
L-GĦAN TAL-PAĠNI GĦALL-FAMILJA
It-tfal jitgħallmu ħafna mill-imġiba tal-adulti ta’
madwarhom. Fuq kollox hija r-responsabbiltà tal-ġenituri
li jgħinu lit-tfal jikbru fil-fidi. Dawn il-paġni jgħinu biex 
intom il-ġenituri timxu id f’id mal-katekisti u tgħinu lit-
tfal jibnu ftit ftit ir-relazzjoni tagħhom ma’ Ġesù.

Din il-paġna tingħata qabel ma tibda l-unità. Fiha ser 
ikun hemm tagħrif dwar it-temi tal-laqgħat u wkoll 
kif intom tistgħu ssostnu dak li t-tfal bdew fil-laqgħat 
mal-katekisti, fid-dar ukoll. Intom mħeġġa li tistaqsu 
lit-tfal dwar dak li jkunu tgħallmu u jaqsmu magħkom 
xi esperjenzi tagħhom. Fejn tixtiequ aktar għajnuna 
l-katekisti dejjem lesti li jgħinu fejn hemm bżonn.

KOTBA U DVDS
Is-Segretarjat għall-Katekeżi għandu librerija b’ħafna 
riżorsi. Minbarra riżorsi li jistgħu jintużaw minn katekisti 
u għalliema, hemm ukoll DVDs u kotba li huma addattati 
għat-tfal. Biex ikollkom aktar tagħrif dwar kif wieħed 
jista’ jissellef dawn ir-riżorsi, u wkoll dwar il-ħinijiet ta’ 
ftuħ, ċemplu lil-librar Albert Mercieca fuq 22039406 jew 
ibagħtu email fuq: albert.mercieca@maltadiocese.org

XI WEBSITES JEW APPS LI TISTGĦU TUŻAW
https://www.bible.com/kids

https://www.symbaloo.com/mix/catholicsitesforkids

http://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages

http://catholicmom.com/

http://www.fathersforgood.org/en/index.html
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Unità 1: Il-Bibbja ktieb speċjali

Skop tal-unità

F’din l-unità, it-tfal ser jisimgħu dwar il-Bibbja. Ser jaraw li l-Bibbja, li hija l-Kelma ta’ Alla, fiha ħafna 
messaġġi sbieħ li juru l-imħabba ta’ Alla għalina. Jitgħallmu wkoll, li kif Alla dejjem wera li kien 
preżenti fil-ġrajjiet tal-Poplu Lhudi, huwa preżenti anke illum, magħna.

Temi f’din l-unità
1.1 Alla jagħtina ktieb speċjali
 It-tfal ser jitgħallmu li l-Bibbja hija rigal mingħand Alla li fiha l-kliem tiegħu stess. Ser ikunu 

mħeġġa wkoll li jaqraw siltiet mill-Bibbja.
1.2 It-Testment il-Qadim
 F’dawn il-laqgħat it-tfal ser jitgħallmu li għalkemm il-Bibbja hija maqsuma f’żewġ partijiet kbar, 

flimkien jagħmlu ktieb wieħed sħiħ.
1.3 It-Testment il-Ġdid
 Il-Bibbja miktuba bi stili differenti, insibu proża u anke poeżija. F’parti mit-Testment il-Ġdid insibu 

wkoll Ittri. F’dawn il-laqgħat it-tfal ser jiltaqgħu ma’ tagħrif dwar l-Atti tal-Appostli, kif ukoll dwar 
ittri li kitbu wħud minn dawn l-appostli. 

1.4 Nemmen fik, Mulej, kollok imħabba!
 It-tfal ser jitgħallmu l-Attijiet il-Qosra. 

Flimkien id-dar
Nerġgħu nfakkruhom it-talb li tgħallmu s-sena ta’ qabel:
 » Inroddu s-salib
 » Nitolbu t-talba tal-Anġlu Kustodju 
 » Il-Missierna, Sliema u Glorja
 » Talb spontanju ta’ ringrazzjament u ndiema

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Insibu ħin biex flimkien mat-tfal naqraw siltiet differenti mill-Bibbja, kemm mit-Testment il-

Qadim, kif ukoll mit-Testment il-Ġdid.
 » Karattri li ser jissemmew f’din l-unità huma: Abraham, Ġużeppi, Mosè u David. Nistgħu naqraw 

jew naraw  xi ġrajjiet dwarhom. 
 » Flimkien mat-tfal naqraw il-parabbola tan-nagħġa l-mitlufa (Luqa 15, 1-7). Din il-parabbola 

turina kemm huwa importanti li nobdu u nagħżlu t-triq it-tajba. Il-Bibbja mhijiex ktieb ta’ stejjer, 
imma fiha ġrajjiet u tagħlimiet li jgħinnuna nagħmlu għażliet tajba. 

