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Pjan ta’ ħidma li jwassal għall-kisba tal-Grad A1 tal-Qafas Komuni Ewropew 

 

 

 

Taħdit u 

Smigħ 

 

 

Qari u Fehim 

 

Grammatika                

u 

 Ortografija 

 

Kitba 

 

Lessiku 

 

Aspetti   

Soċjokulturali 

 

Tema 1                                                              Aħna min aħna 

 
 

Nintroduċu ruħna. 

Insellmu ’l xulxin.  

 

 

Karti tal-identità, 

formoli ħfief. 

 

Il-pronomi 

personali. 

 

 

Mili ta’ formoli 

b’dettalji 

personali. 

 

 

It-tislim bil-Malti, 

kif nintroduċu ruħna  

bil-Malti . 

 

Ismijiet Maltin ta’ nies, 

postijiet u l-bqija. 

 

Tema 2                                                          Aħna qrabatna u ħbiebna 

 
 

Niddeskrivu  

l-familji tagħna. 

 

 

Naqraw arblu  

tar-razza, 

nagħrfu l-jiem u  

x-xhur  

tal- kalendarju.  

 

 

In-numri kardinali 

mill-1 sa l-10, 

in-nomi komuni u 

proprji. 

 

Listi ta’ nies 

bħal f’direttorju. 

 

Il-jiem tal-ġimgħa, 

ix-xhur,  

in-numri mill-1 sal- 10, 

kif jissejħu qrabatna. 

 

Il-familji Maltin, 

laqgħa ma’ familja 

Maltija. 

 

 

Tema 3                                                            Il-Belt jew ir-raħal tagħna 
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Nitkellmu fuq fejn 

noqogħdu . 

 

 

Naqraw mappa 

ħafifa jew stampa 

ta’ belt jew raħal, 

nifhmu s-sinjali 

ewlenin fit-toroq,  

l-użu tad-

dizzjunarju. 

 

 

L-ordni alfabetiku, 

il-konsonanti u    

 l-vokali. 

 

 

L-indirizz,  

aktar tagħrif 

personali. 

 

 

L-alfabett Malti, 

faċilitajiet li nsibu 

f’kull lokalità, 

xi bliet u rħula Maltin, 

direzzjonijiet, eż. ’il fuq, 

’l isfel eċċ. 

 

Bliet u rħula Maltin u 

Għawdxin, 

mappa ta’ Malta, 

mawra fi pjazza. 

 

 

 

 

Tema 4                                                Djarna u bini madwarna 

 
 

Nitkellmu fuq 

djarna. 

 

 

Naqraw pjanta ta’ 

dar bl-ismijiet 

 tal-kmamar. 

 

 

In-numri kardinali 

mill-11 sad-19,  

il-ħin, 

l-artiklu, 

in-nomi. 

 

 

Tagħrif fuq 

djarna, 

tabella  

bil-ħinijiet tal-

ftuħ ta’ 

kumpless/ċentru 

sportiv eċċ. 

 

 

It-tqassim tad-dar, 

l-ismijiet tal-kmamar, 

affarijiet li nsibu d-dar, 

in-numri mill-10 sal-100. 

 

Id-djar Maltin – ismijiet li 

nagħtu lid-djar Maltin, 

mawra f’dar Maltija. 

 

Tema 5                                                     Pajjiżna u dinjitna 

 
 

Nitkellmu fuq 

artna u pajjiżi oħra. 

 

Nistaqsu għal 

tagħrif fuq pajjiż, 

naqraw skeda ta’ 

ġita madwar Malta. 

 

 

Il-ġens tan-nomi, 

aktar numri, 

kardinali mid-19 

sal- 100.  

 

Sentenzi dwar 

pajjiżna bħal fuq 

kartolina minn 

Malta. 

 

Il-kontinenti,              

 l-ibħra, 

popli u ilsna, 

aktar numri. 

 

Malta Ewropea/ 

Mediterranja – 

aspetti kulturali, 

żjara f’mużew. 
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Tema 6                                                     L-ambjent naturali 

 
 

Nitkellmu fuq  

l-ambjent ta’ 

madwarna 

 

 

nifhmu avviżi 

ambjentali, 

naqraw is-sinjali 

fuq it-tankijiet tar-

riċiklaġġ. 

 

Il-pronomi 

dimostrattivi, 

l-għadd tan-nomi. 

