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An Nollaig

Tasc 1: 
Bhí Daidí gléasta mar Dhaidí na Nollag.  

An maith leat féin gléasadh suas am ar bith? 

Tasc 2: 
Fuair an teaghlach crann Nollag.  
Ainmnigh 5 rud eile a fheiceann  

tú ag an Nollaig.
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coinneal

crann Nollag maisiúcháin

mainséar féasóg



Bhí an Nollaig buailte linn. Bhí Ríona agus Rónán sona 
sásta. Chuaigh siad chuig an mbaile mór le Mamaí agus 
Daidí le crann Nollag a cheannach. Fuair siad an crann 
agus chuir Daidí sa charr é. Tar éis sin, chuaigh siad 
chuig caifé beag agus fuair siad tae agus borróga. Nuair 
a bhí siad réidh chuaigh siad abhaile.

Chuir Mamaí an crann Nollag in airde sa seomra suí agus 
chuir Ríona agus Rónán na maisiúcháin air. Chuir Ríona 
na soilse agus na liathróidí ildaite ar an gcrann. Sheas 
Rónán ar chathaoir agus chuir sé an réalta suas ar a 
bharr.

Chuir Mamaí mainséar ar an mbord agus coinneal in 
aice na fuinneoige. Bhí an teach réidh. Bhí cuma álainn 
air. Bhí siad go léir sásta leis.

Tháinig Daidí isteach sa seomra suí ansin. Bhí sé gléasta 
mar Dhaidí na Nollag. Rinne Ríona gáire mór nuair a 
chonaic sí é. Bhí féasóg mhór bhán air a bhí 
an-ghreannmhar agus amaideach. Bhí spórt agus spraoi 
ag an gclann an lá sin. Bhí siad go léir ag tnúth go mór 
leis an Nollaig anois.

CeisteannaAn Nollaig

1. Conas a mhothaigh Ríona agus Rónán ag an tús?
 (a) Bhí brón orthu
 (b) Bhí imní orthu
 (c) Bhí áthas orthu

2. Cén áit a bhfuair siad an crann Nollag?
 (a) Sa chaifé
 (b) Sa bhaile mór
 (c) Faoin tuath

3. Cé a chuir na maisiúcháin ar an gcrann Nollag?
 (a) Ríona agus Rónán
 (b) Mamaí agus Daidí
 (c) An chlann ar fad

4. Cé acu atá fíor?
 (a) Bhí cuma mhaith ar an teach
 (b) Bhí siad míshásta leis an teach
 (c) Chuir Ríona réalta ar an gcrann

5. Bhí Ríona ag gáire mar:
 (a) bhí cuma amaideach ar an gcrann.
 (b) bhí cuma amaideach ar Mhamaí.
 (c) bhí cuma amaideach ar Dhaidí.

6. Cén fáth a raibh gach duine ag tnúth leis an Nollaig  
 anois, dar leat?
 (a) Ní raibh siad sásta
 (b) Bhí lá maith acu
 (c) Bhí sé ag cur sneachta