 » Minħabba li t-tfal ser isiru jafu dwar l-ewwel żminijet tal-Knisja u l-ittri tal-Appostli, 
partikolarment ta’ San Pawl, nistgħu nsibu xi clips jew DVDs dwar l-ewwel żminijiet tal-Knisja u 
dwar il-ħajja ta’ San Pawl.

 » L-attijiet il-qosra juru l-azzjonijiet tagħna lejn Alla: nemmnu fih, nittamaw fih, inħobbuh u 
jiddispjaċina meta noffenduh. Nuru wkoll li nemmnu li s-Sagramenti jagħmluna persuni aħjar. 
Ngħinu lit-tfal jiftakruhom u jitgħallmu dawn l-attijiet:

Mulejja, nemmen fik, kollok verità
Mulejja, nitma fik, kollok ħniena,
Mulejja, inħobbok fuq kollox, kollok imħabba.
Mulejja, nindem għax offendejtek, kollok tjieba.
Mulejja, inqaddes ruħi bis-sagramenti tiegħek, kollok qdusija.
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Unità 2: Alla joħloq storja speċjali

Skop tal-unità

F’din l-unità it-tfal ser jiltaqgħu mal-karattri ta’ Adam u Eva. Dawn jintroduċu s-suġġett tad-dnub u 
l-effetti tiegħu, u li l-imħabba ta’ Alla teħlisna minn dak li hu ħażin.

Temi f’din l-unità
2.1 Alla ħalaqna għax iħobbna
 Naraw li Alla ħalaq u bierek lill-bniedem u qallu sabiex jieħu ħsieb il-ħolqien u jmexxi l-art. Alla 

jżejjen lill-bniedem b’kapaċità li jgħinu jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin. Anke meta Adam u Eva 
għażlu li jagħmlu l-ħażin, Alla jibqa’ jħobbhom u jieħu ħsiebhom u jagħtihom l-għajnuna biex 
jerġgħu jersqu lejh.

2.2 Nagħmlu għażliet tajbin
 F’dawn il-laqgħat it-tfal ser jiltaqgħu ma’ Abel u Kajjin. Jaraw li meta xi ħadd ikollu ġibda 

għall-ħażin, diffiċli li jagħmel it-tajjeb. Sabiex ngħinuhom jifhmu aktar din il-ġrajja, l-ewwel ser 
jisimgħu l-istorja ta’ Cindirella li kienu jgħiru ħafna għalija ħutha. Ser jisimgħu wkoll il-ġrajja ta’ 
Babel, li turina li meta nwarrbu lil Alla minn ħajjitna ser noħolqu nuqqas ta’ paċi fina nfusna.

2.3 Noè baqa’ jħobb lil Alla
 It-tfal ser jaraw li hemm drabi fejn jidher li meta tagħżel il-ħażin tkun qisek irbaħt. Ser jiigħallmu 

li dan mhux minnu. Ser niltaqgħu mal-ġrajja ta’ Noè u naraw li Alla dejjem iħobb lill-bniedem, u 
jippremja t-tajjeb u jżomm il-wegħdiet tiegħu.

2.4 Jiddispjaċini u nitlob maħfra
 It-tfal ser jitgħallmu li Alla jgħinhom biex jagħżlu dak li hu tajjeb u jaħarbu dak li hu ħażin.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » L-Att tal-indiema (ara paġna 35, Pass Pass wara Ġesù).

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Naqraw u/jew naraw flimkien mat-tfal il-ġrajja tal-ħolqien. Nippruvaw li ninnutaw is-sbuħija tan-

natura u tal-ħolqien u anke l-kwalitajiet sbieħ li għandhom speċjalment it-tfal, dawn huma rigali 
mingħand Alla. Meta nitkellmu dwar id-dnub li għamlu Adam u Eva naraw li joħorġu dawn il-punti:

  - Kienet għażla tagħhom meta kienu jafu li din l-għażla ma kellhomx jagħmluha
  - Alla jfittixhom, għax hu jħobbhom u jrid jibqa’ ħabib magħhom
  - Alla jibqa’ jieħu ħsiebhom
 » F’din l-unità ser inkunu qegħdin nitkellmu ħafna dwar għażliet tajbin u ħżiena. Tajjeb li lit-tfal 

nuruhom b’ħafna mħabba meta huma jagħmlu għażliet ħżiena u nfaħħruhom meta jagħmlu 
għażliet tajbin. Importanti li meta jagħmlu xi ħaġa ħażina aħna nuruhom li ddispjaċina li għamlu 
dik l-għażla imma fl-istess ħin l-imħabba tagħna għalihom ma tinbidilx.

