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Yubi 
 
SUBJEKTI 
 
Historia e këtij viti Në Japoninë e lashtë, dy fshatra brenda një lugine kanë qenë në konflikt për shekuj. 
Rukea - fryma e frikës - nxit rivalitetin e tyre dhe ushqehet me dyshimet e tyre, duke pritur për të 
pushtuar tempullin e Yubit në qendër të luginës, pengesa e fundit për mbretërimin e errësirës. Ichiro dhe 
Rui, dy djem që u përkasin fshatrave rivalë, zgjidhen nga Shiro - shpirti i majmunit - për të gjetur katër 
dritat e tempullit Yubi që kanë humbur: vetëm fuqia e tyre mund të ndalojë Kerun dhe të rivendosë 
paqen në luginë. 

Me ndihmën e pulës qesharake Tori dhe dy armëve magjike - Kasetë e Dritës dhe Furça e Fjalës - dy 
djemtë do të duhet të kapërcejnë një mijë gracka dhe vështirësi dhe do të përballen me pengesën më të 
madhe që qëndron në zemrat e tyre: mosbesimi dhe mungesa e besimit reciprok. A do të jenë ata në 
gjendje të pushtojnë katër dritat, duke kapërcyer keqkuptimet e tyre dhe kurthet e Kerus, për të shpëtuar 
luginën nga një konflikt i tmerrshëm? 

Të udhëhequr nga shpirtrat e dritave, Ichiro dhe Rui do të mësojnë ngadalë t'i besojnë njëri-tjetrit, "duke 
dalë" nga paragjykimet e tyre dhe duke hapur zemrat e tyre për të mirëpritur "tjetrin", për të zbuluar 
lidhjen që kapërcen rivalitetet dhe ndërton një botë të re: MIRENSIE 

Cfare po thua?!?! Ka ardhur koha që të përgatisim Oratorinë tonë Verore dhe do të befasohemi nga 
mençuria e qytetërimeve të lashta Japoneze dhe të lejojmë që fëmijët dhe adoleshentët tanë të përjetojnë 
aventurën e madhe që do të na bëjë të ri-zbulojmë ndjenjën e miqësisë, mbi të gjitha hirin e të pasurit 
miq. 

Objektivat kryesorë 
• Ndihmon fëmijët të jetojnë në harmoni me njëri-tjetrin, në shoqërinë e dy të rinjve, dy fëmijë të 
thjeshtë dhe të thellë, të fortë dhe të ëmbël në të njëjtën kohë.  
• Ndihmon fëmijët dhe adoleshentët ta duan jetën, të shihen si protagonistë në vlerësimin dhe 
takimin me të tjerët. 
• Ushqen në ta dëshirën për të qëndruar në grup, mëson se si të takohen dhe si të ndërtojnë dhe se si 
të jetojnë dhurata që Zoti iu ka vënë në dispozicion. 
• Ndihmon të vlerësojnë kohën e ditëve, si dhuratë për ta ndarë me të tjerët e jo për ta konsumuar 
pas gjërave materiale e pas gjërave të pavlerë. Mësojnë të heqin maskat zotërinjve Gri, që i gjejnë 
gjithmonë në jetë, në jetën e miqve të tyre, në rrugë e në ambiente ku ata jetojnë! 
• Mësojnë të vlerësojnë të përditshmen me të tjerët, me prindërit, në sintoni me ambientin në të cilin 
jetojnë. 
 
ETAPA 1 
“Misioni im, cili është!” 
 
 JAVA 1 

Deyrë java 1: Ndërtimi i një ambienti shtëpie 
mikpritëse për miq të rinj  
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Dita e 1 
 
LOJRA NJOHJEJE që mund të shërbejnë për javën e parë të Gruverit, në momentet që kalojmë me 
grupin tonë. 

DRITA E PARË:  
MANDATI I GIADËS 

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

1. 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. 

2.Teater  
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 teatret prezantohen përpara të tjerëve. 
Loja i lejon fëmijëve që të jenë vetvetja, pa shumë maska, dhe shfaqen menjëherë disa karakteristika të 
karakterit: ndrojtja, “rrëmujllëku”, gjeniu, lideri, ai që s’çan kokën… Të dhënat e mbledhura sigurisht 
duhet më pas të jenë të verifikuara dhe të arkivuara ditë pas dite. 
Evitoni dhe rrezikun që të krijoni disa ide paragjykuese që do t’ju kushtëzojnë. Jo gjithmonë përshtypja 
e parë është më e vërteta. 

Disa shembuj 
Krijoni një teatër në të cilën disa të rinj do të takohen dhe miqësohen. Mund ta ambientoni ku të doni, 
por është e detyrueshme që protagonistët, gjatë teatrit, të thonë emrin, moshën, shkollën të cilën 
frekuentojnë, sportin dhe muzikën e preferuar. 
Përfaqësoni ditën e fundit të shkollës, lamtumirat, të qarat, gëzimet, momentet më të bukura të asaj dite, 
si ka ardhur realisht ose si dëshironi të jetë’. 
‘Një ditë verore pa GRUVER’. 
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3. Rregullorja e grupit 
Me siguri në fillim të verës keni propozuar ndoshta dhe diskutuar rregullat e sjelljes të grupit. Si po 
shkon? Ka ardhur momenti të ekspozoni me fëmijët tuaj, në mënyrën më demokratike të mundshme, por 
jo shumë rregullat bazë të takimeve dhe të jetës së oratorit. Fiksoni 10 rregullat thelbësore, mund edhe të 
fiksoni “dënimet” për atë që nuk i respekton dhe një gjykatë që mblidhet periodikisht për të diskutuar 
për “të dënuarit”. Sigurisht sa më shumë grupi është i përfshirë në të gjithë këto operacionet, më shumë 
do të ndihet protagonist: animatorë, mos bëni gjithçka ju. 

Dhe akoma. Mund të ftohen fëmijët të vizatojnë mbi afishe. Ose duke imituar, në heshtje, një 
karakteristikë që dëshirojnë t’ia bëjnë të njohur shokëve. 
Pas perdes: pasi prezantohen fëmijët ndahen në dy skuadra dhe largohen në anët e sallës, në mesin e së 
cilës vendoset një çarcaf i madh që nuk i lejon ata të shikohen. animatori thërret dy fëmijë të afrohen ( 
pa u përmendur emrat dhe kur ato mblidhen pas dy anëve të çarçafit ai e ul atë në mënyrë që fëmijët të 
shikohen ballë për ballë dhe fiton ai që ia gjen më shpejt emrin shokut. Kështu skuadra që fiton merr nga 
ana e vet lojtarin e humbur dirisa nga njëra anë të mos mbeten më lojtarë. 
 
Tullat  
Do të jenë shumë fytyrat që do të takojmë në aktivitetin veror dhe të gjithë do të kërkojnë vëmendje dhe 
dashuri. 
Një shenjë vëmendjeje mund të jetë ajo për të mbajtur të hapur për të gjithë periudhën e aktiviteteve 
verore emrat dhe vizatimet e fëmijëve duke pasur bindjen për të shtuar ata që do të vijnë në Gruver më 
vonë. 
Përgatisni shumë tulla prej letre dhe penarelë sa fëmjë janë. 
Secili fëmijë do të marë një fletë dhe do t’ju vizatojë tre karakteristika të veta fizike. Të ndara në grupe, 
maksimumi prej 10 personash do të përziejnë fletët dhe do të rishpërndahen. Qëllimi është ajo për të 
gjetur personin që korrespondon me karakteristikat e fletës dhe duhet të shkruani sipër emrin kur ta 
gjeni. 
Të gjitha tullat me emrat dhe karakteristikat e fëmijëve do të krijojnë amfiteatrin-shtepinë ambientin 
mikpritës  
 
Lutja: 
 të ndihesh i lumtur që jeton; 
 të njohësh dhuratën dhe të drejtën e jetës tënde dhe të tjerve pa dallim…; 
 të mirëpresësh me dashuri, qetësi e respekt ambientin në të cilin jeton; 
 thjeshtësi dhe spontanitet,  
 të japësh më të mirën tënde që të tjerët të ndihen mirë me ty.  
 të heshtësh që tjetri të ketë të drejtën e fjalës.  
Ofrohen ne skene objekte qe shprehin ne menyre simbolike miqesië dhe mikpritje, këndojmë së bashku 
një këngë.  
Angazhimi: Të jetojmë në harmoni me të gjithë.  
 
 
Dita e 2 
 
Titulli i ditës: Mrekullia  
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Tema e ditës: T’i japësh hapësirë mrekullisë që lind nga takimet. Cdo takim të 
lëviz nga indiferenca, provokon surpriza e gëzime. Mrekullia është spontane por 

është vërtetë një qëndrim për tu edukuar. 

DRITA E DYTË:  
VAJZA NGA SONKEI 

Punë në grup: Diskutojmë me fëmijët mbi historinë...përgjigjemi këtyre pyetjeve: është më mirë të 
jetosh i vetëm apo me shokë? Është më mirë të kesh një shtëpi apo të jetosh nëpër gërmalla të qytetit? 
Është më mirë të kesh prindër apo jo??? etj.  
Çfarë pret nga eksperienca që je duke nisur së bashku me të tjerët? 
Sa i lumtur je? Kur e kupton që jeton në harmoni? 
Ku ndjehesh i mikpritur dhe i vlerësuar? Çfarë të ndihmon më shumë? 
Çfarë mund të japësh nga vetja që grupi dhe ambjenti të jenë vend i mikpritjes dhe harmonisë? 
 
Dinamika në grup 
1. Në kërkim të personazhit 
Ja disa personazhe që do të na shoqërojnë në këtë aventurë. Prit personazhet e ndryshme dhe formoji në 
mënyrën e drejtë, pastaj ngjyrosi. 
 
