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Il-Kaċċa mill-Perspettiva taż-Żgħażagħ 

(Meħud mill-programm Sfera) 

Segwi d-diskussjoni Il-Kaċċa mill-Perspettiva taż-Żgħażagħ u wara aħdem dan it-taħriġ.  

A. Ikteb l-ismijiet tal-kelliema li ħadu sehem f’din id-diskussjoni fl-ordni li kienu bilqiegħda.  

Mark             Nicholas              Martin              Simon               Steve              Philip 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Agħżel ir-risposta t-tajba. 

1. Lil Mark tinteressah il-kaċċa għaliex iħossu  

a) miġbud lejn l-armi, l-apparat li jintuża u t-taħrik tal-gamiem.   

b) miġbud lejn in-natura.        

ċ) kburi meta jaqbad xi għasfur.          

 

2. Skont Nicholas, kaċċa sostenibbli tfisser li   

a) jinqatlu biss għasafar li mhumiex ta’ valur.       

b) taċċerta ruħek li ebda razza ta’ għasafar ma tkun f’periklu li tinqered.   

ċ) l-kaċċa tkun ipprattikata minn ftit dilettanti.       

 

3. Martin ilu jipprattika l-passatemp tal-osservazzjoni tal-għasafar 

a) xi ħdax-il sena.    

b) xi disa’ snin.    

ċ) erbatax-il sena.    

 

Mark Philip 

Nicholas 

Simon 

Steve 

Martin 

https://youtu.be/VPYe_avH1EE
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4. Għal Simon, l-aktar ħaġa li ddejqu fid-delizzju tal-kaċċa hija 

a) li dan l-isport ikun ipprattikat fix-xitwa.      

b) n-nuqqas ta’ osservanza tal-liġi f’dan id-delizzju.    

ċ) l-krudeltà.          

 

5. Mill-kotba, Steve rrealizza li 

a) Malta hija nieqsa mill-annimali u mill-għasafar.      

b) ċ-ċokon ta’ Malta jaffettwa kemm għasafar ipassu minn fuq din il-gżira.    

ċ) Malta hija mogħnija b’diversità ta’ għasafar.       

 

6. Skont Philip, bejn l-ambjentalisti (il-membri tal-Birdlife) u l-kaċċaturi 

a) hemm differenzi kbar.            

b) qatt ma jista’ jintlaħaq kompromess għaliex il-prinċipji tagħhom huma totalment opposti.   

ċ) m’hemmx daqstant differenza.           

 

7. Skont Steve, 

a) minn dejjem jieħu gost josserva l-għasafar speċjalment minn meta xtara trabba.    

b) beda josserva l-għasafar minn meta ltaqa’ ma’ Martin.       

ċ) jemmen li ħafna nies speċjalment żgħażagħ huma neqsin milli jesperjenzaw in-natura.   

  

8. Għal Philip, il-kaċċa  

a) ma tfissirx li trid tara l-għasfur mejjet.        

b) hija opportunità biex jiltaqa’ ma’ sħabu u flimkien joqogħdu jsajru l-priża.    

ċ) hija esperjenza biex jara x’joffri l-ambjent.       

  

 

B. Immarka l-parti falza minn dawn id-dikjarazzjonijiet u kkoreġi skont ma’ qalu l-kelliema.  

0. Martin: Ili nosserva l-għasafar għal dawn l-aħħar 13-il sena.  

11-il sena
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1. Mark: Is-sajd tibda tipprattikah qabel il-kaċċa għax Malta hija mdawra bil-baħar u huwa miżgħud 

bil-ħut.   

ma jintuawx armi tan-nar u għalhekk ma hemmx restrizzjonijiet ta’ età. 

 

2. Nicholas: L-idea li l-gamiem u l-imlievez huma l-unika 2 speċi  li jistgħu jiġu kkaċċjati hija falza.  

s-summien 

 

3. Martin: Jien m’ilix noħroġ fin-natura, imbagħad xtrajt tromba u bdejt nitgħallem noħroġ ma’ nies 

oħra tal-Birdlife. 

