhe unë! 
Iliri: Edhe Çimi kishte thënë kështu, merre ne telefon ta dimë se ku është, e si është e ta 

pyesim se a e ka gjetur Suelen! 
Urimi: OK, (formojnë  numërin), bie zilja, por nuk përgjigjet. 
Sin Çai: Ndoshta ka dalë në shëtitje... 
Urimi: A i kemi thënë të mos lëviz. (gjithë nerva) 
Iliri: Është e vërtetë, por a mund të qëndronte e bllokuar në shtëpi... ta provojmë më vonë. 
Urimi: O.k...(ulen përtokë. Tik e taku i orës) 
Zëri jashtë skenës: 10 minuta, 20 minuta, 40 minuta, 1orë… 
Urimi: Kaloi një orë dhe Ledio e Diana nuk po shihen asgjëkund! 
Iliri: Është e vërtetë, por nuk e dëgjuam më atë zhurmë të çuditshme. 
Sin Çain: Ke të drejtë, por jam e tensionuar. 
Urimi: Edhe unë. 
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Iliri: Çfarë të bëjmë? 
Urimi: Nuk mund të presim më... të thërrasim 129, të themi se janë të burgosur në Kinostudio. 
Suela: Por te 129 do të jenë të gjithë! 
Urimi:  Sigurisht, por duhet të jetë ndonjë i rritur si unë që të marrë situatën në dorë! 
Iliri: Ke të drejtë. Ne çfarë të bëjmë… 
Urimi: Të shkojmë kundrejt studios së Top Çhannel-it. Nga aty mund të kuptojmë diçka… 
Sin Çai: E t’i lëmë vetëm?  
Urimi: Nuk janë vetëm, Ledio është i zoti dhe inteligjent, jam i sigurte që do ta mbrojë Djanen. 
Iliri: Mirë, atëherë të marrin autobuzin... 
Sin Çain: Sigurisht... (dalin nga skema me Drinin dhe thërrasin 129) 
 
 
SHENJA E 8. 
Tema: Gjithçka sillet përreth meje 
TEATRI:  
Jemi në studion e Top Channel-it. Skena është e ndarë në dy pjesë. Nga e djathta është studio 
televizive ku janë të vendosur disa poltrona. Në të majtë do të jetë hapësire ku duhet të hyjnë të rinjtë 
në lidhje me pjesën e brendshme të studios 
 
Tekniku: Shpejt Drini na duhet të dalim në televizor, në direkt! 
Urimi: Çfarë? Por unë nuk jam një drejtues.  
Tekniku: E ke bërë edhe atë ditë kur kanë humbur prindërit. 
Drini: Për fat të mirë isha vetëm! 
Tekniku: Ç’rendësi ka. Është momenti yt. Do të hyjmë në histori. 
Urimi: Më vjen keq por nuk dua. Nuk dua të bëhem i famshëm. 
Tekniku: Atëherë si t’ia bëjmë? 
Urimi: Nuk e di, por unë nuk dua të dal në televizor! 
Tekniku: Nuk është mirë kështu. Kemi qëndruar orë të tëra duke sistemuar kamerat, sallën e 

regjisë, dhomën e tualetit, vendin e transmetimeve për të bërë lidhjen e ti nuk do? 
Iliri: Hajt Drini, vetëm ti mund të na ndihmosh. 
Sin Çain: Mendo për prindërit tanë, ndoshta do të na shohin nëpërmjet televizorit. 
Tekniku: E pastaj e gjithë Shqipëria do ta marrë vesh se ne po vihemi njëri kundër tjetrit. 
Urimi: Si njëri kundër tjetrit? 
Tekniku: Po, sigurisht. Ka asish që janë të kënaqur sepse prindërit janë zhdukur, e të tjerë që 

dëshirojnë që prindërit të kthehen. 
Urimi: Të them të vërteten ne kemi marrë autobusin e unazës e nuk kemi shkuar në qendër.... 
Tekniku: Atëherë çfarë po vendos?  
Urimi: (gjithë nerva) Mirë pra. Vetëm për sonte! 
Tekniku: Mirë. Sapo kemi përgatitur studion “Një dritare e hapur”... 
Urimi: “Një dritare e hapur”? je i çmendur? Është një program gazetarie… 
Tekniku: E atëherë çfarë dëshiroje të kishe në studio? “Atë…. Atë të familjes”. Programi yt do të 

jetë një program gazetarie. Duhet të marrësh informacione… 
Urimi: Po, kë do të intervistoj? 
Tekniku: Kemi lidhjen tashmë me Kinostudion me një grup fëmijësh që manifestojnë kundër 

kthimit të prindërve të tyre. Këtu në studio, përkundrazi kemi disa të tjerë, ata duan që 
prindërit të kthehen. Ti duhet t’i intervistosh të dy palët. 

Urimi: Unë jam me ata që të kthehen prindërit. 
Tekniku: Nuk ka rendësi, bëj çfarë të duash, mungojnë vetëm 5 minuta për transmetim… shko e 

bëj tualet! 
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Urimi: Të bëj tualet? Nuk jam femër! 
Tekniku: Edhe burrat bëjnë tualet në televizor sepse djersa bën refleks….  
Urimi:  Mirë, po shkoj. 
Sin Çai: Po vijmë edhe ne! 
Iliri: Shpresojmë të bësh tualet edhe ti? 
Sin Çai: Pse jo! Edhe ne do të dalim në televizor. 
Urimi: Kush të ka ftuar? 
Sin Çai: Ti. A jemi ne ata që ti do të intervistosh në favor të kthimit të prindërve! 
Urimi: Je e çmendur! 
Sin Çai: Thuaj ashtu ti, thuaj. Por kjo që po bëhet mund të jetë një stimul pozitiv për atë që po na 

ndjek nga shtëpia. Në fund të fundit këto ditë kemi kuptuar shumë gjëra... 
Iliri: Sigurisht, unë p.sh kam kuptuar se është e rëndësishme të kesh     një familje… 
Suela: … e unë të kem një vëlla… 
Urimi: OK, Më bindët. Tualet edhe për ju! (bëjnë pak tualet, pastaj ulen në karrige të 

pozicionuar në të djathtën e parkut. Në të majtë hyjnë fëmijët që janë në Kinostudio e 
qëndrojnë në këmbë). 

Tekniku: (bërtet) Gati për televizion! Tre, dy, një, sigla… (shfaqet sigla televizive) 
Urimi: Mirëmbrëma ju të gjithë fëmijë që po na ndiqni nëpërmjet televizorit. Kush po ju flet 

është Drini. Jemi këtu sonte në studion e Family Chennel për të folur për prindërit tanë. 
Këtu në studio kemi disa fëmijë që janë në favor për t’u kthyer prindërit. Dhe i 
prezantojmë. Iliri dhe motra e tij Suela. 

Iliri: Mirëmbrëma. 
Suela: (përshëndete me dorë) përshëndetje  . 
Urimi: Edhe Sin Çau. 
Sin Çau: (mundohet të flasë shqip), Mirëmbrëma! 
Urimi: Nga Kinostudio jemi në lidhje direkte me fëmijët që janë kundër kthimit të prindërve. 

Fatkeqësisht nuk e dimë se sa janë, por, tani po lidhemi e i shikoni vetë… 
Ledio: (Hyjnë disa fëmijë më një kartelon kundër prindërve) Mirëmbrëma! 
Iliri e Sin Çai: Ledio? 
Urimi: Mirëmbrëma Drini. Korrigjoj atë që sapo thashë. I njoh shumë mirë kush është nga ana 

tjetër! 
Ledio: Përshëndetje Drini! 
Urimi: Mirë, Ledio. Më sa kuptoj unë ti flet në emër të të gjithë atyre fëmijëve që jetojnë 

shumë mirë edhe pa prindër... 
Ledio: Po, jemi shumë mirë. Nuk kemi më askënd që të na komandojë, që të na thotë se çfarë 

duhet të bëjmë, nuk shkojmë në shkollë, më fund jemi të lirë.... 
Fëmijët në Kinostudio: (bërtasin) Të lirë, të lirë, të lirë... 
Urimi: Mirë, shprehët idetë tuaja. Të dëgjojmë edhe idetë e këtyre që i kemi në studio… 
Sin Çai: Unë dua të ndërhyjë menjëherë. 
Urimi: Patjetër Sin… 
Sin Çai: Dua të them se ai djali është pa tru e nuk e kupton se çfarë do të thotë të jetohet pa 

prindër... 
Urimi: Pikërisht, çfarë do të thotë të jetosh pa prindër? 
Sin Çai: Ta mendojmë pak: Kush punon që ne të jetojmë? Kush na shoqëron në shkollë? Kush 

na lanë rrobat? Kush na përgatit drekën? 
Urimi: Këto nuk janë edhe aq të rëndësishëm. 
Iliri: Në fakt! Mua më mungojnë prindërit sepse më mungon dashuria e tyre. Është e vërtetë 

se disa herë bëhen të bezdisshëm, disa herë të pa durueshëm, por e di se edhe atëherë 
kur na këshillojnë e bëjnë për të mirën tonë. 
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Sin Çai: Është e vërtetë se edhe ne kur të rritemi do të bëhemi prindër. Çfarë mund të mendojnë 
për ne fëmijët tanë?  

Ledio: Boh, unë nuk bëhem kurrë prind, nëse bëj të vuajnë fëmijët e mi. 
Fëmijët në Kinostudio: (bërtasin), Kurrë, kurrë, kurrë 
Urimi: Çfarë do të thotë të vuash? 
Ledio: P.sh. prindërit e mi nuk e di se ku janë, e unë vuaj sapo t’i mendoj... 
Urimi: Ke të drejtë Ledio, kjo nuk varet nga ti. Ti duhet t’i ndihmosh... sipas jush, pse janë 

zhdukur prindërit tanë? 
Suela: Sipas meje, jemi sjellë keq… 
Sin Çai: Është e vërtetë, nuk i dëgjojmë kurrë këshillat e tyre dhe nuk ju bindemi. Ndoshta janë 

mërzite me ne! 
Urimi: A mund të mërzitën prindërit me ne? 
Iliri: Jo, unë nuk e besoj. Unë jam sjellë aq keq sa si mamai edhe babi shumë herë më 

këshillonin por gjithmonë më kanë falur. 
Urimi: The mirë Ilir. Është e rëndësishme ta pranojmë se kemi gabuar... 
Ledio: Unë nuk jam dakord. Unë nuk gaboj kurrë. 
Fëmijët te Kinostudio: (bërtasin) kurrë, kurrë, kurrë… 
Urimi: Ledio më dukesh i tensionuar, nuk është e vërtetë? 
Urimi: Pra, qëndro në idenë tënde, a dëshiron të dërgosh një mesazh pozitiv për familjet! 
Ledio: Jo, unë jam kundër. 
Fëmijët te Kinostudio: (bërtasin) kundër, kundër, kundër…. 
Ledio: (Bërtet kundrejt fëmijëve) Mjaft, a dini të flisni me radhë! A keni një tru të arsyetoni? 
Fëmijët te Kinostudio: (bëjnë një rreth dhe Ledio në mes e bërtasin) Përjashta. Përjashta, 

përjashta… 
Urtimi: Çfarë po ndodhë? Çfarë po bëni? (fëmijët e Ledio dalin nga skena) 
Iliri: Çfarë po ndodhë? 
Urimi: Regjia, çfarë po ndodhë? 
Tekniku jashtë nga skena: U shkëput linja e satelitit, sapo të jetë e mundohu do t’a lidhim përsëri. 
Urimi: Faleminderit, kam frikë për shëndetin e Ledios. 
Tekniku jashtë nga skena: Kemi një mesazh që sapo na erdhi në redaksi. Ta bëjmë të duket në 

ekran! 
Urimi: OK. ( duket fjala NDIHMË…) 
Iliri: Urim çfarë do të thotë? 
Urimi? Nuk jam i sigurte, por ndoshta është ndihma që kërkojnë prindërit. 
Tekniku jashtë nga skena: Po Urim. Është shkarkuar nga mesazhi i babait tënd! 
Urimi: Ja edhe një enigmë tjetër në kod! nëse ndokush që na dëgjon mund të na shpjegojë 

menjëherë të telefonojnë në studion tonë. Me numër telefoni 02456065 
Suela: Ilir, po atë kuadër, nuk të duket se e kemi parë ndonjë vend?  
Ledio: Po, është në Kishë ku shkonim me gjyshin! 
Suela: Është e vërtetë! 
Sin Çai: (ka dëgjuar bisedën mes Ilirit e Suelës) Urim e dimë rrugë zgjidhjen! 
Suela: Po si?    
Urimi: Sa keq. As këtë radhë nuk e gjetëm enigmën. Nëse fëmijët e kanë gjete kodin e enigmës 

gjatë këtyre ditëve, të na kontaktojnë menjëherë sepse mund të jetë e dobishme për të 
gjetur prindërit. 

