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Ġ 4.1    IL-GŻEJJER MALTIN   
 

 

 

A. Il-Gżejjer Maltin 

 

 

              

           

                            

                

     

           

 

 

 

 

B. Il-Belt Valletta 

 

1. Il-Belt Valletta hija l-belt kapitali ta’ 

Malta;  

2. Inbniet fi żmien il-kavallieri ta’ San 

Ġwann u hi msemmija għal Gran Mastru 

Jean de La Valette; 

Malta, Għawdex u 

Kemmuna huma tliet 

gżejjer fil-Baħar 

Mediterran. 
 

Il-belt kapitali ta’ 

Malta hija l-Belt 

Valletta. 

 

Il-belt kapitali ta’ 

Għawdex hija  

r-Rabat (Victoria). 

 

Il-bandiera ta’ Malta 

hija bajda u ħamra. 

 

 

 

Ġ4.1.2 

Nitgħallmu nsibu fuq mappa xi lokalitajiet tal-Gżejjer Maltin. 
 

Riċerka u kitba ta’ Duncan Mallia, Nicolette Borg u Analiza Vella – Mellieħa,  

flimkien ma’ Tony Pace – Uffiċjal Edukattiv 
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3. It-toroq tal-Belt Valletta huma kollha dritti u 

hija belt mdawwra bis-swar – dawn kienu 

jservu bħala difiża mill-attakki tal-għadu; 

4. Hija belt kummerċjali u fiha nsibu ħafna 

ħwienet differenti, monti u stabbilimenti ta’ 

divertiment fosthom ċinema, restoranti u lukandi; 

5. Xi bini importanti (storiku) fil-Belt Valletta huma l-Konkatidral ta’ San 

Ġwann, il-Palazz tal-President, Kastilja, il-Barrakka ta’ Fuq u l-Barrakka 

t’Isfel, il-Qorti, il-Mużew tal-Arkeoloġija u oħrajn. 

 

Ċ. Victoria 

 

1. Victoria hija l-belt kapitali ta’ Għawdex. 

2. Hija belt qadima ħafna u fiha nsibu 

ħafna toroq dojoq 

3. Hija tinsab fil-parti ċentrali (fin-nofs) 

tal-gżira ta’ Għawdex. 

 

4. Bini importanti li nsibu fir-Rabat huwa ċ-Ċittadella – iċ-Ċittadella hi 

mibnija fuq għolja u hi mdawra bis-swar. 

Fiha nsibu l-Katidral ddedikat lil Santa 

Marija 

5. Fir-Rabat Victoria nsibu ukoll ħafna 

ħwienet, monti, restoranti u lukandi. 
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D. Ir-raħal jew belt tiegħi 

 

1. Tgħallem l-isem tal-belt jew raħal fejn toqgħod. 

2. Immarka fuq il-mappa fejn t/jinsab il-belt jew raħal 

tiegħek. 

3. Iddiskuti dwar ix-xogħol tal-Kunsill Lokali u tgħallem l-isem tas-Sindku 

tal-post. 

4. Żur u tkellem dwar postijiet ta’ interess u importanza fil-belt/raħal 

tiegħek. 

5. Iddeskrivi x’tip ta’ post hu (eż. turistiku, kummerċjali, tas-sajjieda, eċċ.). 

6. Wara li titkellem ma’ xi ħadd anzjan, spjega kif inbidel l-belt/raħal 

tiegħek tul is-snin. 

 

E. Tgħallem fejn jiġu l-lokalitajiet miktubin fuq din il-mappa 
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F. Fuq mappa tal-Portijiet tgħallem fejn jiġu Valletta, Sliema u 

Birgu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġ. Qabbel billi tikteb numru fil-kaxxi l-vojta. 
 

1. Il-belt antika ta’ Malta, mibnija fuq għolja  Marsaxlokk 

2. Raħal magħruf għas-sajd f’Malta  Il-Gudja 

3. Il-belt kapitali l-ġdida ta’ Malta  Il-Mosta 

4. Raħal magħruf għall-koppla kbira tonda, ir-Rotunda  l-Imġarr 

5. Il-belt ewlenija t’Għawdex, mibnija fuq għolja  Valletta 

6. Il-Port ewlieni f’Għawdex  l-Imdina 

7. Hawnhekk insibu l-ajruport  Is-Siġġiewi 

8. Raħal mibni fuq għolja; iħares lejn il-bajja tal-Għadira  Victoria 

9. Hawnhekk insibu l-Palazz tal-Inkwiżitur  Il-Mellieħa 

10. Belt qrib il-baħar, popolari ħafna mat-turisti  Iċ-Ċirkewwa 

11. Raħal kbir f’Malta ; maġenbu nsibu ħafna barrieri  Tas-Sliema 

12. Qrib il-baħar, Għawdex, insibu djar ta’ villeġġjatura   Il-Birgu 

13. Minn hawn jitlaq il-vapur biex imur Għawdex  Marsalforn 

 


