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4. F’Wied il-Lunzjata jgħix il-qabru. X’tip 
....ta’ annimal hu?

 brimba
 ħanfusa
 granċ

Fejn jgħix il-qabru?

fil-ħaxix         fis-siġar          fl-ilma ħelu

 A. Naslu fil-wied

1. Dan il-post jismu Wied (il-Mielaħ - il-Lunzjata - il-Kbir).

2. Biex dħalna fil-wied, għaddejna minn: 

           ġol-bieb  taħt l-arkata  fuq il-pont

3. Xi nsibu fil-wied? Immarka 
....biss dak li tara fil-lista.

l-ilma 
ir-ramel
il-qasab
il-baħar
il-ħaxix
il-ġebel
il-ħamrija
għar fil-blat
is-siġar

5. Agħlaq għajnejk għal ftit 
ħin. Wara mmarka l-ħsejjes li 
tkun smajt.

in-nies jitkellmu   

l-għasafar ipespsu  

ir-riħ    

il-karozzi    

il-mutur tal-ħart  

6. Ninvestigaw il-blat tal-wied

• Veru li l-blat huwa lixx?  iva  le 

• Ħares mill-viċin lejn il-blat. Liema minn 
dawn it-tnejn jixbah l-aktar? 

• Mal-blat tal-wied jikbru l-pjanti.  
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 B. Nibżgħu għall-ambjent

Fil-kampanja, noqogħdu attenti li bl-imġiba tagħna ma nagħmlux ħsara lin-
natura u lill-bidwi. Immarka dak li M’GĦANDNIEX nagħmlu bis-sinjal  

1. nieħdu gost bla ma nagħmlu storbju

2. naqtgħu l-fjuri

3. inwaqqgħu l-ġebel tal-ħajt tas-sejjieħ

4. nimxu fit-triq u l-passaġġ biss

5. nieħdu r-ritratti

6. nidħlu fl-għalqa tal-bidwi

7. nieħdu magħna d-dar il-karti tal-ħelu 

8. naraw iż-żrinġijiet imma ma naqbduhomx

9. nisirqu l-frott mis-siġar

10. inqaċċtu s-siġar
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Kemm rajt minn dawn? Immarka dawk li tara biss.

 Ċ. Flora u Fawna il-flora huma l-pjanti
il-fawna huma l-annimali



 D. L-ilma fil-wied

1. Minn fejn jiġi l-ilma tal-wied?

3. Liema minn dawn il-ħlejjaq għandhom bżonn l-ilma biex jgħixu?

2. F’Wied il-Lunzjata nsibu l-ilma:

fix-xitwa biss    

wara li tinżel ix-xita 

is-sena kollha    

4. L-ilma tal-wied jista’ jintuża’ biex:

 il-bidwi jsaqqi bih

 naħslu jdejna fih

 nixorbu minnu

 naħluh

 l-għasafar jixorbu minnu
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     5. Sa fejn jasal l-ilma tal-wied?

 sar-Rabat     
 sa Malta    
 sal-baħar

   6. L-ilma tax-xita li jinżel fil-wied hu:
 
 ħelu

 mielaħ



4. Qabbel siġra tar-rummien mal-
....istampa. Is-siġra fil-wied fiha minn 
....dawn?

 frott  q        weraq aħdar   q      
   
 fjuri   q       zokk kannella  q         

 weraq isfar jew niexef  q  
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 F. X’għoġobni u x’dejjaqni waqt iż-żjara

 E. Il-kuluri skont l-istaġuni

1. F’liema staġun qegħdin?

 ir-rebbiegħa q is-sajf q il-ħarifa q ix-xitwa q

2. Ħares lejn il-ħaxix tal-art. Liema minn dawn il-kuluri qed tara fih?

 aħdar   griż   kannella   isfar 

X’għoġobni

_____________________________________________________________________

X’ma għoġobnix

_______________________________________________________ 
 

3. X’kuluri għandhom il-fjuri selvaġġi?

 isfar   aħmar   abjad   roża    blu 



Taħriġ għal wara ż-żjara

1. X’jismu l-wied li żort illum?  ____________________

2. Fuq ġenb tat-triq hemm il-blat. X’hemm fuq in-naħa l-oħra?
 għelieqi - djar - baħar

3. Qabbel kolonna A ma’ kolonna B

4. X’jieklu dawn il-ħlejjaq?

A.

L-ilma tal-wied jifforma 
Il-bidwi juża l-ilma biex
Fl-ilma jgħixu 
Ir-raddiena tar-riħ kienet
Minn fejn jgħaddi l-ilma
L-ilma jinħażen 

B.

ż-żrinġ u l-qabru.
fil-ġiebja.

nixxiegħa li ma tinxef qatt.
ittella’ l-ilma mill-art.

isaqqi l-għelieqi tiegħu.
jikber ħafna qasab. 

5. Ħames stampi juru tipi ta’ fawna. Immarka b’ċirku l-istampa li turi l-flora. 


