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Introduzzjoni

Il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tat-Tfal 

L-Artikolu 12 jiddikjara li:

L-Partijiet Statali għandhom jassiguraw d-dritt lit-tfal jesprimu 

il-fehmiet tagħhom liberament fil-kwistjonijiet kollha li jaffettwaw 

lilhom. Il-fehmiet tat-tfal għandhom jingħataw l-importanza dovuta 

skond l-età u l-maturità tat-tfal.

L-Artikolu 31 jiddikjara li:

L-Partijiet Statali jirrikonoxxu d-dritt tat-tifel / tifla għall-mistrieħ 

u d-divertiment, biex jidħlu f’logħob u attivitajiet ta ‘rikreazzjoni 

xierqa għall-età tat-tifel u biex jipparteċipaw liberament fil-ħajja 

kulturali u l-arti.
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L- Partijiet Statali għandhom jirrispettaw u jippromwovu d-dritt 

tat-tfal li jipparteċipaw bis-sħiħ fil-ħajja kulturali u artistika u 

għandhom jinkoraġġixxu l-għoti ta ‘opportunitajiet xierqa u ugwali 

għal attività kulturali, artistika, rikreattiva u ta’ divertiment.

Il-Fondazzjoni ta’ Malta għall-Ġid tas-Soċjetà (MFWS) permezz 

tal-proġetti u l-attivitajiet tagħha tiffoka prinċipalment fuq it-tfal 

fil-kuntest tal-familji u l-komunità. Matul is-snin li għaddew u l-ħidma 

tal-MFWS Children’s Hub bil-parteċipazzjoni tal-Kunsill tat-Tfal u 

ż-Żgħażagħ, stajna ninnotaw li minħabba diversi raġunijiet, il-logħob 

u l-ħin rikreattiv għat-tfal sar limitat
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Din L-Attività

Permezz ta’din l-attività ċ-Children’s Hub fi ħdan il-Fondazzjoni 

ta’ Malta għall-Ġid tas-Soċjeta’ ser jkun qed jikkonsulta mat-tfal 

b’mod divertenti u inklussiv rigward il-logħob. Il-Karattru f’din 

l-istorja - robot bl-isem ta’ ATLAS 031, jispjega kif jixtieq jikseb 

aktar informazzjoni rigward il-logħob. Matul l-istorja, huwa jistaqsi 

mistoqsijiet lit-tfal biex jgħinuh jifhem aktar u jikseb l-informazzjoni 

li jeħtieġ.

Kif Taħdem

Din l-attività hija mmirata biex issir fi klassi jew ma’ grupp 

ta’ tfal. L-edukatur/adult jrid jaqra l-istorja u l-mistoqsijiet lit-tfal. 
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L-istruzzjonijiet biex tinħadem din l-attivita’ huma stampati fil-qiegħ 

ta’ kull paġna. Segwi l-istruzzjonijiet u uża l-poster li huwa inkluż 

mal-ktieb.

X’hemm Bżonn

• Dan il-ktejjeb

• Il-poster tar-robot inkluż mal-ktieb

• Sticky notes

• Xi ħaġa biex tikteb
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L-Artikolu 12 tal-UNCRC 

jiddikjara li

“It-tfal għandhom id-dritt 

li jagħtu l-opinjonijiet 

tagħhom dwar kwistjonijiet 

li jaffettwawhom. L-adulti 

għandhom jisimgħu u jieħdu 

lit-tfal bis-serjetà.”

L-Artikolu 31 tal-UNCRC 

jiddikjara li

“It-tfal kollha għandhom 

id-dritt li jistrieħu, 

jirrilassaw, jilagħbu u li 

jieħdu sehem f’attivitajiet 

kulturali u kreattivi.”
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Hello Tfal! Jisimni ATLAS 031 u ġej mill-pjaneta N0 P14Y. Jien 

ninsab fuq missjoni li niskopri aktar dwar il-LOGĦOB. Smajt 

li t-tfal għandhom DRITT li JILGĦABU u nixtieq niskopri aktar 

biex inkun nista’ nieħu l-kunċett tal-logħob fid-dinja tiegħi.



Tistgħu tgħinuni nifhem xi jfisser li 

tilgħab? Smajt li tgħidx kemm tieħu 

gost meta tilgħab. Kemm nixtieq 

inkun naf x’inhu dak! Intom tħobbu 

tilgħabu? Għaliex tilgħabu?

Attività

Fuq sticky note pinġi jew ikteb 

it-tweġibiet tiegħek għal din il-mistoqsija u 

mbagħad waħħalhom ma’ ras ir-robot.
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Grazzi ħafna talli spjegajtuli. 

Grazzi għalikom issa naf xi tfisser 

li tilgħab. Issa tistgħu tgħarrfuni 

kif tħossok meta tilgħab? Intom kif 

tħossukom?

Attività

Fuq sticky note pinġi jew ikteb 

it-tweġibiet tiegħek għal din il-mistoqsija u 

mbagħad waħħalhom mal-qalb tar-robot.
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Dak li għidtuli verament sabiħ! Ma 

nistax nistenna biex nibda nilgħab. 

Waħdi biss nista’ nilgħab jew nista’ 

nilgħab ma’ xi ħadd ieħor? Intom ma’ 

min tilgħabu?

Attività

Fuq sticky note pinġi jew ikteb 

it-tweġibiet tiegħek għal din 

il-mistoqsija u mbagħad waħħalhom 

fl-ispazju wara r-robot.
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Ma nistax nistenna biex nerġa’ 

immur lura N0 P14Y sabiex inkun 

nista’ nibda nilgħab ma’ sħabi.  

Nista’ nilgħab id-dar hux u fejn 

nista’ nilgħab aktar? 

Intom fejn tilgħabu?

Attività

Fuq sticky note pinġi jew ikteb it-tweġibiet 

tiegħek għal din il-mistoqsija u mbagħad 

waħħalhom ma’ saqajn ir-robot.
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Għandi eċitament kbir issa. Tistgħu 

tgħiduli ftit dak li tħobbu tilgħabu 

intom u x’tużaw biex tilgħabu? 

Attività

Fuq sticky note pinġi jew ikteb it-tweġibiet 

tiegħek għal din il-mistoqsija u mbagħad 

waħħalhom ma’ idejn ir-robot.
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U x’ħin tilgħabu?

Attività

Fuq sticky note pinġi jew ikteb it-tweġibiet 

tiegħek għal din il-mistoqsija u mbagħad 

waħħalhom ma’ l-arloġġ tar-robot.
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Grazzi ħafna lilkom kollha talli għintuni 

bil-missjoni tiegħi biex nifhem x’inhu 

l-logħob. Ħadt gost ħafna magħkom u ma 

nistax nistenna biex nerġa’ immur lura 

d-dar u naqsam dak kollu li tgħallimt 

mingħandkom ma’ sħabi. Issa wasal 

il-ħin għalija biex nitlaq. Dejjem ftakru li 

t-tfal kollha għandhom id-dritt li jilagħbu 

u għalhekk kunu żguri li ssibu ħin biex 

tilgħabu u tirrilassaw. Nispera li nerġa 

narakom!
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