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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 l-Ambjent 
 

Nhar il-Ġimgħa ħmistax 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 
Inħobbu l-Ambjent, l-istudenti se jkunu jistgħu jaraw il-wirja ta’ tpinġija Leħen in-Natura 
mtellgħa minn grupp ta’ żgħażagħ Maltin u Għawdxin. Fil-bidu tal-attività, it-tfal se jkunu 
jistgħu jduru dawra madwar l-istess esibizzjoni bl-għajnuna ta’ gwida apposta li se tfehemhom 
dwar dak kollu li se jkunu qed jaraw. Wara, it-tfal jinqasmu fi gruppi żgħar biex jieħdu sehem 
f’żewġ attivitajiet ta’ xogħol prattiku fuq l-ambjent.  
 

L-ewwel attività se tkun laqgħa ta’ diskussjoni li fiha t-tfal preżenti se jingħataw informazzjoni 
dwar l-immaniġġjar tal-iskart f’pajjiżna. L-istudenti se jaraw filmat informattiv dwar x’jiġri minn 
dak kollu li huma jirriċiklaw. Hekk, l-istudenti jitgħallmu iżjed dwar l-iskart bħala riżorsa, 
bl-għan li jibdew jagħmlu bidliet żgħar fil-mod kif jarmu l-affarijiet li ma jkollhomx bżonn fil-ħajja 
tagħhom ta’ kuljum.  
 

It-tieni attività se tinvolvi xogħol prattiku fuq kif dak li nirriċiklaw jew nerġgħu nużaw iħalli 
effett mhux biss fuq pajjiżna imma fuq id-dinja kollha. L-istudenti se jkollhom iċ-ċans jaraw 
intervisti ma’ studenti barranin tamparhom dwar dan is-suġġett. Barra minn hekk, fi gruppi 
żgħar, se jagħmlu krafts ħelwin b’materjal irriċiklat. Il-grupp li joħloq l-isbaħ kraft se jingħata 
premju sabiħ li jibqa’ tifkira fl-iskola. 
 

Dan il-proġett se jgħin lit-tfal Maltin u Għawdxin iħobbu aktar l-ambjent li ngħixu fih u għandu 
jħeġġiġhom jieħdu ħsieb aktar lid-dinja tagħna. 
 

Għal din l-attività se jkun hemm ukoll preżenti l-maskot Pippa Pupilla. L-istudenti jistgħu jieħdu 
ritratt magħha. Fl-aħħar tal-attività, l-istudenti kollha se jingħataw rigal ċkejken bħala tifkira. 
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L-iskejjel li huma interessati huma mitlubin jimlew il-formola tal-applikazzjoni sa mhux aktar 
tard mill-Ġimgħa tmienja ta’ Ġunju. Id-dħul għall-attività 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. 
 

Din is-silta hi dwar ___________ jisimha Inħobbu l-Ambjent. 
Jien komplejt is-sentenza billi ktibt attività fil-vojt. 
 

Mela s-sentenza ġiet hekk. 
Din is-silta hi dwar attività  jisimha Inħobbu l-Ambjent. 
 
Issa se naqra l-kumplament tal-paragrafu u tista’ tibda taħdem. 
 

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

Fil-bidu tal-attività, nhar il-Ġimgħa ħmistax ta’ ___________, l-istudenti se jaraw 
___________ ta’ tpinġija bl-isem ta’ Leħen in-Natura. 
 

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

Fil-bidu, it-tfal se jduru t-tpinġijiet bl-għajnuna ta’ ___________. 
 

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

Wara, il-parteċipanti se jinqasmu f’żewġ ___________ żgħar biex jieħdu sehem f’xogħol 
___________ fuq l-ambjent. 
 

--------------- Waqfa ta’ 6 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 Inħobbu l-Ambjent se ssir      
a)  fil-Kavallier ta’ San Ġwann. 
b)  fil-Kavallier ta’ San Ġakbu. 
ċ)  fil-Kavallier ta’ San Ġużepp. 
 

It-tweġiba t-tajba hija (b) fil-Kavallier ta’ San Ġakbu. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
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Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.  
 

Numru tnejn: 
Fl-ewwel attività tal-gruppi, it-tfal   
a)  se jieħdu sehem f’diskussjoni u jaraw filmat. 
b)  se jisseparaw l-iskart u jisimgħu taħdita. 
ċ)  se jirriċiklaw l-affarijiet li jarmu. 
 

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

Numru tlieta: 
Skont dak li smajt, ir-riċiklaġġ iħalli effett   
a)  f’pajjiżna biss. 
b)  fid-dar fejn noqogħdu biss. 
ċ)  f’Malta u l-bqija tad-dinja. 
 

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

Numru erbgħa: 
Fit-tieni attività, it-tfal se jsegwu intervisti ma’ studenti barranin 
a)  tal-istess età tagħhom. 
b)  ħafna ikbar minnhom. 
ċ)  tat-tieni sena tal-primarja. 
 