2. Futboll indian 
 
Materiale: 1 top 
Skuadra: 2 = kuaj dhe kauboj 
  1 indian 
 
Kaubojt hipin në shpinën e kuajve dhe shpërndahen në kërkim, në qendër të rrethit do të jetë indiani. Me 
shenjën e animatorit, kaubojt duhet ta hedhin topin pa e lënë të bjerë në tokë. 
Kur topi bie, kaubojt zbresin dhe sëbashku me kuajt do të vrapojnë në çdo drejtim ndërsa indiani, pasi 
ka marrë topin, do të kërkojë të godasë me të një prej kuajve (ka 3 mundësi). 
Kur një kalë goditet indiani do të bëhet kauboj, kthehet në rreth dhe çiftet e tjera do të bashkohen dhe do 
të kthehen në pozicionet e mëparshme. Kauboji, kali i të cilit është goditur, do të bëjë indianin. 
(Përcaktohet koha dhe pastaj ndërrohen çiftet). 
 
Qëllimi 
Të kuptosh çfarë ndihmon të mikpresësh çdo njeri dhe të realizosh mikpritjen e “të rinjve” në Orator. 
 
Mënyra 
Të individulizojmë personat që kanë ardhur në Orator për herë të parë. Ti afrojmë dhe t’i përshëndesim, 
t’i bëjmë të ndihen “të mirëseardhur”. 
Të kërkojmë personat të ardhur dhe t’i intervistojmë mbi mikpritjen që iu është bërë atyre. Të kuptojmë 
situatën. 
Të bëjmë hartën e gjërave që e bëjnë Oratorin si shesh. 
 
Lutja: HISTORI: LISI DHE KALLAMI 
Në shpatin e një kodre rriteshin pranë njëri-tjetrit Lisi i fortë dhe Kallami i dobët. Lisi mburrej me 
trungun e trashë dhe degët e forta. Një herë i thotë Kallamit: -Sa të shëmtuar që të ka bërë natyra! Ti je 
kaq i hollë e i dobët edhe era më e lehtë të përkul, dhe harabeli është i rëndë për ty. Më vjen keq kur të 
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shoh! Kurse unë nuk i trëmbem as erës më të fortë. –Mos u shqetëso për mua, -u përgjigj Kallami. –Unë 
përkulem, por nuk thyhem. Për ty fortuna është më e rrezikshme. Pas pak fryu era e fortë, pastaj filloi 
furtuna e tmerrshme me shi e breshër. Era frynte me aq forcë, sa e shkuli Lisin me gjithë rrënjë. Ndërsa 
Kallai u përkul në tokë, por nuk u thye e nuk u dëmtua. 
Angazhimi: Të kuptoj vlerën e secilit, të mos nënvlerësoj askënd 
 
 
Dita e 3 
Titulli i ditës: Frika 
Tema e ditës: T’a thuash më zë dhe t’a dëgjosh frikën tënde dhe atë të të tjerëve. Si çdo 
gjë e re një takim nuk ngjall veç kuriozitet, por edhe mosbesim e frikë. Janë ndjenja që 
duhen jetuar deri në fund, sepse zbulojnë misterin se çdo takim sjell me vete brishtësinë 

me të cilën secili është ndërtuar 
 

DRITA E TRETË: 
LEGJENDA E LUGINËS 

 
Punë në grup 
Çfarë të bën të jesh i trishtuar dhe nga cfarë ke frikë? Si kërkon të reagosh? 
Çfarë copëton harmoninë në ty dhe përreth teje? Kush, sot, mund të të trembë dhe stilin e tyre? 
Të ka ndodhur të jesh e motivuar nga frika për dicka? Si reagon? 
Cilat situata krijojnë vuajtje dhe siklet në grup? Çfarë mund të bësh ti për t’i kaluar? 
“Përmirëso jetën tënde… kurse kohën!”. Bashkëndaj? Në cfarë konsiston me të vërtetë në jetë 
përmirësimi? 
 
Dinamika në grup 
1. Ndiq aktivitetet në vazhdim 
 
• Të qëndrosh në qetësi. 
• Të këndosh. 
• Të luash me top. 
• Të lëvizësh lirshëm. 
• Të qëndrosh pa lëvizur në këmbë. 
 
Sipas teje, sa është kohëzgjatja për çdo aktivitet? 
 
AKTIVITETI KOHA 
Të qëndrosh në qetësi  
Të këndosh  
Të luash me top  
Të lëvizësh lirshëm  
Të qëndrosh pa lëvizur në këmbë  

 
Shënim për animatorët: 
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Aktivitetet duhet të zgjasin të gjithë në të njëjtën kohë, por fëmijët nuk duhet ta dinë. Pastaj duhet të 
diskutohen rezultatet e tabelës, ku, me çdo mundësi, do të duken që aktivitetet më të pëlqyera do të 
duken që zgjasin më pak, ndërsa ato më të mërzitëshme duken që zgjasin pafund. 
 
2. Ftohtë - Ngrohtë 
Ndaje orën, në çdo ndarje bëj ti korrespondojë aktiviteti, momentet e ndryshme të ditës tënde dhe pastaj 
ngjyros momentet në të cilat je më i/e lumtur me ngjyra të qarta, ato në të cilat je e trishtuar ose e 
mërzitur, me ngjyra të errëta. 
 
 
 
 
Lojëra: 

Shtëpia dhe banori. Dy fëmijë formojnë me duar të bashkuara shtepinë, i treti hynë në mesin e tyre që 
është banori. Kur animatori thotë, ndërrohen banorët, të gjithë banorët ndërrojnë vendet, shtëpitë nuk 
lëvizin, kur thuhet ndërrohen shtëpitë, fëmijët që kanë formuar shtëpitë, ndërrojnë vendet, banorët 
qëndrojnë në vend. Kur animatori thotë, ndërrohen të gjithë, duhet të formojnë shtëpi dhe banorë të 
rinjë, kur thuhet termet, rrezohen për tokë… ndërtohen shtëpitë, sistemohen si ishin. Duhet një fëmijë të 
jetë pa shtëpi, që kur të ndërrohen një të mbetët jashtë, ai që mbetet jashtë merr një denim. 

Shtyllat binjake: fëmijët janë në rreth, dyshe dyshe njëri pas tjetrit, si shtylla binjake. Dy tjerë janë në 
lojë, njëri për të kapur tjetrin, ai që vrapon për të mos u kapur, në rast rreziku kapet te shtylla binjake, ai 
që është mbas shokut i shtyllës binjake vrapon, zë vendin e tij. Kështu vazhdon loja derisa të kapet.  

. 
Lutja: DY TRUMCAKËT 

 Dy trumcakë rrinin të kënaqur duke u freshkuar pak në të njëjtën pemë, që ishte një shelg. 
 Njëri rrinte në maje të pemës e tjetri poshtë në bigëzim të degëve. 
 Pas pak kohe trumcaku që qëndronte lart në maje të pemës, për ta thyer akullin pasi kishte pushuar tha: 
“O, sa të bukura që janë këto gjethe të gjelbra!” 
 Trumcakut që rrinte poshtë këto fjalë iu dukën ngacmim, prandaj edhe ju përgjigj në mënyrë të prerë: “A 
mos je i verbër? A nuk e sheh se janë të bardha?” 
 Ndërsa ai që rrinte lart i tha i zemëruar: “I verbër je ti, sepse gjethet janë të gjelbra”. 
 “Vë bast puplat e bishtit se janë të bardha. Ti nuk kupton asgjë. Ti je i marrë” - ndërhyri trumcaku që 
rrinte poshtë me sqep të ngritur lart. 
 Trumcakut që rrinte në maje të pemës filloi t’i vlonte gjaku dhe pa menduar dy herë u lëshua fluturim 
mbi kundërshtarin e tij për t’i dhënë një mësim të mirë. Trumcaku tjetër nuk lëvizi. Kur ishin afër, njëri 
përballë tjetrit, me puplat e qafës të shpupurishura prej zemërimit para se t’ia fillonin dyluftimit ndodhi që 
të shikonin në të njëjtin drejtim, të shikonin lartë. 
 Trumcaku që vinte prej së larti e lëshoi një: “Oh” që shprehte mrekullim: “Shiko, shiko, po këto qenkan 
të bardha. 
 Atëherë i tha mikut të tij: “Provo dhe eja me mua atje lart, ku isha unë më parë.” 
 Fluturuan mbi degën më të lartë të shelgut e këtë herë thanë qe të dy së bashku: “Shiko, shiko po këto 
qenkan të gjelbra”. 
 
 Angazhimi: Mos gjyko askënd para se të kesh ecur në këpucët e tij. 
 

• Në jetën tënde nga cfarë ke frikë? 
• Nga kush janë të përfaqësuar? 



 

7 
 

Dita e 4 
Titulli i ditës : Rreziku 
Tema e ditës: Të bësh një eksperiencë “rreziku”.Të bësh miqësi kërkon liri të personave. 

