Ms. Claire Amato
It-3 Sena Primarja S3.2 IL-ĦWEJJEĠ
Worksheet

S3.2.3
nirriċerkaw lbies antik tipiku taċ-ċiviltajiet antiki

A. Ifli sew il-mappa tal-baħar Mediterran.
Agħmel ċirku madwar l-Eġittu, Ruma u l-Greċja.
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B. Aqra l-informazzjoni dwar l-Eġittu, Ruma u l-Greċja tal-passat.
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Ħelow tfal! Jiena Isis, mill-Eġittu.
L-Eġittu jinsab fil-parti ta’ fuq tal-Afrika.
Ħafna minnkom żgur li smajtu bix-xmara Nil!
Din ix-xmara qegħda fl-Eġittu!
L-Eġittu huwa pajjiż kbir bi klima sħuna u xotta.
Aħna l-Eġizzjani magħrufin għall-piramidi li ilhom
minn żmien il-qedem.
Ħarsu ftit lejn l-ilbies tiegħi. X’qed tinnotaw?
Jiena lbist il-ħwejjeġ li kienu jilbsu niesi fil-qedem.
Kienu jilbsu lbiesi twal. Kienu jżejnu ħwejjiġhom
bid-deheb. Ta’ spiss kienu wkoll jilbsu xi
dekorazzjonijiet ma’ rashom.

Kif intom tfal? Jiena Hera, mill-Greċja.
Pajjiżi l-Greċja jinsab fin-naħa t’isfel tal-Ewropa.
Il-Griegi tal-antik kienu jgħixu fejn nafu l-Greċja llum,
fil-gżejjer Griegi jew fil-post li llum insejħulu
t-Turkija. Aħna l-Griegi għandna klima sħuna
bħalkom. Fiż-żmien, ħafna mill-Griegi kienu bdiewa,
sajjieda jew negozjanti. Xi wħud kienu jħobbu
jirreċtaw f’xi teatru Grieg. Lilna l-Griegi żgur li
tassoċjawna mal-logħob Olimpiku.
X’taħsbu dwar l-ilbies tal-Griegi tal-qedem?
Il-Griegi wkoll kienu jħobbu jilbsu lbies
ħafif minħabba s-sħana.
Ma’ rashom kienu jħobbu jdawru l-weraq tar-rand.
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Is-Sliem, tfal Maltin!
Jiena Titus, u lbist ilbies Ruman tal-qedem.
Illum aħna nafu lil Ruma bħala l-belt kapitali
tal-Italja. Ħafna minnkom tafu kif kienu
jilbsu s-suldati Rumani. Ir-Rumani
tal-qedem kienu jħobbu jilagħbu u jmorru
għall-kaċċa kemm għall-gost kif ukoll
għall-ikel. Huma kellhom ukoll il-banjijiet
speċjali tagħhom. Kienu jieħdu gost jirreċtaw
bil-parrokki fit-teatri.
It-tunika li lbist żgur li tagħmilni nidher
bħala Ruman tal-qedem!

Ċ. Nilagħbu ma’ Isis

Jiena ħadt gost nilbes ta’ Eġizzjana tal-passat.
Imla bil-kulur biss dawk il-ħwejjeġ li taħseb li stajt nagħżel biex
inkun bħal Eġizzjana tal-passat.
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D. Nilagħbu ma’ Hera

Il-Griegi tal-qedem baqgħu magħrufin għall-vażuni sbieħ.
Dan huwa l-iktar vażun għal qalbi għax sibtu wara ħafna snin taħt ilħamrija. Żejjen il-vażun tiegħek biex ikun jixbhu!

Niesi baqgħu ukoll magħrufa għall-kolonni sbieħ tagħhom.
Imla dawn il-kolonni bil-kulur.
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E.

Nilagħbu ma’ Titus

Li kieku kont ngħix f’Ruma tal-qedem żgur li kont insir suldat Ruman.
Imla din l-istampa ta’ suldat Ruman bil-kulur.
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