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Żjara f’Raħal tas-Sajjieda – Marsaxlokk  
 

Il-fieldwork jibda mit-tarf tar-raħal ta’ Marsaxlokk, minn ħdejn l-uffiċċju tal- 

kooperattiva tas-sajd. Ikompli matul Xatt is-Sajjieda sal-pjazza, wara jerġa’ 

jimxi max-xatt, u jispiċċa l-bandli. Bħala għajnuna biex tiffamiljariżża ruħek 

mar-rotta ta’ dan il-fieldwork, ara dokumentarju dwar Marsaxlokk fuq il- 

YouTube. Id-dokumentarju huwa maqsum f’żewġ partijiet: 

 

(A) http://youtu.be/vfUzWNvy26U (B) http://youtu.be/gRLiuZtQ5sA 

 

XATT IS-SAJJIEDA 
Nibdew minn ħdejn l-uffiċċju tal-Għaqda Kooperattiva tas-Sajd. Ninnutaw l-għadd ta’ 

xogħlijiet li jsiru hawnhekk fuq diversi opri tal-baħar. Xi ftit ‘il bogħod hemm ukoll il- 

Forti ta’ San Luċjan fuq l-għolja. 

 
1. Faċċata tiegħek tara bini. Dur miegħu u 

fittex tabella li turina l-GĦAQDA 

KOOPERATTIVA TAS-SAJD LTD. 

Immarka  l-affarijiet li tista’ tixtri 

mingħand din l-għaqda: 
 
 

żebgħa kontra s-susa  għodda  

pinnen u lapsijiet  pizza  

affarijiet għas-sajd  pastizzi u qassatat  

 
2. Ftit ’il bogħod minn fejn qegħdin, fuq l- 

għolja qabel Marsaxlokk, insibu l-Forti ta’ 

San Luċjan. 

 
 

a) Il-Forti ta’ San Luċjan inbena mill-(Kavallieri, Ingliżi, Franċiżi). 

http://youtu.be/vfUzWNvy26U
http://youtu.be/gRLiuZtQ5sA
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b) X’kien l-iskop oriġinali għalfejn inbena l-Forti ta’ San Luċjan? 
 
 

 
ċ) Għalfejn qiegħed jintuża dan il-forti llum? 

 
 

 
3. Issa ħares fuq in-naħa opposta. 

Fittex  din il-fortifikazzjoni li 

qiegħda n-naħa ta’ ġewwa tax-xatt. 

Hija magħrufa bħala t-Torri 

Vendome. It-Torri Vendome inbena 

mill-Kavallieri fl-1715. 

Innota x-xquq vertikali jħarsu lejn il-baħar. 

a) Kemm-il xaqq fih it-torri?    

b) X’taħseb li kien l-iskop ta’ dawn ix-ixquq? 

 

4. Fittex dawn il-pompi tal-petrol u d-diesel. 

Għaliex taħseb li dawn huma importanti 

għas-sajjieda? 

 

 

5. Din il-fortifikazzjoni qiegħda eżatt 

mal-baħar u jgħidulha pillbox. 

Inbniet mill-Ingliżi fit-Tieni 

Gwerra Dinjija. 
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a) X’taħseb li kien l-iskop li għalih inbniet? 
 
 

 
b) Agħti parir lis-sindku ta’ Marsaxlokk x’jista’ jagħmel biha din il-pillbox illum. 

 
 

 

6. Ħares lejn l-ewwel biċċa tax-xatt fejn hemm l-ewwel djar. 

a) X’jisimha din it-triq? 
 
 

 
b) Kemm-il sular fih il-bini hawnhekk? _   

 

ċ) Ibda miexi tul ‘Xatt is-Sajjieda’ u għodd 20 bieb. Ara kemm minnhom 

huma bibien ta’ ristoranti u kemm huma bibien ta’ djar. 

ristoranti djar 

 
Kompli miexi max-xatt. Jiddependi miż-żmien tas-sena kemm 

tara opri tal-baħar (dgħajjes) fil-port jew fuq ix-xatt. Ipprova 

sib eżempji ta’ luzzu, kajjikk, lanċa tas-sajd u dgħajsa żgħira. 