Për të takuar dikë duhet të rrezikosh të... por ia vlen vendosmërisht tepër 
 

DRITA E KATËRT: 
DRITA E TAKIMIT 

 
(Skena zhvillohet në brendësi të Tempullit të Yubit. Në qendër të skenës gjendet Rui i cili po fle .Nga krahu i  
kundërt hyn në skenë IKIRO duke u zvarritur mes fëmijëve duke i këshilluar ata të mbajnë qestësi që të mos 
zgjojnë Ruin 
 
Punë në grup Diskutojmë mbi historinë: a ju ka ndodhë skena të tilla kur dikush zihet, 
dhe si keni vepruar? Realizoni një skenë ngatërrese dhe se si ju e keni zgjedhur!? 
Pyetjet: a je ndier ndonjëherë i keqkuptuar, në rrezik? A je bërë ti shkak keqkuptimi apo 
ngatërrese? 
Fëmijë të të gjithë botës bashkohuni!”. Ka kuptim? Përse? Cfarë mund të bëjnë fëmijëtë për 
t’u bërë të ditur të rriturve nevojën e të ndënjurit së bashku  
 
Detyre: Shkruaj një letër prindërve: Të dashur prindër,…” (provo të shkruash çfarë të pëlqen në raportin 
tënd me ta dhe çfarë të shqetëson). 
 
Lutja: FSHEHTËSIA E PARAJSËS 
 Një samuraj i shëndoshë dhe i fortë shkoi për ta takuar një murg me shtat shumë të vogël. 
 “Murg”, i tha “më mëso se çfarë janë parajsa e ferri”. 
 Murgu i ngriti sytë, e pasi e shikoi samurajin, iu përgjigj me përbuzje: “Të mësoj ty se çfarë janë parajsa 
e ferri? Nuk mund të të mësoj asgjë, sepse ti je i papastër e të vjen një erë e keqe e tehu i briskut të rrojës të 
është ndryshkur. Je çnderim për kastin* e samurajve. Hiqmu sysh, se nuk mund ta duroj praninë tënde”. 
 Samuraji u tërbua. Askush nuk kishte guxim t’i fliste një samuraji me fjalë të tilla. Filloi të dridhej, 
fytyra iu skuq nga hidhërimi e nuk arrinte të shqiptonte asnjë fjalë. E nxori nga këllëfi shpatën dhe e ngriti 
lart duke u përgatitur që ta vriste murgun. 
 “Ja, ky është ferri”, i murmuriti murgu. 
 Në atë moment samuraji u mposht. Sa dhimbshuri, sa trimëri kishte treguar ky burrë i vogël për t’i dhënë 
këtë mësim, për t’i treguar se ç’është ferrri! E uli shpatën ngadalë dhe plot me mirënjohje, e papritmas i 
mbushur me paqe të brendshme. 
 “E kjo është parajsa”, murmuriti murgu. 
 
Dita e 5  

Titulli i ditës: Aventura 
Tema e ditës: “ Jeto aventurën e takimit tani. Mrekullia, frika e rreziku janë përbërësit 
themelorë të aventurës që lind nga takimet me njerëzit. Nuk na mbetet gjë tjetër veç...t’i 
futemi aventurës me kurajo e pasion! 
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DRITA E PESTË:  
 UJËVARA E KAMES 

 
Realizimi i detyrës javore për krejt grupin vlerësimi 5 pikë 

 
Punë në grup: Pyetjet: Cilët janë tundimet që keni gjatë ditës? Kush ju këshillon në të keq? Si e 
mundim të keqen? Jepni shembuj konkret.  
lojra në grup:  
 
1. Loja të rregullojmë shtepinë (lojë brenda mund të bëhet brenda grupit ose nga dy grupe bashkë por 
edhe nga katër) 
Pershkrim Fëmijët që dëshirojnë të bëjnë pjesë në grupin e miqve duhet të kontribuojnë për të ndërtuar 
shtepinë e tyre .  
Objektivi Të bashkëpunojmë për të arritur objektivin.  
Materiale. Copa letrash të ngjyrosura për tu prerë ose stofra të shumë llojshme, kosha (një për skuadër, 
gjilpëre me kokë dhe ngjitëse, karton me vizatimin e një shtëpie (një për skuadër) kuti kartoni..e etj 
Hapësira Korridore dhe salla (dy skuadra kundërshtare kur duam të bëjmë këto lojëra mund të 
bashkëpunojmë në dy grupet paralele) 
Zhvillimi Fëmijët të vendosur në rresht si skuadër do të kenë dhe koshin me disa copa të ngjyrosura të 
vizatimit të tendës dhe ngjitësen ose gjilpërat me kokë. Kur të nisen duhet të marrin një nga këto copa 
dhe me vrap të arrijnë në kartonin e madh që është vendosur jo më shumë se 10 m. do të vendosin copën 
në vendin e duhur (si të formonin një pazëll). Kur e mbarojnë do të kthehen ne pikën e nisjes që të mund 
të fillojë shoku tjetër. Do të fitojë skuadra që do të riparojë i pari shtëpinë vet. (ose kush arrin ta bëjë e 
para shtëpinë) 
 
2. (Romeo & Xhuljeta). Ndahen fëmijët në dy skuadra. Skuadra e djemve dhe skuadra e vajzave. Një 
vajzë, bën rolin e Xhuljeta, dhe djali rolin e Romeos, ju mbyllim sytë te dyve dhe i largojmë njërin nga 
tjetri në distancë. Ata duhet të kërkojnë të gjejnë njëri-tjetrin. Skuadra e vajzave thërret “Xhuljeta, 
skuadra e djemve thërret “Romeo”.  
 
3. Pam-pam. Fëmijët janë në rreth, animatori në mes. Kur animatori i drejton doren njërit në rreth, duke 
i thënë “pam”, ai ulet, fëmijët që janë njëri në të majtë e tjetri në të djathtë, i drejtohen njëri-tjerit me 
dorë “pam”, i pari ka fituar, tjetri është eliminuar… vazhdon loja derisa të mbesin dy, ata të dy për të 
nxjerrë fituesin, bëjnë tre hapa para, shpina-shpina, me sinjalin e animatorit cili sillet i pari the i thotë 
shokut “pam”, ka fituar.  
 
 
Lutja: DY MIQTË: 
 Njëri quhej Frank dhe ishte njëzet vjeçar. Tjetri, që ishte më i ri, quhej Ted dhe ishte tetëmbëdhjetëvjeçar. 
Gjithmonë rrinin së bashku dhe ishin miq të ngushtë që nga shkolla fillore. Vendosën që së bashku të 
shkojnë në ushtri. Kur u nisën i premtuan vetvetes dhe prindërve se do të kujdeseshin për njëri-tjetrin. 
 Patën fat dhe përfunduan në të njëjtin batalion. 
 Batalioni i tyre qe dërguar në luftë. Ishte luftë e tmerrshme në mes rërës së zjarrtë të shkretëtirës. Për 
disa kohë Franku dhe Tedi mbetën në kampim të mbrojtur nga aviacioni. Por, një natë erdhi urdhëri që të 
ecnin përpara në territorin e armikut. Ushtarët ecën përpara tërë natën, nën kërcënimin e një zjarri të 
tmerrshëm plumbash dhe artilierie. 
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 Në mëngjes batalioni u bashkua në një fshat. Por Tedi nuk ishte. Franku e kërkoi në çdo vend, në mes të 
të plagosurve, në mes të të vdekurve. Më në fund e gjeti emrin e tij të shkurar në listën e të humburve. 
 U paraqit tek komandanti. 
 “Kërkoj leje të dal në fushëluftim që të marr mikun tim”, tha. 
 “Është rrezik tepër i madh”, u përgjigj komandanti. “Atje jashtë është luftë e ashpër e mund të të humbas 
edhe ty”. 
 Por, Franku prapë se prapë doli. Pas disa orësh e gjeti Tedin të plagosur rënde, me një plagë 
vdekjeprurëse. E vuri në shpinë dhe filloi ta bartë. Por një plumb e goditi edhe atë. Edhe pse i plagosur arriti 
të shkojë deri tek batalioni i vet. 
 “A thua ia vlente të shkosh për të shpëtuar një të vdekur?” i bërtiti komandanti. “Tani po ju humbas që të 
dyve.” 
 “Po”, përshpëriti “sepse para se të vdiste Tedi më tha: O Frank, e kam ditur se do të vije’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dita e 6 
 
Titulli i ditës: Ftesa 
Tema e ditës: T’i japësh hapësirë artit të ftesës. Miqësia është si një rrugë që do 
të përshkohet,një ecje e cila fillon me një ftesë e dërguar dhe e marrë. Të jesh i 
ftuar të bën të ndihesh i konsideruar, i respektuar dhe nuk duhet harruar se çdo 

ftesë mund të jetë e refuzuar apo e injoruar. 

DRITA E GJASHTË: 
HARTA E MUNDIMIT 

 
Dinamika në grup (detyrë ditore për grupin) 
 
1. Shpik një slogan 
Për të bindur të rinjtë në rëndësinë e të qëndruarit sëbashku. Përgatit një kartolinë, (Ftesë) 
 
 
 
 
 
2. Ndërmjet njerëzve të qytetit tim 
Provoni të bënëi një laborator me pyetje për të rriturit në lidhje me kohën dhe mënyrën që ata 
shpenzojnë me fëmijët dhe të afërmit e tyre. Beni listën e pyetjeve (bashkë me fëmijët, mësoni se si të 

Përveç miqve të tu, cilët janë personat me të cilët luan ose do të dëshiroje të luaje? Kë do ftoje 
në ditëlindjen tënde... 

JAVA 2 
Detyra javore: të ndërtojmë një marshim me kartelona e me 

slogan , të zgjedhim një muzikë, veshjet, renditjet, prezantimin 
dhe ndertojmë instrumentet tona muzikore për sfilatën për t’u 
folur të rriturve sa mirë është të kalojmë kohën bashkë me ta, 

koha për miqtë nuk është e humbur 

Vleresimi 5 pikë  
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sillen, materialet që u duhen etj, dhe provoni të bëni një eksperiment brenda klasës. Fëmijët duhet të 
sjellin secili të paktën 3 intervista në grup për herën tjetër dhe provoni të bëni një sintezë. Në kartelon.  
 
