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It-Tielet Sena Primarja Ċ3.3 IL-BŻONNIJIET TAGĦNA   Worksheet 
 

 
 
 
 

 
 

A.  Ikteb X għal Xewqa jew B għal Bżonn 

1.  li niekol bnin _ 

2. li ninħasel kuljum _ 

3. li mmur vaganza l-Amerka _ 

4. li nsir kantant famuż _ 

5. li nitgħallem ngħodd il-flus _ 

6. li jkolli ħbieb onesti _ 

7. li nitgħallem naqra u nikteb _ 

 

B. Min minn dawn il-ħaddiema jista’ jgħin lill-istudenti f’dawn il-bżonnijiet? 
 
  
    
 

il-qassis,    id-dentist,    l-ispiżjara,    it-tabib,   il-furnar,    l-għalliema 
 

1.  Marta għandha bżonn ħobż frisk għall-iskola. _______________ 

2. Kevin se jkollu jaqla’ sinna ________________ 

3. Lara telqet mill-iskola għax ħassitha ma tiflaħx. ______________ 

4. Marjo għandu bżonn jixtri faxxa għax waqa’ waqt il-lezzjoni tal-P.E. 

_____________ 

5. Tomas ma kienx onest waqt il-logħob.  Għandu bżonn jiftaħ qalbu ma’ xi ħadd biex 

iħossu aħjar. _____________ 

6. Stefan għandu bżonn jitgħallem jikteb u jaqra. ____________ 

Ċ3.3.1 
Nidentifikaw ix-xewqat u l-bżonnijiet bażiċi li 
għandna bħala studenti 
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Ċ.  Fl-iskola nsibu għalliema differenti li jgħinuna fil-bżonnijiet tagħna, fosthom:  

 

    
 

 

l-għalliem tal-edukazzjoni fiżika    il-‘guidance teacher’    l-għalliema tal-klassi 

 

  
 

 

      il-kap tal-iskola           l-għalliema tax-xjenza          l-għalliema tal-arti 

 

 Għand min tmur meta jkollok dawn il-bżonnijiet? 

1.  L-għalliema tibagħtek iġġib pinna ġdida mill-uffiċċju. ___________ 

2. Inti tixtieq titkellem dwar problema personali. _____________ 

3. Għandek bżonn tistaqsi minn fejn tixtri ballun tal-futbol tajjeb. _____________ 

4. Ma fhimtx ix-xogħol tad-dar u għandek bżonn spjegazzjoni oħra. ____________ 

5. Tixtieq tkun taf liema kulur joħroġ meta tħallat l-isfar mal-aħmar. ___________ 

6. Jinteressak ħafna l-univers u għandek xi mistoqsijiet dwaru. ______________ 

 
D.    Xi tfal tat-tielet klassi tkellmu dwar il-bżonnijiet tagħhom.  
       Huma ħarġu b’ideat differenti.  Taqbel ma’ dawn it-tfal?  Ikteb iva jew le. 
 

1.  Nina taħseb li għandha bżonn post komdu fejn torqod. ______ 

2. Lara taħseb li għandha bżonn erba’ televixins id-dar. _______ 

3. Mark jgħid li għandu bżonn ikollu l-isbaħ karozza fit-triq. ________ 

4. Milena dejjem tgħid li t-tfal għandhom bżonn l-imħabba. ________ 

5. Ġorġ jaħseb li għandu d-dritt, jew il-bżonn li jkollu ħin għal-logħob. _________ 

6. Lena tgħid li t-tfal għandhom bżonn jixtru l-ħwejjeġ ġodda kull xahar. ________ 


