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1 Introduzzjoni 
 
L-attivitajiet żviluppati għal tfal ta’ bejn 5 u 7 snin għandhom l-għan li jiżviluppaw l-attitudnijiet, 
il-ħiliet u l-għarfien intraprenditorjali li, fil-qosor, għandhom jippermettu lit-tifel ‘jibdel l-ideat 
f’azzjoni diġà f’din l-età bikrija li tibda ta’ 5 snin. 
 
L-edukazzjoni tal-intraprenditorija hija l-abbiltà li tidentifika opportunitajiet sabiex 
tittrasformahom f'valur ekonomiku jew soċjali għall-komunità li tinkludi ħiliet bħall-kreattività, il-
komunikazzjoni u l-abbiltà li timmaniġġja r-riżorsi, u ħafna aktar. Is-sett ta’ attivitajiet se 
jiżviluppa ħiliet intraprenditorjali li jgħinu lit-tfal jieħdu inizjattiva, eż. ħiliet ta’ komunikazzjoni, 
ħiliet ta’ kreattività, ħiliet ta’ kollaborazzjoni, ħiliet ta’ ħsieb kritiku u ħiliet ta’ ġestjoni ta’ proġetti. 
Il-kors huwa magħmul minn 24 attività mmirati għal tfal ta’ grupp ta’ età ta’ 5-7 snin. L-attivitajiet 
jikkonsistu f'logħob, esperjenzi iggwidati, attivitajiet u ħidmiet speċifiċi li għandhom jitwettqu 
fil-klassi u li għandhom jiġu realizzati prinċipalment fi gruppi: kull attività hija ddedikata għall-
iżvilupp ta' ħiliet waħda jew aktar importanti għall-Mind-Set intraprenditorjali. 
 
L-attivitajiet kollha tal-proġett huma differenti ħafna minn xulxin u jvarjaw fil-ħin, id-dinamika, 
il-materjali, u ovvjament l-għanijiet. Id-diversi attivitajiet proposti jistgħu jiġu adattati b’mod 
moderat skont iċ-ċirkostanzi loġistiċi u temporali preżenti fil-klassi u fil-ħin tal-attivitajiet kif ukoll 
għall-iżvilupp tat-tfal, peress li għalkemm id-differenza fl-età hija biss ta! sentejn, it-tfal 
jiżviluppaw malajr ħafna minn 5 sa 7 snin. 
 
Is-Sħubija tagħtik parir biex tippjana l-attivitajiet minn qabel billi ssib il-materjali rilevanti u ssib 
l-aktar post adattat biex twettaq l-attivitajiet. Għalhekk huwa possibbli li tiġi applikata 
flessibbiltà żgħira għall-eżekuzzjoni tal-attivitajiet filwaqt li xorta jinżamm l-għan ewlieni! 
Is-sekwenza offruta ta 'attivitajiet hija fakultattiva, Tista' tuża l-attivitajiet fis-sekwenza 
preferuta tagħhom, mhuwiex obbligatorju li tesegwixxi l-attivitajiet kollha. Kull attività hija biss 
ta' benefiċċju għall-iżvilupp tal-Mind-Set Intraprenditorjali tat-tfal. 
 
L-attivitajiet ġew żviluppati mill-organizzazzjonijiet li ġejjin: 
 

• “Art-Smart” – Latvja 
• “Il-Fondazzjoni Patrizio Paoletti” – l-Italja 
• “Sinteżi” – Ċipru 
• “Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen” – l-Awstrija 
• Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" - Bulgarija 
• Kindergarden privat “Mazais Princis” - Latvja 
• “Future Focus” - Malta 

 
2 Qafas ta 'ħiliet ta' attivitajiet 
2.1 Kurżità 
 
Skont diversi studji, il-forza moħbija li tistimula t-tagħlim hija l-kurżità: il-ferħ tal-esplorazzjoni 
jattiva l-ħsieb kritiku u r-raġunament. Għalhekk il-kurżità ttejjeb it-tagħlim. It-tfal jipperċepixxu 
differenza bejn dak li jafu u dak li jixtiequ jkunu jafu, irrispettivament minn jekk iridux jiksbu 
riżultati immedjati jew gradi tajbin. Diversi studji jissuġġerixxu li tfal kurjużi għandhom ħajja 
għanja u karriera aħjar tax-xogħol. Ħareġ ukoll li imgieba adattivi importanti, bħal attitudni 
mhux kritika, tolleranza ta 'ansjetà, emozzjonijiet pożittivi, umoriżmu huma kollha relatati mal-
kurżità. Korrelazzjoni mal-kuntentizza: Il-kurżità intellettwali tagħmel wieħed vitali u l-vitalità, 
min-naħa tagħha, tagħmel lil wieħed ferħan. 
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STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 
1. Insaħħu l-kurżità: Ħafna drabi t-tentazzjoni tkun li nippremjaw lill-istudenti meta l-kurżità 
twassal għal riżultat mixtieq jew grad tajjeb, iżda huwa aktar importanti li ninnutaw u nsaħħu 
l-kurżità meta narawha fl-azzjoni, pereżempju billi nsaħħu lill-istudenti meta jagħmlu 
mistoqsijiet. . 
2. Jgħallmu lill-istudenti kif jistaqsu mistoqsijiet ta! "kwalità#. Mistoqsijiet ta! "Kwalità# huma 
għodda vitali għall-kurżità. Mistoqsijiet tajbin fihom "għaliex?", "x'inhu?" u "kif?". 
3. Ifrex il-kurżità. Il-kurżità hija kontaġjuża: oħloq opportunitajiet għal attivitajiet tal-grupp għall-
istudenti sabiex jiġu involuti anke l-inqas studenti kurjużi. 
4. Kompli aġġorna l-għarfien tiegħek. L-aħbarijiet kurrenti jistgħu jwasslu lill-istudenti biex 
jistaqsu mistoqsijiet proattivi li jgħinu biex iġibu fid-dawl dak li hemm taħt il-wiċċ tal-problemi 
tas-soċjetà. 
5. Jgħallmu lill-istudenti jkunu xettiċi. "Skeptikos" li tfisser "osserva, teżamina". Persuna xettika 
teħtieġ aktar prova qabel ma taċċetta d-dikjarazzjonijiet ta’ xi ħadd bħala veri. Huwa lest li 
jisfida l-istatus quo b'moħħ miftuħ u permezz ta' diskussjoni sana. 
 
GĦAJR GĦALL-ATTIVITAJIET 
Attivitajiet tal-klassi b'karti deskrittivi 
1. Osserva, għal gruppi, oġġetti assolutament komuni (eż.: siġġu, ġibs, magna snack, ilbies, 
ikel) u tħarreġ lilek innifsek biex tistaqsi lilek innifsek kemm jista’ jkun mistoqsijiet ġodda 
dwarha li ma tafx dwarhom. tweġibiet. Il-mistoqsija dwar min ivvinta l-oġġett u l-ipoteżi dwar l-
iskop tal-invenzjoni hija essenzjali. Fit-tieni pass jista’ jiġi mistoqsi jekk u għaliex l-invenzjoni 
ħadmet, kif is-soċjetà bbenefikat minnha, kif l-inventur kellu benefiċċju minnha (ukoll 
ekonomiku). Dan il-kompitu se jkun akkumpanjat minn riċerka wkoll fil-ħin skolastiku żejjed. 
2. Għall-gruppi, jibdew l-ewwel mill-gazzetti lokali, imbagħad mill-istampa nazzjonali u 
jispiċċaw bl-istampa internazzjonali, estratti waħda mill-aħbarijiet tal-faċċata u tħarreġ bil-
ħames mistoqsijiet ewlenin (Min? X'inhu? Meta? Fejn? Kif? Għaliex ). 
3. Irrepeti l-eżerċizzju 2 fuq fatt li jikkonċerna l-ħajja tal-iskola ta’ kuljum (episodju ordinarju tal-
ġurnata). L-għan huwa li jiġi estiż il-proċess għal kemm jista' jkun fatti komuni, billi niskopru r-
rikkezza ta 'riflessjoni li kull avveniment individwali jista' jġib. Dan il-kompitu se jkun 
akkumpanjat minn riċerka anke barra l-ħin tal-iskola, relatata ma’ episodji tal-ħajja tal-familja. 
4. Studju tal-attitudni ta’ nies kurjużi kbar li bidlu l-istorja: es Leonardo Da Vinci, Isaac Newton, 
Luigi Galvani, Camillo Golgi, Alexander Fleming*. Estrazzjoni tal-attitudnijiet tagħhom, u 
eżerċizzju fil-klassi: "Kieku jien Leonardo da Vinci x'nagħmel billi josserva... (ix-xita, sħab, 
umbrella, insett fit-tieqa, eċċ...) (1A, 2A, 3A, 4A) 
 
Wara kull wieħed mill-eżerċizzji fil-klassi jew id-dar, staqsi lilek innifsek kif immodifikaw u 
arrikkejt il-proċessi tal-ħsieb, pereżempju, permezz tal-mistoqsijiet li ġejjin: X'nkun naf li ma 
kontx naf qabel? X’mistoqsijiet staqsejt lili nnifsi li n-nanniet is-soltu jagħmlu? Liema mistoqsija 
minn sieħbi impressjonatni b'mod partikolari? Għaliex? X’nimmaġina li jiġri lili u lil ħajti kieku 
kelli din l-attitudni l-ħin kollu? Huwa essenzjali li nakkumpanja liż-żgħażagħ fit-teħid ta' 
referenzi dwar l-istat emozzjonali tagħhom u l-effetti ta' benefiċċju ta' attitudni ta' kurżità: Kif 
ħassejtni waqt li staqsejt lili nnifsi dawn il-mistoqsijiet? 6. Xhieda ta’ intraprenditur li għandu 
kollox għall-kurżità. 
 
2.2 Kreattività 
Il-kreattività tidħol bis-sħiħ fl-ewwel 10, imfassla mill-Forum Ekonomiku Dinji (WEF), tal-ħiliet 
li r-reklutaturi u, b'mod ġenerali, id-dinja tax-xogħol ser ifittxu aktar fil-futur. Din il-kompetenza 
tokkupa, fil-fatt, it-tielet post meta titqies l-importanza tagħha fil-kuntest organizzattiv. 
Għalkemm il-kreattività ħafna drabi hija assoċjata mal-qasam artistiku, din il-ħila soft hija fil-
fatt forma vitali ta 'intelliġenza, li timbotta lin-nies biex jiskopru xi ħaġa ġdida f'oqsma differenti, 
li jagħrfu, fil-ħsibijiet u l-oġġetti, konnessjonijiet ġodda li jwasslu għal innovazzjonijiet, 
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soluzzjonijiet u bidliet. Il-kreattività, fil-fatt, hija marbuta mill-qrib mal-innovazzjoni, jiġifieri, it-
trasformazzjoni attivata mill-introduzzjoni ta 'novità, li tista' ssolvi l-problemi u ttejjeb il-prodotti, 
il-proċessi u s-sitwazzjonijiet. Hija proprju r-relazzjoni bejn il-kreattività u l-innovazzjoni li 
tispjega għaliex tal-ewwel hija element fundamentali fid-dinja tax-xogħol tal-lum. 
 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 
L-enfasi mhix daqstant fuq kif "jgħallmu l-kreattività# lit-tfal, imma kif jinħoloq ambjent fertili li 
fih il-kreattività tagħhom tieħu l-għeruq, tikber u tiżviluppa. 
1. Immaġina: Uri eżempji biex nistimulaw l-ideat Meta nipproponu attività, dejjem nibdew billi 
nuru eżempji ta’ proġetti, biex nagħtu idea tal-possibbiltajiet u biex nipprovdu ideat dwar kif 
nibdew. L-ewwel it-tifel jista 'jikkonċentra fuq li jimita l-eżempji offruti, imbagħad ikunu mħeġġa 
jibdlu jew jimmodifikaw l-eżempji, u jżidu l-mess personali tagħhom stess. 
  2. Offerta varjetà ta 'materjali: ipprovdi firxa wiesgħa ta' materjali biex iwettqu l-kompiti 
tagħhom. Aktar ma jkunu varjati l-materjali, aktar opportunitajiet għal proġetti kreattivi. 
3. Merħba kull tip ta ' "tagħmel" 
4. Agħti aktar importanza lill-proċess milli lill-prodott. Huwa importanti li nistaqsu lill-istudenti 
liema strateġiji użaw u minn xiex ġew ispirati, tħeġġeġ l-esperimentazzjoni, jaqsmu wkoll l-
istadji intermedji tal-proġetti, jitkellmu dwar dak li beħsiebhom jagħmlu wara u għaliex. 
5. Offri ħafna ħin biex taħdem fuq proġetti Għal feedback sinifikanti, sessjonijiet ta’ sagħtejn 
għal proġetti, għal riżultat aktar radikali, ġranet jew ġimgħat riżervati li matulhom l-istudenti 
jaħdmu esklussivament fuq proġetti. 
6. Intermedju u sehem L-adulti u t-tfal verament jikkollaboraw fuq proġetti. It-tfal huma stimulati 
minn ħidma f'tim. 
7. Irrifletti fuq il-pro/ess Importanti li t-tfal jg[arsu fil-pro;etti, aktar importanti li jirriflettu fuq dak 
li qed ji;ri. Per eżempju, "Kif ħarġet bl-idea għal dan il-proġett?" u "X'ssorprendik l-aktar?". 
8. Naqsmu r-riflessjonijiet Naqsmu mat-tfal il-proċessi tal-ħsieb tagħhom stess: huwa utli 
għalihom li jkunu jafu l-istrateġiji li tuża biex taħdem fuq il-proġetti u biex jgħaddu mill-problemi. 
Se jkunu aktar lesti li jirriflettu fuq il-ħsieb tagħhom stess u jkollhom mudell aħjar biex jagħmlu 
dan. 
9. Aktar soluzzjonijiet għall-istess problema Tħarreġ, waħedhom u flimkien mal-istudenti, biex 
isibu soluzzjonijiet varji għall-problemi li jiltaqgħu magħhom, inklużi dawk strutturati f’attivitajiet 
ta’ tagħlim. 
 