 » Naqraw mill-Bibbja jew naraw il-ġrajja ta’ Noè flimkien. Minn din il-ġrajja importanti li joħorġu 
dawn il-punti: 

  - Il-ħażen ma jogħġobx lil Alla; Alla jippremja lit-tajbin
  - Il-maħfra u l-imħabba ta’ Alla, flimkien mat-tjubija tal-bniedem, jistgħu jegħlbu kull ħażen
  - Alla jrid ikun ħabib tal-bnedmin
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Skop tal-unità

F’din l-unità t-tfal ser jaraw li Alla jixtieq li jkun parti mill-ħajja tagħna. Ser jitgħallmu l-kmandamenti 
bħala gwida tal-ħajja.

Temi f’din l-unità
3.1 Alla jsejjaħ lil Abraham
 It-tfal ser jisimgħu l-ġrajja ta’ Abraham u dwar il-fidi li baqa’ jkollu f’Alla.
3.2 Alla huwa magħna!
 Wara Abraham, it-tfal issa ser jiltaqgħu ma’ Iżakk, Ġakobb u Ġużeppi.
3.3 Alla jħobbna!
 Imiss issa li t-tfal jitgħallmu dwar Mosè, dwar l-għeġubijiet kbar li għamel Alla u bħalma salva lil 

Mosè u lill-poplu Lhudi, Alla jsalva lilna wkoll. Aħna parti mill-Poplu ta’ Alla.
3.4 L-għaxar kmandamenti
 Il-kmandamenti huma għajnuniet ta’ kif nistgħu ngħixu ħajja nisranija tajba. Meta nobdu 

l-kmandamenti nkunu qegħdin inħobbu lil Alla u lill-oħrajn.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » Il-Kmandamenti (paġni 48-49, Pass pass wara Ġesù)

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Flimkien mat-tfal naqraw jew naraw il-ġrajja ta’ Abraham. Din il-ġrajja tkompli tibni fuq dak 

li rajna fil-ġrajja ta’ Noè: Alla jżomm kelmtu. Bl-istess mod li Alla żamm kelmtu ma’ Noè u 
Abraham, hekk ukoll iżomm dak li wiegħed lilna; bħal Noè u Abraham, aħna jrid ikollna fidi f’Alla. 
Il-fidi tagħna tissaħħaħ meta nisimgħu l-Kelma ta’ Alla u nitolbu. It-talb huwa konverżazzjoni 
ma’ Alla, għalhekk it-talb tagħna jrid jinkludi ħin ta’ skiet, biex inħallu lil Alla jkellimna. Dan ma 
huwiex faċli, la għalina l-kbar u lanqas għat-tfal. Għalhekk huwa tajjeb li fil-ħin ta’ talb mat-tfal u 
anke waħedna, nibdew indaħħlu ftit ħin ta’ skiet.

 » F’din l-unità ser niltaqgħu mal-patrijarki (missirijiet il-poplu) tat-Testment il-Qadim: Abraham, 
Iżakk, Ġakobb u wliedu, fosthom Ġużeppi. Naqraw dawn il-ġrajjiet mill-Bibbja.

 » Naraw jew naqraw il-ġrajja ta’ Mosè, sabiex joħroġ il-messaġġ li Alla dejjem hemm għall-Poplu 
tiegħu.

Unità 3: Alla jagħżel poplu speċjali
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Skop tal-unità

F’din l-unità ser ngħaqdu dak li għamilna qabel. Is-suġġett ewlieni li ser jitgħallmu dwaru t-tfal huwa 
s-sagrament tal-magħmudija.

Temi f’din l-unità
4.1  Aħna lkoll ulied Alla
 It-tfal ser jaraw li minħabba li l-ġenituri tagħhom iħobbuhom u jridu dak li huwa tajjeb għalihom, 

huma għammduhom meta kienu għadhom żgħar. Bil-magħmudija nsiru wlied Alla, aħwa ta’ Ġesù 
u membri tal-familja ta’ Alla, li hi l-Knisja.