 
7. Fl-istampa tal-lemin jidher luzzu. Minn fejn nistgħu nindunaw li huwa luzzu? 

 
 

 

a) X’tissejjaħ in-naħa ta’ quddiem? 
 

 

b) X’tissejjaħ in-naħa ta’ wara ? 
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Innota wkoll il-kuluri tal-opri tal-baħar. 

8. Dan huwa kajjikk. Kif nistgħu nindunaw li huwa kajjikk u mhux luzzu? 

 

 

 

 

 

 

 
9(a) Ninnutaw id-dgħajjes żgħar li jidhru 

fir-ritratt. Dawn tista’ tara bħalhom jew 

marbutin max-xatt jew, ġieli minħabba 

l-maltemp, itellgħuhom fuq ix-xatt stess. 

 
(b) Għalfejn taħseb li jintużaw dawn id-dgħajjes żgħar? 

 
 

Kompli miexi max-xatt lejn il-knisja parrokkjali, sakemm tasal quddiem l-uffiċċju 

tal-Pulizija għall-Komunità ta’ Marsaxlokk. 

 

10. Irrepeti r-riċerka li għamilna fin-numru 6(ċ). (Did-darba ibda minn ħdejn 

l-uffiċċju tal-pulizija). Għodd 20 bieb lejn il-pjazza. 

a) Kemm-il bieb għandu x’jaqsam ma’ xi 

ristorant jew huwa bieb ta’ dar? 

ristoranti djar 

 
b) Qabbel ir-riżultat ma’ ta’ numru 6(ċ). 

X’inhi d-differenza? 
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ċ) Fejn taħseb li ssib l-iktar numru ta’ ristoranti, qrib il-pjazza jew ’il bogħod 

minnha?     
 

d) Għaliex taħseb li kellek dawn ir-riżultati? 
 
 

 
11. Ħares in-naħa tal-baħar. Għodd 25 opra tal-baħar kemm jista’ jkun ħdejn 

xulxin. Dawn jistgħu jkunu fil-baħar jew fuq ix-xatt stess. 
 
 

a Kemm-il luzzu sibt minn 25?  

b Kemm-il kajjikk?  

ċ Kemm-il dgħajsa żgħira?  

d Kemm-il lanċa tas-sajd?  

N.B. Ara li t-total ta’ a, b, ċ, d jiġik 25. 

 
12. Ibqa’ miexi tul ix-xatt sakemm tasal 

ħdejn il-pjazza. Hawnhekk tara l-monument 

li jidher fl-istampa. 

Hawnhekk darba kien hawn l-Għajn tal- 

Ħasselin. 

 
a) X’taħseb li kien jiġri fuq l-Għajn tal-Ħasselin? 

 
 

b) Kemm-il persuna tidher fil-monument? 
 

 
 

ċ) Semmi żewġ affarijiet fil-monument li għandhom x’jaqsmu mas-sajd. 
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bank tal-flus  ristoranti 

bini ta’ sitt sulari  każin tal-politika 

akkomodazzjoni għat-turisti  djar bil-gallarija tal-injam 

statwa ta’ San Ġużepp  ċinema 

id-dar tal-kappillan  supermarket 

ħanut tal-ħut  remissa bil-bieb tal-injam 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Immorru quddiem il-knisja fil-pjazza, jew 

il-misraħ prinċipali ta’ Marsaxlokk. 

Wieġeb skont kif mitlub: 

 
a) Kemm-il kampnar fiha l-knisja parrokkjali ta’ 

Marsaxlokk? 
 
 

b) Fiha koppla? 
 
 

ċ) Lil min ġiet iddedikata din il-knisja parrokkjali? 
 
 

d) Għaliex fil-misraħ hemm l-istatwa ta’ Sant’Andrija? 
 
 

 
14. Ninnutaw li fil-misraħ ma jistgħux jidħlu karrozzi. Semmi vantaġġ li għandu 

min joqgħod f’post fejn ma jistgħux jidħlu karozzi. 
 
