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Merħba.  
Matul is-sessjoni tas-smigħ ser tisma’ żewġ siltiet.  
Jekk trid, tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji fil-karta li għandek quddiemek waqt li qed tisma’ 
l-qari tas-siltiet.  
Kull silta, flimkien mal-eżerċizzji, se tinqara darbtejn.  
Issa nitolbok tiftaħ il-karta li għandek quddiemek u ssib paġna tnejn.  
 
Għandek ftit ħin biex tara u taqra Taħriġ A u Taħriġ B tal-ewwel silta fuq paġni 2 u 3. 

 

--------------- Waqfa ta’ 20 sekonda --------------- 
 

Issa se tinqara l-ewwel silta. Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  

L-Ewwel Silta:  Inħobbu x-Xjenza 
 

Nhar it-Tnejn tmintax ta’ Ġunju, bejn id-disgħa u nofs u l-ħdax u nofs ta’ filgħodu, se ssir 
attività fil-Kavallier ta’ San Ġakbu maħsuba għat-tfal tas-sitt sena tal-primarja. Fl-attività 
Xjentisti Żgħar, l-istudenti se jkunu jistgħu jiltaqgħu mal-pupazzi-xjentisti tagħna. Permezz ta’ 
biċċa xogħol teatrali divertenti u ideali għat-tfal, l-istudenti se jkomplu jitgħallmu aktar dwar 
suġġetti tax-xjenza li jkunu qegħdin jitgħallmu dwarhom fl-iskejjel. 

Din l-attività hi organizzata mill-grupp żagħżugħ ‘Skoperti’ li jorganizza attivitajiet tax-xjenza 
addattati għat-tfal tal-primarja. 

It-tfal preżenti, flimkien mal-pupazzi-xjentisti tagħna, se jiskopru aspetti differenti 
tax-xjenza. Huma se jippruvaw isolvu l-kwistjoni dejjem tikber tal-iskart billi jħarsu lejn 
ir-riċiklaġġ. Il-pupazzi tagħna se jirrakkontaw stejjer ta’ vjaġġi fl-ispazju. Huma se jżuru wkoll 
il-pjaneti fis-sistema solari: dawk sħan, dawk friżati u dawk gassużi.  

Wara, it-tfal jinqasmu f’żewġ gruppi biex jieħdu sehem f’attività ta’ xogħol prattiku. 
Fil-gruppi, it-tfal se jiskopru aktar u jistudjaw il-fossili tad-dinosawri. Se jkollhom iċ-ċans 
jiskopru dinja sabiħa ta’ kreaturi li llum m’għadhomx jeżistu... jew forsi għadhom jeżistu u ma 
nafux! X’kien jiġri li kieku d-dinja ma ntlaqtitx minn asterojda kbira sitta u sittin miljun sena 
ilu? Id-dinosawri xorta kienu jispiċċaw estinti?  

Kull grupp se jkun immexxi minn żewġ żgħażagħ, membri tal-grupp ‘Skoperti’. Bl-għajnuna 
tagħhom, it-tfal se jingħataw ċappa tafal li, meta titnaqqax, titfaċċa l-fossili ta’ annimal 
estint. 
 

Dan il-proġett huwa taħlita ta’ teatru interattiv u esperimenti xjentifiċi, logħob u snajja’ 
prattiċi. Għal sagħtejn, it-tfal ikollhom iċ-ċans jinvolvu ruħhom u jiddevertu bix-xjenza! 
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Fl-aħħar tal-attività, l-istudenti kollha se jingħataw rigal ċkejken bħala tifkira. Barra minn 
hekk, dawk kollha li se jattendu se jingħataw skont biex iżuru mużew tal-għażla tagħhom 
f’Malta jew Għawdex. 

L-iskejjel interessati huma mitlubin jimlew il-formola tal-applikazzjoni sa mhux aktar tard 
mit-Tnejn ħdax ta’ Ġunju. Id-dħul għall-attività Xjentisti Żgħar huwa b’xejn. 

