It-Tmien Sena

L-Ismijiet tad-Djar Maltin u l-Għadd tan-Nom

Agħżel in-nomi użati fl-ismijiet tad-djar skont l-għadd
(is-singular, il-plural sħiħ u miksur u l-kollettiv)
Noti għall-Għalliem
Din il-lezzjoni għandha ssir fil-laboratorju tal-kompjuters tal-iskola minħabba li kull
grupp se jkollu juża l-kompjuter biex jaħdem taħriġ interattiv.
Il-livell: It-Tmien Sena
L-għan tal-lezzjoni: L-għan ta’ din il-lezzjoni huwa li l-istudenti jidentifikaw bejn
is-singular, il-plural sħiħ, il-plural miksur u l-kollettiv bl-użu tal-ismijiet tad-djar.
1.

L-istudenti jingħataw ismijiet ta’ djar Maltin (madwar 20 isem għal kull grupp ta’ 4
studenti). Kull grupp irid janalizza dawn l-ismijiet bil-Malti waqt li jiddiskuti dawn
il-mistoqsijiet:
i.

Jogħġbok dan l-isem? Għaliex?

ii.

Għalfejn taħseb li d-dar issemmiet hekk?

iii.

Taf xi jfisser dan l-isem?

L-istudenti jaqsmu l-ideat mal-klassi waqt li l-għalliema tispjega xi diffikultajiet
dwar vokabularju tal-ismijiet tad-djar (eż. Sikka, ġawhra, misraħ, musbieħ, girna
eċċ.)
2.

Jittellgħu l-ismijiet tad-djar fuq il-bord interattiv permezz tal-programm ‘Line In’ u
l-għalliem jislet id-differenzi bejn singular, plural miksur jew plural sħiħ mingħand
l-istudenti. Hawn għandha ssir spjegazzjoni qasira dwar dawn l-aspetti
grammatikali. L-istudenti mbagħad jintalbu jqassmu l-ismijiet ta’ fuq il-bord
interattiv skont jekk humiex singular, plural miksur jew plural sħiħ (jitfgħuhom
fil-kategorija t-tajba billi jressqu l-kliem b’idejhom).

3.

Wara, issir logħba Multiple Choice permezz tal-programm Kahoot (L-istudenti jridu
jaċċessaw l-indirizz www.kahoot.it, idaħħlu n-numru tal-logħba li jġibu mill-ħolqa
tal-għalliem u jiktbu isimhom. Il-Ħolqa tal-għalliema:
(https://play.kahoot.it/#/k/828f201f-3273-47b4-8035-ed85c3ed7663)
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L-istudenti għandhom isegwu l-istruzzjonijiet u jwieġbu skont il-kliem li jidher fuq
l-iskrin. Jistgħu jaħdmu f’pari, fi gruppi jew individwalment. L-għalliem jistaqsi
għar-risposti mingħand l-istudenti waqt li jikkummenta u jfiehem dwar jekk
ir-risposti humiex tajbin jew ħżiena.

4.

Wara, l-għalliem juri dawk l-ismijiet tad-djar fil-kollettiv. Hawn, għandha ssir
spjegazzjoni qasira dwar il-kollettiv.

5.

Fl-aħħar, l-istudenti jinqasmu fi gruppi t’erbgħa biex jaħdmu fuq Kwiżż permezz
tal-applikazzjoni diġitali Learning Apps
(https://learningapps.org/display?v=pbp4fo92518) fuq il-kompjuter fejn jiġi
pprovdut isem ta’ dar bil-Malti (eż. ‘Sikka’ - singular) u l-istudenti jridu jiktbu
l-plural, (f’dan il-każ ‘Sikek’). L-istudenti jistgħu jintalbu wkoll jaqilbu mill-plural
għas-singular, fil-kollettiv jew jagħżlu bejn plural miksur u plural sħiħ. L-ewwel
grupp li jirnexxilu jlesti mill-kwiżż u jġib it-tweġibiet kollha tajbin ikun il-grupp
rebbieħ.

Ryan Galea u Marie Claire Zammit

