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gráinneog

cnó

An Fiosraitheoir
Cén fáth a dtugann daoine bia do na héin
le linn an gheimhridh, dar leat?

Tasc 2:
Bíonn an ghráinneog ina codladh sa
gheimhreadh. Ainmnigh 5 ainmhí eile
a dhéanann codladh geimhridh.

Foilseachán de chuid CCEA © 2015

Tasc 1:

10 An Geimhreadh

péist

An Geimhreadh

An Geimhreadh
Tá go leor daoine ann nach maith leo an geimhreadh
toisc go mbíonn sé fuar agus fliuch. Ach is maith liomsa
an geimhreadh, an séasúr is fuaire den bhliain. Éiríonn
sé dorcha go luath tráthnóna agus bíonn sé dorcha go
fóill nuair a dhúisím ar maidin, ach ní miste liom sin. Is
breá liom bheith i mo luí ag éisteacht leis an mbáisteach
ag bualadh i gcoinne na fuinneoige san oíche agus mé te
teolaí i mo leaba.
Bím ar bís nuair a bhíonn an sneachta ag titim. Is breá
liom fear sneachta a thógáil le mo dheirfiúr agus éadaí a
chur air. Rud eile is breá liom faoin ngeimhreadh ná go
dtagann Daidí na Nollag ar cuairt chugainn!
Le linn an gheimhridh, ní bhíonn mórán rudaí ag fás. Ní
bhíonn mórán bláthanna le feiceáil agus bíonn an chuid is
mó de na crainn lom. Bíonn roinnt ainmhithe ina gcodladh
le linn an gheimhridh, an ghráinneog mar shampla. Ní
dhúisíonn siad i gceart ón gcodladh geimhridh seo go
dtí an t-earrach. Is trua liom na héin ag an am seo den
bhliain mar bíonn sé deacair acu bia a fháil. Caithfidh siad
péisteanna beaga a fháil ón talamh ach is minic a bhíonn
sioc ann. Déanaim cinnte de go mbíonn go leor cnónna
agus rudaí mar sin i mo bhosca éan dóibh.

Ceisteanna
1.

Cén
(a)
(b)
(c)

2.

Cé
(a)
(b)
(c)

3.

In alt 2 tá an focal ‘tagann’ in úsáid mar:
(a) ainmfhocal.
(b) briathar.
(c) aidiacht.

4.

In alt 3 cad a chiallaíonn an frása ‘bíonn an chuid is
mó de na crainn lom’?
(a) Ní bhíonn éadaí ar na crainn
(b) Ní bhíonn duilleoga ar na crainn
(c) Bíonn na crainn ag éirí mór

5.

Ciallaíonn ‘codladh geimhridh’ go mbíonn:
(a) na hainmhithe an-tuirseach an t-am ar fad.
(b) na hainmhithe ar saoire sa gheimhreadh.
(c) na hainmhithe ina gcodladh i rith an gheimhridh.

6.

Conas atá a fhios againn gur duine cineálta é an
t-údar?
(a) Is maith leis éadaí a chur ar an bhfear sneachta
(b) Tugann sé bia do na héin i rith an gheimhridh
(c) Is maith leis brontannais a fháil ó Dhaidí na Nollag

fáth nach maith le daoine an geimhreadh?
Bíonn sé deas tirim
Bíonn sé fuar fliuch
Bíonn sé te teolaí

acu atá fíor faoin ngeimhreadh?
Bíonn sé dorcha an t-am ar fad
Bíonn sé dorcha go luath tráthnóna
Bíonn sé geal go luath ar maidin

