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Lusanna Gréine

Lusanna Gréine
An t-earrach a bhí ann. Bhí Mairéad agus Micí ag obair go
dian i ngairdín na scoile agus bhí siad beirt réidh le síolta
a chur. Bhí spád ag Mairéad agus bhí sí ag tochailt léi.
Rinne sí poll sa chré. Bhí síolta lus na gréine ina lámh
ag Micí. Bhí siad an-bheag. Chuir Micí na síolta sa pholl.
D’úsáid Mairéad an spád leis na síolta a chlúdach
le cré.
Chuir Mairéad agus Micí uisce ar na síolta gach lá.
Tar éis tamaill, chonaic siad síológ bheag amháin ag
teacht aníos as an gcré. Go gairid ina dhiaidh sin, tháinig
duilleoga beaga glasa ar an tsíológ.
An samhradh atá ann anois. Tá na lusanna gréine ag fás
go tapa. Tá siad ag oscailt amach agus tá na peitil le
feiceáil. Tá siad ag éirí níos mó agus níos airde. Tá dath
gealbhuí ar na peitil agus tá siad dorcha sa lár.

Ceisteanna
1.

Cén
(a)
(b)
(c)

2.

Cén frása a insíonn dúinn go raibh siad ag obair 		
go crua sa ghairdín?
(a) Go tapa
(b) Go dian
(c) An-sásta

3.

Cad a d’úsáid Mairéad leis an gcré a 				
thochailt?
(a) A lámha
(b) An spád
(c) Na síolta

4.

Cé
(a)
(b)
(c)

5.

Cad é an chéad rud a chonaic siad ag fás?
(a) Síológ
(b) Peiteal
(c) Duilleog

6.

Cén
(a)
(b)
(c)

Tá Mairéad agus Micí an-sásta leis na lusanna gréine
a d’fhás siad i ngairdín na scoile. Tá siad ard agus álainn!

uair a chuir Mairéad agus Micí na síolta?
San fhómhar
San earrach
Sa samhradh

acu atá fíor?
Chuir siad uisce ar na síolta gach seachtain
Níor chuir siad uisce ar bith ar na síolta
Chuir siad uisce ar na síolta gach lá

dá fhocal a chuireann síos ar lus na gréine?
Beag agus buí
Mór agus galánta
Mór agus dearg