Tmiem l-ewwel silta 
 

Issa se naqralek Taħriġ A.  
Taħriġ A: Imla l-vojt b’kelma waħda addattata, skont dak li smajt fis-silta. 
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

Fl-ewwel parti tal-___________ Xjentisti Żgħar, it-tfal se jiltaqgħu mal-pupazzi... 
Jien komplejt is-sentenza billi ktibt attività fil-vojt. 
 

Mela s-sentenza ġiet hekk. 
Fl-ewwel parti tal-attività Xjentisti Żgħar, it-tfal se jiltaqgħu mal-pupazzi... 
 

Issa se naqra l-kumplament tal-paragrafu u tista’ tibda taħdem. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Fl-ewwel parti tal-attività Xjentisti Żgħar, it-tfal se jiltaqgħu mal-pupazzi u flimkien se 
jippruvaw isibu tarf tal-__________ tal-iskart. Il-pupazzi se jirrakkontaw stejjer ta’ 
__________ fl-ispazju. 
 

--------------- Waqfa ta’ 6 sekondi --------------- 
 

Barra minn hekk, huma se jżuru l- __________ tas-sistema solari bħal dawk gassużi, friżati u 
dawk  __________. 
 

--------------- Waqfa ta’ 6 sekondi --------------- 
 

Din l-attività hi ideali għat-tfal biex  __________ dwar ix-xjenza. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Issa se naqralek Taħriġ B. 
Taħriġ B: Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt fis-silta. 
L-ewwel waħda lesta bħala eżempju. 
 

Numru wieħed: 
L-attività Xjentisti Żgħar se ssir  
a)  fil-Kavallier ta’ San Ġwann. 
b)  fil-Kavallier ta’ San Ġakbu. 
ċ)  fil-Kavallier ta’ San Ġużepp. 
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It-tweġiba t-tajba hija (b) fil-Kavallier ta’ San Ġakbu. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
 

Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  
 

Numru tnejn: 
Fl-attività tal-gruppi, it-tfal   
a)  se jaraw filmat fuq id-dinosawri. 
b)  se jmorru f’mużew tal-fossili. 
ċ)  se jistudjaw kreaturi estinti b’xogħol prattiku. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru tlieta: 
It-tfal se jingħataw ċappa tafal li fiha se jiskopru   
a)  asterojda kbira. 
b)  fossili ta’ annimal estint. 
ċ)  xtieli estinti. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru erbgħa: 
Dan il-proġett mhuwiex taħlita ta’ 
a)  teatru interattiv u logħob prattiku. 
b)  snajja’ prattiċi u xjenza. 
ċ)  attivitajiet tal-krafts u tpinġija. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru ħamsa: 
L-attività kollha se ddum   
a)  sagħtejn. 
b)  nofstanhar. 
ċ)  siegħa preċiż. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru sitta: 
It-tfal kollha se jingħataw   
a)  rigal ċkejken u biljett għat-teatru. 
b)  rigal bħala tifkira u d-dħul b’xejn f’mużew. 
ċ)  tifkira permezz ta’ rigal u roħs fuq biljett tad-dħul f’mużew. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Se terġa’ tisma’ s-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma’, tista’ tkompli 
taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji.   
 

------------- Is-silta u t-taħriġ jerġgħu jinqraw, bl-istess waqfiet  ------------- 
 

Issa se tinqara t-tieni silta.   
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Għandek ftit ħin biex tara u taqra Taħriġ A u Taħriġ B tat-tieni silta fuq paġni 4 u 5. 
 

--------------- Waqfa ta’ 30 sekonda --------------- 
 

Waqt il-qari tista’ tibda taħdem l-eżerċizzji.  
 

It-Tieni Silta – Il-Qawma tat-Tritoni 
 

Dakinhar li smajt l-aħbar għall-ewwel darba, ma kontx ċert iniex noħlom jew le. Kien is-Sibt 
filgħodu u l-Maltin kienu bdew joħonqu t-toroq tal-Belt biex jagħmlu l-qadjiet tagħhom jew 
sempliċement biex jgħidu kelma f’xi waħda mill-pjazez ewlenin. Maġenbi kien poġġa ġuvni u 
mill-mowbajl tiegħu smajt li kienu qed jippjanaw biex jirrestawraw il-Funtana tat-Tritoni. Ikolli 
nammetti li, għall-ewwel, bejn ħadt qatgħa u bejn imtlejt b’eċitament kbir. Jien, it-Tritun, 
flimkien ma’ ħuti t-Tritoni l-oħra, konna qed nissemmew fl-aħbarijiet!  
 