Loja. Ikiro thotë …. (lojë nxemje, në grup) 
Përshkrim Të gjithë gati erdhi erdhi Ikiro… do të shohë të gjithë për të vlerësuar se cilët mund të bëjnë 
pjesë në skuadrën e tij. Gati të gjithë në pistë është momenti të vendosemi në provë. 
Objektivi Të favorizojmë përqëndrimin dhe kujdesin e fëmijëve në respektimin e komandave  
Ambjenti Lojë jashtë, por që mund të transferohet dhe në ambient të mbyllur  
Zhvillimi Të gjithë pjesëmarrësit ecin të lirë nën ritmin e muzikës të shpërndarë në hapësirën e lojës. 
Drejtuesi në një moment do të ndërpresë muzikën dhe do të bërtasë “Ikiro thotë qe dhe thotë 
urdhrin................ Të gjithë fëmijët duhet të ndjekin urdhrin e dhënë pa u gabuar. P.sh. Ikiro thotë që të 
vendosim dorën e djathtë në kokë! Kush gabon mund të eliminohet ose të ketë një dënim. 
 
Lutja: PREDIKIMI I SHËN FRANÇESKUT SË ASIZIT 
 Një ditë ndërsa po dilte nga kuvendi, shën Frannçesku takoi fra Gjinepron. Ishte një frat i thjeshtë e i 
mirë të cilin shën Françesku e donte shumë. 
 Kur e takoi i tha: “Fra Gjinepro, eja të dalim në qytet e të predikojmë”. 
 “Ati im”, u përgjigj, “ti e di mirë se unë nuk kam shumë përvojë? Si do t’mund t’u flas njerëzve?”. 
 Por, meqenëse shën Françesku ngulte këmbë, fra Gjinepro pranoi. E kaluan gjithë qytetin duke u lutur në 
heshtje për ata që punonin nëpër dyqane e kopshte. I buzëqeshën fëmijëve, posaçërisht atyre më të varfërve. 
I shkëmbyen disa fjalë me pleq. I përkëdhelën të sëmurët. I ndihmuan një gruaje që barte një enë të madhe 
të mbushur plot me ujë. 
 Pasi e kaluan disa herë mbarë qytetin, shën Françesku tha: “Fra Gjinepro, është koha të kthehemi në 
kuvend”. 
 “E predikimi ynë?”. 
 “E përfunduam predikimin... E përfunduam”, u përgjigj me buzëqeshje shenjti. 
 Nëse në xhep mban një aromë myshku nuk ke nevojë t’u thuash të gjithëve. Aroma e vet do të flasë në 
vendin tënd. Shën Gjon Bosko i mësonte fëmijët e tij se në çka përbëhej shenjtërimi. “Të bëhesh shenjt”, u 
thonte “nuk do të thotë të bësh vepra të jashtëzakonshme. Shenjtërimi është: t’i kryesh në mënyrë të 
jashtëzakonshme gjërat e thjeshta e të përditshme”. 
 Predikimi më i mirë je ti. 
 
Dita e 7  
 
Titulli i ditës: Mundimi 
Tema e ditës: T’i japësh zë e të dëgjosh mundimin tënd dhë të tjetrit. Në çdo ecje 
është e pashmangshme të lodhesh. Nuk duhet të demoralizohemi. Marrëdhëniet 

njerëzorë duhen endur ngadalë e ndërtuar me këmbëngulje 
 

DRITA E SHTATË  
SULMI I RUKEAS 

 
Puna në grup: Diskutoni mbi kohën dhe rendësinë e saj. Kur koha është e harxhuar kot. Sa vlerë ka 
koha jonë. Ose: Cilat janë fjalët apo shprehjet e bukura që e rrezikojnë jetën tonë. Duken të bukura por 
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janë tunduese... shkruani disa! Cilat “breshka” (persona të angazhuar, miq të Zotit dhe të jetës, të 
moshuar “të mençur” që dinë të shijojnë gjërat e vërteta të jetës dhe të Zotit…) pranë teje mund të 
rizgjojnë vëmendjen tënde drejt së mirës dhe drejt Zotit? Çfarë të pengon që ti ndjekësh? 
Çfarë të ndihmon të takosh Zotin? Sa kohë i dedikon në lutje, në qetësi dhe në reflektim? 
 
1. Loja: I rezistojmë së keqes (si loja e stuhisë në det). Fëmijët janë të shpërndarë në një zonë të 
caktuar, jo shumë e madhe. Një animator, ose një fëmijë tjetër, i lidhen sytë, dhe i jepet një jastëk në 
dorë. Ai tenton të godasë fëmijët me jastek, ai fëmijë që goditet, eliminohet. Fëmija i fundit fiton, e merr 
ai jastekun dhe i lidhen sytë.  
 
2. Labirinti  
Do të arrijnë Rukea dhe Ikiro të arratisen? Cilën rrugë duhet të ndjekin? 
 
2. Kasiopea, kush je? 
 
Kush të gjendet pranë në momentet e vështira dhe të japin këshilla të mira? 
Shkruaj emrat në kurrizin e bluzës tënde 
 
1. Labirinth me kuic Mund të bëhet edhe mes skuadrave 
 
Përgatitet një kuic për fëmijët, në bazë të moshës nga animatori???? 
 
Dita e 8 
Titulli i ditës : Besimi 

Tema e ditës : Të bësh një eksperiencë besimi. Si në një ecje miqësia ushqehet me 
besimin reciprok në mes të anëtarëve të një grupi përtej besimit që të mos shkosh deri në 

fund. 

DITA E NËNTË:  
PLAGA E INFEKTUAR 

Puna në grup: 
• Për kë dhe për çfarë je i gatshëm për të rrezikuar, luftuar dhe vuajtur? 
• Çfarë të ndihmon të përballosh vështirësitë? Në cilat burime mund të mbështetesh pranë teje? dhe 
brenda teje? 
• Cilat janë strategjitë pozitive, të pranishme në familjen tënde, në Orator, në territorin tënd? 
• Çfarë mund të japësh nga vetja për të forcuar strategjitë e së mirës? 
• Kush janë personat që ke më shumë besim? 
 
Dinamika në grup 
1. Ngjyra dhe qyteti 
 
Animatorët duhet t’ju besojnë fëmijëve rolet e personazheve (persona dhe gjëra) të pranishme në 
shkrim. Fëmijët duhet të mimojnë fjalët e historisë që do të lexohet nga një lexues i mirë shumë ngadalë 
dhe me pushime. 
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Lexuesi: “Një i moshuar njeriu gri, me emrin I BARDHE, jetonte në një qytet plot me njerëz dhe fëmijë 
gri që ecnin gjithmonë shpejt. Takoheshin pa buzëqeshur, pa u preokupuar për njëri-tjetrin, dhe disa herë 
duke u shtyrë. 
Ishin edhe shumë makina që ecnin me shpejtësi dhe duke trumbetuar. Një ditë në këtë qytet gri arritën 
NGJYRAT, një vajzë që dashuronte të bashkëbisedonte me kë takonte, që buzëqeshte, që ndihmonte atë 
që kishte nevojë, që dëshironte të luante me fëmijë të tjerë. 
Por asnjë nuk i ndalonte. Përkundrazi E BARDHA, njeriu gri, e shtynte që të shkonte më shpejt. 
NGJYRAT nuk arrinte më të duronte BRUM-BRUM të AUTOMJETIT, POTI POTI të burive, TUM 
TUM të hapave të shpejtë. 
NGJYRAT thoshte me vete: “Qytetet nuk duhet të jenë as konfuze, as egoiste, por vend takimi dhe 
dialogu!”. 
Kështu një mëngjes doli nga shtëpia dhe bërtiti: “Të gjitha makinat duhet të zhduken! Dëshiroj që 
njerëzit të qeshin dhe të mendojnë për të tjetër, veçanërisht për atë që ka më shumë nevojë!”. 
Shpejt, papritmas, makinat dhe egoizmi zhduken në asgjë dhe në qytet dëgjohej vetëm cicërimat e 
zogjve, tingulli i këmbanave dhe të qeshurat e fëmijëve. Në përfundim të gjithë kishin arritur kohën për 
tu njohur, për të luajtur dhe për tu dëfryer me miqtë dhe... NGJYRAT!”. 
 
2. Koha e jetës 
 
Për secilin nga shkrimet vendos V nëse e konsideron të drejtë, F nëse e konsideron jo të vërtetë thënien. 
 
I) Në një orë e gjysëm janë 90 minuta 
II) Në gjysëm ore janë 180 sekonda 
III) Në një orë e tre të katërtat janë 110 minuta 
IV) Në tre të katërtat e orës janë 45 minuta 
V) Në gjysëm ore janë 30 minuta 
VI) Kur viti është i brishtë është i përbërë nga 364 ditë 
VII) Në një vit ka tre semestre 
VIII) Në një vit ka 56 javë 
IX) Një javë është e përbërë nga 175 orë 
 
3. Ndalojmë kohën dhe tregojmë një histori 
 
“Kam shumë gjëra për t’ju treguar”. 
Momo ka gjetur fëmijët e tjerë që për nxitim vrapojnë dhe nuk kanë kohë të ta dëgjuar. Ti ndalo dhe... 
trego miqve të tu një aventurë të bukur... 
 