2.3 Tagħlim mill-Iżbalji 
 
L-iżbalji huma parti inevitabbli mill-esperjenza tal-ħajja tagħna u jippresiedu kwalunkwe 
proċess ta’ tagħlim. Li wieħed jippretendi li l-iżball ma jeżistix ħlief li jiġi kkoreġut huwa l-
approċċ ħażin. Li trid tevita l-iżball tfisser li tieqaf u twaqqaf it-tagħlim. Għal din ir-raġuni 
nippruvaw noħolqu atmosfera li fiha jitħalla jesperjenza l-emozzjoni mingħajr ebda biża’ u li 
fiha titqies bħala mezz biex issir konxju tal-possibbiltajiet. Hawn ta’ min jenfasizza li l-proċess 
ta’ korrezzjoni għandu jitqiegħed f’kunċett umanistiku-affettiv tad-didattika: l-iżball huwa 
parti naturali mill-proċess tat-tagħlim u l-istudent irid isib fl-għalliem, f’sħabu, fis-sistema 
edukattiva b’mod ġenerali l- fehim meħtieġ sabiex l-iżball ma jwassalx għal sitwazzjonijiet ta 
'ansjetà; huwa meħtieġ li jiġu promossi forom ta’ korrezzjoni li jwasslu għal inkoraġġiment u 
jiżviluppaw il-ħiliet ta’ awtokorrezzjoni tal-istudent u li tiżdied l-awtonomija kritika tiegħu 
wkoll fil-ġestjoni tal-iżball. 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 

1. Nagħrfu l-iżbalji u għaliex ġraw. 
2. Sabiex titgħallem mill-iżbalji, huwa importanti l-ewwel nett li takkumpanja lill-

istudenti biex jagħrfuhom u jifhmuhom. Xi drabi diffiċli nirrikonoxxuhom għax ikun 
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hemm dissonanza konjittiva, stat ta’ tensjoni psikoloġika u emozzjonali: li nammettu 
żball spiss ikun f’dissonanza mal-istima tagħna nfusna, sal-punt li nsibu ruħna 
niġġustifikawh jew nattribwuh lil xi ħadd ieħor. sabiex ma niddubitawx opinjonijiet 
profondi dwarna nfusna. Ir-rikonoxximent tal-iżball huwa relatat mal-kawża tiegħu: l-
istudent jaf il-mod korrett jew huwa distratt? 

3. Tidramatizzax l-iżbalji, użahom bħala opportunità ferrieħa għat-tagħlim fi grupp (żball 
rikorrenti fil-klassi, kollettiv u ġeneriku) u privileġġjat (individwali u speċifiku). 

4. Evalwa mill-ġdid l-iżbalji, kull żball jista 'verament ikun kreattiv peress li jiġġenera 
opportunità biex tirrevedi l-proċedura, ir-reżistenza, jew estratti ħiliet oħra. Dejjem 
emfasizza dak li tgħallimt minn dak l-iżball! 

5. Agħmel żbalji: agħmelhom apposta. Prattika tintroduċi lilek innifsek f'sistema ta 'żbalji 
kkontrollati. Stedina biex ma narawx l-iżball bħala għadu iżda bħala sieħeb inevitabbli 
u siewi. 

6. Uża l-iżball b’mod kreattiv biex qatt ma terġa’ tinsa u tieħu pjaċir b’kompetenza. 
“F’kull żball hemm il-possibbiltà ta’ storja” G. Rodari. es: il-vokali li jinbidlu jibdlu l-
affarijiet, u jitwieldu l-istejjer. 

7. Studju Eżempji ta' żbalji illustri. es L-iskoperta tal-Amerika hija riżultat ta’ żball: 
Kristofru Kolombu kien konvint li jasal fl-Indji. Leonardo Da Vinci, ġenju per eċċellenza, 
laħaq miri u ħoloq kapolavuri anke jekk - jew aħjar: grazzi għall-fatt li - ġabar ħafna 
żbalji (il-magni li jtajru, kollha fallew, jew it-teknika tal-pittura użata għall-Aħħar Ċena, 
biss biex nagħti ftit eżempji. 
 

2.4 Li tieħu inizjattiva 
Sens ta’ inizjattiva huwa li tkun taf kif tittraduċi l-ideat f’azzjoni. Dan jinkludi l-
awtovalutazzjoni, il-kreattività, l-innovazzjoni u t-teħid tar-riskju, kif ukoll il-kapaċità li 
tippjana u timmaniġġja proġetti biex jintlaħqu l-għanijiet. Huwa essenzjali li tkun tista! tevalwa 

l-aspetti pożittivi u negattivi ta! għażliet differenti u l-konsegwenzi possibbli, iżda wkoll li 
niddiskutu u jargumentaw fi gruppi l-kriterji u l-motivazzjonijiet tal-għażliet, jenfasizzaw fatti, 
riskji, opportunitajiet u nisimgħu l-motivazzjonijiet ta’ ħaddieħor. It-teħid tal-inizjattiva huwa 
relatat mal-ħila li jittieħdu deċiżjonijiet individwalment u fi gruppi, l-evalwazzjoni fost 
alternattivi differenti u l-motivazzjoni tal-kriterji tal-għażla, il-valutazzjoni tal-vantaġġi u l-
iżvantaġġi, ir-riskji u l-opportunitajiet u l-motivazzjoni tal-għażla finali. Programmi mmirati 
lejn l-iżvilupp tal-kreattività għandhom valuri multipli fit-titjib tat-tfal, minbarra l-
preparazzjoni għad-dinja tax-xogħol, anke għall-involviment, il-motivazzjoni u l-prestazzjoni 
fl-iskola u fil-ħajja; aspetti li jinfluwenzaw b!mod pożittiv it-tnaqqis tal-frustrazzjonijiet, it-
tnaqqis tat-tensjonijiet u l-kunflitti. 
  STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 

1. Jippromwovu kuntesti fejn l-istudenti jiġu stimulati biex jiffokaw fuq is-smigħ u l-qari 
tal-messaġġi verbali u mhux verbali tal-ħbieb tagħhom 

2. Tagħlim tat-tekniki tas-smigħ 
3. Appoġġ lill-istudenti biex jiddefinixxu b'mod ċar l-għan li jridu jiksbu fil-

komunikazzjoni Ħarrġi lill-istudenti għal attitudni pożittiva u proattiva anke taħt 
pressjoni 

4. Tħarreġ lill-istudenti biex jagħtu l-opinjoni tagħhom 
5. Favur kuntesti fejn il-grupp "jirbaħ# u mhux l-individwu 
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6. Jappoġġaw lill-istudenti fl-użu korrett tal-midja soċjali sabiex il-komunikazzjoni 
diġitali ma tissostitwixxix ir-relazzjoni empatika (dak li m’għandux jiġi kkomunikat 
permezz tal-midja) iżda tista’ minflok issaħħaħ il-kuntatt (meta l-midja tasal fejn ma 
naslux aħna, pereżempju jipprovdu għarfien). 
 

2.5 Ħidma f'tim u komunikazzjoni 
 
Din il-ħila għalhekk timplika paċenzja, qalb tajba u empatija. Li jkollok ħiliet ta’ ħidma f’tim 
ifisser kemm li tkun kapaċi timmedja u tiltaqa’ ma’ ħaddieħor, kif ukoll li tkun tista’ titlob l-
għajnuna. Din il-ħila timplika li tkun kapaċi taqsam is-suċċessi u d-diffikultajiet, titgħallem 
mill-iżbalji, li tkun taf tieħu r-responsabbiltà mingħajr ma titxerredha fuq ħaddieħor, u tkun taf 
kif "tħallat" fil-kuntest. Huwa kruċjali li taħdem flimkien ma 'oħrajn biex tkun taf kif 
tikkomunika u tkun ippreparat għal titjib u awto-korrezzjoni. It-Tagħlim Koperattiv huwa 
metodoloġija ta’ tagħlim speċifika li permezz tagħha l-istudenti jitgħallmu fi gruppi żgħar, 
jgħinu lil xulxin u jħossuhom koresponsabbli għal xulxin. Il-komunikazzjoni hija l-għodda 
ewlenija biex wieħed jifhem u jidħol f’relazzjoni ma’ xulxin u mal-komunità. Il-proċess ta’ 
komunikazzjoni jmur lil hinn mis-sempliċi att ta’ trasferiment ta’ messaġġ: jimplika l-abbiltà 
li “jilħaq għan”. Il-komunikazzjoni hija wkoll komposta minn elementi para-verbali 
fundamentali, it-ton tal-vuċi, wiċċ, ġesti, vokabularju, grammatika. 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM (Appoġġ lill-istudenti biex) 

1. Jippromwovu kuntesti fejn l-istudenti jiġu stimulati biex jiffokaw fuq is-smigħ u l-qari 
tal-messaġġi verbali u mhux verbali tal-ħbieb tagħhom 

2. Tagħlim tat-tekniki tas-smigħ 
3. Jappoġġaw lill-istudenti biex jiddefinixxu b'mod ċar l-għan li jridu jiksbu fil-

komunikazzjoni 
4. Tħarreġ lill-istudenti għal attitudni pożittiva u proattiva anke taħt pressjoni 
5. Tħarreġ lill-istudenti biex jagħtu l-opinjoni tagħhom 
6. Favur kuntesti fejn il-grupp "jirbaħ# u mhux l-individwu 
7. Jappoġġaw lill-istudenti fl-użu korrett tal-midja soċjali sabiex il-komunikazzjoni 

diġitali ma tissostitwixxix ir-relazzjoni empatika (dak li m’għandux jiġi kkomunikat 
permezz tal-midja) iżda tista’ minflok issaħħaħ il-kuntatt (meta l-midja tasal fejn ma 
naslux aħna, pereżempju jipprovdu għarfien). 

 
2.6 Kif tiddefinixxi mira 
Marbuta mal-ħila li tiddefinixxi l-għanijiet hemm il-ħila essenzjali li tagħti “tifsira” lill-ħajja, triq 
komposta minn kostellazzjoni ta’ mikro-miri, proċess fundamentali biex tesperjenza 
emozzjonijiet pożittivi, sodisfazzjon għas-suċċess u involviment. Il-moħħ tagħna evolva taħt il-
bandiera tal-attività: nistabbilixxu miri ġodda u nilħquhom b'tenaċità u soluzzjoni tal-problemi. 
In-nuqqas ta 'għanijiet mhux fid-DNA tagħna, u fil-fatt jagħmilna nesperjenzaw sens profond 
ta' vojt. Li nkunu nafu kif nagħtu l-għanijiet jagħti tifsira lill-ħajja, li naġixxu direttament fuq il-
benesseri, iżid l-istima personali, jagħmilna niskopru interessi ġodda u nwasslu azzjonijiet 
b’mod strateġiku u effiċjenti. It-twettiq tal-għanijiet fl-aħħar iġib lill-adulti u lit-tfal f'kuntatt ma 
'nies oħra u l-kostruzzjoni ta' relazzjonijiet sinifikanti (skop komuni). 
STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM (Appoġġ lill-istudenti biex) 

1. Skopri x’iħobbu jew il-problema li jridu jsolvu: il-fażi inizjali tat-triq li fiha għandna 
nidentifikaw l-interessi tagħna – jekk ma nafuhomx diġà – permezz ta’ mistoqsijiet bħal 
“X’jimpurtani tassew? ", "Xi nħobb naħseb dwar?", L-għanijiet tat-tifel għandhom ikunu 
tiegħu/tagħha (mhux l-adulti ta' referenza). 
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2. Iddetermina l-għan, L-ewwel pass biex jinkiseb għan huwa li tidentifika wieħed b'mod 
preċiż. 

3. Iċċara bir-reqqa l-għan: staqsi lit-tifel jiffoka u jikteb għaliex irid jilħaq dak l-għan. 
4. Iddefinixxi miri speċifiċi 
5. Iddetermina ż-żmien li fih tilħaq l-għan. Il-miri fit-tul se jkollhom skadenzi futuri meta 

mqabbla ma 'miri għal żmien qasir, u huwa għalhekk li huwa importanti li "taqsam" miri 
fit-tul f'miri għal żmien qasir. (eż. It-tagħlim tal-iskali fuq il-pjanu f’ġimagħtejn huwa 
għan speċifiku bi skadenza). 

6. Elenka l-passi meħtieġa biex tilħaq l-għan: appoġġ lill-istudenti biex jifhmu kif jilħqu l-
mira tagħhom. Għal mira fit-tul, trid tiffoka fuq miri intermedji li huma wkoll motivanti. 
 

2.7 Litteriżmu finanzjarju 
It-tagħlim dwar il-finanzi minn età bikrija ta’ 5 snin, se jippermettilhom ikunu ċittadini attivi 
f’sitwazzjonijiet differenti ta’ kuljum, mhux biss f’termini ta’ kunċetti, iżda wkoll f’termini ta’ 
imġieba li għandhom x’jaqsmu ma’ għażliet etiċi bażiċi u li jiddeterminaw iż-“żgħir”. "ġesti ta' 
xiri, tfaddil, dejn, diferiment ta' nfiq, benesseri u solidarjetà. Ir-riflessjoni dwar l-użu tal-flus trid 
tibda minn każijiet diverġenti profondament: il-kriżi ekonomika, id-dematerjalizzazzjoni tal-flus, 
il-kapaċità ta’ xiri tal-familji. Huwa fundamentali, minn età żgħira, li wieħed jifhem il-valur tal-
flus u l-mekkaniżmi li jiggwidaw l-ekonomija, fl-aktar forom sempliċi tagħha: profitt, tfaddil, 
investiment, rigal. Il-flus għandhom jinftiehmu bħala strument ta’ ppjanar usa’, kapaċi li 
jħaddan l-isferi differenti ta’ azzjoni tal-ekonomija. 
  STRATEĠIJI GĦALL-GĦALLIEM 
  Introduċi fil-klassijiet temi u xogħlijiet ta’ approċċ u fehim tal-ekonomija u l-finanzi permezz 
tal-għarfien u l-esperimentazzjoni ta’ tliet kunċetti makro li għalihom jikkorrispondu daqstant 
ambjenti kunċettwali: 

1. GĦAŻLIET EKONOMIĊI INDIVIDWALI Temi bħall-ispejjeż tax-xogħol, il-ħolqien tal-
prezzijiet, kif tagħmel ir-rilokazzjoni tal-produzzjoni, il-kwalità tal-materja prima. It-tfal 
jaħsbu dwar għaliex ċertu oġġett għandu ċertu prezz 

2. EKONOMIJA TAL-KOLLETTIVITÀ Il-ġid pubbliku u t-taxxi. Oġġetti pubbliċi ma jistgħux 
jinbiegħu, mhux għax m’għandhomx prezz, imma għax huma ta’ kulħadd: ħadd 
m’għandu dritt ibigħhom u jixtrihom. u jsibu ruħhom ma’ parti mill-belt. 

3. IĊ-ĊIKLU TA’ EKONOMIJA bl-introduzzjoni ta’ tliet suġġetti ekonomiċi: min ifaddal, 
banek u negozji, li jindirizzaw kunċetti komuni bħal ATM, bank, karta ta’ kreditu, 
ipoteka, self, imgħax, pagi. 

 
GĦAJR GĦALL-ATTIVITAJIET 

1. Attivitajiet "is-suq" (eż.: il-klassi hija maqsuma f'bejjiegħa u xerrejja u t-tfal jilagħbu fis-
suq, bejgħ u xiri ta 'pakketti ta' għaġin, jiddeċiedu l-prezz, iħallsu lill-ħaddiema. Il-katina 
kollha hija rikreata: kull prodott għandu jinxtraw mill-bejjiegħ bl-ingrossa b’ċertu prezz 
u jinbiegħu mill-ġdid bi prezz ogħla Ix-xerrejja għandhom flus għad-dispożizzjoni 
tagħhom u jiddeċiedu kif jużawhom). 

