
X’inhi l-hekk imsejħa mindfulness? 
Il-mindfulness hi forma ta’ konċentrazzjoni: il-kapaċità li titfa’ l-ħsibijiet kollha tiegħek fuq  

suġġett wieħed. Tista’ tkun xi ħaġa li qed issir quddiemek, bħal xi film, stampa jew ħoss. Tista’ wkoll  
tkun xi ħaġa li qed tħoss ġo fik, bħal xi ħsieb jew xi sensazzjoni fiżika. Ħafna drabi jiġri li meta  

nkunu qed nippruvaw nikkonċentraw, moħħna jibda jaħseb fuq affarijiet oħra. Huwa tajjeb li nkunu  
kapaċi niddirezzjonaw il-ħsibijiet tagħna lura lejn dak li qed nikkonċentraw fuqu. 

Imma t-tfal għandhom l-istess ħila biex jikkonċentraw daqsna?
It-tfal kapaċi jikkonċentraw daqsna, imma b’differenza importanti:  

huma għadhom qed jiskopru d-dinja, u għalhekk qed jiġu bbumbardjati minn sensazzjonijiet ġodda  
f’sitwazzjonijiet ġodda. Dawn l-esperjenzi jqanqlu fit-tfal ħafna mistoqsijiet.  

Dan kollu, meta żżid miegħu l-istimoli kollha tal-ħajja ta’ kuljum u l-emozzjonijiet li qed iħossu, jirrikjedi  
ħafna mill-kapaċità mentali tat-tfal. U jtellef mill-konċentrazzjoni.

Meta fit-tfal ikun hemm problema ta’ nuqqas ta’ konċentrazzjoni, ħafna drabi dan ikun sinjal ċar li  
għandhom wisq fuq moħħhom.

U meta t-tfal isibu diffikultà biex jikkonċentraw? 
Meta aħna l-adulti jkollna xi inkwiet jew ħsibijiet, insibuha diffiċli biex nikkonċentraw. U nippruvaw insibu  

soluzzjonijiet ħalli niffukaw fuq dak li nkunu rridu nagħmlu. It-tfal l-istess bħalna: id-diżordni u  
l-aġitazzjoni jtellfuhom, u għalhekk irridu ngħallmuhom kif jerġgħu jiffukaw l-attenzjoni  

lura fuq dak li qed jagħmlu. 
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It-tfal x’jistgħu jiggwadanjaw minn dal-ktieb?
Dal-ktieb jgħallem lit-tfal kif ikunu preżenti mentalment u fiżikament, u kif jikkonċentraw fuq dak li qed jagħmlu. 

L-attivitajiet huma studjati u maħluqa biex it-tfal: 
• joqogħdu attenti għax-xogħol li jkunu qed jagħmlu dak il-ħin stess; 

• ikunu aktar kapaċi jiżviluppaw l-ideat tagħhom mingħajr distrazzjoni;
• ma jitilfux l-attenzjoni meta l-attività tkun itwal mis-soltu;

• ikunu aktar kapaċi jiftakru u jitgħallmu.

Il-konċentrazzjoni trid tiġi mgħallma!
Dal-ktieb jistiednek takkumpanja lit-tfal fit-taħriġ tagħhom. Sibu ħin kwiet u gawdu l-attivitajiet flimkien. 

Il-benefiċċji ta’ kull eżerċizzju huma mniżżlin taħt “Għall-ġenituri”. 
Ipprattika l-istess eżerċizzju mat-tfal ħafna drabi, kull darba tista’ tiskopri xi ħaġa ġdida. 

Il-konċentrazzjoni 
Il-konċentrazzjoni hi għodda importanti fil-ħajja. Biha tkun konxju tiegħek innifsek 

u ta’ dak li hemm madwarek. It-tfal li jikbru b’din l-għodda jidraw iħobbu lilhom infushom
u jaċċettaw dak li jgħodd għalihom. It-tfal huma l-ħin kollu bbumbardjati mill-modi, mill-ideat ta’ 

ħaddieħor, mill-pressjonijiet soċjali. B’għarfien akbar tagħhom infushom,
huma jkunu aktar assertivi u jgħixu ħajja fil-milja kollha tagħha.

?

?
?
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Il-papà kellu raġun! Luke u Nestor 
kellhom logħba ġdida: joqogħdu 
jagħmlu bħal xulxin! Veru jieħdu 
gost.

Bħal Luke, Nestor il-ħin kollu jxammem irwejjaħ differenti. Hemm irwejjaħ li 
jiltaqa’ magħhom kuljum, u oħrajn li mhux daqshekk komuni …

U inti, liema huma l-irwejjaħ li xxomm ta’ kuljum? 
Agħmel ċirku madwarhom.
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