Tekniku jashtë nga skena: Lajme të hidhura nga Kinostudio. Ka patur përleshje, e shumë fëmijë 
janë plagosur… 
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Urimi: Si po i shikoni edhe ju gjërat po shkojnë si më keq! Ta mbyllim këtu trasmisionin të 
lemë takim në... nuk e di kur, por ju mbani të ndezur televizorin mbi Top Channel e do 
t’ju lajmërojmë mbi situatën! 

Tekniku jashtë nga skena: Sigla! 
Sin Çai: Çfarë i ka ndodhur Ledios? 
Iliri: Sipas meje nuk e ka kaluar mirë! 
Sin Çai: Të shkojmë tek ai menjëherë. 
Urimi: Sigurisht!  
Sin Çai: (i drejtohet Suelës dhe Ilirit) Pse nuk më lejuat ta them se ju e keni kuptuar enigmën? 
Urimi: Çfarë do të kishte zgjedhur enigma? 
Iliri: Sigurisht, por nuk e kemi thënë sepse fëmijët që nuk i duan prindërit mund të ishin 

dëshpëruar! 
Sin Çai: Je si gjithmonë më inteligjenti!(e puth në faqe Ilirin) 
Urimi: Ku është ky vend? 
Iliri: Ai kuadri është Kuadri i Zojës së Shkodrës… 
Suela: Është Kisha që shkon gjyshi çdo ditë! 
Urimi: Mirë, Atëherë e dimë se ku të shkojmë! 
Iliri: Më përpara të gjejmë Ledion.... 
Urimi: ... sigurisht (dalin nga skena) 
 
 
Shenja e 9 
Tema: Liri për falje 
TEATRI: 
Jemi tek ndalesa e autobusit në Kinostudio 
Iliri: Më në fund arritëm në Kinostudio! 
Urimi: Kishte trafik këtë herë. 
Sin Çai: Sigurisht... a shikuat se sa njerëz ka nëpër rrugë? 
Ledio: Është e vërtetë. Unë nuk kisha parë kurrë kaq shumë njerëz gjiro për qytet! 
Sin Çai: Por, ne duke qenë vetëm, jemi më të dukshëm. 
Suela: Sa keq, të mos kemi me vete asnjë të rritur... 
Urimi: Ke të drejtë Suela!  
Sin Çai: Më falni, por unë në transmision nuk e kam parë Dianen... 
Iliri: E vërtetë, ajo duhet të ishte me Ledion… 
Urimi: Keni të drejtë, por në transmision nuk u pa. Mund të mos ketë qenë e inkuadruar, por ka 

qenë aty afër… 
Sin Çai: Atëherë nëse gjejmë Ledion mund ta pyesim! (hyn Ledio në skenë, i lidhur)  
Suela: Shikoni është Ledio. (me zë të dhimbshëm) 
Sin Çai: Sigurisht që është ai 
Iliri: Oh, çfarë i kanë bërë? 
Urimi: Nuk e di por ta lirojmë! (e lirojnë) 
Ledio: Faleminderit, faleminderit, jeni shpëtimtarët e mi! 
Sin Çai: Çfarë të ka ndodhur? 
Ledio: Është pak ë gjatë që të tregohet... 
Sin Çai: Po të paktën filloja... kemi kohë! 
Ledio: Pasi mbaroi lidhja televizive, gjërat më fëmijët e tjerë ndryshuan pak! 
Iliri: Çfarë do të thotë kjo? 
Ledio: U zemërova sepse ata nuk dinin të arsyetonin. përsëritnin vazhdimisht të njëjtat fjalë. 

Por nëse mendojmë të dialogojmë duhet që secili të shpreh lirshëm idetë e tij. 
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Sin Çai: Shumë mirë Ledio, jam me ty! 
Ledio: Faleminderit Sin… 
Iliri: ... e pastaj?  
Ledio: Atëherë, ju thashë atyre të më tregojnë arsyen përse nuk duan që prindërit të kthehen... 
Iliri: ...e ata? 
Ledio: ... ata nuk kishin asnjë arsye që ja vlente.... të gjitha arsye koti... 
Urimi: Edhe ti nuk i shprehe arsyet e tua të vlefshme në televizor. 
Ledio; Boh, nuk ishin arsyet e mia ato, por ishte një djalë më i madh që m’i sugjeronte mbrapa 

telekamerës... 
Sin Çai: Çfarë? 
Ledio: Po, ishte një kartelon me fraza që duhej t’i thoja. 
Sin Çai: E pra, ishte fallso ajo që ke thënë! 
Ledio: Edhe gjërat që nuk i besoja as unë... 
Sin Çai: ... shko më tej. Është e vërtetë që kemi kohë, por nuk kam durim të pres për të dëgjuar 

se si të kanë katandisur… 
Ledio: Atëherë mendova se do të jetë më mirë të tregoj gjithçka që ka ndodhur në ato ditë. Por 

kur e kuptuan se unë po bashkëpunoja me ju për të gjetur prindërit, me quajten 
tradhtarë…. 

Sin Çai: Kush e di se çfarë do të kenë thënë tjetër... 
Të gjithë: (imitojnë fëmijët e kinostudios), tradhtarë, tradhtarë, tradhtarë… (me ironi e tallje) 
Ledio: Tamam kështu. Më kapen dhe më rrahën. Pasi unë u ndjeva i lirë të them atë që 

mendoja, më lidhen. 
Iliri: E si u ike? 
Ledio: Ka qenë Diana që i habiti... kështu unë këputa lidhësat e këmbët... dhe ja mbatha... 
Sin Çai: Tani Diana ku është? 
Ledio: Më tha se do të qëndronte me ta për të kuptuar se çfarë do të bënin. 
Sin Çai: A është rrezik për të? 
Ledio: E di se është rrezik, por nuk arrita ta bind që të ikte edhe ajo! 
Urimi: Kjo, ka qenë një mësim për ty Ledio. 
Ledio: Ke të drejtë Urim, kam gabuar. E teprova pak… 
Urimi: E teprove pak? Shumë e ke tepruar! 
Ledio: Është e vërtete, mua më mungojnë shumë prindërit. Ditët e para isha i gëzuar e tani e 

kuptova se kam gabuar. 
Si Çain: Më mirë vonë se kurrë: 
Ledio: Kam gabuar edhe me ju, sepse nuk u thashë atë që mendoja me të vërtetë. A do të më 

falni? 
Urimi: Sigurisht Ledio. E rendësishme, kur i kuptojmë gabimet. Në fund të fundit të gjithë 

gabojnë, por mos t’i pranosh gabimet është shumë e keqe... 
Sin Çai: Unë dua të shoh se a jam i zoti të të fal! 
Ledio: Pse? 
Sin Çai: Sepse ke thënë gjëra shumë të këqija për prindërit e tu... 
Ledio: Është e vërtetë. Por... 
Urimi: Sipas teje Sin, prindërit e Ledios nuk do ta falnin? 
Sin Çai: Por... ndoshta... besoj po, po besoj! 
Urimi: Atëherë nuk ka motiv që edhe ti të mos e falësh! 
Iliri: Përse? 
Urimi: Nuk jemi në gjendje ta kuptojmë atë që ai po përjetonte. E shoku i vërtetë e kupton 

menjëherë në pamjen e tij se ai po vuan! 
Sin Çai: Në fakt, unë jo... 
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Urimi: ...ti nuk e ke parë! 
Sin Çai: Po, nuk e kam parë. Më fal Ledio dhe më fal edhe për të gjitha ato gjëra që thashë. 
Ledio: Për gjërat nuk ka problem, janë pak qesharake dhe më pëlqen kur ti më ngacmon… 
Sin Çai: ... edhe mua më pëlqen të të ngacmoj! 
Suela: Mos po dashuroheni ju? 
Ledio e Sini: (të dy përnjëherë) Jo, jo... (dëgjohet një zhurmë e madhe, të gjithë mbyllin veshët) 
Sin Çai: Ja përsëri kjo zhurma! 
Ledio: Është pak e çuditshme! 
Iliri: Po, është… nuk kemi arritur akoma ta kuptojmë se nga vjen! 
Urimi: OK, mos të humbasim kohë kot. Tani të shkojmë në shtëpi e të pushojmë pak e nesër do 

të ndjekim enigmën që do të na e sjellë Portreti i Zojës së Shkodrës. 
Ledio: Çfarë është ajo? 
Urimi: Është një portret që e njohin Suela dhe Iliri. 
Sin Çai: Është një histori që e njeh gjyshi i tyre... 
Ledio: E ç’hyn kjo histori? 
Urimi: Sepse kemi kuptuar një enigmë tjetër në kod që thotë na duhet të zbulojmë atë histori. 
Ledio: Atëherë çfarë presim, të shkojmë te shtëpia e Ilirit dhe Suelës, është këtu afër. 
Ledio: Ke të drejtë. Stadiumi Dinamo është nga ana tjetër e qytetit! 
Suela: E ç’hynë këtu Stadiumi? 
Sin Çai: Është zona ku banon Ledio. 
Ledio: Ti nuk e di ku është... ti humbe... 
Suela: Është e vërtetë. Si ka mundësi humba edhe memorien? 
Iliri: Këtë gjë nuk e kemi kuptuar.. 
Ledio: Më falni, por për Çimin nuk kemi asnjë lajm! 
Sin Çai: E kemi telefonuar nga shtëpia jote, por asnjë lajm. 
Ledio: Ta telefonojmë tani! 
Urimi: (merr celularin e bën numrin), bie zilja! 
Sin Çai: Përgjigjet? 
Urimi: (dëgjohet që hapet një e kapur e receptorit por qetësi) Alo Çimi, je ti? Çimi, je ti? 
Sin Çai: Përgjigjet? 
Urimi: Jo, nuk flet, por dëgjoj një frymëmarrje të lehtë. 
Iliri: A do të jetë ai? 
Urimi: Besoj se po. 
Sin Çai: Pse nuk flet? 
Urimi: Nuk di çfarë të të them. 
Ledio: Ndoshta do t’i ketë ndodhur ndonjë gjë! 
Urimi: Mundet… (e mbyll celularin). Bëjmë kështu. Po ju shoqëroj në shtëpinë e Ilirit e të 

Suelës, ju mund të hani ndonjë gjë e të pushoni e unë po shkoj tek shtëpia e Ledios për 
të parë se çfarë ka ndodhur! 

