


Biżżżżż, biżżżżż, biżżżżż, biżżżżż.
Jiena naħla li nħobb ngħallem lit-tfal tal-primarja.
Intom se tkunu l-protagonisti llum.
Se ngħallimkom fuq il-kapaċità finanzjarja.

Irċivejt stedina mingħand tat-televiżjoni
biex nagħmel programm edukattiv.
Lit-tfal mill-ewwel sat-tielet sena tal-primarja,
programm tassew sabiħ u pożittiv!

Ilni nipprepara u nara eżatt x’se ngħid!
Tfal, irridkom titgħallmu miegħi.
Nitlobkom toqogħdu attenti
u tagħtu kas tal-pariri tiegħi.

KNOW. PLAN. ACT.
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•	 Fassal	baġit	kull	xahar	għall-ispejjeż	tiegħek
•	 Sib	xogħol	sabiex	titgħallem	il-valur	li	dak	li	
tiżra’,	taħsad

•	 Qassam	flusek	bejn	dak	li	trid	tonfoq	u	dak	li	
trid	tfaddal

•	 Kun	af	id-differenza	bejn	karta	ta’	debitu	u	
karta	ta’	kreditu

•	 Agħti	prijorità	lil	dak	li	għandek	bżonn	
tixtri	fuq	dak	li	tixtieq	tixtri

•	 Kun	af	il-valur	ta’	kemm	jiswew	
l-affarijiet

•	 Ikteb	u	ddokumenta	dak	li	tonfoq
•	 Tgħallem	ħu	ħsieb	tiegħek	
innifsek

					MINISTERU	GĦALL-FAMILJA,		
DRITTIJIET	TAT-TFAL	U	SOLIDARJETÀ	SOĊJALI

SEGRETARJAT	PARLAMENTARI		
GĦALL-FONDI	EWROPEJ	U	DJALOGU	SOĊJALI

Programm Operattiv II – Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej 2014-2020
“Ninvestu fir-riżorsi umani sabiex noħolqu aktar opportunitajiet

filwaqt li nippromwovu t-tisħiħ tas-soċjetà”
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Fond Soċjali Ewropew

Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Fondi mill-Unjoni Ewropea; 20% Fondi Nazzjonali

Bħala żagħżugħ/a,
il-futur tiegħek huwa f’idejk.
Ibda faddal mil-lum!
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Nieħu gost indur id-dinja,
ngħallem lit-tfal minn kull pajjiż.               
Ma jimpurtax il-kulur tal-ġilda,
u lanqas jekk intix Malti jew Ċiniż.

Intir minn skola għall-oħra.
Inħaddan ħafna l-inklużjoni.
Kulħadd kapaċi jitgħallem,
jekk jogħġbok, issa attenzjoni!

Kontu tafuh dan il-qawl?
Bla flus la tgħannaq u lanqas tbus. 
Jiġifieri l-flus huma importanti.
“Ħu ħsiebhom”, qalilkom sieħbi l-qattus.

Nibda billi ngħidilkom li jisimni ĠEMMA.
Inħobb nagħmel l-għasel għan-nies, 
intir qalb is-siġar u l-fjuri fil-kampanja.
Kull nhar ta’ Ħadd immur il-quddies.

Biex tkunu tafu kemm għandi żmien,
nitlobkom tagħmlu daqsxejn matematika.
Għaxra u għaxra kemm jagħmlu?
M’għandhiex tkun problematika!

Issa li tafu kemm għandi żmien,
ikkalkulaw f’liema sena twelidt.
Ejja nħaddmu moħħna ftit,
oħti qaltli li dejjem ferħ xerridt.
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Żmien ilu kellna l-Lira Maltija.
Issa m’għadniex nużawha din. 
Il-munita ta’ Malta hija l-ewro,
li ilna nużaw għal dawn l-aħħar snin.

Bil-flus tixtri prodott jew servizz:
bħall-ikel, ħwejjeġ u anke rigali.
Trid tħallas ukoll il-kontijiet,
issiefer jew tmur xi ħarġa soċjali.

Tonfoqx kull ma jkollok!
Anzi importanti li ġġemma’ xi flus!
Nissuġġerilek tibda mil-lum,
tagħmel dan billi żżomm karus.

Mill-flus li taqla’ jew tirċievi,
itfa’ xi ċenteżmu u anke tnejn.
Ippjana kif se tonfoq il-flus.
Fl-aħħar, il-karus jimtela u ma jibqax b’xejn!

Ikkalkula kemm tkun faddalt.
Ixtri xi ħaġa li tkun għal qalbek.
Żgur li se titbissem, 
bis-saħħa tiegħek irnexxielek.