NEVOJITEN: Muzikë 
   1 karrige për çdo pjesëmarrës 
   Numër të njëjtë lojtarësh 
 
Pjesëmarrësit, me karriget e tyre, formojnë 2 rrathë (fëmijët të rrethit të jashtëm duhet të jenë përballë 
me ata të rrethit të brendëshëm duke formuar kështu çifte). 
Pasi fillon muzika, rrethi i jashtëm vrapon në anën e djathtë dhe ai i brendëshëm në anën e majtë. Kur 
animatori ndalon muzikën, të gjithë ulen dhe çdo fëmijë i rrethit të jashtëm tregon një histori në të cilën 
protagonisti është fëmija i rrethit të brendëshëm që kanë përballë. 
Mbasi të ketë mbaruar koha e përcaktuar ndërrohen rolet dhe rifillon loja. 
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Lutja: (histori)  
Një fëmijë ishte ulur afër dritares dhe po shkruan angazhimet e tij: sa dëshirë kam të ndihmoj dikë që ka 
nevojë, por, kush mund të ketë nevojë për mua? Nëse do shikoja ndonjë fëmijë të paralizuar, që s’mund 
të ecë, do e merrja hopa për disa kilometra, nëse do ndodhem kur një shtepi do i bjerë flaka e zjarrit, unë 
do hidhem në flakë për t’i shpëtuar njerëzit që janë brenda, nëse do ndodhem kur të bjerë ndonjë termet, 
do hidhem mes gërmadhash dhe do nxjerrja ata që kanë mbetur brenda, nëse do ndodhem kur ndokush 
po bytej në det, unë do hidhem me not e do ta shpëtoj... etj, propozime shkruan në ditarin e tij, ndërsa po 
shkruante, vjen nëna nga guzhina që po gatuante... Marko të lutem shko poshtë pallatit e bleje një bukë... 
ufa... i përgjigjet Marko, tani e gjete ti, të shkojë unë, tani që po bie shi??? (ku shkuan angazhimet e 
djalit???) 
Angazhimi: Të ndihmoj nënën në punët e shtëpisë.  
 
 
Dita e 9 
 
Titulli i ditës: Mikpritja 
Tema e ditës: T’i japësh hapësirë mikpritjes. Përpara se të thuash se njoh vërtetë 
dikë duhet t’i bësh vetes pyetjen nëse e kam dëgjuar vërtetë. Miqësia nuk rritet në 

paragjykime ndaj tjetrit, por nga dëgjesa reciproke, nga krahët e hapur. 

DRITA E DHJETË:  
 FSHATI I SONKEIT  

 
Orgnaizojmë detyrën e javës 2 dhe ndërkohë mund të lozim: 

 
1 Udhëzues për të verbërit 
 
Qëllimi i lojës 
Shëndeti dhe forca fizike, aftësia për të dëgjuar. 
 
Mënyra 
Pjesëmarrësit ndahen në çifte dhe çdo çift zgjedh një drejtim të caktuar Njërin nga pjestarët e çiftit (e 
thërrasim i verbri) dhe vjen nga ana e kundërt. Me shenjën e fillimit të çdo personi të paralizuar fillon të 
ndjekë drejtimin që ka zgjedhur me shokun, që duhet ta arrijë sa më shpejt të jetë e mundur. Të 
paralizuarit, natyrisht, nuk duhet të lëvizin nga vendi i tyre. 
Kur një i verbër arrin të takojë shokun e tij duke e prekur në shpatull, dhe duke ndjekur veprimet që ai i 
komandon dhe bashkë me të kalon gjithë fushën. 
Fiton çifti që arrin të kthehet i pari në fushën ku është nisur. 
 
Materiale: shami dhe bilbil 
 
2. Loja të gjithë të pastrojmë (lojë brënda, në grup) 
Objektivi T’i afrohemi të tjerëve duke i respektuar.  
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Ambjent të mbyllur. Të gjithë fëmijët përveç dy janë të shpërndarë. 
Materiale Asgjë. 
Zhvillimi Të gjithë fëmijët të shpërndarë nëpër dhomë përfaqësojnë “tokën”. Të dy “të përjashtuarit” 
janë pastruesit dhe pozicionohen pas murit, pranë animatorit. Kur fillon loja, fëmijët përvec pastruesve, 
fillojnë të lëvizin të lirë nëpër dhomë. Kur animatori thotë “stop” të gjithë pjesmarrësit do të hidhen në 
tokë me barkun poshtë dhe me krahët dhe këmbët e hapura, të kërkojnë të ngjiten pas çimentos si 
“pisllëk I vështirë”. Kur të gjithë fëmijët janë në tokë pastruesit duhet të shkojnë tek çdo fëmijë që t’i 
shkëpusin nga toka dhe t’i “përmbysin”. Mund të kërkojnë t’i shkëpusin nga toka duke i tërhequr fëmijët 
nga krahët ose nga këmbët ose duke i shtyrë nga ana e belit. Kur të dy pastruesit të kenë arritur të 
shkëpusin të gjithë fëmijët, rolet ndërrohen dhe vendosen dy të tjerë di pastrues.  
Fiton çifti që arrin të shkëpusë të gjithë nga toka në kohën më të shkurtër.  

 Lutja: MALI  
Një ditë shpërtheu zjarri në një mal shumë të vizituar nga turistët. Të gjithë ikën të kapluar nga frika e tmerri. Mbetën 
vetëm një i verbër e një i çalë. I kapluar nga frika dhe me bindje se po ikte, i verbëri shkonte pikërisht drejt zjarrit. 
 “Mos shko andej?”, i bërtiti i çali. “Do të përfundosh drejt e në zjarr!”. 
 “Më thuaj atëherë, nga duhet të shkoj që të shpëtoj nga zjarri?”, e pyeti i verbëri. 
 “Unë mund ta tregoj udhën”, iu përgjigj i çali, “por nuk mund të vrapoj. Nëse ti më merr në shpinë, unë mund të të 
tregoj udhën ndërsa ti të vraposh. Kështu unë do të jem për ty sy, e ti për mua këmbë e do të shpëtojmë së bashku”. 
 I verbëri e ndjeku këshillin e të çalit e kështu te dy shpëtuan së bashku. 
 “Ose do të shpëtojmë së bashku, ose nuk do të shpëtojmë aspak”. Dostojevski 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dita e 10 
 
Titulli i ditës: BRISHTËSIA 
Tema e ditës: T’i japësh zë dhe ta dëgjosh brishtësinë tënde dhe të tjetrit. Miqtë që janë 

duke u njohur, bashkëndajnë dhe pranojnë dobësitë e veta dhe të tjetrit. E dinë që 
njerëzit nuk mund të jenë të përkryer 

Puna në grup: 
 
Përgatisni kuti të vogla në të cilat shkruani dhurata që ju pëlqejnë pastaj i merrni me radhë dhe shikoni 
cilat vlejnë vërtetë. ( mundohuni të bëni kalimin nga objektet tek vlerat edhe virtytet) 
 
LOJRA 
1. Zotërinjtë gri  
 

JAVA 3 
Detyra për javën Java 3 disa dhurata për fëmijët e varfër të 

lagjes cili grup mbledh gjëra më të dobishme 
ndërto një orë të madhe prej kartoni, pa akrepa: koha për tu 
mos llogaritur për mua, por për t’u dhuruar – përgjegjësia 

jonë; 
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Ambjentimi 
Zotërinjtë Gri pa cigaren e tyre vdesin, por mund të jetojnë akoma edhe pak sekonda për t’ju bërë dëm 
njerëzve. 
 
     Skuadra 1 Skuadra 2 
 
 
 
 
 
 
Zhvillimi 
Ndahen fëmijët në dy skuadra si në fig. 1 
Nga 1 deri në 50 lojtarë (nëse fëmijët janë më shumë se pesëdhjetë për çdo skuadër) nga skuadra 1 hyjnë 
në fushë 2 duke bërtitur me një frymë shkronjën A dhe duke kërkuar të prekin sa më shumë 
kundërshtarë të jetë e mundur. Ata të skuadrës së 2 që nuk arrijnë të largohen dhe preken bëjnë që 
skuadra e tyre të humbë 1 pikë. Por në momentin në të cilën lojtari 1 përfundon së foluri shkronjën A 
dhe gjendet akoma në fushën 2 mund të jetë i prekur nga kundërshtarët duke humbur kështu pesë pikë. 
Pastaj ndrohen pjesët. Loja mund të jetë me kohë. 
 
Lutja: PËRSE KENI FRIKË 
 Një familje e lumtur jetonte në një shtëpi në periferi. Por, një natë në kuzhinën e shtëpisë shpërtheu një zjarr i 
tmerrshëm. 
 Ndërsa flaka po e kaplonte mbarë shtëpinë, prindërit dolën me vrap jashtë së bashku me fëmijët e tyre. Në atë 
moment, me tmerr vunë re se mungonte djali i vogël, një vogëlush pesë vjeçar. Në momentin e ikjes, i tmerruar nga 
zjarri, ishte frikësuar dhe ishte ngjitur në katin e sipërm. 
 Si t’ia bënin? Babai dhe nëna e shikuan njëri-tjetrin të dëshpruar, dy motrat e vogla filluan të bërtasin. Të hynin 
brenda në shtëpi nuk ishte e mundur... Ndërsa zjarrëfikësit po vonoheshin. 
 Por, ja se atje lart në katin e dytë u hap dritarja e tavanit dhe u duk fëmija duke bërtitur i dëshpëruar: “Babi, babi?”. 
 I ati i tij iu afrua me vrap dhe i thirri me të madhe: “Hidhu poshtë!”. 
 Poshtë nën vete fëmija nuk shihte asgjë, veçse zjarr dhe tym të zi, por e dëgjoi zërin e të atit dhe iu përgjigj: “Babi, 
unë nuk të shoh, nuk di se ku je...” 
 “Të shoh unë, mjafton që të shoh unë. Hidhu poshtë!”, bërtiti i ati. 
 Vogëlushi u hodh dhe përfundoi në duart e forta të atit të tij i cili e kapi ndërsa ai po binte. 
 