Të gjithë: Mirë… 
Çan Lee: (hyn në skenë Çani) Përshëndetje Urim! 
Urimi: Çan Lee, po ti nga këto anë? 
Çan Lee: Unë banoj këtu, mbas Kinostudios. Të kam parë në televizor…  
Urimi: Po, isha i detyruar të dal. Jashtë vullnetit tim. 
Çan Lee: Por, ishe i zoti ama… 
Urimi: Faleminderit, e bëra vetëm që kjo histori të mbarojë shpejt e të na kthehen prindërit. 
Çan Lee: Edhe unë. 
Urimi: Çfarë do të bësh tani apo je i lirë? 
Çan Lee: Po, jam i lirë. Pse? 
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Urimi: A do të na bësh një nder? 
Çan Lee: Sigurisht. 
Urimi: Këta janë shokët e mi: Iliri, Ledio, Sin Çai e Suela... 
Çan Lee: Atë e njoh! Nuk është ai që fliste keq për prindërit! 
Urimi: Po është ai, por tani kemi rregulluar çdo gjë... 
Çan Lee: Mirë… Si mund t’ju ndihmoj? 
Urimi: A po i shoqëron këta në shtëpi e unë po shkoj të kërkoj një shok tjetër! 
Çan Lee: Nuk ka problem, po ku banojnë? 
Urimi: Nga shkolla “Vasil Shanto” 
Çan Lee: Eh, nuk qenka shumë afër. 
Urimi: Është e vërtetë, por merrni Tiranën e Re. 
Çan Lee: O.K  
Urimi: Sigurisht! 
Çan Lee: Çfarë janë këto enigma në kod? 
Sin Çai: (e merr nënë krah Çanin) Ta tregoj unë.. (dalin të gjithë)  
 
 
Shenja e 10 
Tema: Asnjëherë vetëm! 
TEATRI:  
(Jemi përballë Piramidës) 
Iliri: A e keni parë Urimin! 
Çan Lee: Jo akoma, por më telefonoi dhe më tha ta presim këtu. 
Sin Çai: Ja po vjen! 
Urimi: (hynë në skenë), Përshëndetje. (I shikon se si ishin veshur) 
Iliri: Përshëndetje Urim... 
Urimi: Më falni por çfarë ju ka ndodhë! Pse i keni rrobat kaq të ngushta! 
Ledio: Fatkeqësisht nuk janë rrobat e ngushta.. 
Urimi: ... çfarë atëherë? 
Ledio: Një ide e shkëlqyer e Suelës. 
Urimi: Ta dëgjojmë.  
Ledio: Nëna e Suelës thoshte se nuk e lejonte t’i veshë dy ditë të njëjtat rroba, duhen larë. 
Sin Çai: Eh, besoj se kishte të drejtë... 
Urimi: E atëherë? 
Ledio: E kështu Suela na i lau në lavatriçe e në mëngjes do të jenë gati: të pastra e të 

hekurosura. 
Utrimi: Të pastra po i shoh! Edhe me parfum.  
Sin Çai: Po, por nuk na tha se do të na rrudhen... 
Suela: Nuk ma mori mendja se do bëhen kështu. Mami zakonisht vendos rrobat ne lavatriçe, 

shtyp numrin 4 e rrobat dalin në rregull. 
Urimi: Por nuk e din se për çdo lloj rrobash duhet lavatriçe e veçantë?  
Suela: Tani po e dëgjoj... 
Urimi: Nuk jeni aq keq... dukeni si gjigantë në ato veshje të vogla! 
Ledio: Faleminderit për humorin Urim... po Çimi ku është? 
Urimi: Nuk kam arritur ta gjej. E dua t’ju komunikoj një lajm të keq. 
Ledio: Çfarë lajmi? 
Urimi: Shtëpia jote ishte rrëmuje! 
Ledio: Çfarë? 
Urimi: Po, dukej sikur kishte rënë ndonjë termet. 
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Ledio: Mos kanë hyrë hajdutët? 
Urimi: Nuk e di, nuk pashë se kishin vjellur, por dera ishte e hapur... 
Sin Çai: Mund të ketë qene Çimi që ka dalë e mund ta ketë lënë derën hapur! 
Ledio: Ma mori mëndja se ai do të vepronte ashtu sepse është budalla. 
Urimi: Mos fol ashtu pa ditë gjë, nuk jemi të sigurte se ka qenë ai me të vërtetë. 
Sin Çai: Mirë thotë. Mbrëmë na u përgjigj në telefon, edhe pse nuk na tha asgjë. Ndoshta kanë 

hyrë hajdutët... 
Iliri: E tani ku mund të jetë? 
Urimi: Nuk e di. E kam kërkuar gjithandej nëpër lagje por askush nuk e kishte parë. 
Ledio: Çfarë të bëjmë? 
Urimi: Tani të kuptojmë pse enigma na solli këtu, e pastaj të mendojmë për Çimin. 
Ledio: Unë e di ku është kuadri që ju po kërkoni! 
Çan Lee: (hyjnë në kishën e vogël te motrat) Ja ku është, ja aty afër dritares... 
Sin Çai: (afrohen) Shikoni sa e bukur! 
Ledio: Me të vërtetë qenka e bukur. 
Suela: Kush janë? 
Çan Lee: Kjo quhet “Zoja e Këshillit të mirë”… shikoni se sa i bukur është fëmija! 

Ky kuadër është e shekullit 13-14 dhe ka qene ne Kishën e Zojës së Shkodrës. Është një 
legjendë shumë interesante. (tregohet historia e Zojës Shkodrës) 

Suela: E ti si i din këto gjëra? 
Çan Lee: Më ka treguar gjyshi. 
Suela: Çfarë historie. Dhe ajo tani mbron gjithë Shqipërinë, edhe pse ka ikur nga Shqipëria? 
Çan Lee: Ka qenë një shenjë për të treguar se në Shqipëri do të vijnë turqit, dhe do të bëjnë që 

shumë besimtarë të krishterë ta mohojnë besimin e tyre e të bëhen turq. 
Urimi: Në këto ditë që ne po kërkojmë prindërit, po zbulojmë shumë historina të bukura të 

vendit tonë që as në shkollë nuk i studiojmë. 
Suela: A thua kjo histori dëshiron të na thotë që ne të kërkojmë Zotin e vërtetë, besimin e 

stërgjyshave, jo atë besim që na e kanë sjellë pushtuesit nga jashtë. 
Sin Çai: Prindërit e mi nuk i kam dëgjuar kurrë të na tregojnë për Zotin, ata më duket se nuk 

besojnë fare. 
Suela: Prindërit e mi përkundrazi na flasin shumë për Zotin, zakonisht çdo mbrëmje 

mblidhemi dhe i lutemi Zotit të gjithë së bashku duke e falënderuar për gjithçka që na 
dhuron dhe i kërkojmë që të na mbrojë. 

Sin Çai: Sa bukur. Po prindërit e mi pse nuk e bëjnë një gjë të tillë? 
Ledio:  Beh, edhe prindërit e mi. Edhe unë edhe pse vij në Orator, nuk më pëlqen të lutem... 
Iliri: Me gjyshin kur isha i vogël shkonim në Kishë çdo të diel... Sa më pëlqente. 
Suela: ... edhe unë. Gjyshja më thoshte, sa herë të kalosh pranë Kishës nëse ke pak kohë hyr 

brenda, e thuaje një lutje të vogël se Zoti të dëgjon dhe ta plotëson lutjen tënde... 
Urimi: Kini të drejtë, e unë që jam animatori juaj kam harruar komplet të lutem... 
Iliri: Ndoshta enigma shërbente pikërisht për këtë gjë, të na bëjë të kuptojmë se është e 

rëndësishme të mos e harrojmë Zotin... 
Urimi: Është e vërtetë. Këto ditë kemi kuptuar shumë gjëra... Kemi kuptuar se nuk jemi kot në 

këtë botë, dikush na ka dëshiruar, ky dikushi është Zoti, e na don shumë edhe pse 
prindërit na janë zhdukur. 

Suela: Atëherë mund të bëjmë një lutje. 
Urimi: Sigurisht... 
Suela: ... dua ta them unë! 
Urimi: Shumë mirë Suela! 
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Suela: O Zot, bëj që të na kthehen prindërit sa më parë. Dëshirojmë që të mos u ketë ndodhur 
asgjë... (vihet në pozicion lutjeje, dhe qanë) 

Urimi: Mos qaj Suela, do të shohësh se Zoti të ka dëgjuar! 
(dëgjohet një zhurmë, e të gjithë mbyllin veshët) 

Sin Çai: E kjo çfarë është? 
Ledio: ... çfarë rrëmujë! 
Iliri: Çfarë mund të jetë? 
Çan Lee: Më thanë se kjo zhurmë vjen nga dy kullat Sarael 
Sin Çai: Dy kullat, e çfarë janë? 
Çan Lee: Jo, jo nuk janë kullat binjake të New York-ut, por thjeshtë kullat e bëra kohët e fundit 

nga firmat e huaja. 
Sin Çai: Mos të humbim kohë. Ndoshta është zhurma e prindërve tanë… 
Iliri: .... ndoshta, janë të burgosur aty brenda! 
Urimi: Qetësohuni, qetësohuni! Çan a është larg nga këtu, të shkojmë e të verifikojmë? 
Çan Lee: Jo, këtu afer. 
Urimi: Të ikim e ta kuptojmë edhe këtë enigmë. 

(përsëri dëgjohet zhurmë ndërsa dalin nga skena protagonistët) 
 
Shenja e 11 
Tema: Besoj në ty 
TEATRI:  
Jemi në Berat, në Kala  përballë shohim dy malet binjakë. 
Iliri: Sa bukur! 
Çain Lee: Çfarë ju thashë! Është fantastike… 
Urimi: Unë nuk kam qenë kurrë këtu! 
Çain Lee: E si ti edhe shumë shqiptarë… është një legjendë e panjohur për ta. 
Ledio: Si quhen këto male: 
Çain Lee: Legjenda tregon.... (tregohet historia e dy maleve të Beratit) 
Ledio: Ja ku na del shenja e kodit të shokut tënd Urim. 
Urimi: A thua se prindërit janë në këto male. 
Iliri: Po, si shkohet për të parë se me të vërtetë prindërit janë aty? 
Ledio: Të thërrasim sikur thërritnin shumë kohë përpara, nëse na dëgjojnë!? 
Iliri: (thërret...) He, he, he, a jeni gjëkundi ohei.... 
Çain Lei: Prisni se mos dëgjohet gjë. 
Urimi: Si kujtoni se ata do të përgjigjen? A ka kush me vete dylbi.... 
Ledio: Ja, i kam unë dylbitë e gjyshit. Gjyshi më thoshte se janë dylbi të veçanta, mund të 

shohësh shumë larg edhe nëse janë të fshehur. 
Urimi: (I merr dylbitë nga Ledio…) shikoni, shikoni…. 
Iliri: Ta shoh edhe unë Urim.... (Urimi i jep dylbitë), po unë nuk shoh asgjë... 
Urimi: Është e vërtetë, asgjë nuk shihet, duhet kodi .... 
(Jemi në Durrës, në amfiteatër, tregohet historia...) (Kthehen në Tiranë) 
 
 
Shenja e 12  
Tema: Mjafton pak ëmbëlsirë 
TEATRI:  
Jemi në shtëpinë e Ilirit dhe Suelës. Të gjithë protagonistët janë akoma në “koma” të shtrirë nëpër 
krevate. Ka kaluar tashmë një javë. 
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Urimi: Çfarë mund të bëj unë? Ka kaluar tashmë një javë, dhe nuk e kanë marrë veten akoma! 
Duhet të bëj diçka. Nuk mund t’i lë në këtë mënyrë. 

 (I bie celulari). Alo.... Po, jam Urimi... jo tani nuk mund të vij në studio sepse shokët e 
mi janë shumë keq.... e kuptoj që është urgjente por nuk kam mundësi të vij! Çfarë? 
Janë kthyer prindërit? E ku? 