2. Attivitajiet "il-ġid pubbliku" (eż.: Ejja nitkellmu per eżempju dwar il-bliet, li jridu jkunu 
nodfa. Imma min iħallas għall-indafa tagħhom jew biex jirranġa triq miksura Jiddaħħal 
is-suġġett tat-taxxi. It-tfal iridu jiddeċiedu kemm minn flushom biex jonfqu biex iżommu 
l-belt nadifa jew biex jibnu triq ġdida.Jiddiskutuha flimkien u jiddeċiedu fuq figura, 
jiġbruha u jużawha biex jixtru biċċiet ta’ puzzle kbir li jirrappreżenta t-toroq, l-iskola, il-
park. jekk iċ-ċifra tkun baxxa wisq it-tfal jistgħu jixtru biss parti mill-biċċiet meħtieġa eċċ 

3. Attivitajiet "Ċiklu ta' l-ekonomija" (eż.: ċirku li fih jiżviluppa ċ-ċiklu ekonomiku. Iċ-
ċittadini jiġbru t-tfaddil, jagħtuh lill-banek li jagħmluhom disponibbli għall-kumpaniji li 
jimpjegaw liċ-ċittadini. Issimula ċ-ċiklu permezz ta' esperjenzi konkreti, pereżempju il-
ħtieġa li tixtri dar jew tibda negozju). 

4. Għal kull fażi stieden rappreżentant/imprenditur biex jgħid kif taħdem 
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3 Sett ta' Attivitajiet 
3.1 Investiga l-oġġett 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Investiga l-oġġett 

NUMRU TAL-OUTPUT IO1 

SIEĦEB Fondazione Patrizio Paoletti 

ATTIVITÀ U KLASSI Attività CUR-A8 
Klassijiet 5-7 

TUL Il-ħinijiet għall-attività huma sessjonijiet ta' massimu ta' 30'/45'. 
L-attività tista' għalhekk tinqasam f'aktar sessjonijiet sabiex tippermetti l-parteċipazzjoni 
tal-gruppi/tfal kollha. 
  

GĦANIJIET  
It-tfal huma intrinsikament kurjużi u għandhom għatx għall-għarfien. Studju tal-
Università ta' Michigan ipprovat turi li kurżità biss, mifhuma bħala karatteristika 
soċjo-emozzjonali, tista' fil-fatt tmexxi t-tfal biex jitgħallmu, u jrawwmu kisba 
akkademika mtejba.   
 
Għanijiet:  
- jitgħallmu li dinja infinita ta' skoperti tinsab wara oġġetti ta' kuljum; 
- jinkoraġġixxu rispons emozzjonali, għax il-kurżità tibda bl-emozzjoni;  
- jippromwovu x-xewqa li jitgħallmu;  
- jippromwovi sens li tkun kapaċi tiskopri u tinvestiga xi ħaġa;  

MATERJALI L-għalliem jagħżel suġġett (eż. "artisti kontemporanji", "ikel tradizzjonali", "annimali 
lokali" jew "annimali eżotiċi"). Jekk l-għalliem jagħżel suġġett komuni (eż. "ikel lokali"), 
mhuwiex meħtieġ li jinkisbu materjali speċifiċi minħabba li l-istudenti huma diġà 
familjari magħhom. Jekk l-għalliem jagħżel suġġett inqas magħruf, l-għalliem għandu 
jagħżel ukoll xi stampi li jwasslu b'mod ċar is-suġġett (pereżempju, bl-użu ta' kotba, 
ritratti, slajds, jagħżlu 10 stampi ta' artisti kontemporanji, b'eżempju wieħed jew tnejn 
tax-xogħol ta' kull wieħed).  
Sussegwentement, ir-riċerka magħmula mill-istudenti se żżid ma' din id-"database" ta' 
għarfien u materjali permezz tal-informazzjoni u r-ritratti li jippreżentaw fil-klassi.  
 
Il-valur miżjud ewlieni ġej minn li ssir l-istess attività ma' għalliema li jgħallmu dak is-
suġġett (eż. "kompożituri" għall-mużika, "skoperti xjentifiċi" jew "xjenzati" għax-xjenza 
eċċ.)  

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

 
Istruzzjonijiet: 
Agħżel suġġett/kategorija.  
Ippreżenta 5-10 elementi / oġġetti minn din il-kategorija. 
Aqsam il-klassi skont l-interess fl-aspetti ppreżentati (eż. grupp wieħed ta' tfal jista' jkun 
dawk li għażlu l-istess stampa jew ikel eċċ.).  
Staqsi mistoqsijiet: "x'nafu dwar dan l-element/oġġett?", billi nużaw dawn il-mistoqsijiet 
biex nistimulawhom (min ivvinta/ħoloqha? minn xiex huwa magħmul? minn fejn jista' 
jinstab? eċċ.).  
Staqsi mistoqsijiet biex tiskopri kemm ma nafux dwar l-oġġett / oġġett.  
Assenja l-kompitu li titgħallem kemm jista' jkun dwar is-suġġett. L-ewwel pass f'dan 
huwa li t-tfal joħolqu kemm jista' jkun lista ta' mistoqsijiet, u mbagħad jippruvaw 
iwieġbuhom. NB: il-prijorità għal dan il-kompitu hija li tinħoloq lista twila u inkwiżittiva 
li tista' tiġi estiża matul il-kompitu.  
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Għalhekk, kull grupp se jintalab li:  
- Oħloq lista ta' mistoqsijiet biex sussegwentement twieġeb.  
- Agħmlu xi riċerka flimkien biex tipprova ssibu t-tweġibiet. "Investigazzjoni" hija 

assenjata lil gruppi ta' tfal (l-għalliem jiddetermina jekk tali riċerka għandhiex bżonn 
issir fil-klassi jew fid-dar).  

- Fl-aħħar, tipproduċi lista ġdida ta' mistoqsijiet addizzjonali li jirriżultaw mir-riċerka 
magħmula u t-tweġibiet relattivi.  

- Ippreżenta x-xogħol fil-klassi. Kull student jippreżenta l-karatteristiċi misjuba: 5-10' 
għal kull preżentazzjoni tal-grupp + 5' għal mistoqsijiet li jirriżultaw mill-
preżentazzjoni (total għal kull preżentazzjoni 10'-15'). 

- Staqsi lill-klassi għal aktar mistoqsijiet u informazzjoni interessanti. 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 

Ara l-materjal  

PREPARAZZJONI TAL-
GĦALLIEM/A 

Staqsi mistoqsijiet u ffoka fuq l-inkoraġġiment ta' inkjesti passjonati u inkwiżittivi (eż. 
ġib affarijiet interessanti fil-klassi) 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem se jevalwa:  
- Il-gruppi ħarġu b'ħafna mistoqsijiet?  
-     Il-kwalità tal-mistoqsijiet kienet tirrifletti approċċ kurjuż?  
- Kemm kienu involuti l-gruppi individwali fir-riċerka? 
- Il-membri tal-gruppi wrew il-kapaċità li jinvolvu ruħhom emozzjonalment u kurjużi?  

 
3.2 X'jista' jkun? 
 

ISEM L-ATTIVITÀ X'jista' jkun? 

NUMRU TAL-OUTPUT IO1 

SIEĦEB Fondazione Patrizio Paoletti 

ATTIVITÀ U KLASSI Attività: CREA – A6 
Klassi: 5-7 snin 

TUL 30 minuta kull sessjoni  

GĦANIJIET - Jippromwovu l-ħsieb laterali: jiġifieri, iħarsu lejn problema minn perspettivi differenti 
- l-approċċ tradizzjonali huwa dwar il-konċentrazzjoni fuq soluzzjoni speċifikament għal 
problema.  
- Skopri u ħeġġeġ il-ħsieb kreattiv, jiġifieri, il-kapaċità li ssib soluzzjonijiet differenti 
għall-istess problema.  
- Raġuni flessibbli u fluwidu.   
- Sib soluzzjonijiet oriġinali, mhux mistennija. 

MATERJALI  
- 10-20 oġġetti ta' kuljum (eż.: sponoż, pinzell, moxt, lipstick, ħabel, kappell, toilet 

paper...) 
- basket  
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

Tibda minn oġġetti komuni li għandhom użu preċiż, kull tifel u tifla jiġu mħeġġa jużaw 
l-oġġetti b'mod differenti. Pereżempju: sponża tista' tintuża bħala timbru, tista' twaħħal 
kuxxin jew tista’ tintuża biex iżżejjen l-ilbies. 
 
Studenti f'ċirku, potenzjalment bilqiegħda.  
Il-kliem mhux essenzjali.   
L-għalliem jieħu oġġett mill-basket u jibda jużah b'mod li jkun differenti mill-użu 
maħsub tiegħu.  
Għaddi l-oġġett lill-ewwel student, li huwa mitlub ukoll jużah b'mod mhux tas-soltu li 
huwa differenti mill-ewwel mod. Il-punt ewlieni huwa li kull idea waħda tingħata 
importanza. Dan iħeġġeġ lill-istudenti biex jiffukaw u jirrealizzaw in-natura tal-għaġeb 
ta' ideat ġodda.  
 
L-ordni tat-tfal tkun trid tinbidel biex tvarja l-kumplessità għalihom.  
Fi tmiem is-sessjoni, se jkun hemm mument iddedikat biex jaqsam kif marret l-attività, 
iggwidata mill-għalliem, li se jiffoka fuq:  
- jenfasizzaw li kollha kienu eċċellenti għall-użu tal-KREATTIVITÀ tagħhom; 
- juru li din l-attività rawmet l-intelliġenza tagħhom (il-ħolqien ta' mogħdijiet ġodda 

f'moħħhom); 
- tħeġġiġhom iħarsu lejn l-affarijiet minn perspettiva differenti kull darba li jiftakru; 
Din l-esperjenza ssir saħansitra aktar utli meta għalliem ikun jista' jiftakar, kemm 
kollettivament kif ukoll individwalment, l-ideat waqt mumenti delikati (eż. "tiftakar 
x'għamilt bil-moxt").  

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 

Xejn essenzjali.  
Fejn possibbli, jista' jkollu impatt aqwa biex juri stampi taż-żoni attività bħal din 
tistimula fil-moħħ u kif il-moħħ jinbidel meta regolarment nagħmlu affarijiet kreattivi 
(mogħdijiet ġodda)  

PREPARAZZJONI TAL-
GĦALLIEM/A 

Iffoka fuq li tersaq lejn l-eżerċizzju b'meravilja ġenwina u kurżità.  
Wara, agħmel nota ta' kwalunkwe osservazzjoni dwar it-tfal, sabiex dawn ikunu jistgħu 
jintużaw maż-żmien biex itejbu l-kreattività tagħhom  

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

- It-tfal ipparteċipaw b'involviment fl-attività? 
- Irnexxielhom isibu modi ġodda u kreattivi biex jużaw l-oġġetti? 
- Stagħġbu jiskopru li jistgħu joħolqu użi differenti għal oġġetti komuni ħafna?  

 
3.3 Trattament ta' Sentimenti 
 

ISEM L-
ATTIVITÀ 

Trattament ta' Sentimenti 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

 
IO1 

SIEĦEB Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

TW-A6 
Klassijiet: 5-7 snin 

TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Ħidma u komunikazzjoni f'tim 

 
Oħrajn: Kreattività 
 
 



2020-1-LV01-KA201-077505 
KIDPRENEURSHIP - żvilupp  
tal-mentalità intraprenditorjali fit-tfal tagħna 
 

 

 
MATERJALI  

• Flashcards 
• Combi-Flashcards 

 
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

L-ewwel livell: 
• L-għalliem jintroduċi s-suġġett billi juri lill-istudenti r-ritratti 
• L-għalliem jagħti lill-istudenti flashcard 
• L-għalliem jagħti eżempju u juri s-sentiment, li jidher fuq flashcard, fil-

pantomima. 
 

• L-istudenti huma mitluba jagħmlu pantomima bis-sentimenti li jidhru fuq il-
flashcard. 

• L-istudenti l-oħra huma mitluba jidentifikaw is-sentiment. 
 
Il-livell li jmiss: 

• L-għalliem jinforma lill-istudenti li issa għandhom joqogħdu f'ċirku u jsarrfu 
sensazzjoni fil-widna tat-tifel fuq il-lemin tiegħu/tagħha. Dan it-tifel jimita’ s-
sentiment u l-oħrajn iridu jaqtgħu s-sentiment. 

 
• L-istudenti l-oħra huma mitluba jidentifikaw is-sentiment. 

 
Il-livell li jmiss: 

• L-għalliem jintroduċi l-karti kombinati. Dawn huma karti li fuqhom jidhru n-nies 
(nanna, infermiera, ...) u taħthom hemm l-istat emozzjonali ta' dawn in-nies 

• L-għalliem jitlob lill-istudenti biex jagħmlu pantomima lin-nies u s-sentimenti 
tagħhom. 

• L-għalliem jitlob lill-istudenti l-oħra biex jidentifikaw dak li jidher. 
 

• L-istudenti huma mitluba jpoġġu lilhom infushom fid-dinja emozzjonali tan-nies 
murija. 

• L-istudenti huma mitluba jidentifikaw dak li huwa muri. 
• L-istudenti huma mħeġġa joħorġu u jaġixxu. 
• L-istudenti huma mħeġġa jieħdu rwoli oħra. 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 
 

• Flashcards 
• Combi-Flashcards 

 
 

PREPARAZZJONI 
TAL-
GĦALLIEM/A 

 
• Biex tikseb il-materjal meħtieġ qabel is-sessjoni 
• Biex tipprepara viżwali relatati 
• Għat-tħejjija tal-flashcards tista' tfittex stampi sbieħ fuq www.pixabay.com 

 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Din l-attività għenet lill-istudenti jikklassifikaw is-sentimenti? 
• L-attività għenet lill-istudenti biex jempatizzaw u jifhmu l-emozzjonijiet ta' 

ħaddieħor? 
• L-attività għenet lill-istudenti biex joħorġu minnhom infushom u biex 

jikklassifikaw u juru sentimenti kif suppost? 
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• L-attività għenet lill-istudenti jifhmu aħjar is-sentimenti tagħhom stess u 
jirrealizzaw li s-sentimenti ħafna drabi ma jintwerewx u jidhru fil-forma ta' 
aggressjoni jew vjolenza kontrihom jew kontra ħaddieħor? 