 Ti nuk e sheh Zotin. Është ai që të sheh ty. Hidhu! 

 
 
Dita e 11 
 
OBJEKTIVI EDUKATIV 
ËSHTË TEPËR VONË Në aeroportin e një qyteti lindor arriti një shi dhe erë e furishmë. Udhëtarët e kaluan me vrap 
udhën që i shpiente për të hyrë në avionin që ishte i gatshëm për nisje. 
 Një misionar, tërësisht i lagur, arriti të zinte një vend të rehatshëm pranë dritares së vogël. Një stjuardeshë 
mirëdashëse u ndihmonte udhëtarëve që të rehatoheshin në vendet e tyre. 
 Nisja e avionit ishte e afërt dhe një pjestar i karrocerisë e mbylli derën e madhe e të rëndë të hyrjes. 
 Papritmas, jashtë u duk një njeri i cili vraponte drejt avionit, duke u mbrojtur ashtu si mundej me një mbulojë të 
papërshkueshme. I vonuari filloi të trokasë me shumë forcë në derën e posa mbyllur, dhe kërkonte të hynte brenda. 
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Stjuardesa i shpjegoi me shenja dore se kishte arritur tepër vonë e se nuk guxonte ta hapte derën, sepse avioni ishte 
gati për nisje.  
 Atëherë, ai që ishte jashtë filloi ta godiste edhe më fuqishëm derën e avionit. Stjuardesa u mundua ta bindte që të 
largohej prej avionit. 
 “Nuk është e mundur... Është tepër vonë... duhet të nisemi”, mundohej t’i shpjegonte me shenja dore nëpërmjet 
dritares së vogël që gjendej në derën e hyrjes. 
 Por kot se kot: njeriu me këmbëngulje kërkonte të hynte brenda. Më në fund stjuardesa u dorëzua dhe e hapi 
derën. E zgjati dorën dhe i ndihmoi njeriut të shkretë që ishte vonuar të hynte brenda. 
 Në atë moment mbeti me gojë të hapur... 
 Ai ishte piloti i avionit. 
 
 Kujdes! Mos e lini jashtë udhëheqësin, pilotin e jetës suaj Zotin 

 
 
Dita 12  
 
Punë me grupe e lojra  
 
Kuptimi i lojës 
Vërë në shërbim të shokëve të skuadrës cilësitë e tua të durimit dhe të vëzhgimit. 
Ambjentimi 
Loja mund të zhvillohet në ambjen të hapur ose të mbyllur në më shumë vende 
Momo takon breshkën e Mjeshtër Orësdhe duke lexuar shkrimet mbi kurrizin e Kasiopesë shpëton nga 
Njerëzit Gri. 
Të nevojshme 
Kartona me ngjyra, një ngjyrë për skuadër. Kartonat me të njëjtën ngjyrë duhe të jenë aq sa do të jenë 
etapat që do të bëhen, dhe në numër të njëjtë për çdo ngjyrë. 
Harta të vizatuar në karton, të njëjtë për çdo skuadër. 
Kohëzgjatja 
Në bazë të numrit të etapave (nga 45 minuta dhe më shumë) 
Numri i lojtarëve 
Ndahen lojtarët në sa më shumë skuadra (me një maksimum prej 15 lojtarësh për skuadër), nuk ka 
numër më të madh të lojtarëve në skuadër. Mjafton të kesh më shumë material të nevojshme për etapat 
dhe të kesh një hapësirë të mjaftueshme për të zhvilluar lojën. 
Është e nevojshme që të jetë një gjyqtar për çdo skuadër dhe një gjykatë e lartë. 
 
Qëllimi 
Të plotësojmë hartën e thesarit dhe më pas ta gjejmë. 
 
Rregullorja 
Përpara fillimit të lojës fshihen të gjithë kartonat mbi të cilat janë shkruajtur enigma dhe prova të 
ndryshme që skuadrat duhet të kërkojnë të zgjidhin. 
Kur një skuadër gjen një karton të ngjyrës së tij duhe të kalojë një provë që duhet të jetë e sanskionuar 
nga gjyqtari i skuadrës i cili do të bëjë në mënyrë që të gjithë anëtarët e çdo skuadre të marrin pjesë në 
zgjidhjen e çështjes ose kalimin e provës. 
Pas çdo prove të sanksionuar nga gjyqtari i skuadrës zëdhënësi i skuadrës do të çohet nga gjyqtarita 
suprem për të tërhequr një copë për të plotësuar hartën e kohës. 
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Shembulli i provës 
- Shprehje matematike 
- Gjëegjëza 
- Provë për gjetjen e materialeve. Psh: dhjetë gjethe të tipeve të ndryshme, 50 objekte të të njëjtës 
ngjyrë, etj… 
- Të shkruajmë një poezi dedikuar Momos ose të tjerëve… 
- Të pastrojmë një pjesë të oborrit, et. 
 
Përfundimi i lojës 
Çdo provë e kaluar përban një copë të hartës dhe vetëm kur harta do të jetë e plotësuar do të mund të 
fillojë kërkimi i thesarit. 
 

2. Në grup. të lidhur nga dy nga dy me një kordon nga njëra këmbë dhe nga njëra dorë çifte imitojnë 
lëvizje të njërit pre të dyve i cili është origjinali .. ky origjinial mund të lëvizë sipas komandave të 
animatorit ose sipas fantazisë së tij.  
 
3. Loja e skulptorit…. (lojë brenda grupit) 
Objektivi Të favorizojmë përdorimin e fantazisë dhe të krijimtarisë. 
Ambjenti i jashtëm por që mund të transferohet dhe në ambjent të mbyllur  
Zhvillimi Të gjithë pjesmarrësit janë në çifte, njëri përfaqëson një masë argjilë dhe tjetri skulptorin. Kur 
të fillojë argjila mbyll sytë dhe drejtuesi i tregon skuptorit një karton me emrin e një objekti ose një 
situatë që lidhet me xhonglerinë. Në këtë pikë skulptori duhet të paraqesë duke lëvizur kyçet e shokut që 
përfaqëson argjilën , atë çka i ka kërkuar drejtuesi. Pas pak minutash pyetet argjila se si u ndie para se të 
ndërrojnë rolet. 
Loja mund të modifikohet duke i dhënë jete skulpturave. Në këtë gjë pasi I është dhënë një situatë (jo 
më një objekt) argjila do të marrë jetë dhe duhet të vënë në skenë situatën në të cilën janë futur. 
 
Lutja: THUMBI 
 
 Një tregtar kishte bërë një treg të mirë: kishte shitur tërë mallin dhe trasta e tij ishte e mbushur plot me monedha 
argjendi. 
 Dëshironte të kthehej në shtëpi para se të errësohej dhe kështu vendosi të vihej pa përtesë në udhëtim. E lidhi mirë 
trastën e tij për shalë të kalit, pastaj e goditi dhe u nis me të katërtat. 
 Rreth mesditës kaloi nëpër një qytet. Kujdestari i kalit të shalës që ishte kujdesur për kalin e tij duke e mbajtur për 
fre, i bëri të ditur një gjë: 
 “Zotëri, kalit tuaj i mungon një thumb në patkoin e këmbës së pasme të majtë!”. 
 “Lëre, lëre se mirë është - ia ktheu tregëtari - edhe për këto gjashtë leg* (njësi matjeje) që më kanë mbetur t’i bëj, 
patkoi do të qëndrojë mjaft mirë. Jam shumë me ngutje”. 
 Pas disa orësh, tregëtari u ndalua në një bujtinë dhe i dha një racion tërshërë kalit të tij. Kujdestari i kuajve të 
stallës erdhi dhe i tha: 
 “Zotëri, në këmbën e pasme të majtë, kalit tuaj i mungon patkoi. Nëse dëshironi mund t’ia ngjes unë”. 
 “Jo, jo - tha tregëtari – jam shumë me ngutje, e kali im jam i sigurtë se është i aftë të durojë në këtë gjendje edhe 
dy legat që më kanë mbetur”. 
 I hipi kalit në shpinë dhe e vazhdoi rrugën, por pas pak kohe kali filloi të çalonte. Nuk çaloi gjatë, kur filloi ta 
lëshonte këmba. Nuk pat kaluar shumë kohë kur u rrëzua dhe e theu këmbën. Kështu tregëtari ishte i detyruar ta 
braktiste. E vuri trastën mbi shpinë, por u bë natë dhe ndërsa ai po kalonte nëpër një mal të rrezikshëm e zunë dy 
hajdutë dhe i morën gjithçka kishte, duke filluar prej trastës me monedha argjendi deri tek rrobat e trupit. Kështu të 
nesërmen arriti në shtëpi pa të holla, pa kalë e pothuajse lakuriq. I tërbuar nga hidhërimi thoshte: 
 “E gjithë kjo për shkak të një thumbi të mallkuar”. 
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Asgje nuk duhet nenvlersuar nga gjerat e vogla behen te mëdhatë.  
 
Dita e 13 
Teatri i thjeshte  
Realizmi i orës së grupit paraqitje dhe vlerësim si dhe vlerësimi nga juria i angazhimit 
për të varfrit. 
Alternativë për grupin:  
 
1. Loja: Njeriu gri. (si loja “Piratët”). Fëmijëve ju jepet një fular i vogël që e vendon si bisht pas. 
Animator ose një fëmijë i fuqishëm i skuadres, bëhet, “njeriu Gri”, ai do tentojë t’ju vjellë fularin pas. 
Atij fëmijë që i merret fulari, del nga loja, i fundit që fiton bëhet “njeriu Gri”.  