Ibda biex, ma stajtx nifhem sewwasew xi tfisser il-kelma ‘restawr’ u, staqsi minn hawn u isma’ 
minn hemm, skoprejt li ma kienet tfisser xejn ħlief li kienu se jieħdu ħsiebna billi jirranġaw u 
jsewwu dak li ma kienx qed jaħdem tajjeb. Jagħtuna ħajja ġdida u finalment isebbħuna. 
 

Is-Sibt sittax ta’ Mejju elf disa’ mija disgħa u ħamsin. X’aktarx li għal ħafna minnkom din 
id-data ma tfisser xejn iżda għalina t-Tritoni din hija data importanti ħafna. Dakinhar ġiet 
inawgurata l-funtana tagħna wara li għal sitt snin sħaħ, Vincent Apap, skultur Malti, kien 
ħadem bla heda biex joħloqna u jagħtina l-ħajja. Minn dakinhar għaddew kważi sittin sena u 
l-funtana tagħna fid-daħla tal-Belt Valletta saret parti mill-ħajja ta’ kuljum tal-poplu Malti. 
Għal snin sħaħ, rajt ħafna nies għaddejjin minn ħdejna jew joqogħdu bilqiegħda fuq iċ-ċint li 
jdawwarna. Il-funtana tagħna saret post fejn jiltaqgħu nies differenti u jien l-għaxqa tiegħi 
nosservahom deħlin u ħerġin mill-belt kapitali tagħna. Ikolli ngħid li dejjem ħadt pjaċir 
bl-attenzjoni tal-Maltin. Saħansitra darba smajt kanzunetta Maltija li ssemmejna fiha. 
Tiftakruh il-kliem...“Putirjal mimli bit-tama, ħdejn il-funtana nkun nistenniek”? Kemm 
ħassejtni kburi li aħna t-Tritoni konna daqshekk importanti! 
 

Imma ħej ... iż-żmien ma jaħfirha lil ħadd! Wara sittin sena weqfin hawn fin-nofs              
tal-pjazza nissaportu l-qilla tal-elementi, sa fl-aħħar konna se ningħataw l-attenzjoni u l-kura 
li għal żmien twil konna tant għatxana għalihom. Minn dakinhar li smajt l-aħbar li kienu se 
jirrestawrawna, bdew ġejjin għadd ta’ ħaddiema biex jibda x-xogħol fuqna. Tgħidx kemm bżajt 
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darba minnhom! Waqt li kienu qed iżarmawna, inqalgħu xi partijiet minna. Peress li minn 
ġewwa ma kellniex speċi ta’ skeletru sod, idejna maż-żmien iddgħajfu kollha minħabba t-toqol 
tal-plattin li konna ilna nerfgħu għal dawn is-snin kollha. L-operazzjoni fuqna ħadet madwar 
erbgħin siegħa u matulhom ħassejtni vera inkwetat. 
 

U bilħaqq! Għadni lanqas għedtilkom li, wara dan kollu, ħaduna Firenze fl-Italja biex ikomplu 
x-xogħlijiet fuqna. Kemm ħassejtni kburi li kelli l-opportunità nsiefer f’belt daqshekk sabiħa! 
Ma ngħidilkomx x’ħassejt meta, wara seba’ xhur sħaħ, reġgħu poġġewna f’postna fid-daħla 
tal-Belt Valletta. Ferħ. Ferħ kbir! Qatt ma ħassejtni daqshekk kburi li jien Malti daqs dakinhar 
tal-għoxrin ta’ Jannar elfejn u tmintax. Il-Maltin daħlu bi ħġarhom il-Belt biex jiċċelebraw 
il-ftuħ uffiċjali tal-Belt bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura. L-uċuħ tan-nies dakinhar dehru 
mixgħulin bil-ferħ. Kulħadd ħassu onorat li l-belt tagħna ngħatat dan il-prestiġju kollu. Xi 
ġmiel ta’ spettaklu! U kemm ħadulna ritratti sbieħ! Kulħadd qal li ħadna r-ruħ u li issa, aktar 
minn qatt qabel, sirna l-għaxqa tal-Maltin u l-Għawdxin. Viva Malta! 
 