 

3.4 Involvi ruħek ma' Veru jew Falz 
 

ISEM L-
ATTIVITÀ 

Involvi ruħek ma’ Veru jew Falz 
 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

 
IO1 

SIEĦEB FUTURE FOCUS  
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

CUR-A4-2 
Klassijiet: 5-8 snin 

TUL 20 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Kurżità 

 
Oħrajn:  
 

MATERJALI  
• Pakkett ta' noti li jwaħħlu 

 
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem għandu jintroduċi s-suġġett billi juri l-viżwali lill-istudenti 
• L-għalliem jagħti lill-istudent żewġ noti li jwaħħlu: waħda li tgħid 'vera' u waħda 

li tgħid 'falza' 
• L-għalliem jagħmel stqarrija eż: 

 
Huwa tajjeb li tgħum barra meta tkun bir-ragħad u x-xita 
 

• L-istudent huwa mħeġġeġ jikkunsidra b'mod kritiku jekk id-dikjarazzjoni hijiex fil-
fatt vera jew falza 

• L-istudent jagħmel l-għażla tiegħu u jpoġġi n-nota li twaħħal korrispondenti 'l 
isfel 

• L-istudent huwa mħeġġeġ jispjega l-proċess tal-ħsieb wara n-nota li twaħħal 
magħżula 
 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 
 
ARA: https://www.youtube.com/watch?v=t9CcHqtReTc 
 
ARA: https://www.youtube.com/watch?v=6vzcQnn1l88 
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PREPARAZZJONI 
TAL-
GĦALLIEM/A 

 
• Biex tikseb il-materjal meħtieġ qabel is-sessjoni 
• Biex tipprepara viżwali relatati 

 
NOTA għall-għalliem/a: 

Għal tfal żgħar ħafna, jista’ jkun il-każ li l-attività ma tistax tiġi implimentata bil-vidjows 

minħabba li għandhom bżonn iż-żmien biex jaħsbu jew jeħtieġu spjegazzjoni. Ikun tajjeb 

li tiżola l-istampi u tpoġġihom fuq il-‘power point’ biex tagħtihom ħin biex jaħsbu.  

It-tema u l-mistoqsijiet jista' jkun hemm bżonn li jiġu proposti minn qabel.     

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Din l-attività għenet lill-istudenti milli jagħrfu bejn veru u falz? 
• L-attività għenet lill-istudenti biex iwettqu ħsieb kritiku? 
• L-attività għenet lill-istudenti jesploraw l-għażliet u jagħżlu bejniethom? 

 
3.5 Ilħaq l-Għan 
 

ISEM L-
ATTIVITÀ 

Ilħaq l-Għan 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

 
IO1 

SIEĦEB FUTURE FOCUS 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

CUR-A4-2 
Klassijiet: 5-8 snin 

TUL 20 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: It-teħid ta' inizjattiva 

 
Oħrajn: Kreattività 
 

MATERJALI L-ebda materjal speċifiku mhu meħtieġ għal din l-attività 
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem jispjega s-suġġett permezz tal-viżwali 
• L-istudenti huma mħeġġa jaħsbu f'għan li jixtiequ jilħqu sal-aħħar tas-sena 

skolastika 
• Min-naħa tiegħu, kull student jgħid l-għan tiegħu u l-bqija tal-klassi tagħti 

eżempju ta' kif se jwettqu sabiex jilħqu l-għan 
• L-istudent imbagħad jgħid jekk is-suġġerimenti mogħtija kinux ikkunsidrati 

minnu nnifsu biex jilħaq l-għan tiegħu  
• It-tfal kollha jieħdu dawra biex jgħidu l-għan tagħhom u jisimgħu modi possibbli 

ta' suċċess 
 
L-għanijiet jistgħu jinqasmu f'kategoriji sabiex l-istudenti jinqasmu fi gruppi. B'dan il-mod 
l-attività tista' tintuża biex ittejjeb ukoll il-ħila tal-ħidma f'tim. 
 
*Eżempji ta' għanijiet għall-għalliema biex jibdew id-diskussjoni jistgħu jinkludu: 

- Li nkun ġentili ma’ sħabi tal-klassi 
- Sejjer tajjeb fit-tlestija tal-kompiti tal-iskola 
- Nieħu sehem aktar fil-klassi 
- Tipprova aktar biex tikseb gradi aħjar 
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VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 
 
ARA: https://www.youtube.com/watch?v=KbcDYQ-un-Y 
 
ARA: https://www.youtube.com/watch?v=PBT70BTnNQY 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARAZZJONI 
TAL-
GĦALLIEM/A 

 
• Biex tipprepara viżwali relatati 

 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Din l-attività għenet lill-istudenti biex jgħaqqdu l-għanijiet mal-inizjattiva tat-

teħid? 
• L-istudenti fehmu li sabiex jilħqu l-għan mixtieq, iridu jaħsbu f'modi kif jaslu? 
• L-istudenti fehmu li t-teħid tal-inizjattiva jista' jwassal għat-tmiem mixtieq? 
• L-attività għenet lill-istudenti biex iwettqu ħsieb kritiku? 
• L-attività kif għenet lill-istudenti jesploraw l-għażliet u jagħżlu bejniethom? 

 
3.6 "Is-suq" 
 

ISEM L-ATTIVITÀ "Is-suq" 

NUMRU TAL-OUTPUT IO1 

SIEĦEB Fondazione Patrizio Paoletti 

ATTIVITÀ U KLASSI Attività: FL-A1 
Klassi: 5-7 snin  

TUL 30'/45' f'mill-inqas tliet sessjonijiet (kull 7/14-il jum) 
 
L-attività għandha passi differenti ta' preparazzjoni u ‘debriefing’ u għalhekk se ssir 
f'aktar minn sessjoni waħda. 
  

GĦANIJIET a) Tesplora ċiklu ta' produzzjoni; 
b) Ikkunsidra l-valur ta' prodott, tifhem l-ispejjeż għal: 1) materjali, 2) ħin, 3) nies, 4) 
trasport  
c) Ikseb stampa aktar ċara tal-valur tal-flus fir-rigward tal-ħin u tax-xogħol  
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d) Agħti kollox valur, u b'hekk tinkoraġġixxi mistoqsijiet dwar kemm xogħol huwa 
meħtieġ biex jipproduċi oġġett/prodott  

MATERJALI - materjali edukattivi dwar ċiklu ta' produzzjoni (dokumentarji, slajds, ritratti jew 
vjaġġi tal-klassi) 
- Kontenituri ordinarji tal-ikel (vojta) It-tfal jistgħu jġibu l-iskola fil-jiem li jwasslu 
għall-eżerċizzju fuq l-attività tal-produzzjoni magħżula (biex jistudjaw kif isir l-
għaġin, widnejn il-qamħ, għaġin maħlul u pakketti tal-għaġin jistgħu jiddaħħlu 
fil-klassi)  
- flus (fotokopji ta' karti tal-flus u muniti)  
- posters biex jitqiegħdu (produttur, ħanut/suq)  

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

1) Agħżel settur li fih tiġi prodotta xi ħaġa u mbagħad studja dan bir-reqqa fil-
klassi (tkabbar wiċċ tar-raba', trobbija tal-annimali, fabbrika), forsi xi ħaġa li hija 
"komuni" jew "tipika" għaż-żona lokali.  
2) Is-suq imbagħad jiġi simulat, u joħloq mill-ġdid il-katina kollha: kull prodott 
jeħtieġ li jiġi prodott, mixtri mill-produttur minn bejjiegħ bl-ingrossa għal ċertu 
prezz u jinbiegħ għal prezz ogħla eċċ.  
Ix-xerrejja għandhom flus.  
 
Il-metodu huwa li jirriproduċi l-proċess kollu:  
- Produtturi u ħaddiema  
- Xerrejja li jbiegħu mill-ġdid prodotti u l-ħaddiema/impjegati involuti 

(trasportaturi, persunal tal-loġistika, kaxxiera eċċ.)  
- Xerrejja li jixtru biex jikkunsmaw  
- (Avvanzat, 10 snin jew aktar: uffiċjali pubbliċi li jiġbru t-taxxi u jonfquhom fuq 

xi ħaġa għall-pubbliku; ix-xerrejja jista' jkollhom baġit biex jonfqu fuq 
kategoriji speċifiċi)  

3) Aqsam il-klassi fi gruppi kif indikat hawn fuq. Aqsam il-kamra f'żoni: żona ta' 
produzzjoni, ħanut / żona tas-suq. Indika l-attivitajiet bl-użu ta' posters. Jalloka 
karti tal-flus u jassenja miri (il-produttur irid ibiegħ dak li jkun sar, il-
kummerċjant/bejjiegħ irid jixtri u jbigħ, jorganizza t-trasport u l-bejjiegħa bl-
imnut/aġenti tal-bejgħ, il-klijent irid jixtri, ngħidu aħna, jagħmel skutella għaġin). 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 

- Ritratti, vidjows jew dokumentarji jintużaw biex jippreżentaw proċess ta' produzzjoni 
lit-tfal (eż. it-tkabbir ta' wiċċ tar-raba' jew it-trobbija tal-annimali).  

- Slajds jew ritratti li juru: A) l-ispazju meħtieġ u l-ispiża, B) il-ħin meħtieġ, C) in-
numru ta’ nies li jaħdmu fuq dan, l-ispiża ta' dawk in-nies, D) l-annimali, iż-żerriegħa 
eċċ.  
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 Preparazzjoni:  
1. Sessjonijiet qosra ta' tagħlim biex jispjegaw l-istadji differenti fiċ-ċiklu tal-
produzzjoni (produzzjoni, trasport u bejgħ)  
2. Għall-homework, it-tfal iridu jiġbru kontenituri tal-ikel 
3. 1 sessjoni 30": fotokopja u qtugħ ta' immaġini ta' karti tal-flus u muniti  
4. L-attività attwali tas-suq 30'/45' għandha tiġi ripetuta għal 3 darbiet 
5. 30' Grupp ta' fokus dwar dak li tgħallem, wara l-attività tas-suq   
 
 
Matul it-taqsima tat-tagħlim, jiġu introdotti diversi kunċetti li sussegwentement 
jintużaw mit-tfal. L-għalliem jeħtieġ li jikseb din l-informazzjoni, sabiex ikun jista' 
jiġi mgħallem lit-tfal (spiża tax-xogħol, spejjeż ta' kultivazzjoni, spejjeż tat-
trasport, eċċ.):  
- ix-xogħol meħtieġ biex jitkabbar il-patata/qamħ jew jitrabbew it-tiġieġ għall-

bajd eċċ.  
- kif prodott jittieħed lil kummerċjant/bejjiegħ bl-ingrossa (bejgħ, trasport)  
- l-ispejjeż tan-negozjant (spazju għall-ħżin, loġistika, persunal)  
- Skont il-klassi, l-għalliem jista' jiddeċiedi jekk in-negozjanti intermedji 

humiex inklużi (eż. bejjiegħ bl-ingrossa kontra bejjiegħ bl-imnut)  
- l-ispiża finali u d-differenza meta mqabbla mal-ispiża inizjali  
- skont il-klassi (minn 9/10 snin), introduċi l-kunċett ta' taxxi  
Din l-informazzjoni kollha jeħtieġ li tkun koperta fil-klassi qabel ma ssir l-attività.  
Tul tal-lezzjoni: mill-inqas tliet sessjonijiet ta' 30'/45' (produttur/bejjiegħ bl-
ingrossa/bejjiegħ bl-imnut).  
Tul tal-eżerċizzju tas-suq: 30'/45', ripetut mill-inqas darbtejn (li jibdel ir-rwoli tal-
istudenti)  

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

- L-attività għenet lit-tfal biex jifhmu aħjar il-proċessi tal-produzzjoni, il-valur u x-xiri? 
- It-tfal setgħu jwettqu l-attivitajiet meħtieġa skont ir-rwol li kellhom? 
- It-tfal esprimew ideat kreattivi/ġodda fit-twettiq tal-attività? 

 
3.7 Mistoqsijiet – ktieb – mistoqsijiet 
 

ISEM L-
ATTIVITÀ 

 
Mistoqsijiet - ktieb - mistoqsijiet 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

 
IO1 

SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

LFM-A1 
Klassi: Tfal ta' bejn il-5 u s-7 snin 

TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Tgħallem mill-Iżbalji 

Sekondarja: biex titgħallem li l-iżbalji jsiru aċċettabbli peress li wara li jiksbu għarfien 
żejjed jistgħu jibdlu t-tweġiba jew id-deċiżjoni tagħhom.  
 
 

MATERJALI  
Ktieb dwar xi suġġett magħruf komunement, pereżempju spazju, annimali, ġisem tal-
bniedem, proċessi tan-natura, karozzi (subien) jew tisjir (bniet), eċċ., li huwa miftiehem 
fil-klassi li għandha tinqara mill-għalliem.  
 
Noti biex l-għalliem jikteb it-tweġibiet li qed jagħtu l-istudenti 
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem iħejji sett ta' 3 mistoqsijiet (tip fattwali) dwar suġġetti li se jkunu 
koperti matul il-qari u jistaqsihom lill-klassi QABEL il-qari (mistoqsijiet miftuħa, 
mistoqsija u mwieġba oralment); 

• Wieħed wieħed, l-istudenti jagħtu tweġibiet għall-mistoqsijiet, l-għalliem jikteb 
it-tweġibiet; 

• Wara li l-klassi tkun wieġbet il-mistoqsijiet, l-għalliem jaqra l-ktieb;  
• Wara l-qari l-għalliem tal-ktieb jistaqsi lill-klassi l-istess mistoqsijiet u jenfasizza 

li jekk xi ħadd ikollu bżonn, jitħalla jbiddel fehmtu u jwieġeb b'mod differenti.  
• Wara li l-klassi twieġeb il-mistoqsijiet, l-għalliem jibda diskussjoni dwar 

mistoqsijiet, tweġibiet u kemm hu importanti li wieħed ma jibżax jagħmel żball 
għax dejjem ikun possibbli li dan jiġi kkoreġut.  

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

n/a 

PREPARAZZJONI 
TAL-
GĦALLIEM/A 

 
• L-għalliem għandu jipprepara (jaqbel mat-tfal qabel) ktieb li jinqara matul il-

klassi; 
• L-għalliem għandu jħejji 3 mistoqsijiet (tip fattwali) li t-tweġibiet tagħhom huma 

fit-test li se jinqara 
EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• L-attività għenet lit-tfal biex iwettqu ħsieb kritiku? 
• Din l-attività għenet lit-tfal ibiddlu fehmthom jekk jifhmu li kienu żbaljati f'xi 

punt?  
• Din l-attività għenet lit-tfal biex ma jitfixklux jekk jifhmu li kienu żbaljati imma 

setgħu jibdlu fehmthom? 
 

