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Tasc 1: 
Bhí lá an-mhaith ag Pól mar bhí sneachta 

ann. An maith leat féin an sneachta?  
Cén fáth?

Tasc 2: 
Is glasra é an cairéad.  

Ainmnigh 5 ghlasra eile.
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An geimhreadh a bhí ann. Bhí sé fuar feanntach. Bhí Pól 
ag siúl ar scoil. Bhí cóta, hata agus scairf air. Bhí mála 
scoile leis ar a dhroim. Bhí buataisí sneachta air freisin. 

Bhí Pól agus a chairde ag obair sa rang. Bhí siad ag 
léamh leabhair. D’fhéach na páistí amach an fhuinneog. 
Bhí siad an-sásta ar fad. Bhí gach rud bán. Ag am sosa 
chaith siad liathróidí sneachta. Thóg na cailíní fear 
sneachta. Chuir siad hata air. Bhí cairéad mar shrón 
aige. Bhí lá iontach ag Pól ar scoil mar is breá leis an 
sneachta. 

Nuair a bhí sé ag dul abhaile, tháinig an ghrian amach. 
Thosaigh an sneachta ag leá. Sa deireadh, ní raibh 
sneachta ar bith ann. Bhí Pól míshásta ansin.

CeisteannaLá Sneachta 

1. Cén séasúr a bhí ann?
 (a) An samhradh
 (b) An geimhreadh
 (c) An t-earrach

2. Conas a bhí an aimsir?
 (a) Bhí sé an-te 
 (b) Bhí sé an-fhuar
 (c) Bhí sé réasúnta

3. Cén fáth a raibh na páistí sásta? 
 (a) Bhí sé ag cur báistí
 (b) Bhí sé gaofar
 (c) Bhí sé ag cur sneachta

4. Cad a rinne na páistí ag am sosa?
 (a) D’fhan siad istigh
 (b) Chuaigh siad abhaile
 (c) Chuaigh siad amach

5. Bhí lá maith ag Pól ar scoil mar:
 (a) is maith leis an sneachta.
 (b) bhí sé grianmhar.
 (c) d’imir sé peil.

6. Cén fáth nach raibh áthas ar Phól sa deireadh?
 (a) Bhí sé fuar
 (b) Bhí an sneachta imithe 
 (c) Bhí obair bhaile aige


