Ir-rebbiegħa tibda fil-21 ta’ Marzu.

Qabel ir-

rebbiegħa jkun hemm ix-xitwa u wara jiġi s-sajf.
Fir-rebbiegħa jkun hawn fjuri ta’ kull tip u ssiġar jibdew jagħmlu ż-żgħar.
F’dan l-istaġun il-ġranet jibdew jitwalu u l-lejl
jibda jiqsar. It-temp jisħon u ma nibqgħux nilbsu
ħwejjeġ ħoxnin.

Nibdew naraw aktar friefet

ikkuluriti u xi nannakola wkoll.

L-Għid jiġi fir-

rebbiegħa u Jum l-Omm u Jum il-Missier ukoll.
Wieġeb fuq il-pitazz
1. Meta tibda r-rebbiegħa?
2. Liema staġun jiġi qabel ir-rebbiegħa?
3. Liema staġun jiġi wara r-rebbiegħa?
4. X’jibda jiġrilhom il-jum u l-lejl?
5. X’nibdew naraw fil-ġonna?
6. Għaliex ma nilbsux ħwejjeġ ħoxnin?
7. Semmi żewġ festi li jiġu fir-rebbiegħa.
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Imla b’kelma li toqgħod
In-nannakola _____________ iddud ta’ fuq il-weraq.
Il-brimba _____________ innemus fl-għanqbuta.
Iż-żrinġ ____________ għalġolgħadira.
In-nemel _____________ l-ikel u
jerfgħu għax-xitwa.
Il-farfett ___________ minn fuq
fjura għall-oħra.
Il-bebbuxu ______________ u
_____________ bil-mod.
L-għasfur ___________ minn ġolbejta.
Il-kamaleonte ____________ ilkulur skont fejn ikun.
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Kulħadd kien miġbur taħt is-siġra l-kbira biex
jistkenn mix-xemx qalila. Kienu qed jiddiskutu
x’se jilagħbu. “Jien irrid nilgħab noli,” qalet innemla. “Imma jien ħarba rrid nilgħab, “ qal ilbebbuxu. “Ar’hemm ħej, peress li tiġri ħafna.
Kieku ma taqbadna qatt,” wieġbu d-dudu talħarir. “Tridx nilagħbu passju?” kompliet innannakola. U baqgħu sejrin hekk in-nemel, ilġurati, il-friefet, in-naħal, kulħadd jgħid tiegħu.
Fl-aħħar qatgħuha li jilagħbu noli. Il-farfett lisfar kien biha. Beda jgħodd sal-mija. In-nemel
daħlu taħt ġebla. Id-dudu tal-ħarir staħba taħt
il-werqa l-kbira tad-dielja. In-nannkola sabet
fjura ħamra ħalli ma tidhirx. Il-ġurat tgħidx
kemm dam idur u fl-aħħar staħba qalb il-friegħi
ta’ siġra xiħa. Il-bebbuxu ma tantx seta’ jħaffef.
Għalhekk staħba wara l-għeruq tas-siġra li kienu
‘l fuq mill-ħamrija. In-naħla sabet fjura u
staħbiet warajha.
Wieġeb ful il-pitazz
1. Fejn kienu l-annimali u x’kienu qed jagħmlu?
2. X’ried jilgħab il-bebbuxu?
3. Għaliex ma ridux jilagħbu ħarba?
4. Min ried jilgħab passju?
5. X’logħba ddeċidew li jilagħbu?
6. Min kien biha?
7. Fejn staħbew l-annimali?
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Ikteb kelma li toqgħod mal-artiklu
inilixirlKompli din
sentenzi:

isitiċidiżl-istorja.

izillinixIkteb

mill-anqas

sitt

Darba mort mal-familja tiegħi l-Buskett.
Għalkemm naf li mhux suppost nagħmel hekk,
kont qed nipprova naqbad żrinġ. F’daqqa waħda
sibt ruħi fl-ilma u ndunajt li kont sirt marżebb…
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Kompli dawn is-sentenzi:
1. Jiena mort passiġġata _________________.
2. Hemmhekk rajt siġar ____________ u fjuri
___________.
3. Fuq il-fjuri kien hemm _______ u ________.
4. __________ kienet fuq il-weraq tiekol id-dud.
5. Maz-zkuk u l-weraq tas-siġar il-brimba nisġet
_____________ biex _________________.
6. Kien hemm _____________ li bdiet tibdel ilkuluri skond fejn tmur.
Wieħed/Waħda
dudu
ġurat
nemla
farfett
naħla
dubbiena
ħanfusa
bebbuxu
brimba
gremxula
żrinġ
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Ħafna