 

 
 

 

15. Immarka billi tagħmel ( ) liema minn dawn issib fil-Misraħ ta’ Marsaxlokk. 
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16. Marsaxlokk huwa magħruf ħafna għall-monti jew suq, li jarma l-Ħadd 

filgħodu kif ukoll matul il-ġimgħa. 

a) X’taħseb li jinbiegħ ħafna fuq il-monti 

ta’ Marsaxlokk? 

 

 

 

 
 
b) Semmi vantaġġ wieħed meta tixtri minn fuq il-monti minflok minn ġo ħanut. 

 
 

 

 

 

17. Naqsmu t-triq u nerġgħu mmorru max-xatt, did-darba faċċata tal-knisja. 

Kompli miexi sakemm tara t-tabella tal-ġenb. 

Hawnhekk għandek issib l-uffiċċju ta’ 

kooperattiva oħra tas-sajd. 

a) Ikteb l-isem sħiħ tal-kooperattiva. 
 

 

 

 
 

b) Ikteb il-ħinijiet tal-ftuħ tal-uffiċċju matul 

il-ġimgħa. 
 
 

ċ) Ikteb il-ħinijiet tal-ftuħ tal-uffiċċju nhar ta’ Sibt. 
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18. Fir-ritratt jidhru diversi siġar li jinsabu 

max-xatt ta’ Marsaxlokk. 

a) X’tip ta’ siġar huma dawn? 
 
 

b) Liema ħuta tinqabad bl-użu ta’ dawn 

il-weraq? 
 
 

ċ) Spjega kif is-sajjieda jużaw dawn il-weraq waqt is-sajd tagħhom. 

 

 

 

 
19. Fir-ritratt jidher skal (slipway). 

a) Fuq ix-xatt ta’ Marsaxlokk, skal wieħed 

hemm jew iktar? 
 
 

b) Spjega fi kliemek x’inhu skal u x’inhu 

l-iskop tiegħu. 
 
 

 

 

20. Fin-numru 11 konna għamilna riċerka dwar x’tip ta’ opri tal-baħar rajna fl- 

inħawi tal- uffiċċju tal-Pulizija għall-Komunità. Nerġgħu nirrepetu dik ir-riċerka 

biex imbagħad inqabblu r-riżultati, did-darba ħdejn il-parkeġġ kbir li hemm 

max-xatt qabel il- bandli. Ngħoddu 25 opra tal-baħar kemm jista’ jkun ħdejn 

xulxin. Dawn jistgħu jkunu fil-baħar jew fuq ix-xatt stess. 
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a Kemm-il luzzu sibt minn 25?  

b Kemm-il kajjikk?  

ċ Kemm-il dgħajsa żgħira?  

d Kemm-il lanċa tas-sajd?  

N.B. Ara li t-total ta’ a, b, ċ, d jiġik 25. 

 
21. Issa qabbel ir-riżultati ta’ taħriġ numru 11 ma’ dawn ta’ taħriġ numru 20. 

X’tosserva dwar ir-riżultati? 
 

 

 

 
22. Dan ir-ritratt ittieħed fuq ix-xatt ta’ Marsaxlokk fl-aħħar ta’ Lulju. 

 

a) X’qiegħed tara fir-ritratt? 

b) Min taħseb li se juża dan il-ġebel?  

ċ) Għaliex taħseb illi dan il-ġebel huwa 

mtaqqab? 
 
 

d) Għalxiex ikunu qegħdin jippreparaw is-sajjieda fl-aħħar ta’ Lulju? 
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B’hekk ġejna fit-tmiem tat-taħriġ prattiku tagħna. 

Nittama li ħadtu gost tagħmluh u tgħallimtu bosta 

affarijiet interessanti fuq Marsaxlokk. 

Grazzi u saħħa! 

 

23. Issa ħares lejn in-naħa l-oħra 

tax-xatt, fejn hemm il-bini. 

Hawnhekk insibu eżempju kif anke 

meta rridu li jsir progress, dejjem 

għandna nibżgħu għall-karatteristiċi 

ewlenin tal-ibliet u l-irħula tagħna.  

 

Fittex dan il-blokk appartamenti u wara li tħares lejhom sewwa, wieġeb dawn 

il-mistoqsijiet: 

a) Fuq kemm-il sular huma mibnijin dawn l-appartamenti? 