(zhurmë e madhe që vinte nga jashtë. Protagonistët “në koma” hidhen nga krevati sa dëgjojnë atë 
lajm) 
Urimi: Atëherë kjo zhurmë! (sillet kundrejt shokëve të tij për të parë se çfarë po ndodhë: u 

zgjuan), hej u zgjuat ju, jam unë Urimi! 
Iliri: Përshëndetje Urim, çfarë po bën këtu? 
Urimi: Si, çfarë po bën këtu, nuk ju kujtohet? 
Sin Çai: Çfarë? 
Iliri: E ti Sin çfarë bën këtu në shtëpinë tonë? 
Ledio: Jam edhe unë shokë. 
Suela: Si ka mundësi jeni të gjithë këtu? 
Urimi: Çfarë ka ndodhe në këto tre javët e fundit? 
Ledio: Jo, nuk e dimë. Çfarë ka ndodhur? 
Urimi: Mos më thoni se keni humbur memorien? 
Suela: Ah, mua tani po më kujtohet.... na kanë humbur prindërit... 
Çan Lee: Po, tani edhe mua më kujtohet. 
Sin Çai: E ai kush është? 
Urimi: Është Çani. Është një shoku im, nuk ju kujtohet? 
Të gjithë: Jo. 
Urimi: Si e imagjinoja. Ju ka rënë të fikët, sikur të ishit në koma, për një javë. 
Sin Çai: Me të vërtetë? 
Urimi: Po, në këto ditë pata mundësinë të mendoj për gjithçka që ka ndodhur. 
Iliri: Na trego, të lutem! 
Urimi: Kur keni shkuar tek kullat nga frika ju ka rënë të fikët. Dhe mendova e keni patur nga 

frika. Në fakt ndodhi kështu. Ato kullat janë bërë për banesa, dhe nuk janë kulla 
mbrojtëse. Dhe mendova se mos e keni interpretuar keq enigmen. Dhe pergamena që 
keni gjetur tregonte ndoshta se ato kulla janë kulla frike? Jo nuk është kështu. 

Ledio:  Vë bast se ti i ke zbuluar! 
Urimi: Nuk jam aq i sigurte (Një histori për t’u zbuluar) 
Ledio: Atje ku kemi qenë ne! 
Urimi: Po e shoh se po ju vjen memoria. Po është diçka më interesante. 
Sin Çai: Thuaje gjënë interesante! 
Urimi: Në muzeun e Krujës është përkrenarja dhe koka e Skënderbeut. Por besëlidhja është 

bërë në Lezhe. 
Iliri: E pse të jenë në Krujë, përderisa Besëlidhja është bërë në Lezhë. 
Urimi: Kështu e shpjegon edhe enigma. Kruja është vendi më i sigurte ku ruhen të gjitha gjërat 

e Skënderbeut. 
Sin Çai: Pse ty nuk të ka ndodhur asgjë? 
Urimi: Ndoshta se isha i sigurte se atje ishte zgjidhja e enigmës. 
Suela: Nuk po e kuptoj. Cila është zgjidhja? 
Urimi: Zgjidhja është se të gjitha enigmat të sjellin te Muzeumi Kombëtar tek Sheshi 

Skënderbe. 
Sin Çai: Pra, te salla e Misterit, nga ku jemi nisur dhe po vijmë! 
Urimi: Të lumtë... shiko se po arrin të kujtosh edhe ti! 
Ledio: Pak e çuditshme kjo enigmë! 
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Urimi: Nëse jo, nuk do të ishte enigmë me kod. 
Ledio: Çfarë të bëjmë atëherë? 
Urimi: Duhet të ecim, nëse e ndjeni! 
Çan Lee: Po, me brinjë të thyer, megjithatë ecim. 
Ledio: E ku të shkojmë? 
Sin Çai: Te Muzeu Kombëtar, pra? 
Urimi: Sigurisht, por përpara të kalojmë tek studio televizive e Top Channel-it! 
Iliri: E përse? 
Urimi: Më thirren në telefon, ndërsa ju ishit në koma! 
Iliri: Çfarë duan? 
Urimi: Më thanë se janë kthyer prindërit. 
Sin Çai: Me të vërtetë? 
Urimi: Po. 
Të gjithë: (bërtasin nga gëzimi), oleee, sa mirë... më në fund. 
Urimi: Sipas meje është diçka që nuk shkon! 
Çan Lee: Çfarë? 
Urimi: E përse më thirren nga studio? 
Ledio: Është e vërtetë, nëse do të ishin kthyer prindërit do të kishte telefonuar babai. 
Urimi: Është kështu… 
Suela: Po në qoftë se nuk janë kthyer të gjithë? 
Iliri: Ndoshta ndonjëri nuk dëshiron të ketë më një familje! 
Çan Lee: Nuk është e mundur! 
Urimi: Nuk e di se a kini të drejtë, por sigurisht fakti që prindërit janë zhdukur, nuk është një 

gjë normale. 
Ledio: Kushedi se çfarë do t’u ketë ndodhur? 
Sin Çai: Nëse nuk do të kishim humbur kohë në këto arsyetime, ndoshta mund të dimë më 

shumë! 
Urimi: Urimi ka bërë të pamundurën... të ecim! 
Iliri: Është e vërtetë! Je treguar i mirë deri tani. Pse të tërhiqesh? 
Urimi: Nuk është e vërtetë se kam qenë i mirë...  
Sin Çai: Po! Mund të mos na kishe ndihmuar fare, për shembull! 
Çan Lee: Është e vërtetë Urim. Gjëja që më ka pëlqyer më shumë tek ti është që din t’i vësh në 

dispozicion të të tjerëve dhuratat tua. 
Iliri: Edhe në Orator! 
Urimi: Mjaft, se më bëtë me turp... 
Sin Çai: Atëherë çfarë po presim... Të shkojmë apo jo? 
Urimi: Sigurisht, sigurisht! (afrohet të marrë xhaketën e shikon nga dritarja). Ej, ai atje është 

Çimi! 
Ledio: Ku? 
Urimi: Atje poshtë te rruga. 
Sin Çai: Qenka gjallë 
Ledio: (afrohen të gjithë tek dritarja). Edhe atje poshtë është Diana! A e shikoni?  
Sin Çai: Po, ja atje! 
Ledio: Çfarë po bëjnë? 
Urimi: Nuk e di. Duken sikur po kërkojnë diçka! 
Çan Lee: O dikë! 
Iliri: A e dinin se banojmë këtu? 
Urimi: Nuk e besoj. Nuk kemi biseduar asnjëherë! 
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Sin Çai: Thirri që të vijnë sipër! (afrohet të shikojë e thërret) Diana, Çimi. (tund me krahë që ta 
shikojnë) 

Urimi: Ja, të kanë parë! 
Sin Çai: Ejani sipër! (hyjnë në skenë Diana e Çimi) 
Urimi: Më në fund ju gjetëm! 
Iliri: Ju të dy a e njihnit njëri-tjetrin? 
Çimi: Po, përse? 
Iliri: Mah... 
Diana: Nuk i keni dëgjuar lajmet? 
Sin Çai: Po, që u kthyen prindërit! 
Çimi: Jo vetëm atë. 
Urimi: Cilën? 
Çimi: Që ka arritur një enigmë në kod! 
Ledio: Ku... 
Diana: Është dukur në të gjitha televizorët e botës në të njëjten orë. 
Çimi: Edhe në Top Chennel! 
Urimi: E çfarë thoshte? 
Diana: L’arbre de vie. 
Suela: Çfarë do të thotë? 
Çan Lee: Është në frangjisht që do të thotë “pema e jetës” 
Ledio: Një enigmë tjetër. Nuk ka mbaruar akoma. 
Iliri: Nëse janë kthyer prindërit ç’kuptim kanë një enigmë tjetër? 
Urimi: Është pikërisht ajo që ju thashë më përpara. Është diçka e çuditshme në kthimin e tyre. 
Iliri: (si nënë zë i thotë Urimit) Edhe për Dianen e Çimin... 
Urimi: Përse? 
Iliri: Si ka mundësi ata e njohin njëri-tjetrin? E mbi të gjitha si e kuptuan se ne banojmë 

këtu? 
Urimi: Kjo është e vërtetë! 
Iliri: Besoj se takimi mes tyre nuk ka qenë aq rastësisht. 
Urimi: Tani që po mendoj: a e din se ke të drejtë! 
Iliri: Dyshoj pak për Çain! Qysh se takuam atë na kanë ndodhur shumë gjëra të çuditshme! 
Urimi: Oh, mos u merzit. Ki kujdes Suelen edhe unë do t’i kem në mbikëqyrje. Thuaju edhe 

Ledios e Sinit. 
Iliri: OK! 
Urimi: (u drejtohet të gjithëve) Të shkojmë: detyrimi si bijë na thërret! (dalin të gjithë, por 

Çani, Çimi e Diana dalin të fundit duke folur me njëri-tjetrin me zë të ulët, që të tjerët të 
mos i dëgjojnë) 

 
 
Shenja e 13. 
Tema: Bashkimi bën forcën 
TEATRI: 
Jemi në studion Top Channel. Protagonistët janë të ulur mbi poltrone e presin të dalin në televizor… 
Nuk janë me ta Çani, Çimi e Djana. 
Urimi: (i drejtohet teknikut të studios) Më falni a mund të më informoni përpara se të dalim në 

televizor? 
Tekniku: Më fal Urim, por nuk di asgjë as unë. (I jep një fletë letre) Ja emrat e të ftuarve në 

studio! 



 

 86 

Urimi: Oh, janë shokët e mi. i njoh shumë mirë! 
Tekniku: Më fal por zakonisht përdorim fletët, nëse nuk të duhen hidhe poshtë! 
Urimi: (fillon t’i shikojë fletët i menduar); (një zhurmë shumë e fortë dëgjohet. Protagonistët, 

si zakonisht mbyllin veshët) 
Iliri: Akoma kjo zhurmë? 
Ledio: Nuk kemi arritur ta kuptojmë akoma se nga vjen kjo zhurmë? 
Sin Çai: ... mbi të gjitha nga e ka prejardhjen? 
Suela: ... ndoshta nuk do ta kuptojmë kurrë! 
Urimi: Ej shokë shikoni këtu! (i tregon disa fletë) 
Ledio: Çfarë janë? 
Sin Çai: Një enigmë tjetër në kod? 
Urimi: Nuk e besoj… veçse është një gjë e çuditshme... 
Iliri: Çfarë? 
Urimi: Nuk e kisha kuptuar se emrat tanë fillojnë me Ledio 
  Iliri, Suela, Urimi, Sin, janë të njëjta me akronimin LISUS 
Suela:  Çfarë është akronimi? 
Urimi: Më fal Suela, nuk të thashë më përpara, akronimi është një lojë fjalësh... P.Sh qyteti i 

Lezhës ka si akronim LISUS që do të thotë Lezha antike. 
Sin Çai: E ç’hynë këtu Lezha? 
Urimi: Është Lezha e Skënderbeut (tregohet historia e Skënderbeut që dërgohet në 

Stamboll, dhe plani i tij për të shpëtuat Shqipërinë) 
Iliri: Këtë histori e kemi mësuar në shkollë! 
Urimi: Çfarë do të thuash, se e kemi mësuar në shkollë, Dimë gjithçka? 
Tekniku: Urim a je gati për transmision? 
Urimi: Çfarë më duhet të them? 
Tekniku: Të nisemi me lidhjen direkte: lajmi që janë kthyer prindërit! 
Urimi: Ku janë? 
Tekniku: Nuk e dimë, por kur të fillojë transmisioni do të na thonë. 
Urimi: Kush do të na thotë? 
Tekniku: Gati….(niset sigla) 
Urimi: Përshëndetje të gjithë fëmijëve. Jam i lumtur t’u transmetoj lajmin e gëzuar. Janë kthyer 

prindërit! I kemi kërkuar anë e mbanë e më në fund u kthyen vetë. Këtu në studio nuk 
kemi shumë të dhëna, por kemi një lidhje telefonike… 

Tekniku: Vazhdo diçka tjetër se lidhja nuk është gati. 
Urimi: Këtu në studio kam disa shokë si: Ilirin, Suelen, Sin Çain e Ledion që kanë bërë të 

pamundurën për të zbuluar sekretet e enigmat në kod që na kanë ardhur. Por nuk i kemi 
deshifruar akoma të gjitha. 