Fuq pitazz ikteb kemm ġemmajt flus.
Ikteb ukoll kif tixtieq tonfoqhom.
Ibqa’ ġemma’ u ġemma’!
Aħsbu naqra, x’valur għandhom?

Tista’ tgħin lil min hu fil-bżonn,
issiefer xi safra u tesplora pajjiż.              
Tafu kif inhi kull munita u karta tal-ewro?
Qabel tonfoq, importanti li tkun deċiż.
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Tfal, importanti li tiffrankaw. 
Il-flus ma jikbrux fuq is-siġar! 
Iżda trid taħdem għalihom.
Dan hu eżempju ċar.

Nissuġġerixxi lill-ġenituri,
biex iħeġġukom tgħinuhom fix-xogħol tad-dar.
Bħala rigal itukom xi ħaġa tal-flus,
b’hekk tkunu qed iġġibu ruħkom ta’ kbar!

Tafu kif tiffrankaw l-flus?
Se nagħtikom xi ideat:  
flok tixtru rigal, għamluh intom.
Iktar jiġi apprezzat dan l-att!

Meta tmorru tixtru minn xi ħanut, 
dejjem iċċekkjaw għandux xi offerta jew tnejn. 
Pereżempju jekk tixtri żewġ affarijiet, 
jagħtik waħda b’xejn. 

Tixtrux affarijiet bla bżonn.
Tgħallmu iktbu lista u ħuduha magħkom.
Jekk il-ġenituri jgħidulkom le għal xi ħaġa,
dan ikun għall-ġid tagħkom!

Tinsewx il-kontijiet li jridu jiġu mħallsa.
Taħlux dawl u ilma għalxejn.
Tarmux ikel, iżda erfgħuh fil-friġġ.
Fejn ma tifhmux, dejjem staqsu, “Għalfejn?”
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Issa li qed tikber,
trid tibda tippjana għall-futur.
Iftaħ kont tat-tfaddil,
lill-bank trid iżżur.

Qatt ma taf x’jista’ jinqala’.
Allura trid tibda taħseb mil-lum.
Jekk tibni fond ta’ flus,
dejjem titla’ ’l fuq qisek fuq sellum.

Il-Malti jgħid: 
Aħjar għasfur f’idejk milli mija fl-ajru!
Dan ifisser li għall-ħajja sana,
il-flus li tkun ġemmajt hekk juru.

Taf fiċ-ċert kemm għandek flus?
Aħjar iżżomm nota bil-miktub. 
Inti tista’ sserraħ rasek,
u tkompli b’dan il-pjan maħsub.

Qabel ma tixtri xi servizz jew prodott,
dejjem staqsi din il-mistoqsija:  
Din għandi bżonnha jew irridha?
Din isservik bħala twissija!

 

Naf li intom kapaċi timmaniġġjaw il-flus.
Bi ftit prattika taslu fejn tridu.
L-importanti li tibdew mil-lum,
u bil-mod il-mod dejjem iżżidu.

Dejjem staqsu fejn ma tifhmux.
Interessaw ruħkom f’dan is-suġġett.
Il-flus huma biss oġġett,
iżda li għandhom ħafna effett.

Dal-programm Ġemma’ ma’ ĠEMMA
issa wasal fit-tmiem! 
Ġemma’ u ffranka,  
dejjem ftakru f’dan il-kliem! 

Nawguralek kull suċċess, 
f’kull qasam tal-ħajja. 
Lilek student u studenta 
li tattendi l-iskola primarja.

Għax jekk tgħaddi mingħajrha,
jew wara ftit ma tużahiex, 
żgur li flus mormija.
Aħjar iġemmagħhom u ma tistaqsix, “Għaliex?”

Jien inħaddan ukoll id-diversità.
F’din id-dinja, kulħadd huwa uniku,
kulħadd huwa differenti!
Qed tindunaw li użajt stil poetiku?
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Dan sabiex ma tiddejqux 
tisimgħu l-programm tiegħi.
Inħeġġiġkom iġġemmgħu l-flus,
filwaqt li tieħdu gost miegħi!

Wasal il-ħin għal tikk’oħra matematika.
Jien fil-karus nitfa’ 10 ewro fil-ġimgħa. 
Mela f’xahar kemm inkun ġemmajt?
Eżatt, trid timmultiplika għaxra b’erbgħa.

Issa nixtieqkom tikkalkulaw,
f’sena jiena kemm inkun ġemmajt?
Ftakru li sena fiha tnax-il xahar.
Araw kemm inkun stinkajt u flus ġol-karus tfajt!



www.gemma.gov.mt


