
Lá Fhéile Stiofáin

Tasc 1: 
Cén fáth a dtugann daoine cuairt ar 
dhaoine eile ag an Nollaig, dar leat?

Tasc 2:  
Bhí dinnéar mór ag Cormac. Ainmnigh 5 

rud a itheann daoine ag an Nollaig. 
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Is breá le gach duine Lá Nollag! Is breá le Cormac an lá 
dár gcionn freisin, Lá Fhéile Stiofáin. I mbliana, d’fhan 
Cormac ina theach féin lena chlann Lá Nollag agus ar Lá 
Fhéile Stiofáin chuaigh siad ar cuairt chuig Mamó. 

D’imigh siad ar a deich a chlog ar maidin le dul chuig 
teach Mhamó. Bhí Cormac ar bís agus rith sé isteach sa 
teach lena chol ceathrair Aisling a fheiceáil. Bhí aoibh an 
gháire ar Mhamó nuair a chonaic sí Cormac agus thug sí 
póg mhór dó. 

Chaith Cormac an lá ar fad ag súgradh le hAisling. Bhí 
an-am acu le chéile. An oíche sin, rinne Mamó béile mór 
blasta dóibh. Go díreach tar éis sin, luigh Cormac síos 
tamall mar bhí a bholg lán! D’fhéach sé ar an teilifís le 
hAisling go dtí a deich a chlog. Bhí Cormac an-tuirseach 
ar fad agus é ag imeacht abhaile an oíche sin. Bhí lá den 
scoth aige!

CeisteannaLá Fhéile Stiofáin 

1. Cén uair a bhíonn Lá Fhéile Stiofáin ann?
 (a) San earrach
 (b) An lá roimh Lá Nollag
 (c) An lá tar éis Lá Nollag

2. Cén áit a ndeachaigh Cormac Lá Fhéile Stiofáin?
 (a) Teach Mhamó
 (b) Teach Dhaidí
 (c) Teach a chol ceathrair

3. Cén fáth ar rith Cormac isteach sa teach?
 (a) Bhí sé ag cur go trom amuigh
 (b) Bhí ocras mór air
 (c) Ba mhaith leis a chol ceathrair a fheiceáil

4. Conas a mhothaigh Mamó nuair a chonaic  
 sí Cormac?
 (a) Bhí brón uirthi
 (b) Bhí áthas mór uirthi
 (c) Bhí tuirse uirthi

5. Cén fáth ar luigh Cormac síos tamall?
 (a) D’ith sé an iomarca
 (b) Ní raibh cathaoir ann
 (c) Bhí sé ag iarraidh bheith dána

6. Cad é an cur síos is fearr ar an lá a bhí  
 ag Cormac?
 (a) Leadránach
 (b) Ar fheabhas
 (c) Go holc