Iliri: Nuk arrijmë të kuptojmë çfarë do të jetë pema e jetës… 
Urimi: Në fakt, nëse ndonjë nga telespektatorët tanë mund të na ndihmojnë, të na telefonojnë 

këtu në Top Chennel. 
Tekniku: Urim, jemi në lidhje… 
Urimi: Po më thonë se është gati lidhja...(duket Alberti babai i Urimit) Baba! 
Alberti: Përshëndetje Urim, çfarë po bën në studio? 
Urimi: Jeni zhdukur që të gjithë e më thirren mua! 
Alberti: Jam i gëzuar për këtë... do të lajmëroja të gjithë fëmijët e botës se të gjithë ne jemi 

shëndosh e mirë. 
Urimi: Sa mirë! 
Alberti: Ose më mirë, të gjithë përveç një familje! 
Urimi: Baba, na thuaj ku jeni? 
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Alberti: Sipas tejet ku mund të jemi? 
Urimi: Sipas meje në Sheshin Skenderbej! 
Alberit: Të lumtë, si e gjete? 
Urimi: Nuk kemi qëndruar duarkryq që kur jeni zhdukur. Kemi interpretuar enigmat në kode 

që na keni dërguar! 
Alberti: Enigmat? Çfarë janë? 
Urimi: Po, baba, mos u tall, kemi marrë mesazhe dhe i kemi deshifruar, kemi shkuar në të 

gjithë Shqipërinë.... 
Alberti: Të siguroj se ne nuk kemi pasur mundësi të komunikojmë e nuk ju kemi dërguar asnjë 

lloj shenje... 
Sin Çai: Çfarë? 
Iliri: Nuk është e mundur! Kush na i ka dërguar? 
Urimi: Kemi të dhëna të sigurta, E-mail-i yt p.sh. ... 
Alberti: Jo, Daniel. Nuk kemi qenë ne! 
Ledio: Ky është një mister tjetër që duhet zbuluar… 
Alberti: Tani që jemi kthyer mund t’ju ndihmojmë… 
Urimi: Është e vertetë, të gjithë fëmijët kanë qenë të bashkuar. … 
Ledio: Jo të gjithë! 
Urimi: Është e vërtetë. Në studio është Ledio, baba, e mund të na tregojë ndonjë gjë! 
Alberti: Përshëndetje Ledio, si je? 
Ledio: Unë mirë, po babai e nëna ime? 
Alberti: Ja, atje në fund... (tregon dy të rritur). Gjatë kësaj periudhe kanë qëndruar pranë njëri-

tjetrit! 
Ledio: Nuk ndahen më? 
Alberti: Këtë nuk e di, por kur të kthehen në shtëpi do t’ju tregojnë shumë gjëra! 
Ledio: Sa mirë! 
Sin Çai: E prindërit e mi? Janë atje afër? 
Alberti: Përshëndetje Sin je edhe ti në studio? 
Sin Çai: Sigurisht, zotëri Alberti… 
Alberti: Shikoi, prindërit e tu kanë qenë gjithmonë së bashku me mua dhe me prindërit e Ledios. 

Ja ku janë... (tregon dy të rritur) 
Sin Çai: Sa i lumtur jam! 
Urimi: A mund të na thuash se çfarë ka ndodhur? Si u zhdukët? 
Alberti: Po Urim ke të drejtë. Është e drejtë të shpjegohem. Gjithçka ka filluar kur… (zhurmë 

shumë e fortë që shqetëson lidhjen. Alberti vazhdon të flaës por nuk kuptohet se çfarë 
thotë) 

Urimi: Më fal babi, nuk po dëgjohet mirë zëri! Nuk kuptojmë... 
Tekniku: Kemi probleme me lidhjen telefonike... 
Urimi: Na falni edhe ju telespektatorë, tani do ta zgjidhim problemin. Edhe pse jemi kurjozë të 

dimë pse prindërit janë zhdukur! 
Alberti: (kthehet linja)... Përshëndetje i dashur Urim. Por tani... 
Urimi: Nuk ka më, çfarë? Baba nuk kemi kuptuar asgjë! 
Alberti: Je i sigurte? 
Urimi: Ishte një zhurmë e keqe sa që nuk na la të dëgjojmë asgjë! A e dëgjove edhe ti 

zhurmën! 
Alberti: jo: këtu nuk ka asnjë zhurmë. (të gjithë fëmijët shikojnë me habi se çfarë po thotë, e 

pabesueshme!). Më fal Urim, para se të përsëris atë çfarë thashë dua t’ju jap një lajm të 
rëndësishëm! 

Urimi: OK. Ta dëgjojmë. 
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Alberti: Ne nuk i kemi parë me sy prindërit e Ilirit e Suelës! 
Iliri: (i dëshpëruar) , Jo nuk është e mundur! 
Suela:  (fillon e qan) Ku janë babi e mami? 
Alberti: Edhe ne i kemi kërkuar por nuk i kemi gjetur! 
Urimi:  Baba, këtu në studio janë Iliri e Suela! 
Alberti: Përshëndetje Ilir e Suela, më vjen keq t’ju jap këtë lajm. Por së bashku do t’i gjejmë... 
Urimi: Po, nëse do të jemi të bashkuar do t’i gjejmë! (afrohet afër Suelës e Ilirit e i ngushëllon) 
Iliri:  Si, mund t’i gjejmë? 
Alberti; Nuk e di. Monika nëna jote në mbrëmje para se të zhduken m’u duk normale... 
Iliri:  E babi? 
Alberti: Babi më ka treguar për kuadrin e Matisë që i kishte pëlqyer, e kishte parë në Muzeun 

Kombëtar....  
Urimi: Si mund të na ndihmojë kjo e dhënë? 
Alberti: Nuk e di por ju më thatë se keni akoma shenjën e Pemës së jetës pa zbuluar... 
Iliri; E vërtetë! 
Alberti; Ai kuadri quhet ndryshe Pema e jetës. 
Urimi: Ku është në Muse ky kuader? 
Alberti: Babai i Ilirit më tha se e kishte parë në Sallen e Mistereve në Muzeun Kombëtar. 
Iliri; Gjithçka e qartë, nga Muzeu jemi nisur, ju kujtohet? 
Alberti: Ndoshta babai juaj mund të jetë atje! 
Suela: E nëna? 
Alberti: Nuk e di, Monika nuk më ka thënë asgjë. 
Urimi: A je i sigurte baba! Mendo, se ndoshta të kujtohet... 
Alberti: Më kujtohet vetëm se kemi folur mbi ëndrrat... sepse do të bënim një emision mbi 

ëndrrat, i kërkova se ajo ëndërronte shpesh e nëse i kujtonte ëndrrat kur ajo zgjohej... 
Urimi: Jo, këto gjëra nuk na ndihmojnë... 
Tekniku: Na duhet të mbyllim transmisionin...   
Urimi: Baba, më fal por koha në dispozicion mbaroi. Faleminderit e kthehuni të gjithë në 

shtëpi menjëherë! 
Alberti: Kujtohu se jemi ne prindër e jo ju! 
Urimi: E di, por kësaj here na e keni punuar, na keni lënë vetëm. Mund t’ju them me forcë, 

kthehuni në shtëpi! (protagonistët dalin nga skena. Suela e Iliri dalin të trishtuar të 
kapur përdore. Hyjnë në skenë Çani, Djana e Çimi flasin me njëri-tjetrin dhe dalin 
menjëherë). 

 
Shenja e 14. 
TEATRI:  
Jemi në shtëpinë e Suelës dhe Ilirit. 
Iliri: Si shkoi mbrëmë? 
Urimi: Pas transmisionit shkova menjëherë në shtëpi e pak më vonë erdhën edhe babai e nëna! 

Bëmë një festë të madhe! 
Sin Çai: Edhe tek unë shkoi shumë mirë… 
Ledio: Mendoj se prindërit e mi nuk do të ndahen. 
Urimi: Mjaft tani me këto kujtime!. Të mendojmë edhe prindërit e Suelës dhe Ilirit nuk janë 

kthyer akoma... 
Suela: Ku do të jenë? 
Urimi: Nuk e kam idenë! 
Ledio: Ndoshta na duhet të interpretojmë enigmat në kod. 
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Iliri: (shumë i zemëruar) Çfarë enigmash e kodesh. Jam mërzitur me këto gjëra. Pastaj babai 
yt tha se nuk kanë qenë ata që i kanë dërguar… nuk ja vlen të mërzitemi. Kanë ikur e 
nuk dëshirojnë të kthehen! 

Suela: Ndoshta i kemi mërzitur ne… 
Ledio: Eh, nëse është kështu prindërit e mi as nuk do t’u bëshin të gjallë ndonjëherë. Kush 

është më i çmendur se unë?  
Urimi: Ej, lëreni tani e mos ta humbim besimin.... 
Sin Çai: Po, duhet të kemi besim se ata do të kthehen! 
Iliri: Po, pse kanë ikur? A dini gjë për prindërit tuaj? 
Sin Çai: Të them të vërtetën unë nuk kam pyetur më! Pse? 
Urimi: Ke të drejtë Sin! Ndonjëherë na ndodhin gjëra të pashpjegueshme. 
Suela: Ndoshta Zoti do të na tregojë diçka. Unë në këtë pikë nuk besoj më. Përse të gjithë 

prindërit janë kthyer e tonët jo? 
Urimi: Nuk di Ilir. Por duhet të kërkojmë pozitiven në atë që ndodhë në ne... 
Iliri: E cila mund të jetë? 
Urimi: Ndoshta ju po u këkohet diçka më shumë se sa ne! 
Sin Çai: Në fund të fundit familjet tuaja kanë qenë më të bashkuara se familjet tona… 
Ledio: Po, Shihet nga larg se sa mirë shkoni ju! 
Urimi: Ej, duhet të kemi besim e të kuptojmë se çfarë u ka ndodhur prindërve tanë. 
Ledio: Dëgjoni, unë po provoj e të kërkoj në internet nëse gjejë ndonjë të dhënë. (shkon drejt 

kompjuterit) 
Sin Çai: Të lumtë, unë po mundohem të hyjë në sistemin e telekomandës në muzeun Kombëtar, 

të shohim nëse brenda është babai i Ilirit! (nxjerr nga çanta disa tela me një mega-
antenë) 

Urimi: Përse nuk të lanë të hysh mbrëmë, Ilir? A e shpjegove situatën? 
Iliri: Kujt do të ja shpjegoja? Ishte shumë vonë dhe gjithçka ishte mbyllur. Kë të pyesja? 

Derën? 
Urimi: Shohim nëse Sini mund të bëjë ndonjë gjë! 
Ledio: Ej, shikoni se çfarë gjeta? 
Urimi: Çfarë? 
Ledio: Kam shkruar në motorin e kërkimit fjalët që kishte thënë babai yt mbrëmë për nënë e 

Ilirit e Suelës... 
Iliri: ... çfarë? 
Ledio: Ëndrra. Ishte argumenti i bashkëbisedimit përpara se të zhduken. Të kujtohet? 
Urimi: Po, e kujtoj! 
Ledio: E pastaj Monika , emri i nënës Shën Agostinit! E qyteti: Roma. 
Iliri: A thua në Romë kanë shkuar? E ëndrra këtu ç ’hynë? 
Ledio: Nuk e di!  
Urimi: Sigurisht “ëndrrat profetike” të Monikës! 
Iliri: Çfarë ëndrrash janë? 
Urimi: Tregonte historinë e Agostinit, i biri i saj, ishte inteligjent por shumë i shthurur, rrebel, 

nuk dinte tjetër veçse të bënte keq. Në kohën e tij nuk lente gjë pa ba! Të gjitha 
mbrapshtinat që mund t’i bëjë një i ri. Monika e ëma e konsideronte të vdekur. Por një 
ëndërr profetike lind në zemrën e saj. (tregohet shëmbëlltyra e djalit të humbur). Në 
qiell bëhet më shumë festë për një mëkatar që kthehet sesa për 99 të drejte. Monika e 
ndiqte të birin me dashuri dhe i lutej Zotit që të kthehej. 