 
2. Loja: Sjell objekte. I nxjerrim fëmijët jashtë në oborr ose edhe në klasa të mëdha, i ndajmë në dy 
skuadra dhe ju themi: cila skuader sjell e para një facoletë, një top, një shishe uji, një unazë, një kapse 
flokësh, një shami etj. Lloj-lloj objektesh.  
3. Kosarja: fëmijët janë në rreth, animator është në mes me një litar të gjatë, hedh litarin aty ku janë 
fëmijët. Fëmijëve kur litari ju afrohet te kembet duhet te kërcejnë që të mos i prek litari. Atë që prek 
litari eliminohet.  
 
Lutja: PËRSE? 
 “Përse ekzistojnë e keqja dhe vuajtja në një botë të krijuar prej Zotit të drejtë dhe të gjithëpushtetshëm? 
Përse vuajtja e të pafajshmëve? Përse këto ndjenja braktisjeje, përse këto shkretëtira të brendshme, përse 
këto netë të nxira në të cilat vdes shpresa? 
 Pastaj ëndërrova. 
 Ecja në një plazh bashkë me Zotin: Hapat tanë nguliteshin në rërë duke lënë dy palë gjurmë: të miat dhe 
të Zotit. 
 Më erdhi një ide - ishte një ëndërr - se çdo gjurmë mbi rërë paraqiste një ditë të jetës sime. Atëherë, u 
ndala dhe shikova të gjitha gjurmët të cilat humbisnin në largësi. Dhe vura re se copë-copë, në disa 
momente ishte vetëm një palë gjurmë. 
 E shikova kështu mbarë udhën e jetës sime. Por, me shumë befasi e vura re se pjesët me vetëm një palë 
gjurmë ishin pikërisht kohët më të vështira dhe të trishtuara të jetës sime. Ditët e ankthit e të padurimit; ditët 
e egoizmit dhe ditët me humor të keq; ditët e pakuptimta, ditët e vuajtjes.  
 Atëherë iu ktheva Zotit dhe i tërhoqa vërejtjen: “Ti na ke premtuar se do të jesh me ne çdo ditë. Përse 
nuk i mbete besnik premtimit tënd? Përse më le vetëm në çastet më të vështira të jetës sime, në ditët në të 
cilat kisha më së shumti nevojë për praninë tënde?”. 
 Zoti buzeqeshi: “Biri im, vogëlushi im, nuk kam pushuar të të dua as edhe një çast. Gjurmët e vetme që i 
sheh në ditët më të vështira të jetës sate, nuk janë të tuat por janë të miat...  
 Në ato ditë të mbaja në krah”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAVA 4 
1. Detyre GRUVERIT 14  
Përgatisim festën finale 
“Një dhuratë për festimin e harmonisë së gjetur” 

Çdo grup mbështjell një shportë me dhurata: brenda janë dhuratat që çdo anëtar grupi ka sjellë për të 
festuar harmoninë e gjetur dhe “kohën e lirë”. Çdo dhuratë është e shoqëruar nga një kartolinë urimi për 
vazhdimësinë e pushimeve (ose të jetës në përgjithësi). Gjatë Festes Finale te Falenderimit, koshat -i sillen 

në skenëdhe këmbehen koshat mes grupeve.. kështu dhuarata në fund këmbehen 
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Dita 14  
 

Tema: VETËSHKATËRRIMI I SË KEQES 
Puna ne grup  
• Janë situate dhe strategji të së keqes, në ambjentin tuaj, që luftojnë? Çfarë raporti ka midis 
grupeve? 
• Në çfarë mbështetesh për të përballuar dhe fituar mbi të keqen brenda teje? 
• A di të falesh? Trego një rast që ke faluar dikend? 
• A të ka ndodhur të bësh një gabim, dhe të tjerët të të falin? 
 
LOJRA PER FILLOREN 
 
OBJEKTIVI EDUKATIV 
• E keqja kalohet me dëshirën për të bërë mirë, për të ditur të falësh. 
 
1. Pengesat 
Nëse personat nuk janë të bashkuar ndërmjet tyre, ndahen dhe shkatërrohen. Grupi ecën, rritet nëse të 
gjithë pjestarët bashkëpunojnë. 
Çfarë pengon dëshirën time për të bashkëpunuar? 
Nënvizo dy pengesat më të mëdha sipas teje. 
 
• Të mos jesh mirënjohës. 
• Dembelizmi. 
• Egoizmi. 
• Urrejtja. 
• Mungesa e faljes. 
• Pak vëmendje. 
• Mos të dish të humbësh. 
• Mos të ndjekësh rregulla. 
• .... 
 
2. Japim një ndihmë grupit 
Çfarë mund të bëj, për të bërë, më mirë grupin? Familjen time? 
 
1. ............................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................................................... 
4. ............................................................................................................................................... 
 
Lutja: Historia: LËMOSHA 
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 Një ditë, shumë kohë më parë, në Angli një grua e mbështjellë me një veshje të leckosur, kalonte në mes 
të rrugicave të një fshati, duke trokitur në dyer dhe duke kërkuar lëmoshë. 
 Nuk kishte fat të madh. Shumë kush e fyente me fjalë, të tjerët e nxisnin qenin që ta largonte prej 
shtëpisë së tyre. Disa i gjuajtën copa buke të prishur e patate të kalbura. 
 Vetëm dy pleq, të cilët banonin në një shtëpi të vogël, në fund të fshatit e morën brenda gruan e shkretë: 
 “Ulu dhe ngrohu pak”, i tha plaku, ndërsa gruaja e tij po përgatiste një pjatë me qumësht të ngrohtë dhe 
një copë të madhe buke. Ndërsa gruaja e shkretë po hante, dy pleqtë i dhuruan disa fjalë e pak ngushëllim. 
 Të nesërmen, në fshat, ndodhi diçka e jashtëzakonshme. Një shërbëtor mbretëror solli në çdo shtëpi një 
fletë thirrëse me të cilën ftonte të gjitha familjet në kështjellën e mbretit. 
 Ftesa e papritur dhe befasuese shkaktoi një trazim të madh në fshat e pasdite të gjitha familjet, të veshura 
me kostum feste arritën në kështjellë. 
 Qenë të përcjellur në një sallë dreke madhështore dhe çdonjërit i caktuan nga një vend. 
 Kur u ulën të gjithë, kamarjerët filluan të shërbejnë. 
 Papritmas u dëgjuan murmuritje të forta zemërimi. Kamarjerët e zellshëm e të kujdesshëm i mbushnin 
pjatat me lëvozhga patatesh, me gur, me copa buke të mykur... Vetëm në pjatën e dy pleqve të cilët ishin të 
ulur në kënd, viheshin me kujdes e mirësi ushqime të përgatitura me shumë kujdes dhe gjellë shumë të 
shijshme. Papritmas në sallë hyri ajo gruaja me veshje të leckosur. Të gjithë heshtën. 
 “Sot - tha gruaja - i keni gjetur pikërisht ato që më keni dhuruar dje”. 
 Atëherë, e hoqi veshjen e grisur e cila e mbulonte. Nën veshjen e leckosur kishte një veshje të artë, dhe 
të mbushur me gur të çmueshëm.  
 Ishte mbretëresha. 
 
 
Dita e 15  
 

Tema: GJETJA E HARMONISË 
 
Tregimi: Një përqafim i madh me personazhet, festë e madhe në shesh.  
LOJRA PËR FILLOREN 
 
OBJEKTIVI EDUKATIV 
• E mira “fiton gjithmonë”. 
• Është bukur të rishihesh, të ritakohesh sërisht të bësh festë. 
 
... “Pastaj papritur një festë, e gëzuar dhe e gjallë, ashtu siç vetëm miqtë dinin të bënin...”. 
 
1. Prit, formo dhe ngjyros skenën 
 
Lutja: DUART E ZOTIT 
Një mësues udhëtonte me një nxënës i cili e kishte për detyrë të kujdesej për devenë. Një natë, pasi arritën 
në një bujtore nxënësi ishte aq i lodhur saqë nuk e lidhi devenë. 
“O Zot i dashur - u lut ndërsa shtrihej në shtrat -, kujdesu ti për devenë, po ta lë ty në roje”. Në mëngjes 
devéja ishte zhdukur. “Ku është devéja?”, e pyeti mësuesi. “Nuk e di”, u përgjigj nxënësi. “Duhet ta 
pyesësh Zotin! Dje isha aq i lodhur saqë ia besova Zotit devenë. Nuk është me siguri faji im nëse ka ikur 
apo nëse e kanë vjedhë. Me shumë qartësi i kam kërkuar Zotit që ai të kujdesej për të. Ai është përgjegjës. 
Po edhe ti vet gjithmonë më ke mësuar që të kem besim të plotë në Zotin, apo jo?”. “Duhet ta kesh besimin 
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më të madh në Zotin, por më parë lidhe devenë tënde”, iu përgjigj mësuesi. “Sepse Zoti nuk ka duar të tjera, 
përpos duarve tua”. 
Angazhimi: Falenderoj shokët e Gruverit, animatorët, motrat dhe prindërit për mundësinë që na dhanë. 
 
 
Dita 16 
 
Pregatisim festën dhe koshin e dhuratave  
 
1. “Hajdeni në festë” 
 
Qëllimi i lojës 
Të mendosh për festën finale është të mendosh për personat që duam të bashkëndajmë. 
 
Materiale 
Bileta/ftesa prej letre ose kartoni (format kartolinë) me objekte të ngjyrosura me fantazinë e secilit  
 
Mënyra 
Secili bën listën e personave të dëshirën të ftojë në festën finale dhe secilit i dërgon një biletë-ftesë 
personale. Do të ishte bukur, si shenjë të lirisë nga kushtëzimet dhe paragjykimet, të ftosh persona që në 
përgjithësi nuk janë kurrë të ftuar dhe jetojnë ditët, verën në vetmi (të moshuar, të varfër, persona 
handicap…). Animatorët dhe përgjegjësit e Qendrës vlerësojnë mundësinë. 
 