Jien minn dejjem kont noħroġ fin-natura 

 

4. Simon: Il-kaċċa tħeġġeġ lin-nies igawdu l-kampanja fl-isbaħ żmien tas-sena.  

taffettwa lin-nies milli jgawdu l-kampanja  

 

5. Steve: Meta toħroġ fl-ambjent, tqum kmieni, tara x-xemx tielgħa, tisma’ l-għasafar jgħannu, 

tħossok superjuri għall-ambjent ta’ madwarek.  

parti mill-ambjent 

 

6. Philip: Jien persuna li minn dejjem inħobb l-ambjent, nirrispetta ħafna l-ambjent u għalhekk 

inħoss li m’għandix noqtol l-għasafar.  

l-ġibda tiegħi tiġbidni lejn il-kaċċa 

 

 

D. Irrispondi dawn il-mistoqsijiet.  

a) Identifika tal-anqas żewġ emozzjonijiet li wrew il-kelliema waqt li kienu qed jitkellmu u spjega 

x’wassal biex jesponu dawn l-emozzjonijiet?  

Eż. Martin deher mistħi għaliex ma baqax iffukat iħares lejn il-preżentatur imma beda jħares ‘l 

hemm u ‘l hawn.  

 

1. Is-sensittività ta’ Simon għal dak li jħossu l-għasafar meta jintlaqtu.  

 

2.  Is-sarkażmu ta’ Mark meta jistqarr li xi drabi ma jaqbdu xejn. 

 

3. Id-determinazzjoni ta’ Nicholas meta jenfasizza l-ħtiġa li fir-rebbiegħa l-kaċċa għandha 

tieqaf.  
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b) Mill-kelliema li ħadu sehem f’din id-diskussjoni min deher l-aktar konvint minn dak li kien qed 

jgħid? Agħti raġuni għat-tweġiba tiegħek.  

Risposti varji skont l-interpretazzjoni tas-semmiegħa. 

 

ċ) Semmi tliet prinċipji li wieħed għandu josserva waqt it-taħdit biex iwassal il-messaġġ bl-aktar 

mod effettiv? 

Eż. Jaħseb minn qabel x’se jgħid. 

Wieħed għandu:   

1. Ikun ippreparat dwar dak li jista’ jiġi mistoqsi.  

 

2. Jitkellem xħin imissu jew xħin jiġi mistoqsi.  

 

3. Ma jgħaġġilx biex jitkellem u jżomm il-volum tal-vuċi tiegħu moderat.  

 

4. Juri risett lejn il-fehmiet u l-esperjenzi tal-oħrajn  

 

 

It-taħdit hu magħmul minn fatti, opinjonijiet u rakkonti.  

Sib mit-taħdita eżempju ta’ kull wieħed minnhom.  

 

fatt:  Nicholas: Hemm madwar 40 speċi ta’ tajr li wieħed jista’ jikkaċċja. 

opinjoni: Philip: Bejn il-kaċċaturi u l-ambejntalisti ma tantx hemm differenza. 

rakkont: 
Philip: Wara l-istaġun tal-kaċċa niltaqgħu biex insajru l-għasafar li nkunu 

qbadna.  

 

E. Iddiskuti dawn il-punti dwar aspetti differenti tal-kaċċa.  

i. Qatt esperjenzajt sessjoni ta’ osservazzjoni tal-għasafar?  

ii. X’inhi l-opinjoni tiegħek dwar id-delizzju tal-kaċċa? 

iii. Taħseb li f’pajjiż żgħir bħal Malta għad hawn post għall-kaċċa?  

iv. Il-kaċċa tista’ titqies bħala sport?   

v. L-isparar fuq il-plattini fix-shooting ranges huwa alternattiva għall-kaċċa?  

vi. Hemm attivitajiet oħra li jistgħu jitqiesu bħala alternattivi għall-kaċċa? 


