Ċ 5.3

NILAGĦBU

Ċ5.3.5.
Nidentifikaw xi benefiċċji li nistgħu nakkwistaw permezz tal-logħob.

A.

Ikteb dawn il-kapxins taħt il-persuni li qed jgħiduhom.
IL-LOGĦOB JGĦALLIMNA NITILFU

IL-LOGĦOB IFERRAĦNA

IL-LOGĦOB JGĦINNA NAGĦMLU L-ĦBIEB

IL-LOGĦOB JIRRILEXJANA

Jisimni Lino. Jiena ma ngħaddix mingħajr il-logħob.
Wara xi ġurnata skola, x’hemm isbaħ milli taqbad
il-ħabel u tiġri ġirja mad-dawra tal-blokk fejn noqgħod
jien. Il-vera nħossni mistrieħ wara ftit eżerċizzju!

_____________________________________________

Jisimni Johnny. Sa ftit ilu tgħidx kemm kien ikolli
dwejjaq. Ma kellix ħbieb xejn. Imbagħad inktibt
fin-nursery tal-klabb tal-futbol, u darbtejn kull
ġimgħa jkollna t-training. Waqt it-training niltaqa’
ma’ sħabi. Issa tgħidx kemm għandi ħbieb!

____________________________________________
_
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Jisimni Ġovanna. Il-logħob lili tgħidx kemm
għamilli ġid. Meta kont iżgħar, tgħidx kemm kont
neħodha bi kbira jekk nitlef waqt il-logħob. Tgħidx
kemm kont nibki. Anke jekk inġib somma ħażina,
kont nibki. Bis-saħħa tal-logħob tgħallimt li ma
jistax ikun tirbaħ dejjem int!

___________________________________________

Jiena Salvu. Qaluli biex ngħaddi kumment fuq
il-logħob. Jien il-logħob inħobbu ħafna. Imma taf
x’inħobb l-aktar, meta niskurjaw. Meta nara
l-ballun dieħel fix-xibka, jien u sħabi nibdew
naqbżu u nogħlew u ngħajtu. Dak il-mument sabiħ
wisq!

__________________________________________
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B. Imla l-vojt bil-kliem mogħti.
barra

nistudjaw

dejjem

magħqud

jistrieħ

l-ħbieb

benefiċċji

nitgħallmu

M’hemmx dubju illi l-logħob fih ________________ kbar. Il-logħob, kemm
lill-kbar, kif ukoll lilna ż-żgħar, jista’ jagħmlilna ħafna ġid.
Meta moħħna jgħejja, wara xi ħin twil ________________, l-aħjar ħaġa tkun li
nilagħbu xi logħba. Kemm il-logħob ta’ ġewwa, bħal xi logħba karti, kif anke
l-logħob ta’ ________________, bħal xi ġirja bir-roti, iserrħuna, jirrilassawna, u
moħħna jerġa’ jibda jaħseb sewwa. Niftakru illi anke jekk bil-logħob nistgħu
ngħajjew

fiżikament,

imma

mentalment,

jiġifieri

moħħna,

żgur

________________.
Waqt il-logħob nistgħu ________________ ħafna. Fil-logħob inħabblu moħħna u
nagħmlu minn kollox biex ngħinu lit-tim tagħna jirbaħ. Meta nirbħu nieħdu gost.
Anke meta nitilfu, għandna niftakru li ma jistax ikun tirbaħ ________________.
Il-logħob jgħallimna nitilfu.
Il-logħob jista’ jgħinna wkoll biex nagħmlu ________________. Waqt il-logħob
nagħmluha ma’ sħabna, nidraw naċċettaw id-difetti ta’ xulxin u nitgħallmu naħdmu
bħala tim ________________. Il-logħob huwa importanti ħafna għall-iżvilupp
tagħna.
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