2. Shkuaj kartolinë e urimit duke menduar cfarë do t’i uroje vetes ( gjera konkrete) ose shokut tënd më 
të ngushtë por mos shëno emër) 
 

Lutja: TREGIMI: NJË LETËR DASHURIE 
 Për ditëlindje një princeshë mori prej të fejuarit të saj një kuti shumë të rënde dhe të një forme të 
çuditshme. 
 E padurueshme nga kurreshtja e hapi, dhe gjeti ... një gjyle topi. E dëshpruar dhe e tërbuar nga 
hidhërimi, e hodhi për tokë gjylen e zezë të bronzit. 
 Kur ra në tokë mbuloja e jashtme u hap e prej saj doli një top argjendi më i vogël. Princesha e kapi 
menjëherë. Duke e sjellur nëpër duar e shtypi lehtë mbi sipërfaqe. Sfera e argjendit u hap dhe prej saj doli 
një kuti me mbështjellëse të artë. 
 Kësaj radhe princesha e hapi kutinë me shumë lehtësi. Brenda, mbi një shtresë të butë kadifeje të zezë, 
ndriçonte një unazë e mbushur plot me xhevahirë të shkëlqyeshëm, të cilët së bashku formonin dy fjalë të 
thjeshta: TË DUA. 
 
 Shumë gjëra, që në shikim të parë na duken të vështira e të pakuptueshme, fshehin në brendësinë e tyre 
visare shumë të çmueshme. 
 Kur e marrim Biblë në dorë në fillim na duket si një gjyle topi e madhe dhe e rëndë, e formuar jo prej 
bronzi por prej letre. Nevojitet që të kërkojmë me kujdes visarin që fsheh brenda. Në fund me siguri do të 
mbesim të befasur me porosinë e saj: ZOTI TË DON. 
 
Dita 17 
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Festa: Mikpritja; Provat dhe aktivitetet –garat sportive 
Sugjerime mbi festen finale:  
A. Paraqitet Koshi i dhuratve ( me vleresim final) 
1.  Laboratoret Kulturore paraqesin arritjete e tyre  
Jepen Cmime për aktivitete sportive,  
ndërtohet ekspozita dhe jepen cmime per punimet më të mira 
B. Paraqitet Koshi i dhuratve ( me vleresim final) 
 
1“Në festë paraqesim diçka të organizuar” 
Çdo grup (në bazë të aftësive dhe ndjeshmërisë që ka fituar) përgatit një ndërhyrje për festën finale: një 
imitim (mbi një situatë simpatike të jetuar në grup), ose një kërcim ose një këngë… 
Në alternativë 
 
Të zbukurojmë ekspoziten finale me punimet e dorës të bëra gjatë eksperiencës së jetuar. Nëse është 
parashikuar shitje, mund të finalizohet për një mikrorealizim solidariteti (në favor të një fëmije nevojtar, 
të një familjeje në nevojë…). 
 
 

LOJRA ALTERNATIVE 
 

Lojra REZERVE  

Topa bore: femije te ndare ne dy skuadra. Nje rrjet volejbolli ose nje litar i larte dy metra dhe cdo 
femije i jepet nga nje top. Sapo te nise loja hidhen ne te gjitha menyrat e mundshme e vazhdimisht ne 
fushe perballe topave qe vijne nga fusha. Sapo te jepet sinjali NDAL, nuk hidhen me topa dhe 
numerohen ato qe jane ne secilen fushe. Fiton skuadra qe ka numrin me te vogel te topave ne fushe. 

Ylli rrotullues: femijet ndahen ne dy grupe secili ne forme rrethi.Femijet jane te ulur me kembet e 
shtrira perpara. Sapo mesuesi nise lojen femija qe ka topin do ia dorezoj shokut qe ka ne krah dhe shoku 
qe merren topin ia dorezon shokut tjeter e keshtu me rradhe derisa topi te arrij te femija qe e ka nisur 
lojen. Numri i anetareve te skuadrave duhet te jete i njejte per te dy grupet. Fiton skuadra qe i duhet me 
pak kohe per te kthyer topin ne piken e nisjes. 

Gara e pllakezave: nevojiten nje flete kartoni e forte dhe e trashe, nje evidenciator nje pale 
gershere. Priten nga kartoni per çdo lojtar 3 pllakeza pak me te medha se kemba e secilit. Zbukurohet 
pllakezat duke vizatuar shputat e kembeve. Pasi vendoset drejtimi kounkurentet duhet te plotesojne duke 
ecur siper pllakezave te kartonit, duke zhvendosur nga here pas here pllakezen qe qendronte pas, ne 
menyre te tille qe te formohet nje lloj pasarele e levizshme. Kush bie para finishit duhet te bej 10 hapa 
mbrapa. Fiton ai qe prêt i pari finishin. 

Nje, dy, tre …yll: Vendoset se kush duhet te rrije poshte. Lojtaret e tjere vendosen 15 hapa mbrapa. 
Lojtari i rradhes duke i kthyer shpinen lojtareve, thote me ze te larte nje,dy,tre...yll ! Duke u kthyer 
menjehere shqipton yll. Ne te njejeten kohe lojtaret e tjere duhet te levizin ne drejtim te tij. Ata duhen te 
ndalojne para se lojtari qe eshte poshte te rrotullohet dhe t’i kap ato duke levizur. N.q.s ato kapen duke 
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levizur ateher ekthehen nga fillimi, n.q.s kapen dy here atehere ai lojtar eleminohet. n.q.s ato nuk kapen 
nga lojtari qe eshte poshte atehere ai do te thote perseri nje,dy,tre...yll. Kush arrin i pari te lojtari qe 
eshte poshte fiton lojen. 

I burgosuri ne kulle: Nevojiten shami per gjysmen e lojtareve, lojtaret ndahen ne dy grupe. Nje 
grup formohet nga rojet dhe nje tjeter nga çliruesit. Nje nga keta te fundit duhet te luaj rolin e te 
burgosurit. Perreth tij me sy te mbyllur me shami, qendrojne rojet,ne menyre qe gati sa nuk arrin te 
preken duke shtrire krahet. Çliruesit duhet te kalojne vijen e rojeve per te arritur te i burgosuri dhe ta 
çlirojne ate, per ate dalin me ate pasi ta kene prekur.Rojet duhet te jene te kujdesshem ndaj cdo zhurme 
qe te perpiqen te prekin cliruesit. Lojtaret qe luajen rolin e rojeve mund te levizin krahet dhe trupin por 
nuk mund t’i ngrejne kembet nga toka. Kur nje clirues preket nderkohe qe perpiqet te hyje kthehet 
mbrapsht, nese kthehet nderkohe qe perpiqet te dalem e te burgosurin, behet edhe ai rob, i burgosur.Kur 
preket per here te trete eleminohet. 

Topi i helmuar (topa luftash): Shpallen ne fillim kufijt e fushes se lojes qe duhet ndare ne dy 
pjese te barabarta. Formohen dy skuadra me numer te barabarte lojtaresh ne lidhje me madhesin e fushes 
se lojes dhe vendosen njera perballe tjetres. Sapo jepet sinjali hidhet topi ne ajer. Ai qe e kap duhet te 
perpiqet te godase nje lojtar te skuadres tjeter me nje goditje te sakte. Nese lojtari i goditur nuk e mban 
topin pa e lene me ra ne toke eleminohet dhe duhet te dale nga fusha. Pastaj loja fillon perseri duke e 
hedhur topin ne ajer. Rregulli kryesor kush kap topin nuk mund te beje me shume se tre hapa, 
perndryshe eleminohet. Fiton skuadra qe eleminon te gjithe kundershtaret. 

Emra, sende, qytete…: Si material sherben flete letre dhe stilolapsa. Cdo lojtar ka nje flete dhe 
krijon nje tabele te ndare ne rreshta dhe kolona ne nje numer te caktuar nga lojtaret. Cdo kolone ka nje 
emer qe lojtaret e caktojne me marrveshje p.sh emer i pervecem, sende, qytete, ngjyra, lule, fruta, kafshe 
etj. Me rradhe zgjidhet nje germe e alfabetit dhe shkruhet ne cdo kolon nje fjale qe fillon me germen e 
zgjedhur. Kur nje lojtar mbaron se shkruari i thote te tjereve te ndalojne STOP, dhe te tjeret duhet te 
ndalin. Cdo fjale i jet 10 pike nqs askush tjeter nuk e ka shkruar, perndryshe vlen vetem 5 pike. Fiton 
kush mbledh me shume pike. 

Topa rrasa: Nevojiten nje top dhe disa rrasa. Lojtaret jane te ndare ne dy skuadra. Njera skuader 
formon nje katror te madhe. Ne qender te katrorit qendrojne rrasat. Ne mes eshte lojtari i skuadres tjeter. 
Ai duhet te vendos rrasat njera mbi tjetren deri sa te mos rrije asnje rrase ne toke. Nderkohe skuadra qe 
ka formuar katrorin e godet ate me top, nqs topi e prek lojtarin ai eleminohet dhe zevendesohet me nje 
lojtar te skuadres te tij. Lojen e fiton ajo skuader qe arrin t’i vendos te gjitha rrasat njera mbi tjetren. 

 


	Për të ndërtuar grupin
	Në grup
	1. Ditari i grupit
	2.Teater
	Disa shembuj
	3. Rregullorja e grupit