 
3.8 X'inhu l-valur? 
 

ISEM L-
ATTIVITÀ 

X'inhu l-valur? 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

 
IO1 

SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

FL_A4 
Klassi: Tfal ta' bejn il-5 u s-7 snin 

TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Tgħallem li affarijiet differenti għandhom valur differenti. U biex ikollna ħaġa 

waħda, normalment ikollna naqtgħu qalbna minn xi ħaġa oħra, li hija lezzjoni ġenerali li 
din l-attività għandha tgħallem. 
Sekondarja: Saħħaħ il-ħila tal-għadd 
 
 

MATERJALI  
Karti b'affarijiet differenti li t-tfal jaraw u jużaw fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Disinji 
ppreparati ta' kards: 

• Bar tal-ħelu 
• Tuffieħa 
• Ġelat 
• Ħalib 
• Teddy Bear 
• Roti 
• Kompjuter 
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L-għalliem jista' jħejji karti addizzjonali skont il-ħtieġa. Il-karti għandhom jiġu stampati 
qabel il-klassi, preferibbilment bil-kuluri. Id-daqs mhuwiex predefinit, jistgħu jkunu A6 
jew A7 jew daqsijiet differenti, l-aktar karti ta' valur jistgħu jkunu l-akbar.  
L-ammont ta' karti ukoll mhuwiex predefinit, madankollu l-inqas affarijiet siewja 
għandhom jiġu stampati l-aktar u l-għalliem għandu jsegwi dik il-funzjoni tar-"rati tal-
kambju" tal-affarijiet.  
"Rati ta' eċċessjoni" jistgħu jkunu dawn li ġejjin (jistgħu jinbidlu mill-għalliem): 

• Tuffieħa waħda hija Candy Bar waħda 
• Ġelat wieħed huwa żewġ Candy Bars jew Tuffieħ 
• Ħalib wieħed huwa żewġ Ġelati 
• Teddy Bear wieħed huwa ħames pakketti tal-ħalib 
• Rota waħda hija għaxar Teddy Bears 
• Kompjuter wieħed huwa ħames Roti 

Fil-Qosor - 1 Kompjuter huwa 1000 Candy BarsJ 
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem iħejji l-karti, mill-inqas 1 Komputer, mill-inqas ħames roti, mill-inqas 
għaxar teddy bears, mill-inqas għaxar karti tal-ħalib, mill-inqas għoxrin ġelat, 
Candy Bars u karti tal-apple. 

• L-għalliem jista' jew jaġixxi bħala "bank" u jiskambja karti inqas siewja għal aktar 
siewja jew jagħti l-karti kollha lill-klassi u jħalli lit-tfal infushom jagħmlu skambji; 

• Matul il-proċess l-għalliem jenfasizza li biex tikseb xi ħaġa, wieħed għandu jaqta' 
qalbu minn xi ħaġa oħra. Jew fil-ħajja ta’ kuljum, jekk it-tifel irid Teddy Bear ġdid, 
jiswa xi ħaġa, f'dan il-każ 10 Ġelati.   

• L-attività tista' ssir sal-aħħar tal-klassi jew filwaqt li ħafna mit-tfal jaslu għal dak 
li jixtiequ l-aktar.  

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 

Eżempji tad-disinn tal-biljett huma mehmuża 

PREPARAZZJONI 
TAL-
GĦALLIEM/A 

 
L-għalliem għandu jħejji karti, ammont minimu elenkat hawn fuq f'"Materjali", 
madankollu, aktar ma jkun kbir il-grupp, aktar għandhom jitħejjew karti. L-għalliem 
jista' jintroduċi l-karti tiegħu stess jew ir-"rati tal-kambju" tiegħu stess 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• L-attività għenet lit-tfal biex iwettqu ħsieb kritiku? 
• L-attività għenet lit-tfal jifhmu li kollox għandu xi valur 
• L-attività għenet lit-tfal jiżviluppaw il-ħila tagħha tal-għadd u l-matematika 

bażika.  
 

 
3.9 Int għajnejja 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Int għajnejja 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO1 
 

SIEĦEB ArtSmart 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

TW-A2 
Tfal ta' bejn il-5 u s-7 snin 

TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: biex titgħallem taħdem fit-timijiet 

Sekondarji:  
• jitgħallmu jafdaw u jisimgħu lil sħabhom u jaġixxu skont il-kmandi tagħhom. 
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• Fit-tim - tgħallem ma titkellimx kollox kull darba 
• Tgħallem tikkompeti 

 
MATERJALI  

• Xalpa jew ħwejjeġ oħra li jistgħu jgħattu l-għajnejn.  
• L-għalliem ikollu bżonn apparat li bih jieħu ż-żmien (eż. kronometru) 

 
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• Il-klassi qed tinqasam f'timijiet ta' 2-4 itfal (preferibbilment 4 membri għal kull 
tim); 

• L-għalliem jispjega r-regoli għat-tfal – membru wieħed tat-tim ikollu l-
għajnejn magħluqa, filwaqt li oħrajn ikollhom jagħtu struzzjonijiet u jwasslu 
lill-membru tat-tim bl-għajnejn magħluqa għall-"mira" mingħajr ma jmissu 
(biss bit-taħdit).  

• Preferibbilment dak l-għalliem jispjega l-klassi, li għat-tim huwa preferibbli li 
ma titkellimx kollha flimkien hekk kif allura dak b'għajnejn magħluqa jista’ 
jitħawwad; 

• Jekk il-klassi trid iżżid element ta' kompetizzjoni, l-għalliem jieħu l-ħin ta' kull 
prestazzjoni 

• L-attività tista' tittieħed jew ġewwa jew barra 
• Tim wieħed wieħed ikopri għajnejn wieħed mill-membri tiegħu u jipprova 

jilħaq il-mira. Jekk ikun hemm kompetizzjoni, l-għalliem jieħu l-ħin ta' kull 
darba.  

• Għal klassijiet bi tfal iżgħar huwa preferibbli li jiġi ripetut liema naħa il- "lemin" 
u li hija n-naħa "xellug"; 

• B'neċessità l-ewwel darba tista' titmexxa mill-għalliem f'tim wieħed, u 
għalhekk it-tfal iħossuhom aktar siguri 

• Wara li kull tim kellu tentattiv wieħed, l-għalliem jista' jippreżenta, liema tim 
kien l-iktar mgħaġġel. L-għalliem jista' jesprimi l-osservazzjonijiet tiegħu mill-
ewwel rawnd u jkollu diskussjoni qasira mal-klassi.  

• L-attività qed titkompla sakemm kull membru ta' kull tim kien dak bl-għajnejn 
magħluqa.  

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 

PREPARAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM/A 

L-għalliem għandu jipprepara: 
• xalata jew materjal simili li bih jingħalqu għajnejn il-parteċipanti; 
• "mira" li dik b'għajnejn magħluqa għandha tilħaq (tista' tkun xi ħaġa, eż. siġra 

fil-bitħa jew siġġu fil-kamra l-oħra jekk l-attività tkun qed issir ġewwa; 
• tajmer, jekk il-klassi taqbel li jkollha kompetizzjoni fost it-timijiet. 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• L-attività għenet lit-tfal jitgħallmu jaħdmu fit-timijiet? 
• L-attività għenet lit-tfal jafdaw lil xulxin? 
• L-attività għenet lit-tfal biex jisimgħu lil sħabhom u jaġixxu skont il-kmandi 

tagħhom? 
• L-attività għenet lit-tfal jitgħallmu jaqsmu r-rwoli fit-tim (biex ma jitkellmux 

kollha fl-istess ħin)? 
• L-attività għenet lit-tfal jaqilgħubiex jikkompetu? 

 
 
3.10 Logħba tal-għadd 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Logħba tal-għadd 
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NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO 1 
 

SIEĦEB Mazais Princis 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

FL –A7 
Klassi 5-7 snin 

TUL 30min 
GĦANIJIET Main – Edukazzjoni finanzjarja 
MATERJALI 3 dadi 

‘Scorecard’ li tirrappreżenta wiċċ wieħed tad-dadi 
Tokens (fl-anness1.3.) JEW uża xi materjali disponibbli, bħal, qxur, fażola, bsaten tal-
injam, blat żgħir, qamħ, stikers  
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Ir-regoli tal-logħba – it-tfal huma fiċ-ċirku u l-bidu tal-logħba jirrombla 3 biċċiet ta' 
dadi, hu/hi jgħodd l-ammont totali ta' punti li kiseb fir-roll tagħhom u jpoġġi/tpoġġi l-
iskorcards rilevanti quddiemu/a. Wara r-roll huwa jgħaddi t-3 dadi lill-persuna li jmiss 
fuq ix-xellug u jirrepeti azzjonijiet preċedenti sakemm isir ċirku sħiħ.  
Matul id-diversi rawnds, ladarba student ikun laħaq 15-il punt jew aktar, jtella’ idu, jieħu 
token mill-għalliem u jerġa' jibda jgħodd fir-rawnd li jmiss. Għandhom jintlagħbu mill-
inqas 5 rawnds sabiex kulħadd ikollu mill-inqas token 1.  
 
Xogħol individwali 
Attività għat-tfal: 

1. It-tfal ipoġġu diversi settijiet ta' scorecards fiċ-ċentru taċ-ċirku biex kulħadd 
jilħaq;  

2. It-tfal jagħżlu bidu tal-logħba b'għażla;  
3. Irrombla d-dadi, poġġi l-karti rilevanti quddiemek, punti ta' punteġġ;  
4. Meta jintlaħqu 15-il punt, għolli idejk. 

L-attività tal-għalliema: 
• Jispjega r-regoli tal-logħba. 
• Jinkoraġġixxi, jiċċekkja u jgħin.  
• Għal kull rebħa, jingħata token lir-rebbieħ. 

VIŻWALI 
 
Immaġnijiet/ 
filmatt 
 

Il-kulur u l-mudell lest għall-użu għall-kards fl-‘Annex’ 1.1  
Uża dadi b'numri jew tikek 1-6 (mhux inklużi) JEW maqtugħa u dadi tal-kolla mill-
‘Annex’.1.2 

     

PREPARAZZJONI 
TAL-GĦALLIEMA 
 

Ipprepara scorecards, 3 dadi u tokens. 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

Din l-attività tiżviluppa ħila ta' edukazzjoni finanzjarja? Iva. Le. Parzjalment. 
It-tfal jistgħu jsegwu r-regoli? 
It-tfal qed isibuha diffiċli biex jagħmlu l-matematika? 
Hemm bżonn ta' folja ta' noti? 
 

 
3.11 Tmur tixtri / tikkummerċjalizza Eskursjoni fil-maħżen 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Tmur tixtri / tikkummerċjalizza 
Eskursjoni sal-ħanut 
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NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO 1 

SIEĦEB Mazais Princis 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

CUR A-6 
Klassijiet 5-7 snin 

TUL 30min + 30min 
GĦANIJIET Prinċipali: Kurżità 

 
MATERJALI Lapsijiet, folji tal-kartun għal kull student 
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Xogħol individwali 
Tfal:  

• Il-grupp/klassi tmur fl-eqreb ħanut.   
• Eżamina l-merkanzija mqiegħda.   
• Irreġistra /niżżel il-prezzijiet u l-ismijiet.  
• Jiddeskrivi d-diversità tal-oġġetti fi kliemhom stess, ismijiet differenti, 

jiddeskrivihom bħala mqiegħda. Staqsi dwar vag (staqsi dwar dak li ma jifhmux 
jew ma jafux). Jiffaċċja djalogu.  

Għalliem: 
• Isemmi l-professjonijiet tal-impjegati li jaħdmu fil-ħanut u jispjega d-dmirijiet 

tax-xogħol tagħhom. 
• Iħeġġeġ biex jinstabu l-prezzijiet tal-prodott speċifikat.   
• Meta terġa' lura għall-grupp / klassi / istituzzjoni, huwa mħeġġeġ jitkellem 

dwar l-esperjenza u jistaqsi mistoqsijiet.   
• Iħeġġeġ biex tinbena lista: Prezz aktar baxx, favorit tan-nies, eċċ 

VIŻWALI 
Immaġnijiet/ 
filmatt 
 

Mudell għall-kompitu fl-‘Annex’ 1.1 

PREPARAZZJONI 
TAL-GĦALLIEMA 
 

• Irrepeti r-regoli tas-sigurtà/sigurtà meta tmur barra mill-bini tal-istituzzjoni, iġġib 
ruħha fit-triq u f'postijiet pubbliċi.  

• Kooperazzjoni mal-ġenituri, permess ta' eskursjoni 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEMA 

• It-tfal huma kapaċi jwieġbu l-mistoqsijiet 
• It-tfal huma kapaċi jżommu l-attenzjoni biex jagħmlu l-kompiti 
• It-tfal huma kapaċi jagħmlu Riċerka u jniżżlu l-prezzijiet  
• It-tfal huma kapaċi jsemmu professjonijiet ta' impjegati tal-ħwienet 
• Din l-attività tiżviluppa ħila ta' kurżità? Iva. Le. Parzjalment. 

 
3.12 Ħruġ ta 'Flus 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Ħruġ ta 'Flus 
 

NUMRU TAL-OUTPUT IO 1 
 

SIEĦEB Indikat mill-Fondazzjoni VVI (deskritta minn Mazais Princis) 
ATTIVITÀ U KLASSI FL – A6 

Klassijiet 5-7 snin 
TUL 30min 
GĦANIJIET Primarjament – Edukazzjoni Finanzjarja 

Oħrajn – Kurżità, Kreattività 
 

MATERJALI Imqassijiet, ħakkiem, kartun, karta, lapsijiet ikkuluriti, żebgħa, xkupilji, ilma 
 

TAGĦLIM Xogħol individwali 
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ATTIVITÀ 
METODU 
 

Attivitajiet tat-tfal: 
Ara l-filmat 
Esplora l-karti tal-flus u l-muniti offruti 
Iżbogħ l-karti tal-flus tiegħek stess, 
Tfassil tal-muniti u l-karti tal-flus tiegħek stess 
Ipprova ifhem it-tifsira tad-denominazzjoni: 

• Uża kampjuni iżgħar ta' karti tal-flus għall-inqas denominazzjoni u 
(f'axxendenza) uża l-akbar karta tal-flus għall-biċċa l-kbira tal-valur. 
Eżempju fl-‘Annex’ 1.1 

  
Attivitajiet tal-għalliema: 
Uri materjal ta' informazzjoni dwar muniti fl-UE u f'xi pajjiżi oħra. 
Biex tgħin lill-istudenti jifhmu l-valur nominali u reċiproku tal-unitajiet 
monetarji. 
Offri opportunità biex tgħid u titkellem dwar dak li jinġibed 

VIŻWALI 
 
Immaġnijiet/  
filmatt 
 
 

Eżempju ta' kampjuni tal-karti tal-flus ‘Annex’.1.1 
Materjal viżiv. Munita fl-UE u f'xi pajjiżi oħra. ‘Annex’ 1.2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3hrx8WK2TH0 (Vidjo dwar karti tal-flus 
u muniti fl-UE) 
http://www.kickvick.com/beautiful-country-currency/  (stampi dwar il-
Munita) 
https://www.youtube.com/watch?v=zoEUhZ_XEOI (vidjo dwar l-isbaħ 
muniti fid-dinja) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_D-ZGcpouxg 
 

PREPARAZZJONI TAL-
GĦALLIEM/A 

Ipprepara materjali viżwali. Materjali viżwali tal-istampar - karti tal-flus 
  
Ipprepara vidjo fuq il-kompjuter tiegħek jew fuq bord intelliġenti 

EVALWAZZJONI TAL-GĦALLIEM Din l-attività tiżviluppa ħila ta' edukazzjoni finanzjarja, kurżità, kreattività? 
Iva. Le. Parzjalment.  
Jistaqsu mistoqsijiet biex jgħinu fil-kompitu? 
It-tfal huma interessati f'dan ix-xogħol, qed jieħdu l-inizjattiva biex jaġixxu, 
joħolqu, jiddiskutu? 
It-tfal jifhmu t-tifsira ta' nominali u jistgħu jivvalutaw kif xieraq? 
X'inhi l-firxa ta' nominali li jistgħu jikkalkulaw liberament? 