Tmiem it-tieni silta 
 

Issa se naqralek Taħriġ A.  
Taħriġ A. Immarka t-tweġiba billi tagħmel sinjal fil-kaxxa t-tajba, skont dak li smajt fis-silta.  
L-ewwel waħda hija eżempju. 
 

Numru wieħed: 
Din is-silta hi dwar il-Belt Valletta.  
Din tiġi FALZ. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ħdejn FALZ.  
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.    
 

Numru tnejn: 
It-Tritun sar jaf dwar ir-restawr għax sema’ tifel jitkellem maġenbu.    
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru tlieta: 
It-Tritun xejn ma kien ħerqan għal dan ir-restawr u ħassu mnikket.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru erbgħa:  
Fis-sittax ta’ Mejju elf disa’ mija disgħa u ħamsin, marru ħafna nies għall-inawgurazzjoni 
tal-funtana.  
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru ħamsa: 
Il-Funtana tat-Tritoni damu jżarmawha aktar minn ġurnata sħiħa. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru sitta: 
It-Tritun ħassu xortih tajba li flimkien mat-Tritoni l-oħra mar l-Italja. 
Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Issa li qrajtlek Taħriġ A, nistgħu ngħaddu għal Taħriġ B.  
 

Taħriġ B. Immarka t-tweġiba t-tajba billi tagħmel linja taħtha, skont dak li smajt fis-silta.  
L-ewwel waħda hija eżempju. 
 

Numru wieħed: 
Meta t-Tritun sema’ l-aħbar tar-restawr kien   
a)  il-Ħadd filgħodu. 
b)  is-Sibt waranofsinhar. 
ċ)  is-Sibt filgħodu. 
It-tweġiba t-tajba hija (ċ) is-Sibt filgħodu. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
 

Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  
 

Numru tnejn: 
Vincent Apap dam jaħdem fuq il-funtana   
a)  ftit xhur. 
b)  numru ta’ snin. 
ċ)  sittin sena. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru tlieta: 
L-espressjoni ‘iż-żmien ma jaħfirha lil ħadd’  tfisser li     
a)  xi darba kulħadd jagħmel xi dnub żgħir. 
b)  iż-żmien jherri kollox. 
ċ)  hawn min qisu ma jixjieħ qatt, minkejja ż-żmien.  
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru erbgħa: 
It-Tritoni   
a)  ma kellhomx struttura soda minn ġewwa. 
b)  kellhom karattru sod u ma jibżgħux. 
ċ)  baqgħu b’saħħithom, minkejja l-elementi naturali. 

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru ħamsa: 
Fl-għoxrin ta’ Jannar elfejn u tmintax, il-Maltin daħlu l-Belt biex             
a)  jieħdu ħafna ritratti tat-Tritoni. 
b)  jiċċelebraw il-ftuħ uffiċjali tal-Belt bħala l-Kapitali Ewropea tal-Kultura. 
ċ)  jiċċelebraw ir-restawr tal-Funtana tat-Tritoni.  

 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 

Numru sitta: 
L-espressjoni ‘ħadna r-ruħ’  tfisser li: 
a)  bdejna nieħdu n-nifs aħjar. 
b)  sirna reżistenti għar-riħ. 
ċ)  tjiebet is-sitwazzjoni tagħna. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
 
Se terġa’ tisma’ s-silta u t-taħriġ għat-tieni u l-aħħar darba. Waqt li qed tisma’, tista’ tkompli 
taħdem u tispiċċa l-eżerċizzji.  
 

--------------- Is-silta u t-taħriġ jerġgħu jinqraw, bl-istess waqfiet  --------------- 
 

Issa għandek ftit ħin biex tiċċekkja l-eżerċizzji kollha. 
 

--------------- Waqfa ta’ 30 sekonda--------------- 
 

Grazzi.  L-eżami tas-smigħ spiċċa.  Saħħa! 