4.2  Is-sagrament tal-magħmudija
 F’din il-parti ser jiġu mfissra s-simboli li jintużaw fil-magħmudija, kif ukoll l-effetti li jħalli fina 

dan is-sagrament.
4.3  Il-magħmudija ta’ Ġesù
 It-tfal ser jisimgħu dwar Ġwanni l-Battista u l-magħmudija ta’ Ġesù. Bħalma Alla sama’ t-talba 

ta’ omm Ġwanni, hekk ukoll jisma’ t-talb kollu tagħna u jagħtina dak li huwa meħtieġ. Waqt il-
magħmudija ta’ Ġesù, instemgħu l-kliem: “Dan hu Ibni l-għażiż li fih insib l-għaxqa tiegħi.” Dan il-
kliem Alla jgħidu lilna wkoll, speċjalment meta nagħmlu dak li jixtieq hu, bħalma għamel dejjem 
Ġesù.

4.4  Ċelebrazzjoni: Aħna t-tfal tas-Saltna ta’ Alla
 L-għan ta’ din iċ-ċelebrazzjoni hija li nagħrfu li s-Sagrament tal-Magħmudija mhux okkażżjoni ta’ 

darba, imma li rridu ngħixu dan is-sagrament kuljum. 

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » Inġeddu l-wegħdiet tal-magħmudija, paġni 64-65, Pass pass wara Ġesù

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Fil-laqgħat ta’ qabel, rajna l-ġrajjiet ta’ Noè u Mosè. L-ilma ssemma ħafna f’dawn il-ġrajjiet. 

Bħalma Alla ħeles lil Noè u lil Mosè mill-għarqa u aktar tard mill-Faragħun, il-magħmudija ssalva 
lilna. Infittxu r-ritratti u DVDs tal-magħmudija tat-tfal u narawhom flimkien. Nitkellmu magħhom 
dwar din il-ġurnata, il-parrini tagħhom u għalfejn kienet ġurnata speċjali għall-familja kollha.

Unità 4: Alla jiġborna f’familja speċjali
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Skop tal-unità

It-tfal ser jitgħallmu li biex jgħixu bħal Ġesù, iridu jgħixu l-Magħmudija tagħhom billi juru rispett u 
mħabba lejn kulħadd, anke lejn dawk differenti minnhom u dawk li għandhom opinjoni differenti minn 
tagħhom. Meta nonqsu u nagħmlu l-ħażin, inkunu qegħdin nitbiegħdu minn Alla u minn xulxin. Is-
sagrament tal-qrar (sagrament ta’ rikonċiljazzjoni) jerġa’ jgħaqqadna mill-ġdid ma’ Alla u mal-oħrajn.

Temi f’din l-unità
5.1  Ġesù: ħabib ta’ kulħadd
 Permezz ta’ stejjer mill-Evanġelji, it-tfal jagħrfu li Ġesù kien ħabib ma’ kulħadd.
5.2  Id-dnub jifridna
 It-tfal jindunaw li huma persuni li jonqsu u jweġġgħu lill-oħrajn u allura jitbiegħdu minn Alla. 

Dan hu id-dnub. It-tfal ser ikunu ppreżentati fil-ġrajja ta’ Żakkew, biex jagħrfu li jekk iridu jkunu 
ferħanin, iridu jagħżlu t-tajjeb u jevitaw id-dnub.

5.3  Naħfer bħal Ġesù
 It-tfal jitgħallmu li Alla tant iħobbhom li pprovdilhom mod kif meta jonqsu jerġgħu lura lejh, 

permezz tas-sagrament tal-qrar. Fuq l-eżempju ta’ Ġesù jagħrfu li għandhom jagħżlu wkoll li 
jaħfru lil xulxin. 

5.4  X’għandi nagħmel biex inqerr tajjeb
 It-tfal ser isiru jafu l-ħames ħwejjeġ li jridu jagħmlu biex iqerru sewwa.

Flimkien id-dar
F’din l-unità ser nitgħallmu:
 » Kif nagħmlu qrara tajba (paġna 80 f’Pass pass wara Ġesù)

Importanti li dan it-talb nitolbuh flimkien bħala familja.

Attivitajiet flimkien:
 » Mat-tfal, mill-Bibbja naqraw il-ġrajja tal-mara Kangħanija (Mattew 15, 21-28); il-messaġġ ta’ din 

il-ġrajja huwa li Ġesù kien ħabib ma’ kulħadd u għen lil kulħadd. 
 » Stejjer oħra li ser jiltaqgħu magħhom f’din l-unità huma l-ġrajja ta’ Żakkew (Luqa 19, 1-10), il-

fejqan tal-mifluġ (Luqa 5, 17-21) u l-Iben il-ħali (Luqa 15, 11-32). Naraw xi clips jew naqraw dawn 
il-ġrajjiet mill-Bibbja, flimkien mat-tfal.

Unità 5: Alla jgħaqqadna miegħu lkoll