 

 

Lista tax-xiri, 

avviż biex ma 

jintefax skart, 

slowgan favur  

l-ambjent. 

 

L-ambjent Malti, 

l-istaġuni, 

il-frott u l-ħxejjex,  

xi ġemgħat, 

aktar numri kardinali, 

ħwejjeġ li nsibu  

fil-kampanja Maltija. 

 

 

 

Il-kampanja Maltija, 

is-separazzjoni u  

r-riċiklaġġ tal-iskart, 

inżuru kunsill lokali 

 

 

 

Tema 7                                                     Ħbiebna l-ħlejjaq l-oħra 

 
 

Nitkellmu dwar  

l-annimali li 

nrabbu.  

 

 

Naraw filmat fuq 

it-tberik tal-

annimali, 

naqraw ħrafa fuq xi 

ħjelqa. 

 

Aktar nomi, 

in-numri ordinali 

mill-1 sa l-10. 

 

 

Kapxins taħt 

ritratti tal-

annimali, 

mid-djarju ta’ 

annimal.  

 

Ħlejjaq domestiċi u 

oħrajn slavaġ,  

ħlejjaq li nsibu Malta, 

in-numri ordinali. 

 

L-annimali ħlejjaq bħalna 

– nirrispettawhom, 

ir-razzett Malti, 

żjara f’razzett jew post 

fejn jinżammu l-

annimali. 

 

 

 

 

Tema 8                                                           Nibżgħu għal saħħitna 
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Nitkellmu dwar  

is-saħħa. 

 

 

Naqraw il-Piramida 

tal-ikel, 

nisimgħu 

kanzunetta fuq  

il-frott u l-ħaxix. 

 

L-għadd imtenni, 

aktar numri 

ordinali, 

il-pronomi 

interrogattivi. 

 

 

Riċetta ta’ tabib, 

lista ta’ 

appuntamenti ta’ 

klinika. 

 

Il-partijiet tal-ġisem,  

aktar numri ordinali, 

frott u ħaxix. 

 

 

L-ikel tajjeb għal saħħitna, 

l-eżerċizzju fiżiku, 

l-indafa, 

għand tal-ħaxix. 

 

Tema 9                                                      Biex nimlew żaqqna 

 
 

Nieklu u nixorbu. 

 

 

Naqraw xi riċetti, 

Naqraw 

 il-prezzijiet, 

nifhmu 

 l-ingredjenti. 

 

 

 

Il-plural, 

kliem oppost 

l-imperattiv. 

 

Lista tax-xiri, 

l-ingredjenti ta’ 

riċetta, 

menù 

 

 

Kejl, użin u qisien, 

ikel u xorb, 

reċipjenti, pożati 

 

 

 

 

Il-mejda tal-ikel, 

ikel  u xorb, tradizzjonali 

Malti, 

ikla Maltija u ikel 

barrani 

 

 

 

 

Tema 10                                                X’nagħmlu kuljum 

 
 

Taħdit fuq logħob 

u apparat. 

 

Lista ta’ 

struzzjonijiet,  

stampa ta’ logħba 

bi struzzjonijiet 

magħha. 

 

 

 

Il-verbi  

fl-imperfett.  

 

 

Kitba ta’ 

struzzjonijiet, 

deskrizzjoni ta’ 

attività/logħba.  

 

Apparat li nużaw id-dar/ 

l-iskola, 

elementi naturali, 

logħob u divertiment. 

 

Logħob tradizzjonali 

Malti,  

nilagħbu logħba Maltija 
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L-ASSESSJAR 

 
Fehim is-smigħ Mistoqsijiet fuq 

silta – veru jew 

falz; agħżel it-tajba; 

mili ta’ vojt... 

Eżerċizzji ħfief 

f’kuntest 

Kitba ta’ kliem 

komuni u 

sentenzi qosra u 

sempliċi 

Użu ta’ firxa limitata ta’ 

kliem  

Għarfien limitat tal-kultura 

Maltija 

Proġett – preżentazzjoni 

qasira bil-Malti 
 

 

 

 

NOTA:  Għalkemm hawn fuq jissemmew xi termini grammatikali, dawn għandhom iservu biss bħala gwida  

għall-għalliema u mhux biex jkunu jafuhom l-istudenti bl-amment. Il-grammatika għandha dejjem titħaddem u 

tintgħallem f’kuntest. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


