L-Għerq, iz-Zokk Morfemiku u l-Affissi:
Kwiżż dwar l-għarfien tal-element Semitiku, Rumanz u Ingliż fil-Malti
Din L-attività għandha l-għan li l-istudenti jevalwaw l-għarfien tagħhom tal-element Semitiku, Rumanz u
Ingliż fil-Malti, b'mod partikolari l-morfoloġija assoċjata mal-għerq, iz-zokk morfemiku u l-affissi (il-prefissi u
s-suffissi).
L-attività hija kwiżż, li tintlagħab fi klassi fejn ikun hemm bord interattiv u l-istudenti jkollhom aċċess
għall-kompjuter (laboratorju tal-kompjuters), tablet jew mowbajl. L-istudenti jistgħu jilagħbu dan il-kwiżż
b'mod individwali jew fi gruppi.
L-għalliem irid jaċċessa l-ħolqa (https://play.kahoot.it/#/k/e854b373-fffe-49d1-8846-0b9856de9035) biex
l-istudenti jkunu jistgħu jaraw il-kodiċi (numru) assoċjat ma' din l-attività. Kif l-għalliem jagħfas 'Play', jista'
jispjega l-istruzzjonijiet ta' kif jintlagħab il-kwiżż li jkunu disponibbli fil-paġna li titla' (anke permezz ta' filmat).
L-għalliem imbagħad jagħfas 'Start Now' u jagħżel jekk l-istudenti humiex se jilagħbu b'mod individwali jew
fi grupp. Kif issir din l-għażla, fuq l-iskrin jitfaċċa numru: l-għalliem jitlob lill-istudenti jidħlu fuq is-sit
https://kahoot.it/#/, idaħħlu dak in-numru fl-ispazju pprovdut u jiktbu isimhom jew, jekk se jaħdmu fi
grupp, l-ewwel jiktbu l-isem tal-grupp u wara l-ismijiet tal-membri. Kif ilestu minn dan il-pass, għandhom
jaraw isimhom jew l-isem tal-grupp tagħhom fuq il-bord interattiv u għalhekk, wara li kulħadd ikun illoggja
b'dan il-mod fil-kwiżż, ikun jista' jingħata bidu għall-attività, koordinata mill-kompjuter tal-għalliem.
L-istudenti jħarsu lejn il-bord interattiv biex jaqraw il-mistoqsija u mbagħad jissottomettu t-tweġiba tagħhom
billi jagħfsu s-simbolu korrispondenti għal dik it-tweġiba li jidher fuq l-iskrin tal-kompjuter tagħhom.
L-istudenti għandhom 30 sekonda biex iwieġbu kull mistoqsija; iktar ma jwieġbu malajr, iktar jieħdu punti.
Wara li kull student/grupp iwieġeb mistoqsija, jew inkella wara li jgħaddu t-30 sekonda, fuq il-bord interattiv
jitla' l-punteġġ li jkunu ġabu l-istudenti.
L-għalliem jidħol f'dan l-indirizz:
https://play.kahoot.it/#/k/e854b373-fffe-49d1-884
6-0b9856de9035

L-istudenti jaċċessaw din il-paġna:
https://kahoot.it/#/

L-għalliem jista' jaħdem din l-attività billi juża żewġ tabs fuq il-brawżer tiegħu (Internet Explorer, Google
Chrome, eċċ.) waħda bl-indirizz tal-għalliem u l-oħra b'dak tal-istudenti jew juża mowbajl jew inkella jara
l-mistoqsija fuq il-kompjuter waqt li jwieġeb permezz ta' tablet jew mowbajl.
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