
Dialann Aisling

Tasc 1: 
Cén fáth a raibh an oiread sin sceitimíní ar 

Aisling, dar leat?

Tasc 2: 
Ainmnigh 5 bhronntanas a fhaigheann 

páistí Lá Nollag.
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CeisteannaDialann Aisling 

1. Cad a rinne Aisling Dé Luain?
 (a) Chuaigh sí ar scoil
 (b) Chuaigh sí ag siopadóireacht
 (c) Chuaigh sí chuig teach a mamó

2. Cad a chiallaíonn an frása ‘dubh le daoine’?
 (a) Bhí go leor daoine ann
 (b) Ní raibh mórán daoine ann
 (c) Bhí gruaig dhubh ar na daoine

3. Cé acu atá fíor?
 (a) Bhí Aisling ina suí go mall oíche Dé Máirt
 (b) Ní raibh sí in ann dul a chodladh oíche Dé Máirt
 (c) Bhí oíche mhór aici oíche Dé Máirt

4. Cén uair a bhí Lá Nollag ann?
 (a) Ag tús na seachtaine
 (b) I lár na seachtaine
 (c) Ag an deireadh seachtaine

5. Conas a mhothaigh Aisling maidin Lá Nollag?
 (a) Bhí tuirse uirthi
 (b) Bhí áthas uirthi
 (c) Bhí brón uirthi

6. Cén abairt a insíonn dúinn gur thaitin Lá Nollag   
 le hAisling?
 (a) D’itheamar an iomarca
 (b) Bhí na scannáin an-mhaith
 (c) Bhaineamar an-taitneamh as an lá

DÉ LUAIN 23ú NOLLAIG

An chéad lá de na laethanta saoire!!! Chuaigh mé go lár an 

bhaile le mo mhamaí le cúpla bronntanas a fháil. Bhí na 

siopaí go léir dubh le daoine.

DÉ MÁIRT 24ú NOLLAIG

Chaith mé féin agus Róisín an lá ar fad ag glanadh suas 

timpeall an tí don chuairt ó Dhaidí na Nollag. Bhí oíche 

chiúin againn anocht. Chuamar a chodladh go luath, ach ní 

raibh mé in ann dul a chodladh ar chor ar bith mar bhí 

an-sceitimíní orm!

DÉ CÉADAOIN 25ú NOLLAIG

Dhúisíomar ar 5 a chlog ar maidin. Rith mise agus Róisín 

síos an staighre. Bhí go leor bronntanas ann dúinn – rothair, 

leabhair, ríomhairí, cluichí, milseáin agus éadaí nua. 

Bhíomar an-sásta!

Tamall ina dhiaidh sin, chuamar chuig teach Mhamó agus 

bhí dinnéar álainn againn. D’itheamar an iomarca! Chaith 

mé an chuid eile den lá i mo luí ag féachaint ar scannáin 

Nollag agus ag ithe milseán. Bhí na scannáin an-mhaith. 

Bhaineamar an-taitneamh as an lá. Nach deas saoire na 

Nollag?