_______________________________________________________ 

b) X’materjal intuża għall-aperturi, jiġifieri għall-bibien u t-twieqi? 

_______________________________________________________ 

ċ)   Semmi tliet kuluri differenti li ntużaw għall-bibien: 

_______________________________________________________ 

d)   X’jisimha t-triq li fihom jinsabu dawn l-appartamenti?  

      _______________________________________________________ 

 

 
 

 
TMIEM IT-TAĦRIĠ PRATTIKU 

 



Fieldwork għall-5 Sena Primarja Żjara f’Raħal tas-Sajjieda-Marsaxlokk Paġna 12  

 

Tul is-sena skolastika l-istudenti mit-tielet sas-sitt sena tal-Primarja għandhom jagħmlu taħriġ 

prattiku (fieldwork) b’rabta mas-sillabu tal-Istudji Soċjali. L-assessjar għandu jsir skont il-kriterji li 

ġejjin: 

 

A. Kisba mit-Tagħlim tas-Suġġett tal-Fieldwork: / Learning Outcome: 

Kapaċi nosserva, nirrekordja u ninterpreta l-informazzjoni dwar suġġett / post speċifiku. 

 

B. Kriterji: Marki: Massimu ta’ 20 

a. parteċipazzjoni, il-ħila li ssegwi l-istruzzjonijiet 5 

b. ħiliet ta’ osservazzjoni, identifikar u irrekordjar 5 

ċ. l-interpretazzjoni tal-informazzjoni miġbura 5 

d. Il-preżentazzjoni tad-dokument finali 5 

 TOTAL 20 

 

Ċ. L-Elaborazzjoni tal-Kriterji: 

 Kriterji 0-1 2-3 4-5 Marka 

a. Il-parteċipazzjoni, 
il-ħila li ssegwi 
l-istruzzjonijiet 

Nuqqas ta’ nteress; 
jiddependi fuq 
ħaddieħor. 

Juri nteress b’xi 
mistoqsijiet jew 
risposti; kultant jieħu 
inizjattiva biex ifittex ir- 
risposti. 

Juri nteress b’ 
mistoqsijiet jew 
risposti; jieħu inizjattiva 
kontinwa biex ifittex ir- 
risposti. 

 

b. ħiliet ta’ 
osservazzjoni, 
identifikar u 
irrekordjar 

Jiġi ggwidat 
kontinwament 
x’għandu jiġi innotat u 
osservat; jingħata ħafna 
għajnuna biex jikteb 
risposti. 

Jinnota u josserva 
b’għajnuna; jikteb 
risposti b’għajnuna. 

Jinnota u josserva 
b’mod indipendenti; 
jikteb risposti waħdu. 

 

ċ. l-interpretazzjoni 
tal-informazzjoni 
miġbura 

Jasal għal- 
interpretazzjoni wara 
spjegazzjoni. 

Interpretazzjoni 
korretta. 

Interpretazzjoni 
korretta u bi 
spjegazzjoni. 

 

d. Il-preżentazzjoni 
tad-dokument finali 

Xogħol mhux ċar u 
mhux komplut 

Xogħol mhux ċar imma 
komplut 

Xogħol ċar, bir-risposti 
kollha 

 

 Total  

 

F’każ li xi studenti, minħabba raġuni valida, ma jkunux jistgħu jattendu s-sessjoni tal-fieldwork mal-

kumplament tal-klassi, l-għalliema jistgħu, wara konsultazzjoni mal-ġenituri / gwardjani, 

jinkoraġġixxu lill-istudenti biex imorru jagħmlu l-fieldwork taħt is-superviżjoni ta’ adult/i. Fejn dan 

ma jkunx possibbli, minflok il-fieldwork jista’ jinħadem proġett magħżul mil-lista pprovduta. 

Grazzi ħafna. 

Anthony Farrugia 
Uffiċjal Edukattiv – Primarja 
 

 

Ħajr lil:    Fr. Tony Pace / Ms Marthese Mugliett  / It-Taqsima tal-Assessjar Edukattiv (EAU) 

NOTI: 


