
Mo Dhaideo 

Tasc 1: 
Ar mhaith leat féin bheith chomh sean le 

daideo Chathail? Cén fáth?

Tasc 2: 
Téann Cathal chuig an bpáirc lena dhaideo. 
Ainmnigh 6 rud a fheiceann tú sa pháirc.
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Dia duit. Is mise Cathal agus tá grá mór agam do mo 
dhaideo. Ní duine óg é, is seanduine é. Tá sé ochtó bliain 
d’aois agus caithfidh sé cathaoir rothaí a úsáid.

Gach lá tar éis na scoile, téim go dtí teach mo dhaideo. 
Is duine greannmhar é. Is minic a bhíonn sé ag imirt cleas 
orm agus cuireann sé mé ag gáire an t-am ar fad. Tá 
sé an-chineálta chomh maith. Is breá liom na milseáin a 
thugann sé dom!

Ag an deireadh seachtaine, téim chuig an bpáirc le mo 
dhaideo, ach amháin má bhíonn sé ag cur báisití.

Bhí mo dhaideo ina pheileadóir nuair a bhí sé óg. 
Peileadóir den scoth a bhí ann ach níl sé in ann siúl anois.

Is duine an-chliste é mo dhaideo. Tá go leor ar eolas aige 
faoi ainmhithe. Is minic a bhímid ag féachaint ar chláir 
faoi ainmhithe. Tá mo dhaideo ar an daideo is fearr ar 
domhan!

CeisteannaMo Dhaideo

1. Tá daideo Chathail:
 (a) an-chiúin. 
 (b) an-sean.
 (c) an-ramhar.

2. Tá daideo Chathail cineálta mar:
 (a) bíonn sé ag imirt cleas air.
 (b) cuireann sé Cathal ag gáire.
 (c) tugann sé milseáin do Chathal.

3. Cén uair nach dtéann Cathal chuig an bpáirc le  
 daideo?
 (a) Nuair a bhíonn sé fliuch
 (b) Nuair a bhíonn sé fuar
 (c) Nuair a bhíonn sé ag cur sneachta

4. Cad a rinne daideo Chathail nuair a bhí sé óg?
 (a) D’oibrigh sé in ospidéal
 (b) D’imir sé peil
 (c) D’fhan sé sa teach

5. Conas atá a fhios againn go bhfuil daideo   
 Chathail cliste?
 (a) Bíonn sé ag féachaint ar an teilifís 
 (b) Tugann sé Cathal chuig an bpáirc
 (c) Tá sé an-eolach ar ainmhithe

6. Cad é príomhábhar an scéil seo?
 (a) Páirc Chathail
 (b) Daideo Chathail
 (c) Seandaoine