 
3.13 Kaptan tal-flus tiegħi 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Kaptan tal-flus tiegħi 
NUMRU TAL-OUTPUT IO 1 
SIEĦEB Mazais Princis 
ATTIVITÀ U KLASSI FL –A2 

Klassi 5-7 snin 
TUL 30min 
GĦANIJIET Primarja – Edukazzjoni finanzjarja 
GĦALLIEM 
PREPARAZZJONI 
 

Irrepeti denominazzjonijiet tal-karti tal-flus, tinvestiga / issib 
prezzijiet għall-prodott mixtieq, li t-tfal jixtru - isibu l-post fejn jista' 
jinxtara. Pereżempju, ‘teddy bear’, ktieb, karozza tal-logħob, lego, 
ġelat, ġeru, vapur, libsa u katalgu tal-ġugarelli. 

MATERJALI Karti tal-flus tal-logħob/"play"; Kaxxa tal-flus/bank tat-tfaddil (mhux inkluż) 
Notebook wieħed (mhux inkluż) 
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Mudell għall-kompitu ‘Annex’ 1.1 
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Kompitu/assenjazzjoni  
1.  Aħseb dwar l-iskop li għalih se jiġu ffrankati l-flus; 
2. Irriċerka l-offerta;  
3. Iffranka l-flus "play" f'kaxxa tal-flus / bank tat-tfaddil 

 
Attivitajiet għat-tfal 

1.  Agħżel ir-raġuni għas-suġġett tal-iffrankar tal-flus;   
2. Iddiskuti x'inhuma l-modi kif taqla’ dħul; 
3. Iddiskuti kif il-flus se jiġu ffrankati fuq tul ta' żmien. 
4.  Bl-għajnuna tal-għalliem agħmel kalkoli dwar kemm għandhom 

jitpoġġew flus fil-bank tat-tfaddil/ kaxxa tal-flus.  
5. Iddiskuti kif tista' tikseb l-affarijiet favoriti tiegħek - kotba, ġugarelli 

- matul il-perjodu ta' akkumulazzjoni.  
6. Imla l-mudelli u poġġihom / waħħalhom fin-notebook, u ddiskutih 

mal-membri tal-grupp 
 
Attivitajiet tal-għalliema  

1. Agħti l-mudelli u offri l-għażliet tat-tfal ta' oġġetti minn fejn jagħżlu. 
2. Waqt id-diskussjonijiet għin lit-tfal isiru jafu u jsibu modi kif jixtru 

affarijiet magħżula.  
3. Ħeġġeġ lit-tfal jirriċerkaw il-prezzijiet dwar kif jiffrankaw il-flus billi 

jużaw katalgu jew online 
4. Ipprattika kif ma taħlix l-iffrankar tiegħek, kif tiskambja l-affarijiet 

mal-ħbieb tiegħek.  
5. Ħeġġeġ lit-tfal biex joħolqu ktieb b'illustrazzjonijiet - "Kif iffrankajna 

l-flus" 
VISUALS Stampi / videoclip 
 

 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEMA 

Din l-attività tiżviluppa ħila ta' edukazzjoni finanzjarja? Iva. Le. Parzjalment. 
It-tfal huma lesti li jieħdu sehem fid-diskussjoni? 
 

 
3.14 "Aħna nipproduċu, nirreklamaw, inbigħu" 
 

ISEM L-ATTIVITÀ "Aħna nipproduċu, nirreklamaw, inbigħu" 
NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO1 

SIEĦEB Mazais Princis 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

DĠ – A5 
Klassijiet 5-7 snin 

TUL 30min + 30min + 30min 
GĦANIJIET Primarjament - iddefinixxi għan 

Oħrajn - it-teħid ta' inizjattiva, ħidma f'tim u komunikazzjoni 
MATERJALI Karta, kartun, drapp, fowm, straws, buttuni, pjanċi tal-karti u tazzi, materjali tan-

natura, kolla, imqassijiet, markaturi, tejp li jwaħħal, eċċ materjali disponibbli. 
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Ħidma fi grupp 
It-tfal huma maqsuma f'timijiet, tal-għażla tagħhom, jaqblu fuq mexxej li l-kompitu 
tiegħu huwa li jmexxi lit-tim kollu 
Attività tat-tfal 
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1.  Sib x'għandek tagħmel mill-materjali disponibbli u tagħmilha JEW tipproponi 
xi tip ta' servizz (kant, qari, tieħu ħsieb annimali domestiċi, tindif, ħami). It-tfal 
jaħdmu b'mod kreattiv, jesprimi proposti, jiskambja fehmiet. 

2.  Agħżel x'għandek tagħmel u modi kif tirreklama l-prodott (se jkun poster, 
prestazzjoni, jew forsi vidjo) 

3.  Qbil dwar prezz tal-prodott jew servizz finali 
4.  Wettaq/ippreżenta x-xogħol tiegħek lit-timijiet l-oħra. 

L-attività tal-għalliema  
1. Iddiskuti x-xogħol mal-klassi kollha. 
2. Staqsi lit-tfal biex iqanqlu mistoqsijiet: 

� Għaliex se toħloq dan il-prodott partikolari? 
�  Għaliex taħseb li n-nies għandhom iħallsu dan l-ammont ta' flus għal dan 

il-prodott? 
�  Min se jkunu l-konsumaturi ewlenin għal dan il-prodott? 

3. Ħeġġeġ lit-tfal iħarsu lejn il-prestazzjoni kollha u jiddiskutu l-utilità tagħha. 
 

VIŻWALI 
Stampi / videoclip 

 

PREPARAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM/A 

Aqsam it-tfal fi gruppi, agħżel il-materjali li huma interessati fihom, irrepeti s-sekwenza 
tal-attivitajiet, taqbel dwar il-ħaġa li għandha ssir, kif se tiġi rreklamata u kemm se 
tiswa. 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEMA 

Din l-attività tiżviluppa ħila biex tiddefinixxi għan, ħidma f'tim, inizjattiva? Iva. Le. 
Parzjalment. 
 
Ir-rwoli fit-tim kienu maqsuma u kulħadd involva ruħu? 
Skont ir-rwoli, kulħadd għamel xogħlu? 
 

 
3.15 Poster tal-Premju 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Poster tal-Premju 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO1 
 

SIEĦEB Akademie für PB = Mazais Princis 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

FL – A3 
Klassijiet 5-7 snin 

TUL Kuljum għal 5-15min, ġimgħa twila 
GĦANIJIET Primarjament – Edukazzjoni finanzjarja  

Oħrajn – id-definizzjoni ta' għan 
 

MATERJALI Mudell tal-oġġett fl-‘Annex’ 1.1  
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Dan huwa kompitu ta' kull ġimgħa.  
It-trattament tal-flus, speċjalment l-iffrankar, dejjem għandu x'jaqsam mal-ħidma lejn xi 
ħaġa speċifika. Aħna, u wliedna ukoll, mhux dejjem jista' jkollna kollox immedjatament.  
Huwa għalhekk li huwa importanti li jkollok għanijiet. Jgħinuna nipperseveraw, biex 
inkunu aktar motivati u aktar iffukati.  
Fil-bidu tal-ġimgħa l-għalliem jispjega t-tifsira ta' dan il-poster.  
Il-poster tal-premju jappoġġja lit-tfal f'din it-triq u jiżviluppa ukoll drawwiet tajbin ta' 
tfaddil. 
 Kif taħdem?  
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1. Kull tifel u tifla jirċievu mudell minn pereżempju siġra taċ-ċirasa b'ċirasa bajda, 
li kollha għandhom jinżebgħu ħomor (mhux inklużi). Jew kartiera b'muniti 
mhux ikkuluriti (fl-annex1.1) 

2. Ikollok biss ċirasa ħamra għal servizz wieħed. Jew tista' tagħti kulur lil munita 
waħda għal kompitu wieħed 

3. Il-kompiti huma ppreżentati fil-bidu tal-ġimgħa. 
4.  Dan huwa kif tara t-triq għall-għan flimkien.  

Fl-aħħar tal-ġimgħa, l-għalliem għandu diskussjoni dwar jekk l-għan intlaħaqx u kif it-
tfal kollha qed ikollhom il-posters tagħhom mimlija. 

VIŻWALI 
 
Immaġnijiet/   
filmatt 
 

Anness 1.1  
PREPARAZZJONI 
TAL-GĦALLIEMA 

Ipprepara lista ta' kompiti ta' kull ġimgħa li għalihom huwa dovut premju 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

• Din l-attività tiżviluppa ħila ta' edukazzjoni finanzjarja u tiddefinixxi għan? Iva. Le. 
Parzjalment. 

• L-istudent/tifel qed juri inizjattiva fit-tlestija tal-kompiti 
• Il-kompetizzjoni bejn l-istudenti/tfal hija b'saħħitha? 
 

 
3.16 Fantasija-Ġungla 
 

ISEM L-
ATTIVITÀ 

Nitkellmu dwar assoċjazzjonijiet - Fantasy-Jungle 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

 
IO1 

SIEĦEB Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

CREA-A3-1 
Klassijiet: 5-7 snin 

TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Kreattività 

 
Oħrajn:  

MATERJALI  
• Ġebel, fergħat, dak kollu li jista' jinstab fin-natura 

 
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem jintroduċi s-suġġett billi juri lill-istudenti oġġett (eż.: ġebla) u jivvinta 
storja dwaru. 

• L-għalliem joħroġ fin-natura mal-istudenti u kull tifel u tifla jfittxu oġġett li għalih 
hu jew hi jaspiraw storja. 

• L-għalliem jagħti żmien speċifiku għal kull storja. 
• Meta t-tfal kollha jkunu qalu l-istorja tagħhom, jingħataw kompitu: Għandhom 

jużaw il-ġebel tal-bank biex jagħmlu skultura tal-junk. 
 

• L-istudent huwa mitlub jiddeskrivi l-oġġett u mbagħad jivvinta storja dwaru. 
• L-istudent jiddeskrivi s-suġġett u jirrakkonta l-istorja. 
• L-istudent huwa mħeġġeġ jispjega l-proċess tal-ħsieb wara l-istorja magħżula 
• L-istudenti huma mitluba jiffurmaw skultura junk mill-oġġetti u jiddeskrivuha. 

 
Varjazzjonijiet: 

• Gruppi jistgħu jiġu ffurmati biex jivvintaw storja flimkien. 
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• Jista' jiġi ppreżentat oġġett u l-istudenti kollha joħorġu bi storja flimkien billi 

dejjem iżidu sentenza wara l-oħra mas-sentenza preċedenti, u joħolqu dinamika 
li hija diffiċli għall-istudenti biex jippjanaw u li teħtieġ flessibilità fil-ħsieb. 

VIŻWALI 
Immaġnijiet 
 

Alternattivament, jistgħu jiġu offruti ukoll karti tal-istampi. 

GĦALLIEM 
PREPARAZZJONI 

 
• Ħu oġġett min-natura miegħek 
• Ipprepara storja tal-kampjun għal dan 

 
EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Din l-attività għenet lill-istudenti jiżviluppaw il-kreattività? 
• L-attività għenet lill-istudenti jaħsbu b'mod kritiku? 
• L-attività għenet lill-istudenti jaħsbu barra l-kaxxa? 

 
 
3.17 It-Torri spagetti Marshmallow 
 

ISEM L-
ATTIVITÀ 

It-Torri spagetti Marshmallow 
 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

 
IO1 

SIEĦEB Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

TW-A7 
Klassijiet: 5-7 snin 

TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Ħidma u komunikazzjoni f'tim 

 
Oħrajn: Kreattività 
 

MATERJALI  
• 20 mill-eħxen stikek ta' Spaghetti 
• 1 tarzna ta' tejp 
• 1 tarzna ta' spag 
• Marshmallow wieħed 

 
TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem jispjega r-rutina tal-eżerċizzju. 
• L-għalliem jaqsam il-gruppi. 
• L-għalliem jagħti lill-gruppi l-materjali tagħhom. 
• L-għalliem jassenja lill-gruppi kamra li mhix miftuħa għall-gruppi l-oħra. 
• L-għalliem jagħti 20 minuta għall-eżerċizzju. 
• L-għalliem imbagħad jitlob lil kull grupp biex jagħżel moderatur għat-tim 

tagħhom li jrid jippreżenta dan it-torri mibni lil tim ta' investituri. 
 

• L-istudenti huma mħeġġa jirriflettu b'mod kritiku dwar kemm ħadmu jew ma 
ħadmux tajjeb flimkien bħala tim. 

• L-istudenti huma mitluba jħossu fihom infushom jekk ħassewhomx tajbin jew le 
waqt ix-xogħol tal-grupp. 

• L-istudenti huma mitluba jipprovdu feedback dwar għaliex ħassewhom tajbin 
jew le.  
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• L-istudenti huma mitluba jirriflettu dwar kif l-azzjonijiet tagħhom, li saru viżibbli 
matul l-eżerċizzju, jistgħu jiġu applikati ukoll jew imqabbla ma' sitwazzjonijiet 
oħra. 

• L-istudenti huma mħeġġa jirriflettu u jifformulaw mudelli ta' komunikazzjoni. 
VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 
 
ARA: https://www.youtube.com/watch?v=7BExiT0JFGg 
 

GĦALLIEM 
PREPARAZZJONI 

 
• Biex tikseb il-materjal meħtieġ qabel is-sessjoni 

 
 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Din l-attività għenet lill-istudenti biex jaraw li l-azzjonijiet u l-azzjonijiet tagħhom 

ikollhom impatt fuq is-sens tal-komunità u anke fuq ir-riżultati li għandhom 
jinkisbu? 

• L-attività għenet lill-istudenti biex jirriflettu b'mod kritiku fuq proċessi ta' 
komunikazzjoni jew korsijiet ta' azzjoni fi grupp? 

• L-attività għenet lill-istudenti jifhmu li x-xogħol f'tim huwa importanti? 
 

 
3.18 Agħmilni għodda tat-tpinġija 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Agħmilni għodda tat-tpinġija.   

NUMRU TAL-OUTPUT IO1 

SIEĦEB Indikat minn ArtSmart (deskritt fil-mudell minn SYNTHESIS) 

ATTIVITÀ U KLASSI CREA-A1 
Klassijiet: 5-7 snin  

TUL  30 minuta 

GĦANIJIET - Biex jittejbu l-ħiliet ta' kreattività tal-istudenti 
- Biex tesplora ideat u soluzzjonijiet differenti għall-isfidi 
- Biex tesperimenta b'approċċi differenti biex issolvi problema 
- Biex tikkombina soluzzjonijiet differenti biex jinkiseb riżultat mixtieq 

MATERJALI - petali tal-fjuri b'kuluri differenti 
- Weraq  
- trunċieri żgħar  
- straws tal-karti  
- kwalunkwe għodda alternattiva oc ħra ta' tpinġija 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

- L-għalliem jista' jintroduċi lill-istudenti biex jpinġu b'modi u oġġetti mhux tas-soltu 
billi jirrakkontaw storja li tiskatta l-immaġinazzjoni tagħhom. Pereżempju, 
"Immaġina li vvjaġġajna lura fiż-żmien, fl-antik. Dak iż-żmien l-karta kienet xi ħaġa 
mhux magħrufa. Il-missjoni tagħna hija li nuru lill-għerien kif jistgħu jiġbdu fuq 
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biċċa karta. Iżda.... Insejna nieħdu  l-lapsijiet ikkuluriti tagħna magħna! Issa, x'se 
nagħmlu? Dawn in-nies ma jafux x'inhuma ż-żebgħa u x-xkupilji! Qatt ma raw 
għodod bħal dawn f'ħajjithom! Tista' taħseb f'modi oħra kif toħloq kuluri? Liema 
oġġetti oħra nistgħu nużaw biex niġbdu?" 

