
An Frog 

Tasc 1: 
Is frog é Kermit atá in ann labhairt.  

An bhfuil ainmhithe eile mar sin is maith 
leat a fheiceáil ar an teilifís?

Tasc 2: 
Bíonn torbáin le feiceáil san earrach. 
Ainmnigh 5 ainmhí óga eile a bhíonn  

le feiceáil san earrach. 10
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Is ainmhí beag é an frog. Tá go leor froganna ina gcónaí in 
Éirinn agus maireann siad timpeall 10 mbliana. Cónaíonn 
siad san uisce an chuid is mó den am nó in áit ar bith atá 
fliuch. Tá snámh maith ag an bhfrog agus tá sé an-mhaith ag 
léim freisin. Is maith leis an bhfrog feithidí a ithe.

Beireann an frog uibheacha san uisce. Glóthach froig is 
ainm do na huibheacha seo. Bíonn glóthach froig le feiceáil 
san earrach. Tar éis tamaill, tagann torbáin amach as na 
huibheacha. Is frog óg é torbán.

Fásann an torbán ina fhrog mór. Fásann na cosa tosaigh 
agus na cosa deiridh agus éiríonn an t-eireaball níos 
giorra. Go gearr ina dhiaidh sin, imíonn an t-eireaball ar 
fad agus is frog fásta é.

Tá frog cáiliúil ann darb ainm Kermit. Bíonn sé le feiceáil 
ar an teilifís go minic. Is frog cliste é agus is féidir leis 
labhairt! Tá a lán cairde aige agus tá siad an-ghreannmhar 
agus torannach. Ach níl a fhios agam an frog ceart é!

CeisteannaAn Frog

1. Cé chomh fada a mhaireann frog?
 (a) Timpeall 10 lá
 (b) Timpeall 10 mí
 (c) Timpeall 10 mbliana

2. Cén áit a gcónaíonn an frog an chuid is mó den am?
 (a) San uisce
 (b) Ar an talamh
 (c) San aer

3. Cén sórt bia a itheann an frog?
 (a) Uibheacha
 (b) Féar
 (c) Feithidí

4. Cén t-am den bhliain a mbíonn glóthach froig  
 le feiceáil?
 (a) Sa samhradh
 (b) San earrach
 (c) Sa gheimhreadh

5. Cad a tharlaíonn ar dtús?
 (a) Fásann na cosa deiridh
 (b) Imíonn an t-eireaball ar fad
 (c) Beireann an frog glóthach

6. Conas atá a fhios againn nach frog ceart  
 é Kermit?
 (a) Bíonn sé le feiceáil ar an teilifís
 (b) Bíonn sé ag caint
 (c) Tá cairde aige