Iliri: Nga i di ti këto gjëra? 
Urimi: Babi ka studiuar filozofi dhe m’i ka treguar. Agostini është Shën Agostini, filozofi më i 

madh. 
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Ledio: Atëherë Agostini qenka kthyer në rrugë të drejtë. Atëherë shokë, mamaja e Ilirit mund 
të ketë shkuar në Romë. 

Sin Çai: Shokë, ja arrita, jam brenda! 
Ledio: Ke arritur të hysh në sistemin e shikimit në Muzeum? 
Sin Çai: Pa tjetër, si më din ti mua, i paaftë? 
Iliri: Forca! Jepi “Salla e Mistereve”! 
Sin Çai: Një minutë se nuk është aq e lehtë!(të gjithë shkojnë drejt asaj dhe drejtojnë sytë mbi 

palamre) 
Ledio: Shikoni atjë! 
Sin Çai: Ku? 
Ledio: Në atë qoshen që është errësirë. 
Sin Çai: Ja, ja një njeri i rrëzuar për tokë! 
Urimi: Zmadhoje pak me telekamer! 
Iliri: Është babai im! 
Suela: Është ai, unë e njoh! (hidhen përpjetë nga gëzimi)  
Urimi: I gjetëm! 
Iliri: Faleminderit Sin. Je e mrekullueshme! 
Sin Çai: S’ka përse! Detyra! 
Iliri: Çfarë bëjmë tani? 
Urimi: Mos të humbim kohë. Unë dhe Iliri të shkojmë tek Muzeu Kombëtar, ndërsa ju 

qëndroni këtu… 
Ledio: Ndoshta është mirë të ndjekim pistën e gjetjes së mamasë së Suelës! 
Urimi: Ti thua të shkojmë tek Kisha, se mos e gjejmë në Kishë. Të kërkosh nuk është keq.  
Sin Çai: Ashtu është! 
Urimi: Nuk mund të shkoni vetëm! 
Sin Çai: Përse? 
Ledio: Gjithmonë kemi shkuar vetëm! 
Urimi: Deri tani kemi shkuar. Por tani është e rrezikshme. Nuk jemi vetëm, janë të rriturit me 

ne... te shkojmë përpara tek Muzeu Kombëtar, pastaj te Kisha. 
Ledio: E ku është Kisha? 
Ledio: Përballë Piramidës. 
Urimi: O.K. të marrim xhaketat dhe të nisemi! 
Iliri: (Bie zilja) Kush është? 
Urimi: Ndoshta është Çani që është kthyer? 
Suela: Ose Çimi? 
Sin Çai: Ose Djana? 
Ledio: Ose asnjëri nga të tre. Dyshoj për këta të tre. Mbrëmë kur ishim në studio u zhduken e 

nuk i pashë më gjatë gjithë transmisionit. Pastaj i pashë që po ziheshin e ikën përjashta! 
Sin Çai: Edhe unë dyshoj! 
Ledio: Unë them mos ta hapim derën! 
Urimi: Nuk e dimë nëse janë ato! 
Iliri: Kush mund të jetë. Vetëm ata e dinë se ku banojmë. E dine edhe se prindërit tanë nuk 

janë kthyer akoma. 
Urimi: Si jeni bërë të pabesueshëm! 
Iliri: Të besosh është mirë, mos t’u besosh është më mirë! 
Urimi: po, pse thamë atëherë që duhet të kemi besim. Tani nuk vlen më ajo që patëm thënë! 
Sin Çai: Unë nuk e hapi derën! 
Ledio: As unë… 
Iliri: As unë… 
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Suela: (ndërsa ata diskutojnë Suela shkon dhe hap derën. Është nëna e saj Monika. Mami! 
bërtet nga gëzimi, përqafohen...) 

Iliri: (vrapon edhe ai dhe e përqafon) Mami, u ktheve! Më në fund! 
Suela: Ku ke qenë? 
Monika: Në Kishë! (protagonistët bllokohen në vend si të mrekulluar për kthimin e Monikës. 

Fiken dritat e protagonistët dalin nga skena) 
 
Shenja 15 
TEATRI:  
Është kohë dreke. Suela e Iliri janë në shtëpi e kanë përgatitur dreken. Monika e Fredi, babai e nëna e 
dy protagonistëve janë në një dhomë përball. Duken normal në sjellje, por... 
Ledio: Mami, Babi: është gati! 
Suela: Ejani se do të ftohet gjella! 
Iliri: Dukesh si mami! Përdorë edhe të njëjtat fjalë! 
Suela: Tashmë jam e madhe, vëllaçko! 
Iliri: Ku janë, përse nuk vijnë? 
Suela: Mua më duken pak të çuditshëm, e ty si të duken? 
Iliri: Edhe mua! Që mbrëmë nuk e kanë folur një fjalë! 
Suela: Pusho. Po vijnë!  (hyjnë Monika e Fredi e ulen në tavolinë) 
Iliri: Mami, kemi përgatitur një gjellë të mrekullueshme. 
Suela: Nuk është si gjella jote, po mësoj... (Mbush pjatat e prindërve) 
Iliri: Që ditën kur ju u larguat, kemi bërë si kemi mundur! 
Suela: jo në gjithçka... 
Iliri: Po... kemi harruar se si lahen rrobat e tani i kemi më të vogla, por tani e dimë se si 

lahen... 
Suela: Fillojmë, si thoni? (prindërit vazhdojnë të rrinë në heshtje) 
Iliri: Ju bëftë mirë! 
Suela: Stop! Ndaloni! Nuk do të bëjmë një lutje të vogël? 
Iliri: Ka të drejtë! (me zë të ulët kundrejt Suelës) çfarë kanë. Duken memecë! 
Suela: (me zë të ulët) Edhe mua më duken ashtu! 
Iliri: Të falënderojmë o Zot për bukën që na e dhurove edhe sot edhe përse na sodhe 

prindërit! 
Suela: Amen! Tani: Ju bëftë mirë! 

(prindërit fillojnë e hanë makarontr me duar, bëhen pis si të ishin fëmijë) 
Iliri: Çfarë bëni? 
Suela: Jo me duar. Keni pirunin! 
Iliri: Çfarë ju ka ndodhë? Jeni të çmendur? 
Suela: (fillon e qan) 
Iliri: Mjaft, shkoni në dhomë. Kur të keni mësuar të sidheni me edukatë atëherë do të vini e 

të hani. (prindërit ngrihen e dalin nga dhoma) 
Suela: Çfarë do t’ju ketë ndodhë Ilir? Nuk janë prindërit tanë! 
Iliri: Sigurisht që janë! 
Suela: Jo, nuk janë ata. Prindërit nuk bëjnë ashtu! Nuk sillen si fëmijë! 
Iliri: Është e vërtetë, duken sikur ata janë në vendin tonë, e ne në vendin e tyre. 
Sula: Çfarë të bëjmë? 
Iliri: Të telefonojmë Urimin e të shohim nëse edhe prindërit e tij sillen kështu! 
Sula: E drejtë! (merr telefonin, bën numrin) fol ti Ilir... 
Iliri: O.K! Alo? 
Urimi: Alo, Ilir, jam Urimi. Si je? 
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Iliri: Si më keq. Prindërit tanë sillen si fëmijë! 
Urimi: E pamundur! 
Iliri: Nuk do të besosh, por ishim në tavolinë e po hanim drekë, e ata hëngrën me duar... 
Urimi: Si! Nuk besoj! 
Iliri: Është kështu! 
Urimi: Është çudi... a ke dëgjuar se edhe prindërit e Sinit e Ledios sillen në këtë mënyrë? 
Iliri: Jo. Të kemi telefonuar ty përpara! 
Urimi: Provoni e telefononi edhe ata. Do të vij së shpejti. Sa të më bëjë autobusi e jam atje. 
Iliri: Faleminderit Urim! (mbyll telefonin) 
Suela: Çfarë tha? 
Iliri: Tha se prindërit e tij janë normal! Tha që t’i telefonojmë edhe të tjerët! 

(një zhurmë e fortë që vjen nga dhoma përballë) 
Suela: Akoma me këtë zhurmë! 
Iliri: Këtë herë ishin babai e nëna që e provokuan? 
Suela: Çfarë mund të kenë bërë? 
Iliri: Nuk e di, tashmë mund të presim gjithçka! (bie telefoni) kush do të jetë? 
Suela: Nuk e di! 
Iliri: Alo? 
Sin Çai: Përshëndetje Ilir jemi Sini e Ledio. Jemi në shtëpinë time. Si jeni? 
Iliri: Shumë keq! 
Sin Çai: Si, shumë keq? A janë kthyer prindërit? 
Iliri: Pikërisht! Sillen në mënyrë të çuditshëm! 
Sin Çai: Ndoshta keni bërë ndonjë gjë? 
Iliri: Sigurisht që jo. 
Sin Çai: Çfarë bëjnë? 
Iliri: Gjëra të pa përshkruara. Sillen si fëmijë. 
Sin Çai: E pa besueshme. Çfarë mund t’ju ketë ndodhur? Po ata çfarë thonë? 
Iliri: Asgjë. Nuk e kanë thënë një fjalë qysh se kanë ardhë! 
Sin Çai: Edhe më e tmerrshme. Prindërit e mi e të Ledios janë atje dhe ka dy orë që nuk 

pushojnë se foluri. Ju telefonuam të dinim se edhe prindërit tuaj janë kaq llafazane. 
Iliri: Jo, aspak. Memec! A i ke parasysh peshqit? Ja! Akoma më keq! 
Sin Çai: E çuditshme... 
Iliri: Ndoshta nuk e kujtojnë më se kush jemi! 
Sin Çai: Po tadhesh! Prindërit nuk i harrojnë kurrë fëmijët e tyre! E aq më tepër prindërit tuaj. Ju 

duan shumë. 
Iliri: mah… po filloj e dyshoj! 
Sin Çai: Jo, mos thuaj kështu, e di mirë se nuk është kështu. Ndoshta jo gjithmonë arrijmë të 

kuptojmë atë që prindërit tanë dëshirojnë, por për një gjë jam e sigurte: na duan shumë! 
Iliri:  Do të doja t’u besoj, Sin! 
Sin Çai: Mirë, atëherë bëj kështu. Ti ki besim në ta e tregoju atë çfarë ka ndodhur... do të 

shohësh se gjithçka do të kthehet si më parë. 
Iliri: Shpresojmë! 
Sin Çai: Mos e lësho veten. Bëjmë një gjë. Do të vijnë atje ne me prindërit tanë për vizitë, kështu 

do të jenë ata që t’i bëjnë të flasin! 
Iliri: Ide e mirë... Shpesh ke ide xheniale! 
Sin Çai: Faleminderit, gjithmonë simpatik, ejjj! 
Iliri: Më fal, je me të vërtetë e zonja bëra mirë që fola me ty! 
Sin Çai: OK, tani mjaft me komplimente! Do të flas me prindërit e mi e do të vijmë OK? 
Iliri: OK? Ju presim. Vjen edhe Urimi! 
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Sin Çai: Shumë mirë… takim i madh atëherë! 
Iliri: A tha është një enigmë tjetër në kod që duhet sbuluar? 
Sin Çai: Jo, Ilir. Mjaft me enigma. Prindërit janë kthyer. Nuk ka më asnjë mister që të zbulohet! 
Iliri: OK. Kam besim! 
Iliri: Do të shihemi! 
Iliri: Shihemi! Mirupafshim! (mbyll telefonin) 
Suela: Atëherë? 
Iliri: Sini më tha se prindërit e tij e të Ledios janë normal, përkundrazi flasin më tepër se 

duhet! 
Suela: Po prindërve tanë çfarë do t’u ketë ndodhur? 
Iliri: Nuk e di! Por më tha se do të vijnë këtu për të parë se çfarë ju ka ndodhur babit dhe 

mamit! (përsëri zhurmë e fortë nga dhoma përballë) 
Suela: Akoma! 
Iliri: Të shohim se çfarë po bëjnë. 

