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scáth báistí

cosán

lochán

An Fiosraitheoir
D’fhan na páistí leis an leoraí. An ndearna
siad an rud ceart, dar leat?

Tasc 2:
D’ith Líosa tósta don bhricfeasta.
Ainmnigh 5 rud eile a itheann daoine
don bhricfeasta.
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Tasc 1:

12 Fliuch Báite

cóta báistí

Fliuch Báite

Fliuch Báite
An fómhar a bhí ann. D’éirigh Líosa le dul ar scoil. Lá geal
grianmhar a bhí ann. Chuir sí uirthi a cuid éadaí agus
chuaigh sí síos an staighre. D’ith sí tósta agus d’ól sí cupán
tae. Tar éis sin, thóg sí a mála scoile agus amach léi ar scoil.
Níor thóg sí cóta báistí léi mar bhí an ghrian ag soilsiú.
Siúlann Líosa ar scoil lena cara Aoife. Bhuail sí léi ag an
siopa agus d’imigh siad leo. Nuair a bhí siad ag siúl d’éirigh
sé beagán dorcha. D’fhéach na cailíní ar an spéir agus bhí
sé ag éirí an-scamallach. Go tobann, thosaigh sé ag cur go
trom. Ní raibh cóta ná scáth báistí acu. Rith siad go tapa
ach bhí sé go fóill ag stealladh báistí.
Nuair a bhí siad ag fanacht le dul trasna an bhóthair,
chonaic siad leoraí mór ag teacht go mall ach d’fhan siad
ar an gcosán. Bhí lochán mór uisce ar an mbóthar go
díreach in aice leis an gcosán. Chuaigh an leoraí isteach ann.
Ááááá!!! Bhí siad fliuch báite ó bhun go barr.
Nuair a chuaigh siad isteach sa seomra ranga rinne gach
duine eile gáire. Bhí náire an domhain ar na cailíní!

Ceisteanna
1.

Cad a rinne Líosa sula ndeachaigh sí ar scoil?
(a) D’ith sí bricfeasta
(b) D’ith sí lón
(c) Léigh sí leabhar

2.

D’fhág
(a) bhí
(b) bhí
(c) bhí

3.

Conas a chuaigh Líosa ar scoil?
(a) Sa charr
(b) Shiúil sí
(c) Ar an mbus

4.

Conas a d’athraigh an aimsir nuair a bhí Líosa agus 		
Aoife ag siúl ar scoil?
(a) D’éirigh sé fuar
(b) D’éirigh sé te
(c) D’éirigh sé scamallach

5.

Cad a rinne na páistí nuair a chonaic siad an leoraí
ag teacht?
(a) Rith siad trasna an bhóthair go tapa
(b) Sheas siad ar an gcosán ag fanacht
(c) Léim siad isteach san uisce

6.

Cén fáth a raibh náire ar Líosa agus ar Aoife, dar leat?
(a) Mhothaigh siad amaideach
(b) Mhothaigh siad sona sásta
(c) Mhothaigh siad feargach

Líosa a cóta báistí sa teach mar:
aimsir mhaith ann.
sé scamallach.
sé ag cur báistí.