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

Numru ħamsa: 
Dan il-proġett se jgħin lit-tfal Maltin u Għawdxin   
a)  jaħdmu ma’ Pippa Pupilla. 
b)  iħarsu aktar l-ambjent. 
ċ)  jiddedikaw il-ħin għall-krafts. 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
Numru sitta: 
It-tfal li se jattendu għal din l-attività  
a)  jridu jħallsu lill-iskola sat-tmienja ta’ Ġunju. 
b)  ma jridu jħallsu xejn. 
ċ)  jridu jimlew il-formola tal-applikazzjoni sat-tmienja ta’ Ġunju. 
 

--------------- Waqfa ta’ 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 – Qalb il-Pjazza 
 

Ikolli nammetti li ħajti hi mimlija daqs bajda. Il-ġurnata tiegħi tibda minn kmieni filgħodu u nsib 
biss ftit serħan tard billejl. Ma nieqaf qatt nilqa’ l-mistednin fi ħdani u f’ħajti esperjenzajt ħafna. 
Jien Pjazza San Ġorġ. Nismagħhom jgħidu li jien l-ikbar u l-iktar pjazza prominenti fil-qalba 
tal-belt kapitali. Dwar pjazez oħra ma nafx ngħidilkom għax, minn hawn, jien ma ċċaqlaqt qatt. 
Forsi ksibt din il-fama minħabba li jien id-dar tal-Palazz tal-Gran Mastru, biex ma nsemmux 
il-bini l-ieħor maestuż li jdawwarni. Il-gwidi li jwasslu lit-turisti fija, kuljum nismagħhom jgħidu 
dwar l-istorja grandjuża tiegħi li bdiet minn żmien il-Kavallieri u għadha qed tinkiteb sal-lum 
il-ġurnata. Tgħidx kemm jiftaħru l-gwidi lokali meta jgħidu lit-turisti li l-arkitett tal-Palazz 
tal-Gran Mastru kien il-Malti Ġlormu Cassar. X’bokka għandi li din il-binja hekk sabiħa qiegħda 
proprju ġo fija! 
 

Għalkemm l-apparenza tiegħi nbidlet mis-seklu sbatax, jien bqajt famuża tant li l-Maltin u              
l-Għawdxin jagħżluni spiss biex fija jiċċelebraw okkażjonijiet ta’ importanza nazzjonali jew 
inkella biex sempliċement jiltaqgħu jgħidu kelma. L-hena tiegħi nosserva l-ħajja ta’ kuljum 
tal-Maltin! Filgħodu, l-aktar mistednin li jiġu għandi huma l-Maltin li jaħdmu l-Belt, mexjin 
b’pass mgħaġġel għax-xogħol, u t-turisti li jżuru pajjiżna tul is-sena kollha. Ma ngħidilkomx 
kemm inħossni sabiħa meta nara l-barranin jammiraw sbuħiti u jieħdu r-ritratti f’kull rokna li 
għandi. Imbagħad hemm dawk li jidħlu jixtru l-Belt u jġibu t-tfal jaraw il-funtana tiżfen f’nofsi. 
Id-daħk u l-ferħ tagħhom jibqa’ jidwi mal-erba’ naħat tiegħi. Ħafna nies ma jafux li l-funtana 
tal-ilma li tielgħa mill-art, li żejnuni biha dan l-aħħar, mhix l-ewwel funtana tiegħi. L-ewwel 
funtana li qatt kelli kien jisimha ‘Il-Funtana ta’ Wignacourt’. Din twieldet fija bħala ċelebrazzjoni 
ta’ meta, permezz tal-akwedott, l-ilma mir-Rabat beda jasal sal-Belt Valletta. Taħsbux li dan 
ġara lbieraħ! Kien sewwasew l-elf sitt mija u ħmistax meta din ġiet inawgurata. Malta kienet 
ferm differenti milli hi llum. Madanakollu ċerti attivitajiet baqgħu jseħħu fija minn żmien għal 
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żmien. Qisu lbieraħ meta, fi żmien il-Kavallieri, kont nistenna flimkien mal-folla li joħroġ il-Gran 
Mastru mill-gallarija tal-palazz ħalli jagħti l-permess tiegħu sabiex jibda l-Karnival. X’memorji! 
Illum, il-kuluri tal-Karnival għadhom iferrħuni kull sena bl-ispettaklu ta’ karrijiet u maskarati li 
jafu jiċċelebraw bihom il-Maltin. L-iktar li jiddispjaċini hu meta tkun xita qliel u nibqa’ waħdi, 
nixxennaq għal dawk it-tifkiriet ta’ festa tant għal qalbi. 
 