- L-għalliem jiġbed żewġ kolonni fuq l-bord.  
- L-ewwel, l-istudenti jibdew jaqsmu l-ideat tagħhom dwar il-ħolqien ta’ kuluri (eż., 

poġġi petali tal-fjuri fl-ilma). L-għalliem jelenka l-ideat tagħhom f'waħda miż-żewġ 
kolonni fuq il-bord.  

- Imbagħad, huma jaħsbu dwar oġġetti li jistgħu jużaw għat-tpinġija minflok xkupilji 
(eż., ilma kkulurit bl-infiħ minn tiben tax-xorb). L-għalliem jelenka l-ideat tagħhom 
fuq il-kolonna l-oħra fuq il-bord.  

- L-għalliem jagħti karti tat-tpinġija lill-istudenti iżda mhux lapsijiet ikkuluriti jew xi 
żebgħa oħra. 

- Imbagħad tispjega lill-istudenti li se jippruvaw jekk l-ideat li kellhom jistgħux 
jaħdmu. Jekk l-iskola tkun fin-natura, il-klassi tista' tfittex oġġetti madwar iż-żona. 
Inkella, l-għalliema jistgħu jġibu dawn l-oġġetti fil-klassi u jgħinu lill-istudenti 
jesperimentaw.  

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

Ara l-materjal  

PREPARAZZJONI TAL-
GĦALLIEM/A 
 

Jekk l-iskola tkun f'belt, l-għalliem għandu jiġbor u jġib oġġetti fil-klassi biex jipproduċi 
kuluri u jpinġi fuq il-karta. 
-Jekk l-iskola hija fin-natura, l-għalliem jista' jippjana eskursjoni qasira fil-qrib mal-
istudenti biex ifittxu u jiġbru l-oġġetti waħedhom. Skont id-daqs tal-klassi, jista' jkun 
hemm bżonn ta' assistent għalliem.   

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem se jevalwa:  
- In-numru ta' ideat li se jiġġeneraw l-istudenti. 
- In-numru ta' ideat uniċi ġġenerati.  
- L-impenn tal-istudenti fil-proċess li jsibu modi ġodda/alternattivi ta' tpinġija.  

 
3.19 It-tmiem li ma jispiċċa qatt 
 

ISEM L-ATTIVITÀ It-tmiem li ma jispiċċa qatt 

NUMRU TAL-OUTPUT IO1 

SIEĦEB Indikat minn Akademie für PB (deskritt fil-mudell minn SYNTHESIS) 

ATTIVITÀ U KLASSI CUR-A4-1 
Klassijiet: 5-7 snin  

TUL  30 minuta 

GĦANIJIET L-attività se tgħin lill-istudenti jiżviluppaw, jipprattikaw u jtejbu l-ħiliet kritiċi tal-ħsieb 
tagħhom u b'mod aktar speċifiku tagħhom:  
- ħiliet ta' osservazzjoni 
- ħiliet analitiċi 
- ħiliet ta' inferenza/tnaqqis 

MATERJALI - Ktieb stampat jew ktieb elettroniku bi storja li tinqara lill-istudenti. 
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JEW 
- Stampi stampati jew diġitali li l-għalliem jista' juri lill-istudenti waqt li jirrakkonta 

storja  

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

L-għalliem jaqra jew jirrakkonta storja lill-istudenti. Qrib it-tmiem tagħha, l-għalliem 
jieħu mument biex jieqaf, u jistaqsi lill-istudenti kif jaħsbu li l-istorja se tintemm. 
Pereżempju, "Will Scar (minn The Lion King) jirbaħ?"  L-għalliem jisma' t-tweġibiet 
tagħhom. Jitlobhom jispjegaw l-għażla tagħhom u jieħdu pjaċir bid-diskussjoni – tista' 
tkun iblah u divertenti iżda għandha toffri xi forma ta' loġika biex il-meraq tal-ħsieb 
kritiku jibqa' għaddej. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

Ara l-materjal  

GĦALLIEM 
PREPARAZZJONI 

- L-għalliem jagħżel storja biex jaqra jew jgħid lill-istudenti. 
- Jipprintja stampi jew juża tagħmir elettroniku biex juri stampi relatati mal-istorja 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem se jevalwa:  
- Il-ħiliet ta' osservazzjoni tal-istudenti 
- Il-ħiliet analitiċi tal-istudenti 
-  Il-ħiliet ta' inferenza tal-istudenti 
 

 
3.20 Olimpjadi tat-Tfal 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Olimpjadi tat-Tfal.   

NUMRU TAL-OUTPUT IO1 

SIEĦEB Indikat minn Akademie für PB (deskritt fil-mudell minn SYNTHESIS) 

ATTIVITÀ U KLASSI TI-A2 
Klassijiet: 5-7 snin  

TUL  1h-3h (Skont kemm se jagħżel logħob l-għalliem) 

GĦANIJIET - It-tisħiħ tal-ħiliet tal-inizjattiva tal-istudenti 
- Il-promozzjoni ta' kollaborazzjoni reċiproka 
- Biex tavvanza  fil-perseveranza  

MATERJALI - Ħabel 
- President 
- Kaxxa tal-kartun 
- ċestun tax-xorb 
- linja tal-ħwejjeġ 
- regola li tintlewa 
- xkora, borża tal-irqad jew borża tal-kafè 
- “rubber boots” 
- Miżura tat-tejp 
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TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 

Il-kompetizzjonijiet tat-tfal, bħal Olimpjadi tat-tfal, huma partikolarment diversi u 
varjati. Ħafna logħob żgħar jintlagħbu wieħed wara l-ieħor u jirriżultaw f'diversi 
kompetizzjonijiet għat-tfal. Uħud mil-logħob li l-għalliem jista' jinkludi f'dan it-tip ta' 
kompetizzjonijiet huma dawn li ġejjin: 
Wheelbarrow: Żewġt itfal huma tim. Student wieħed joqgħod fuq wara u jaqbad is-
saqajn tal-istudent ta’ quddiem. Dan huwa appoġġjat bl-idejn mal-art. Huma jiċċaqalqu 
bħala wheelbarrow. L-isfida mhix li jerfgħu saqajhom l-fuq wisq u mhux li jimbuttaw 
wisq minn wara. 
Mixja bi tliet saqajn: Fil-mixja bi tliet saqajn, żewġt itfal jiffurmaw tim. Qabel ma tibda 
l-ġirja, ir-riġel tal-lemin ta' wieħed u x-xellug tal-ieħor huma marbuta flimkien. Bħala 
tim bi tliet saqajn, iridu jippruvaw jaqsmu l-linja finali malajr kemm jista' jkun mingħajr 
ma jaqgħu. 
Razza ta' ostaklu: It-tellieqa tal-ostaklu titwettaq bħala relay. It-tfal iridu jaqsmu diversi 
ostakli biex jaslu għal siġġu fl-aħħar, li fuqu jridu joqogħdu bilqiegħda fil-qosor u 
mbagħad jimxu lura 'l isfel fil-kors. L-ostakli jistgħu jkunu kaxxa tal-kartun miftuħa li t-
tfal iridu jitkaxkru minnha, ċestun tax-xorb imdawwar biex jitilgħu fuqu, linja tal-
ħwejjeġ imġebbda li jridu jaqbżu fuqha u regola li tiwi biex tibbilanċja. It-tim fejn il-
plejers kollha jispiċċaw l-ewwel jirbaħ. 
Tellieqa b’xkora: Żewġt itfal jikkompetu kontra xulxin. Huma jinsabu fi xkora, borża 
tal-irqad jew borża tal-kafè. Għandhom jittamaw tul rotta mmarkata. Jekk jaqgħu, iridu 
jmorru lura għal-linja tal-bidu u jerġgħu jibdew. Din il-logħba teħtieġ ħafna ħila u 
perseveranza. 
Esperti tal-Annimali: It-tfal kollha joqogħdu f'linja madwar għaxar passi mill-kaptan 
tal-logħba. Il-kaptan tal-logħba jsemmi ittra lit-tfal. It-tifel li l-ewwel isemmi annimal 
b'din l-ittra jista' jimxi pass 'il quddiem. Min jista' jsemmi l-aktar annimali korretti jirbaħ 
il-logħba. 
Tfigħ tal-but tal-gomma: F'din il-logħba tal-grupp, kull tifel u tifla jinsabu fil-linja tal-
bidu u jipprova jitfa 'l-but tal-gomma kemm jista' jkun. Hemm kejl tat-tejp fuq il-linja 
tal-ġenb biex titkejjel il-wisa'. Min jitfa' l-aktar jirbaħ imbiegħda. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 

Ara l-materjal  

GĦALLIEM 
PREPARAZZJONI 

- L-għalliem se jkollu jagħżel il-logħob biex jinkludi fl-Olimpjadi tat-Tfal skont it-tul 
tagħhom.  

- Għal kull logħba, l-għalliem ikollu jara liema oġġetti huma meħtieġa, liema huma 
disponibbli fl-iskola, u liema se jkollu jixtri.  

- Ċertifikati ta' l-Ipprintjar għall-parteċipanti. 
- Oħloq jew tixtri premjijiet għar-rebbieħa. 
- Involvi kollegi u/jew ġenituri oħra biex jassistu waqt l-avveniment. 

EVALWAZZJONI TAL-
GĦALLIEM 

L-għalliem se jevalwa:  
- L-estensjoni li għaliha t-tfal isegwu r-regoli ta' kull logħba. 
- Kif jittrattaw it-telfa. 
- L-estensjoni tal-kooperazzjoni tagħhom ma' sħabhom.   

 
3.21 It-Torri tal-Karta 
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ISEM L-
ATTIVITÀ 

It-Torri tal-Karta 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

 
IO1 

SIEĦEB Akademie für Politische Bildung und demokratiefördernde Maßnahmen 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

CREA-A3-1 
Klassijiet: 5-7 snin 

TUL 30 minuta 
GĦANIJIET Prinċipali: Kreattività 

 
Oħrajn: Taħdem sew fi grupp & Komunikazzjoni 

MATERJALI  
• Pakkett ta' karti (A4)  
 
Jew 
 
• Gazzetta 
• Tape 
• Imqassijiet 
• Għodda tal-Kejl 
• Ballun 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

• L-għalliem jintroduċi s-suġġett billi jagħti gwida verbali lill-istudenti. (L-istudenti 
jridu jippruvaw flimkien jibnu l-ogħla torri possibbli mill-karta pprovduta fil-ħin 
mogħti jew ma' gazzetta, tejp, par imqass, apparat tal-kejl u ballun fuq nett) 

• L-għalliem jaqsam l-istudenti fi gruppi 
• L-għalliem jagħti lil kull grupp pakkett karta 
• L-għalliem jagħti spazju lil kull grupp fejn jista' jaħdem bla tfixkil u fejn il-gruppi 

l-oħra ma jistgħux josservaw l-attivitajiet tagħhom. 
• L-għalliem jistabbilixxi l-ħin 

 
• L-istudenti huma mitluba jibnu l-ogħla torri possibbli flimkien fi grupp fi żmien 

partikolari. 
• L-istudenti mbagħad jintalbu jirriflettu għaliex it-torri jista' jinbena daqshekk 

għoli jew mhux daqshekk għoli. 
• L-istudenti huma mitluba jirriflettu fuq min ħa t-tmexxija tal-grupp u min ma 

kienx involut ħafna. 
• L-istudenti huma mitluba jirriflettu dwar kif dan l-għarfien jista' jiġi trasferit 

għall-ħajja ta' kuljum. Allura kemm jista' jiġi konkluż pożittiv minnha, iżda ukoll 
xi azzjonijiet u proċessi ta' komunikazzjoni jistgħu jitjiebu. 

• L-istudenti huma mħeġġa jikkunsidraw mill-ġdid u jispjegaw l-azzjonijiet 
tagħhom. 

VIŻWALI 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Vkzt6IBVsYA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0954ThhDf44 

PREPARAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

 
• Biex tikseb il-materjal meħtieġ qabel is-sessjoni 

 
EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

• Din l-attività għenet lill-istudenti jiżviluppaw il-kreattività bejniethom? 
• Din l-attività għenet biex tistimula lill-istudenti biex jirriflettu fuq l-azzjonijiet 

tagħhom fit-tim? 
• Din l-attività għenet lill-istudenti jirrealizzaw l-importanza tal-komunikazzjoni 

tat-tim sabiex jiksbu l-aħjar riżultat possibbli flimkien? 
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3.22 Stampa 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Stampa 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO1 
 

SIEĦEB Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" 
 

ATTIVITÀ U 
KLASSI 

KREATTIVITÀ 
Klassijiet: 5-7 snin 

TUL 30 min 
GĦANIJIET Prinċipali: Biex tgħin lit-tfal jiżviluppaw il-kreattività u l-immaġinazzjoni tagħhom 

 
Oħrajn: Kurżità 
             It-teħid ta' inizjattiva 
             Ħidma f'tim u komunikazzjoni 
Biex titgħallem dwar is-simetrija 
 

MATERJALI Żejt / tempera żebgħa kuluri differenti. 
Żewġ biċċiet ta' hardboard (rakkomandat) jew kanvas (35x50) għal kull grupp ta' 5-6 
itfal 
Imsielaħ imxarrba (biex jitneħħew iż-żebgħa mill-idejn/is-swaba'); 
Fradal (biex jipproteġi l-ħwejjeġ) 
Xkupilji tal-pittura jew skieken tal-paletta (jekk is-swaba' mhumiex biżżejjed) 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

 
L-ewwel l-għalliem jispjega lill-grupp x'inhi s-simetrija u jagħti eżempji sempliċi ta’ kif 
jitlesta oġġett b' mod simetriku . 
Il-metodu tat-tagħlim huwa l-pittura tas-swaba' tal-grupp. Dan huwa proċess kreattiv 
kollettiv li jinvolvi lil kulħadd.  
 
VERŻJONI 1 
 
Fl-attività t-tfal jiksbu l-kompitu li jpinġu oġġett li għandu immaġni mera.  
 
Il-pittura hija ‘diptych’ - żewġ partijiet ta' kartun / fiberboard jew materjal solidu ieħor 
bl-istess daqs. Huwa importanti li t-tfal jużaw ħafna żebgħa sabiex jgħattu l-parti 
simetrika ukoll. 
 