(dalin nga skena. Hyjnë prindërit me biçikleta fëmijësh e bëjnë shaka, bëjnë sikur po 
rrihen, por hyjnë në skenë edhe Iliri e Suela që i nxjerrin jashtë egërsisht) 
 

 
Shenja e 16 
TEATRI:  
(Në pjesën e fundit përsëritet e njëjta e pjesës së parë. Duhet të jemi të kujdesshëm në të veçantat që  të 
përsëriten gjestet dhe fjalët në të njëjtën mënyrë. Spektatorët duhet ta kuptojnë se jemi kthyer mbrapa 
në kohë.) 
Është ora shtatë e mëngjesit e ditës së hënë. Jeni në dhomën e gjumit të Ilirit dhe Suelës. Ata po flenë 
rahat nën shtresa. Bie zilja e zgjimit në dhomën e prindërve të tyre. Zilja bëhet e bezdisshme sepse 
asnjë nuk e fik. 
Iliri: (bërtet i nxehur) Mami, do e fikësh atë zile! (nuk ndodh asgjë, përkundrazi zhurma 

shtohet) Mjaft!!! Po e fillojmë mirë javën! 
Suela:   Mos bërtit Ilir, çohem unë! 
Iliri:   Faleminderit motërze...je gjithmonë e sjellshme, edhe herët në mëngjes! 
Suela:   (çohet dhe nis e kërkon zilen) Ku është? Nuk e gjej dot! 
Iliri:  Nuk është e jona Suela, është ajo e mamit dhe e babit. Po si ka mundësi që nuk zgjohen 

me gjithë atë zhurmë? 
Suela:   Ok, po shkoj të shoh se ç’po ndodh! (del nga skena) 
Iliri: (në shtrat nën shtresa) Sa bukur është të rrish këtu ngrohtë! Dhe sikur të  mos më duhej 

të shkoja në shkollë do të ishte akoma më mirë! (dëgjohet Suela që ulërinë nga dhoma 
tjetër) Çfarë po ndodh Suela?  

Suela:  (kthehet në dhomë e trembur) Nuk do ta besosh Ilir! 
Iliri:  Çfarë të besoj?    
Suela:  Babi dhe mami nuk janë!      
Iliri:  Do të kenë dalë!  
Suela: S’e besoj, në karrige janë rrobat që kishin veshur mbrëmë. Dhe krevati nuk është i 

prishur! 
Iliri:  Po është e pamundur, ku mund të kenë shkuar? 
Suela: Nuk e di, por është e çuditshme... 
Monika: (bërtet e nxehur jashtë skenës) Fëmijë a doni të vini apo jo, si e keni hallin... (hynë në 

skenë) 
Suela: (si surprizë) Mami! A je kthyer normale! 
Monika: A jam kthyer normale? 
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Iliri; Po, nuk të kujtohet? Ti e babi jeni zhdukur para një muaji. E dje u sollët si fëmijë... 
Suela: Hanit makaronat me grushta! 
Monika: A keni parë ndonjë ëndërr? Unë dhe babai juaj nuk jemi zhdukur kurrë, dhe as nuk jemi 

sjellë kurrë si fëmijë! Ose më mirë, jemi sjellë ashtu kur ishim edhe ne si ju fëmijë! 
Iliri: Mami, mos bëj shaka! E kuptoj se është e vështirë të pranohen gabimet, por.. 
Monika: ... në fakt edhe për mua nuk është e vërtetë që jemi zhdukur! Përkundrazi unë e im shoq 

nuk kemi ndalur asnjëherë nga shtëpia! 
Fredi; (zëri jashtë skene) Monika, fëmijë a jeni gati të dalim? 
Monika: Mos të humbasim kohë. Të nisemi. Ka një orë që unë dhe babai jemi gati e po presim! 
Iliri:  Ku po shkojmë? 
Monika: Në Orator. Nuk ju kujtohet, është festa e Familjes si çdo vit! 
Iliri:  Po në shkollë nuk do të shkojmë? 
Monika; Në shkollë Ilir? Është verë! Nuk shkohet në shkollë në verë… jemi me pushime! 

Lëvizni, ju presim poshtë. 
Suela: (shikon Stefanin si e hutuar) më duket çmenduri! Por më pëlqen që kemi bërë këtë 

aventurë, por mendoja se do të jetë pak ndryshe. 
Iliri: Edhe mua më duket ashtu. Më duket se po jetojmë dy herë të njëjtën skenë! 
Suela: Më duket se nuk dinë gjë për zhdukjen e tyre, as faktin që ne kemi qëndruar vetëm… 
Iliri: Sipas meje po bën gjasmë. I kemi kërkuar një muaj me radhë... nuk kemi parë ëndrra! 
Suela: E pra, a mund të shohin dy persona të njëjtën ëndërr në të njëjtën kohë? 
Iliri: Është më mirë të tregojmë çfarë na ka ndodhur që ta kuptojnë mirë edhe ata! 

(një zhurmë e fortë që vjen nga jashtë) 
Suela: Ja Ilir a të kujtohet kjo zhurmë? E dëgjonim shpesh kur po kërkonim prindërit. 
Iliri: Është e vërtetë që e dëgjonim. 
Monika: (kthehet në dhomë) A do vini apo jo, është e vërtetë që jemi me pushime, por nuk është 

mirë të shkohet me vonesë! 
Iliri: A e dëgjove edhe ti këtë zhurmë, mamai? 
Monika: Po, e dëgjova! 
Suela: Shiko, filloi të kujtojë! 
Monika: Çfarë të kujtoj? 
Iliri: Atë zhurmën! 
Monika: Nuk është e nevojshme ta kujtoj por, ka një muaj që ditë e natë po punohet për të 

rregulluar rrugët e qytetit.  
Iliri: Atëherë kjo zhurma vinte nga rruga... e vërtetë? 
Monika: Po, e vërtetë! 

(dëgjohet zhurmë e fortë nga jashtë) 
Iliri: E kjo? 
Monika: Jo, këta janë hidraulikët që po rregullojnë tubacionet në pallate! Mjaft me këto pyetje, 

jemi vonë. Lëvizni e të nisemi! (dalin nga skena) 
Iliri: Atëherë ato zhurmët që në dëgjonim nuk kishin të bënin me asnjëfarë misteri... ishte 

vetëm zhurma e punëtorëve. 
Sula: Po në ëndërr a mund të dëgjohen zhurma që vijnë nga jashtë? 
Iliri: Mendoj se po! Nuk kuptoj asgjë... unë jam i sigurte për atë që kam parë… 
Suela: Më mirë të bëhemi gati e të nisemi... (dalin nga skena të trembur e të zhgënjyer duke 

pëshpëritur mbi aventurën) 
Jemi në Orator. Janë të pranishëm Sin Çai, Ledio, Urimi, e Alberti. Vijnë Iliri e Suela se bashku me 
prindërit. Prindërit mblidhen e diskutojnë ndërmjet tyre, gjithashtu edhe fëmijët. 
Iliri: Përshëndetje djema! 
Urimi: Përshëndetje Ilir, si je? 
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Iliri: Besoj se jam në kulmin të nervave! 
Urimi: Përse? 
Iliri: Si shkon me prindërit tuaj? Ju duken normal? 
Ledio: Si zakonisht. Normal 100% nuk kanë qenë kurrë! 
Iliri: Dua të them.. a ju kanë treguar ndonjë gjë për zhdukjen e tyre? 
Sin Çai: Zhdukjen, çfarë zhdukje? 
Iliri: (qeshë i nevrikosur), mos u tallni! 
Ledio: Çfarë po thua Ilir? A je në vete? 
Iliri: Si as ju nuk ju kujtohet? Kemi kaluar një muaj duke kërkuar prindërit, në të gjithë 

Shqipërinë... 
Të gjithë: (Qeshin) 
Sin Çai: A ke pirë ndonjë gjë në mëngjes, Ilir? 
Suela: Jo, as mua nuk më kujtohet… 
Iliri: A ju kujtohet se një natë jemi mbledhur të gjithë me prindërit për darkë e në mëngjes 

ata u zhduken? 
Urimi: Është e vërtetë që jemi mbledhur se bashku për darkë, por mbrëmë e jo një muaj më 

parë. 
Iliri: Mbrëmë? 
Urimi: Po, mbrëmë! 
Iliri: Nuk është e mundur! (kap kokën me grushte i inatosur). Megjithatë unë jam i bindur 

se.. 
Alberti: (afrohet te fëmijët) I bindur për çfarë? 
Iliri: Zoti Albert tregoje ti, a është e vërtetë se prindërit për një muaj janë zhdukur? 
Alberti: (duke qeshur) Të kishte qenë e vërtetë, kjo do të ishte ëndrra e shumë fëmijëve! Por në 

realitet sa di unë kjo gjë nuk ka ndodhur! 
Iliri: Nuk të kujtohet në Top Channel, në televizion që Urimi foli në televizor në vendin 

tuaj... nuk ju kanë thënë asgjë në studio? 
Alberti: Ç ‘fantazi ke Ilir! Do të marr si regjisor të një filmi të ri. Sa mirë mu kujtua, po 

përgatitemi për një film të ri: ENIGMA. Është historia e disa fëmijëve që humbasin 
prindërit e tyre... 

Iliri: A po talleni me mua? 
Alberti: Nuk është e vërtetë: Ti po më habit: si ka mundësi e njeh tashmë këtë projekt? 
Suela: Ne nuk e njohim, e kemi përjetuar. Ishit edhe ju... 
Monika: (I afrohet grupit së bashku me Fredin) Si jeni fëmijë? 
Sin Çai: Boh, ndoshta Iliri ka nevojë për një doktor? 
Fredi: Për historinë e zhdukjes? 
Iliri: Baba, unë jam i sigurte! 
Suela: A nuk ju kujtohet për Çain, Çimin e Djanen? 
Sin Çai: Për Çain mua më kujtohet! 
Suela: A e shikoni? 
Sin Çai: Është emri i babait tim. 
Ledio: E Çimi i babait tim! 
Urimi: Diana është emri i mamit tim! 
Sin Çai-Urimi-Ledio: Sigurisht që i kujtojmë janë emrat e prindërve tanë! 
Iliri: Më duket çmenduri! 
Suela: (i flet në vesh Ilirit) Është e vërtetë se janë emrat e prindërve të tyre! 
Iliri: Nuk e kisha menduar... ty të kujtohen, është e vërtetë, që nuk ishin prindër por fëmijë si 

ne? 
Ledio: (duke qeshur) Të lumtë e the! 
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Monika: Mendoni pak, nëse të gjithë prindërit do të zhduken, çfarë do të ndodhte? Është diçka e 
pamundur: prindërit nuk do t’i linin kurrë vetëm fëmijët e tyre… 