L-okkażjonijiet li nesperjenza tul is-sena, għalkemm sbieħ xorta, mhux dejjem ikunu brijużi 
bħall-Karnival. Regolarment ikolli l-opportunità nammira l-parati tal-armata u t-tislima 
presidenzjali. Inħossni onorata li, meta jiġu mexxejja importanti barranin, inkun fost dawk 
il-pjazez li fihom jingħataw merħba ġewwa pajjiżna. Ħajti hi sensiela ta’ memorji storiċi: l-ewwel 
il-Gran Mastri, imbagħad il-Gvernaturi Ingliżi, u warajhom il-Presidenti u l-Prim Ministri Maltin 
li mexxew lil pajjiżna. Mit-tifkiriet kollha, l-iktar waħda li tibqa’ stampata f’moħħi hi ċ-ċerimonja 
storika tal-għoti tal-George Cross lill-poplu Malti f’Settembru tal-elf disa’ mija tnejn u erbgħin. 
Kull meta niftakar tinżilli demgħa għax nintilef naħseb fil-qlubija tal-Maltin fi żmien il-Gwerra, 
żmien li għoddu temmli ħajti. 
 

Illum il-ġurnata, il-biża’ li ħassejt fi żmien ta’ periklu għadda u nbidel fi kburija billi jien sirt festa 
ta’ kultura. Inħossni maħbuba. Sirt il-pjazza tal-kunċerti, taż-żfin, tal-arti u 
tal-proġettazzjonijiet spettakolari bid-dawl. X’talent għandna f’din il-gżira ċkejkna! F’dawn 
l-aħħar snin tpaxxejt insegwi l-wirja diġitali li sebbħet il-faċċata tal-Palazz. Nixtieq li aktar tfal 
u kbar iżuruni biex flimkien niċċelebraw il-belt kapitali tagħna bħala l-Kapitali Ewropea 
tal-Kultura elfejn u tmintax. 

 

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 lesta bħala eżempju. 
 

Numru wieħed: 
Din is-silta hi dwar Pjazza San Ġorġ.   

Din tiġi VERU. Għalhekk għamilt sinjal fil-kaxxa ħdejn VERU.  
Issa se naqralek il-bqija tas-sentenzi u tista’ taħdimhom.    
 

Numru tnejn: 
Pjazza San Ġorġ hi pjazza magħrufa ħafna.    

Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 
 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru tlieta: 
Id-dehra ta’ Pjazza San Ġorġ ftit li xejn inbidlet mis-seklu sbatax.  

Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 
 

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

Numru erbgħa:  
Bejn wieħed u ieħor, mal-għaxart elef ruħ iżuru Pjazza San Ġorġ kuljum.   

Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 
 

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

Numru ħamsa: 
L-ewwel funtana li kien hemm fi Pjazza San Ġorġ kien jisimha ‘Il-Funtana tal-Akwedott’. 

Veru, Falz jew Ma ssemmietx? 
 

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

Numru sitta: 
Pjazza San Ġorġ għandha għal qalbha l-Karnival. 

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: 
L-istorja ta’ Pjazza San Ġorġ bdiet fi żmien  
a)  l-Ingliżi. 
b)  il-Kavallieri. 
ċ)  il-Gwerra. 

It-tweġiba t-tajba hija (b) il-Kavallieri. Għalhekk għamilt linja taħtha. 
 

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

Numru tnejn: 
Ġlormu Cassar hu l-arkitett  
a)  ta’ Pjazza San Ġorġ. 
b)  tal-ewwel funtana li kien hemm fil-pjazza. 
ċ)  tal-Palazz tal-Gran Mastru. 

--------------- Waqfa ta’ 3 sekondi --------------- 
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Numru tlieta: 
Matul is-sena, fi Pjazza San Ġorġ naraw    
a)  festi brijużi biss. 
b)  okkażjonijiet ta’ festa u oħrajn formali. 
ċ)  proġettazzjonijiet diġitali biss.  
 

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

Numru erbgħa: 
L-iktar ċerimonja li baqgħet f’moħħ Pjazza San Ġorġ kienet meta   
a)  l-Maltin ingħataw il-George Cross. 
b)  l-Gran Mastru ħareġ mill-gallerija u beda l-Karnival. 
ċ)  l-ilma tar-Rabat wasal sal-Belt Valletta. 

 

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

Numru ħamsa: 
Fi żmien il-Gwerra, Pjazza San Ġorġ             
a)  iġġieldet flimkien mal-Maltin. 
b)  sofriet ħafna ħsara. 
ċ)  ma ġarrbitx ħsara.  

 

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

Numru sitta: 
Fis-silta smajt dwar il-‘qlubija tal-Maltin’. Dan ifisser li l-Maltin 
a)  għandhom qalbhom tajba. 
b)  ġenerużi ħafna. 
ċ)  kuraġġużi. 
 

--------------- 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! 


