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Tasc 1:
Cén sórt aimsire is fearr leat féin? 

Cén fáth?

Tasc 2:
Ainmnigh 5 rud nach maith 

leat faoin aimsir.

scamall
scáth
báistí

calóga 
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CeisteannaAn Aimsir in Éirinn 

1. Cé acu atá fíor?
 (a) Ní bhíonn mórán báistí in Éirinn
 (b) Bíonn sé ag cur báistí go minic in Éirinn
 (c) Bíonn sé an-tirim in Éirinn

2. Má tá rud uiscedhíonach:
 (a) coimeádann sé uisce amach.
 (b) ligeann sé uisce isteach.
 (c) tugann sé deoch uisce duit.

3. Cén uair a thiteann calóga sneachta ó na scamaill?
 (a) Nuair a bhíonn an aimsir fuar
 (b) Nuair a bhíonn an aimsir tirim
 (c) Nuair a bhíonn an aimsir maith  

4. Is maith le páistí an ghaoth mar:
 (a) is féidir liathróidí sneachta a chaitheamh.
 (b) ní féidir dul amach.
 (c) is féidir bheith ag súgradh le heitleog.

5. Cad iad na héadaí is fearr a chaitheamh nuair a 
bhíonn an ghrian ag taitneamh?

 (a) Éadaí atá uiscedhíonach
 (b) Éadaí atá tiubh
 (c) Éadaí nach bhfuil trom

6. Cé acu abairt is fearr a chuireann síos ar an aimsir in 
Éirinn, dar leat?

 (a) Ní bhíonn athrú ar bith ar an aimsir
 (b) Athraíonn an aimsir go minic
 (c) Bíonn sé i gcónaí an-fhuar

Bíonn gach sórt aimsire againn in Éirinn. 

Báisteach Bíonn go leor báistí in Éirinn, go háirithe sa 
gheimhreadh. Nuair a bhíonn sé ag cur, titeann braonta beaga 
uisce ó na scamaill. Bíonn buataisí uisce, scáth báistí agus 
cóta báistí ag teastáil uait. Tá na héadaí seo uiscedhíonach. 
Coimeádann éadaí atá uiscedhíonach tirim thú mar ní ligeann 
siad uisce isteach. Ní maith le páistí dul amach san aimsir seo 
de ghnáth. 

Sneachta Tagann an sneachta sa gheimhreadh. Má bhíonn sé 
an-fhuar, titeann calóga sneachta ó na scamaill. Bíonn hata, 
cóta te, scairf, miotóga agus buataisí ag teastáil uait. Tá na 
héadaí seo tiubh le tú a choimeád te. Is maith le páistí bheith 
ag súgradh taobh amuigh nuair a bhíonn sé ag cur sneachta.

Gaoth Bíonn an ghaoth ag séideadh go minic in Éirinn freisin. 
Séideann sí na duilleoga de na crainn san fhómhar. Is maith le 
páistí bheith ag súgradh le heitleog nuair a bhíonn sé gaofar.

Grian Uaireanta ní bhíonn aon scamall sa spéir agus bíonn 
an ghrian ag taitneamh, go háirithe sa samhradh. Bíonn 
hata gréine, spéaclaí gréine, gúna éadrom nó bríste gairid 
agus T-léine ag teastáil uait. Tá na héadaí seo éadrom le tú a 
choimeád fionnuar. Is fearr le gach duine an ghrian agus an 
dea-aimsir.

Athraíonn an aimsir in Éirinn go tapa. Is féidir gach sórt aimsire 
a fháil in aon lá amháin fiú!