Alberti: … për asnjë motiv! 
Fredi: As ne nuk e kemi bërë! 
Monika: Forca... mjaft me këto budalliqe: të dëfrehemi! 
Urimi: E vërtetë, është festa e Familjes… jemi këtu për këtë! 
Iliri: U donte që Oratori të organizojë festen e familjes. Unë po çmendëm! 
Suela: Nuk je vetëm Ilir... jam edhe unë... (largohen nga të tjerët e dalin nga skena) 
Iliri: (plot dyshim i drejtohet Suelës) Ndoshta me të vërtetë kemi ëndërruar! 
Suela: Si mund të ëndërrojnë dy persona në të njëjtën kohë, të njëjtën ëndërr? 
Iliri: Nuk e di... por të gjithë thonë se nuk kujtojnë asgjë... 
Suela: Ndoshta do të jetë kështu... por nëse ka qenë një ëndërr, ka qenë e bukur. 
Iliri: Po, mbi të gjitha sepse në fund ne gjetëm prindërit... 
Suela: ... kemi kuptuar se nuk jetohet pa prindër. 
Iliri: Edhe ata pa ne! 
Suela: Ndoshta më mirë të ketë qenë një ëndërr. 
Iliri: Përse? 
Suela: Sepse nuk do të kisha arritur të jetoja pa babin dhe mamin! 
Iliri: Shikoi: janë të lumtur! 
Suela: Edhe unë jam e lumtur sepse kam ty vëlla e ata prindër. 
Iliri: Ndoshta është më mirë t’i harrojmë këto gjëra e të shkojmë e të dëfrehemi. Sepse është 

festa e Familjes... 
Suela: Po, Unë nuk dua ta harroj sepse kam mësuar shumë gjëra. Do të ishte mirë të gabonim 

më shpesh e të mbeten vetëm ëndrra! 
Iliri: Ke të drejtë Suela...Po flet si të ishe e rritur! Je vetëm 8 vjeçe! 
Suela:  Të jesh 8 vjeç është një ëndërr! 
Iliri e Suela: (përqafohen e u drejtohen publikut) Sipas jush ka qenë vetëm një ëndërr? (dalin nga 

skena duke qeshur) 
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	Pas fishkëllimës lojtari i parë i çdo skuadre niset drejt qendrës së fushës dhe me duar të lidhura pas shpinës duhet të kërkojë biletën që është e shkruar fraza dhe duhet ta çojë në shportën që i korrespondon skuadrës së tij; pasi e bën këtë kthehet p...
	FJALË KYÇE: MREKULLI-MAHNITJE/ FALENDERIM
	I ka ndodhur Mama Margaritës: Në natën e bukur dhe qiellin e mbushur me yje, ndërkohë që me fëmijët e saj rri për të marrë freskinë në pragun e shtëpisë thotë: “Është Zoti që ka krijuar botën dhe ka vënë shumë yje lart”. Kur livadhet janë plot më lule...
	Angazhimi: Të kujtosh një fakt, ngjarje të bukur të sotmes dhe provo të falënderosh Zotin për këtë.

	Për animatorët: Në episodin e sotëm fëmijët gjenden të vetëm në kërkim të prindërve të tyre. Del në pah aftësia e pranimit të tjerëve në momentin kur fëmijët kanë frikë të qëndrojnë vetëm.
	Karakteristike: Skuadrat ndahen brenda vendit të tyre në çifte; loja në kohë të ndryshueshme. E hapur ose e mbyllur.
	Materialet: Për secilën skuadër; një shami ose një cope stofi për të mbyllur sytë njërit nga dy lojtarët.
	Përgatitja: Formohen çifte për çdo skuadër, duke i dhënë secilit lirinë për të zgjedhur një shok. Një do të bëjë aeroplanin dhe tjetri pilotin. Kush bën aeroplanin i ka sytë e mbyllur. Pilotit që nget aeroplanin, nga larg i shërben një kod i vendosur ...
	Fjala kyçe. Mikpritje dhe mirëpritje. TË MIRËPRESËSH TË GJITHË.
	1. AKTIVITETI për klasën e1-4
	2. LOJA për klasën e 1-4 PIKTORI BUZAGAZ  e me sy mbyllur
	3. AKTIVITETI për klasën e 5-8

	4. LOJA për klasën e 5-8 “Shkronjat  E HUMBURA” (ALFABETI)
	Karakteristike: 2+ skuadra; kohë e pakufizuar.
	Materialet: Hapësirë e madhe, materiale të ndryshme për një lojë me pengesa. Shumë bileta me shkrimin “thirrje” mbi njërën gjysme dhe “përgjigje” mbi gjysmën tjetër. Nga një shami për të mbyllur sytë për secilën skuadër.
	Përgatitja: Ndahen skuadrat në tre grupe. Përgatitet një rrugë e njëjtë për të gjitha skuadrat.
	Zhvillimi: Kur animatori i bie bilbilit për fillimin e lojës, dy djem të treshes thurin krahët për të formuar një karrige. Përbërësi i tretë do të marrë një biletë me shkrimin “thirrje” do të ulet sipër dhe treshja do të përgatitet të bëjë një rrugë p...
	Fëmijët ose te rriturit zihen!
	Për animatorët: Në gjurmët e sotme mund të zgjedhim rëndësinë për të dëgjuar të tjerët. Me këtë lojë duam t’u tregojmë të gjithë fëmijëve pikërisht rëndësinë e këtij gjesti.
	Materialet: Nga një karrige për çdo fëmijë.
	Përgatitja: Fëmijët ndahen në skuadra dhe pozicionohen në formën e një rrethi (në një rreth)
	Zhvillimi: Fëmijët e secilës skuadër janë të vendosur në dy rreshta karrigesh, distance prej rreth 10 metra larg njëra-tjetrës. Niset fëmija i njërit rresht, ngrihet, vrapon drejt fëmijës së parë të rreshtit përballë tij dhe duhet t’i thotë një fjalë ...
	Sot në teatër do të flitet për faljen
	Për animatorët: Në episodin e sotëm zbulojnë se është e rëndësishme të falim.
	Përgatitja: Fëmijët vendosen si të duan nëpër të gjithë oborrin, në një anë dy fëmijë për çdo skuadër që do të jenë të shënuar në rripin e letrës lidhur në krah ose në ballë.
	Zhvillimi: Me fishkëllimën e nisjes të gjithë fëmijët duhet të vrapojnë duke evituar kapjen e tyre nga keqbërësit, kur një keqbërës të marrë një fëmijë duhet ta bëjë të ditur atë. Në një pikë të dhënë animatori shkon pranë ose përbri një fëmije të zën...

	2. LOJA për klasen e 1-4 TË MIRËT APO TË KËQINJTË
	Materialet: Për secilën skuadër; fletë apo kartona (jo me dimensione të mëdha), fasho stofe me të njëjtën ngjyrë; kutia kartoni që të jenë njësoj me numrin e fëmijëve që bëjnë kapjen e fantazmave… në të cilat do të vihen më pas të gjitha fletët.
	Përgatitja: Mbi fletët animatorët duhet të shkruajnë veset si për shembull; smirën, shpirtligësinë, trishtimin, urrejtjen etj. Mbi një numër më të madh nga numrat e tjerë të fletëve në fakt nga veprat e mira, si për shembull; dëshira për të qëndruar, ...
	Zhvillim: Të gjithë fëmijëve do t’u jepet një biletë me qëndrime pozitive ose negative
	3. AKTIVITETI për klasën e 5-8
	Karakteristike: Koha e papërcaktuar, kampi relativisht i madh, do të pozicionohen 2 ose 4 skuadra njëkohësisht.
	Materialet: Për secilën skuadër duhen të jenë: 1. Bankë parashikuar vazhdimisht me kartona letre të shkruar sipër një shkronjë. Kartonat e letrës nuk duhen të jenë shumë të vegjël (psh. 2X3 cm) as shumë të mëdha (psh. 5X5 cm). 2. Shkumës për të nënviz...
	Përgatitja: Çdo skuadër duhet të ketë një rreth me diametër jo më pak se 2 metra për bazë, në brendësi të saj duhet të jetë një tjetër rreth (me një diametër prej 1,5 metra). bazat duhen të jenë me distancë të mjaftueshme mes tyre dhe bankat duhet të ...
	Zhvillim: Sapo ka filluar loja, çdo sulmues ka vetëm një karton letre (marrë në nisjen nga banka) që duhet të jetë dorëzuar kompozitorëve të bazës. Ata duhen të jenë të rrethuar nga avokatët e një skuadre tjetër. Nëse një sulmues arrin të futet në baz...



	4. LOJA për klasën e 5-8 “MISIONI I LUTJES”
	Karakteristik: 2+ skuadra, kohë e pakufizuar.
	Materialet: Hapësirë, këpucë të fëmijëve, aq shumë fletë sa këpucë (ku në njërën këpucë të tyre do jetë e shkruar babi dhe në tjetrën mami)
	Përgatitja: Ndahen në skuadra, u hiqen të gjithë fëmijëve këpucët dhe rreshtohen; në biletë të jetë shkruar mami ose babi.

	Objektivi: Favorizimi i procesit të njohjes në grupe dhe vetëdija e të qenurit të ndërthurur(kompleks) mes pjesëtarëve të ndryshëm të familjes.
	Materiale: Fletë të ndara në fjalëkryqe në dy pjesë: nga një për çdo të fëmijë, lapsa.
	Koha: 30 minuta.
	D. Zbulo familjen
	Koha Rreth 30 minuta

	Sugjerime për animatorët
	2. LOJA për klasën e 1-4
	TË BRAKTISËSH MIQTË?
	Karakteristike: Gjysma e fushës së futbollit. Kohëzgjatja e përcaktuar nga arbitri.
	Materialet: Përparëse me ngjyra
	Përgatitja: Arbitri duhet të konsiderojë avantazhin më të madh që ka skuadra që duhet të marrin tjetrën, kështu që pjesa më e madhe janë përbërësit, pjesa më e vogël duhet të jetë koha (nga 30 deri 15 min për pjesë)

	Zhvillim: Një herë zgjedh skuadra që duhet të marrë dhe tjetra që duhet të ikë vazhdon.

	3. AKTIVITETI për klasën e 5-8

	Objektivi: Të rrisim ndjenjën e dëgjimit, edhe kur mesazhi nuk është i drejtpërdrejtë, kur thirrja për të jetuar në plotësi jetën tonë nuk është ‘e fortë dhe e qartë’.
	Materiali: Fletë, një kartelë me pyetjet të forta (të hidhura), lapsa.
	Sugjerime për animatorët: Kodi i përdorur është urdhër alfabetik –2 (shemb. C shkruhet A, dy pozicione pak më mbrapa në rregullin alfabetik)
	4. LOJA për klasën e 5-8 “NË FITIMIN E KATËR KALAVE” (Topa të vegjël)
	LUTJE:
	Unë jam krijuar për të bërë mirë e për të qenë dikushi.
	Fiton skuadra që përfundon e para garën.
	Zhvillim: Skuadrat nisen nga fundi i fushës. Lojtari që do të mbyllë trenin do të ketë një fasho të vënë prapa pantallonave. Pikësynimi i lojës është se cili lojtar në krye të rreshtit arrin të heqë bishtin e lojtarit të të fundit të skuadrës tjetër. ...
	4. LOJA për klasën e 5-8  “Familja Biril” (Lojë origjinale)
	Lojë 1 Gjeni një sallë të gjerë, me dyshemenë që rreshket. Jepini çdo konkurruesi një mbulesë të vjetër prej leshi dhe i vendosini në një anë të dhomës. Konkurrentët, duhet të arrijnë sa më shpejtë të jetë e mundur anën tjetër të dhomës, pa prekur dys...
	Lojë 2 Mund të organizoni gara stafete, por në çifte. Një shembull? Një garë vrapimi me një përshkim ose pengesë, në të cilën çiftet e konkurrentëve kanë këmbët e lidhura midis tyre (e djathta e njërit me të majtën e shokut të tij). ose përgatisni sta...
	Lojë 3 Rregullat bazë të lojës janë të njëjtat e lojës së shamisë, por kur do të thërrisni numrat, nëse thërrisni një të vetëm, gjithçka është normale; nëse thërrisni dy, konkurrentët e thirrur, duhet të formojnë një karrige me krahët dhe i treti do t...
	Lojë 4 Filloni me një tren të vogël për të arritur të bëni një rreth të ngushtë, në mënyrë që majat e këpucëve të prekin takat e shokut përpara. Në këtë pikë të gjithë njëkohësisht do të ulen mbi gjunjët e të cilit i qëndron mbrapa. Më ekspertët arrij...
	4. Shkopinj kinezë
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