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Mument ta’ aljenazzjoni! 
Sekwenza ta’ stampi 

  

  

  

A. Tkellem dwar dak li qed tara fl-istampi.  

1. Fejn qiegħda l-protagonista u x’inhi 

tagħmel? 

X’kienet l-okkażjoni? 

Għal min qed issajjar? 

2. X’qed tuża biex taħmi l-ikel? 

Kif setgħet tobsor li l-ikel kien ġej 

tajjeb? 

X’qagħdet tagħmel sa ma jsir l-ikel? 

3. Min ħabbat il-bieb? 

X’ġab miegħu? 

Kif ħassitha l-protagonista? 

X’ħasbet dwar dak li rċeviet? 

4. X’għamlet b’dak li rċeviet 

il-protagonista? 

X’kien hemm fil-pakkett? 

Kif ħassitha l-protagonista? 
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5. X’riħa bdiet ixxomm f’mument minnhom? 

Fiex ftakret? 

X’sabet xħin daħlet fil-kċina? 

6. X’kien sar minnu l-ikel? 

Kif ħassitha dwar dan kollu? 

X’ġieha f’moħħha li tagħmel? 

 B. Imla l-informazzjoni fl-ispazji t’hawn taħt biex tifforma l-pjan 

għall-komponiment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ċ. Idjomi marbuta mal-ħin u ż-żmien.  

Qabbel l-idjomi mat-tifsir u ara kif tista’ tużahom fil-kitba tiegħek.  

L-idjoma It-tifsira 

1. Ħadet ġurnata festa.  Ma ssibhiex f’ħin bħal dan.  

2. Ma tilfitx żmien.  Għal għarrieda, bla mistenni. 

3. Dan mhux ħinha.  Ħarġet bi btala. 

4. Ħin bla waqt.   Aktar ma jkun malajr aktar aħjar.  

5. Il-lejla qabel għada.   F’ħin qasir. 

6. F’tebqa t’għajn.  Ħabirket biex tlesti xogħolha. 

1. Il-karattru u l-isfond. 

Min? Meta? Fejn?  

2. Il-binja għall-qofol. 
X’għamlet?  

 

3. Il-qofol (Il-problema) 
X’ġara? Xi nqala’? 

5. Konklużjoni 
L-aħħar azzjoni, ħsieb u 
emozzjoni tal-karattru 

ewlieni. 

4. X’ġara wara?  
Kif ħassitha? X’għamlet biex 

tirranġa s-sitwazzjoni?  
 

It-Titlu 
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Isem: __________________________  3 
 

 D: Tisliba: Ħelu Malti marbut mal-festi.  

ie u għ joqogħdu f’kaxxa waħda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weqfin Mimdudin 

1. Dawn nagħmluhom mill-ħarrub. 

2. Għaġna ta' ħobż u ingredjenti oħra 

għal żmien il-Milied. 

3. Ħobż li jfakkarna fl-appostli. 

7. Nikluhom fl-Għid il-Kbir. 

8. Jitqassmu lit-tfal fil-jiem 

tal-karnival. 

4. Dan il-ħelu jinbiegħ f'kull festa 

tar-raħal. 

5. Dawn tal-mejtin u ssibhom għall-bidu 

ta' Novembru. 

6. Insajruhom għall-festa ta' San Ġużepp. 

9. Ħelu moħmi għal żmien ir-Randan. 

10. Deżerta ħelwa għall-karnival. 

 

 


