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S4.3  IĊ-ĊELEBRAZZJONIJIET U L-ĦIN LIBERU   

 

A. Aqra, imbagħad wieġeb. 

Il-poplu Malti, bħal kull poplu ieħor, jesprimi ħafna minn dak 

li jħoss permezz tal-mużika. Insibu taqbiliet, li biċċa 

minnhom huma tassew antiki li jirrakkuntaw ċajt, ħmerijiet, 

affarijiet serji, insomma minn kollox, permezz tan-noti 

mużikali. Jintużaw kull forma ta’ strumenti mużikali. 

Fl-antik kienet tintuża l-kitarra, iż-żafżafa, iż-żaqq u 

t-tambur. Illum nużaw iktar il-pjanu, l-orkestra, il-banda jew xi band  moderna. 

M’hemmx dubju li llum il-mużika saret ħafna iktar popolari mhux biss fost 

is-semmiegħa  tagħha, imma wkoll fost dawk li jipparteċipaw fiha. In-numru ta’ 

żgħażagħ li jitgħallmu xi strument mużikali kiber ġmielu. L-opportunitajiet biex 

iż-żgħażagħ tagħna jitgħallmu l-mużika kibru wkoll.  

 

Għanja li kważi ma tagħmilx sens, imma li l-poplu minn dejjem kien iħobb 

jgħanni, hija LANĊA ĠEJJA U OĦRA SEJRA. Ejja nkantawha: 

http://youtu.be/nceFYhidm8Q 

Dawn l-għanjiet u ħafna bħalhom, nistgħu nsejħulhom għanjiet għall-mogħdija 

taż-żmien, jiġifieri passatempi. Ngħiduha kif inhi, x’hemm ħażin li tistrieħ billi 

tkanta xi għanja bħal din!  

 

S4.3.5 

Infittxu eżempji ta’ kemm il-mużika kienet u għadha popolari mal-poplu Malti 

bħala passatemp. 

http://youtu.be/nceFYhidm8Q
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Wieġeb billi timmarka t-tajbin: 
 

1. Normalment, l-għana Malti jkun akkumpanjat 

a) mill-kitarri. 

b) mill-kor tat-tfal. 

ċ) mill-kor tal-knisja. 

 

2. Iż-żgħażagħ Maltin għandhom l-opportunità li jitgħallmu strument mużikali 

a) jekk jsimgħu r-radju. 

b) jekk jaraw ħafna televixin. 

ċ)  jekk jattendu għal-lezzjonijiet tal-mużika f’xi każin tal-banda. 

 

3. Fil-festa tagħna l-Maltin, dejjem ikun hemm il-parteċipazzjoni 

a) tal-kantanti barranin. 

b) tal-baned Maltin. 

ċ) tal-kitarristi. 

 

4. Festival li llum isegwuh kważi l-Maltin u l-Għawdxin kollha huwa 

a) il-Eurovision. 

b) A to Z of Music. 

ċ)  Il-konkors għall-kanzunetta tar-rebbiegħa. 

 

5. Jekk tixtieq titgħallem tuża l-vuċi tiegħek biex tkanta, tista’ 

a) tingħaqad ma’ xi każin tal-banda. 

b) tieħu sehem fi kwiżż fuq ir-radju. 

ċ)  tingħaqad ma’ kor. 

 

6. Il-mużika 

a) ma tiswa xejn, anzi hija ħala ta’ ħin. 

b) hija parti mill-kultura tagħna l-Maltin. 

ċ) ma teżistix f’Malta. 

 