L-iktar eżempju popolari huwa farfett. Fuq parti waħda tal-karta / fiber-board il-
parteċipanti jagħfsu kuluri differenti ta' żebgħa (żejt), li jiffurmaw nofs il-farfett. 
Imbagħad ipoġġu l-parti l-oħra tal-karta / fiberboard fuqha, jimbuttaw it-tnejn kontra 
xulxin u mbagħad jinqalgħuhom. Għalhekk għandhom immaġni mera tal-parti l-oħra 
tal-farfett u jiffurmaw biss il-pittura fuq iż-żewġ partijiet tad-‘diptych’.  
 
It-tfal għandhom l-ewwel jaħsbu f'dak li jista' jinġibed b'dan il-mod u mbagħad 
jagħmluh bħala prodott reali - dan jista' jkun ajruplan, saucer li jtir, centipede, wiċċ 
uman (tbissima jew frowning), eċċ. 
 
VERŻJONI 2 
 
Il-proċess huwa simili għal dak deskritt hawn fuq. Il-parteċipanti jagħfsu kuluri 
differenti ta' żebgħa taż-żejt fiċ-ċentru ta' kartun, fiberboard, jew wiċċ iebes ieħor adattat 
għall-uġigħ), waħħal kartun / fiberboard tal-istess daqs fuqha, imbotta u mbagħad 
tinqala '.  
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B'dan il-mod fuq iż-żewġ uċuħ għandhom immaġni kważi identika. Il-grupp jinqasam 
f'żewġ gruppi żgħar li jaħdmu b'mod indipendenti biex itemmu din il-pittura astratta.  
 
Wieħed mill-gruppi jista' jaħdem ġewwa (mill-immaġni stampata fiċ-ċentru sal-
periferija tal-kanvas). Il-grupp l-ieħor jista' jaħdem barra, jiġifieri biex iqabbel l-
immaġni stampata ma' xi ħaġa (pereżempju, mazz fjuri, iżda ukoll xi ħaġa oħra) u 
jpoġġiha fil-kuntest rispettiv (pereżempju biex tiġbed vażun għall-fjuri, jew kif xieraq).  
 
Fl-aħħar tal-proċess kreattiv, il-parteċipanti se jkollhom żewġ pitturi sbieħ li bdew minn 
punt wieħed u l-istess punt inizjali, iżda żviluppaw f'finitura differenti. 
 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

VERŻJONI 1 
 

  
 

  
 

  
 
Eżempju ieħor ta' VERŻJONI 1 
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VERŻJONI 2 
 

  
 

  
 

  
 
Eżempju ieħor ta' VERŻJONI 2 
(żewġ tpinġiet differenti mill-istess post) 
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Sors għall-istampi kollha: Proġetti tal-passat arkivju tar-ritratti tal-Fondazzjoni "Valuri, 
Virtujiet, Integrità" 
 

PREPARAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

L-għalliem għandu jiżgura li f'din l-attività l-parteċipanti jkunu involuti fil-proċess 
kreattiv interattiv l-ewwel billi jagħfsu ż-żebgħa taż-żejt sabiex jimlew iċ-ċirku, il-
ġwienaħ tal-farfett jew kwalunkwe forma oħra fuq il-hardboard. Il-post għandu jkun 
kollu mimli b'ammont kbir ta' żebgħa taż-żejt. 
 
Wara li jimtela l-ispazju kollu, it-tieni biċċa hardboard titpoġġa u l-parteċipanti 
jagħfsuha ħafna sabiex jeħlu maż-żebgħa taż-żejt. 
L-għalliem għandu jiżgura li ż-żewġ partijiet tal-pittura futura jitqiegħdu preċiżament 
waħda fuq oħra. 
 
Wara ftit minuti bl-appoġġ tat-tifel iżomm il-hardboard taħt l-għalliem malajr jgħolli l-
hardboard ta' fuq bl-impronta miż-żebgħa taż-żejt. Normalment il-formoli jiġu riflessi, 
iżda f'każ li jkun hemm xi tikek vojta fuq it-tieni kanvas, huwa possibbli li terġa' tpoġġiha 
bil-mod u tagħfas aktar sabiex l-ispazju kollu fl-oġġett jimtela b'ħafna żebgħa. 
 
Wara li tissepara l-hardboards hemm żewġ għażliet biex jispiċċaw il-pitturi - bl-użu ta' 
sikkina tal-paletta biex taħdem ġewwa t-tikek jew biex taħdem bis-swaba' barra l-
postijiet. Jingħataw struzzjonijiet ġenerali dwar il-ħolqien ta' backgroud biż-żebgħa taż-
żejt u l-parteċipanti jużaw l-immaġinazzjoni tagħhom biex joħolqu forom jew astratti 
mill-postijiet ikkuluriti. 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

It-tfal ikkooperaw tajjeb fil-gruppi?? 
Fehmu l-kunċett li jirriflettu? 
L-eżerċizzju żviluppat il-kreattività tat-tfal? 

 
3.23 Pajsaġġ 'il barra mit-tbajja' 
 

ISEM L-ATTIVITÀ Pajsaġġ 'il barra mit-tbajja' 
 

NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO1 
 

SIEĦEB Fondazzjoni "Valuri, Virtujiet, Integrità" 
 

ATTIVITÀ U 
KLASSI 

Kif tiddefinixxi għan 
Klassijiet: qabel l-iskola (5-7 snin) 

TUL 30 min 
GĦANIJIET - Biex jiggwidaw lit-tfal permezz ta' proċess kreattiv tas-setting tal-għanijiet 

- Biex tingħata spinta lill-ħidma f'tim u l-kooperazzjoni fi ħdan il-grupp 
- Biex tiżviluppa l-immaġinazzjoni tat-tfal  
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MATERJALI - Żebgħa tas-swaba' - żebgħa taż-żejt tista' tintuża jew żebgħa tas-swaba' 

krema għat-tfal - sett wieħed ta' żebgħa għal kull grupp ta' 5-6 tfal 
-  Imsielaħ imxarrba - 4-5 pakketti  
- kanvas jew folja kbira tal-karta- waħda għal kull grupp ta' tfal 5-6 
- fradal biex jipproteġi l-ħwejjeġ- wieħed għal kull tifel u tifla 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

Il-klassi hija maqsuma fi gruppi ta' 5-6 itfal. Kull grupp qiegħed bilqiegħda fuq mejda 
differenti b'sett ta' materjali. Għal klassijiet sa għoxrin tifel u tifla huwa rrakkomandat 
li jkun hemm mill-inqas żewġ għalliema jew għalliem u persuna ta' appoġġ għal din l-
attività. 
L-għalliem jibda bi spjegazzjoni dwar kif tuża ż-żebgħa u d-dimostrazzjoni qasira bis-
swaba'. F'daqqa fuq is-saba' għandu jitqiegħed ammont kbir daqs ħabba tal-piżelli. 
Għandu jkun ċar għat-tfal li jimsaħ idejhom wara li jibdlu kull kulur.  L-għalliem 
jiggwida lill-gruppi permezz tal-passi li ġejjin: 

1) Aqsam il-karta / kanvas f'żewġ partijiet b'linja orisontal - l-ewwel parti hija 
darbtejn akbar mill-oħra. 

2) Il-parti ż-żgħira hija maqsuma f'5 jew 6 tikek astratti u kull tifel u tifla jiġbru 
kulur differenti u jibda jimla l-post bil-poġġigħ tas-swaba' sakemm kollox ikun 
mgħotti biż-żebgħa. 

3) Xogħol fuq il-parti l-kbira – kull tifel u tifla qed jagħżel kulur differenti u 
jagħmel tikek żgħar fuq il-pittura bis-swaba'.  

4)  Wara li jimsħu subgħajhom mill-kuluri differenti, it-tfal jużaw iż-żebgħa bajda 
biex jgħaddu mit-tikek b'movimenti biss fuq ix-xellug 

5) It-tfal jużaw idejhom, u jagħmlu moviment mgħaġġel minn tarf għall-ieħor - 
għalhekk għandhom jiġu ffurmati sħab fis-sema. Huma jimsħu idejhom biex 
jirrepetu l-moviment. 

6) Ladarba s-sema tkun lesta, huwa ż-żmien opportun li tistaqsi lit-tfal x'jixtiequ 
li jkollhom fuq il-pittura - biex josservaw il-forma u l-kuluri tat-tikek astratti u 
jistaqsuhom kif jistgħu jittrasformawhom f'forom u oġġetti li jafu – forsi lag, 
muntanja, siġra jew dak kollu li ġġib magħha l-immaġinazzjoni tagħhom. 

7) Ħalli lit-tfal jesperimentaw bit-teknika sakemm fl-aħħar jiksbu l-immaġni li 
ppjanaw (jew result sodisfaċenti). 

VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

Il-proċess li sar f'ċentru ta' akkomodazzjoni tat-tip tal-familja għat-tfal u ż-żgħażagħ 
mingħajr diżabilità f'Sofija, il-Bulgarija taħt il-proġett "Flimkien noħolqu fil-Krimea ta' 
Lyulin", 6 ta 'Mejju, 2017  
http://www.vvifoundation.org/en/gallery/together-we-create-at-the-lyulins-crimea-
project 
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Sors għall-istampi kollha: Proġetti tal-passat arkivju tar-ritratti tal-Fondazzjoni "Valuri, 
Virtujiet, Integrità" 

PREPARAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

L-għalliem irid jittestja l-attività l-ewwel. 
Qabel l-attività l-għalliem għandu jħejji diversi tabelli tax-xogħol għat-tfal (wieħed għal 
kull grupp ta' 5-6 itfal). Jista' jkun inqas tfal f'każ li jkun hemm nuqqas ta' dixxiplina fil-
grupp. 
 Matul l-attività l-għalliem/persuna ta' appoġġ għandu jkun ippreparat biex jgħin lit-tfal 
jimsaħ idejh u jibdel il-kuluri. 
Parti importanti mill-eżerċizzju huwa t-tfal kollha biex jaħdmu fuq il-pitturi tal-grupp 
simultanjament matul l-attività. Normalment f'xi ħin xi tfal imorru lura u oħrajn jieħdu 
t-tmexxija – josservaw is-sitwazzjonijiet u jistaqsuhom wara l-attività x'ġara. 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

Permezz ta' din l-attività l-għalliem jista' jevalwa s-suġġetti li ġejjin: 
- Il-grupp ħadem bħala tim? Kien hemm mexxej? 
- Setgħu jistabbilixxu għan komuni u jsegwuh sal-aħħar? 

 
3.24 X'inhi l-professjoni tiegħi? 
 

ISEM L-
ATTIVITÀ 

X'inhi l-professjoni tiegħi? 
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NUMRU TAL-
OUTPUT 

IO1 
 

SIEĦEB Fondazzjoni VVI 
ATTIVITÀ U 
KLASSI 

Kurżità - A7  
5-7 y.o. 

TUL 30 min 
GĦANIJIET - Biex tiżviluppa kurżità fit-tfal 

- Li tgħallem lit-tfal dwar professjonijiet differenti 
- Li tingħata spinta lill-kreattività permezz tar-rwol 

 
MATERJALI - Folja bajda (madwar 3,5m x 2m) 

- Ħabel - twil madwar 4 m 
- 12-15 tongs 
- Sors ta' dawl - projettur, multimedja jew flashlight tat-telefon ċellulari  

Ċaħda: Sabiex twettaq l-eżerċizzju għandek bżonn kamra mudlama  
 

TAGĦLIM 
ATTIVITÀ 
METODU 
 

It-teatru dell huwa forma ta' arti verament sempliċi u interessanti biex twettaq u adattata 
ħafna biex tipprovoka kurżità fit-tfal. It-teatru dell Ċiniż juża figuri magħmula mill-kartun 
jew materjali oħra iżda fil-każ tagħna naħdmu mal-iġsma tat-tfal. L-attività hija pjuttost 
adattata għat-tfal "mistħija" peress li jħossu l- "protezzjoni" tal-folja bejniethom u l-
udjenza u jaġixxu b'mod aktar spontanju. F'każ li l-għalliem jiddeċiedi li jimplimenta l-
attività mingħajr il-folja , dan il-valur miżjud ikun nieqes u xi tfal jista' jkun li ma 
jkollhomx il-kuraġġ li jwettqu quddiem ħaddieħor. 
Fil-bidu tal-attività l-għalliem jidħol fit-tfal ix-"xena" u l-parti "udjenza" tal-kamra. Kull 
tifel u tifla huma mistiedna fuq il-post sabiex jgħaddu qrib il-folja u jsiru jafu d-dell.  
 Il-grupp huwa maqsum f' żewġ partijiet . L-għalliem jagħti lil uħud mill-karti tat-tfal bi 
stampa ta' proffessjoni u jitlobhom wieħed wieħed biex imorru fuq in-naħa l-oħra tal-folja 
u jwettqu l-professjoni li raw fuq il-karta. Billi josservaw id-dell tagħhom il-bqija tal-grupp 
għandu jaħseb x'inhi l-professjoni. L-attur jieqaf iwettaq meta l-udjenza tkun qatgħet ir-
rwol. 
Fakultattiv il-bqija tat-tfal jistgħu jirċievu karti bi stampi ta' annimali u jirrepetu l-
eżerċizzju.  
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VIŻWALI 
 
Stampi/vidjoklipp 
 
 

 
Sors: Teatru dell bit-tfal. Teatru tal-Plejers Żgħażagħ. 5 ta' Awwissu, 2010, 
http://youngplayerstheater.blogspot.com/2010/08/flying-carpet.html 
 

GĦALLIEM 
PREPARAZZJONI 

1) L-għalliem irid joħloq il-palk billi jiddendel x'imkien il-folja l-kbira. Kun żgur li din il-folja 
hija miġbuda tajjeb u ċatta, mingħajr ebda tikmix (ikkunsidra li tgħolliha l-ewwel).  Biex 
indendlu l-folja nistgħu nużaw ħabel twil li norbtu x'imkien 'il fuq fil-kamra u t-tongs biex 
inwaħħlu l-folja. Għażla oħra hija li tuża stick twil biżżejjed li ngħaddu minn kanal speċjali 
li nħitu fuq il-folja qabel. Imbagħad nirranġaw il-folja f'nofs il-kamra jew kull fejn ikun 
possibbli li taqsam il-kamra fi tnejn.  
Huwa importanti ħafna li jiġi żgurat biżżejjed spazju bejn is-sors tad-dawl u l-folja - minimu 
ta' 2,5 metri sabiex tipproġetta dell fuq il-folja l-bajda.  L-ispazju bejn is-sors tad-dawl u l-
folja huwa l-"istadju" u għandu jkun hemm spazju ffurmat għall-"udjenza" - (tfal li se 
jaqtgħu) fuq in-naħa l-oħra tal-folja. Kun żgur li l- "stadju" huwa skur kemm jista' jkun 
sabiex id-dellijiet ikunu aktar viżibbli. 
 

EVALWAZZJONI 
TAL-GĦALLIEM 

L-attività tiżviluppa kurżità fit-tfal? 
Huma kapaċi jaqtgħu l-professjonijiet? 
Huma kurjużi li jagħmlu aktar attivitajiet ta' dan it-tip? 
 

 
 


