
An Phiongain 

Tasc 1: 
Cén fáth a bhfuil sciatháin ar an bpiongain 

mura bhfuil sí in ann eitilt, dar leat?

Tasc 2: 
Ainmnigh 5 ainmhí eile a chónaíonn in 

áiteanna atá an-fhuar.
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CeisteannaAn Phiongain 

1. Conas a bhíonn an aimsir san Antartach?
 (a) An-te
 (b) Measartha fuar
 (c) An-fhuar

2. Cé acu atá fíor faoin Antartach?
 (a) Bíonn sé dorcha an t-am ar fad sa gheimhreadh
 (b) Bíonn sé geal an t-am ar fad sa gheimhreadh
 (c) Bíonn sé dorcha an t-am ar fad sa samhradh

3. Cén fáth nach féidir leis an bpiongain eitilt?
 (a) Níl cleití aici
 (b) Tá a sciatháin róbheag
 (c) Tá a sciatháin rómhór

4. Is féidir leis an bpiongain rudaí a fheiceáil go maith  
 nuair atá sí:
 (a) faoin uisce.
 (b) ar an talamh.
 (c) sa dorchadas.
 
5. Cén abairt nach bhfuil fíor?
 (a) Itheann an phiongain éisc
 (b) Cónaíonn an phiongain san Antartach
 (c) Is féidir leis an bpiongain siúl go tapa

6. Cén fáth a gceapann daoine go bhfuil an    
 phiongain greannmhar, dar leat?
 (a) Ní féidir léi eitilt
 (b) Siúlann sí go hamaideach
 (c) Tá sí dúr

Is breá le daoine an phiongain mar is éan an-spéisiúil í. Tá 
go leor piongainí ina gcónaí san Antartach. Bíonn sé fuar 
feanntach ansin ó mhaidin go hoíche gach lá sa bhliain. 
Sa gheimhreadh, ní bhíonn an ghrian ag soilsiú ar chor ar 
bith. Ní bhíonn ann ach sneachta, oighear agus gaoth, 
ach ní chuireann sé sin isteach ar na piongainí!

Tá cleití ar an bpiongain atá an-tiubh. Coimeádann siad 
te í. Ní féidir leis an bpiongain eitilt mar tá a corp rómhór 
do na sciatháin. Tá radharc maith aici faoin uisce ach níl 
radharc rómhaith aici ar an talamh. Tá poill an-bheag ag 
an bpiongain mar chluasa ach tá éisteacht mhaith aici.
Itheann an phiongain éisc. Tá gob géar fada aici le cabhrú 
léi na héisc a fháil agus í ag seilg. Tá an phiongain  
an-mhaith agus tapa ag snámh. Bíonn sí ag snámh san 
fharraige faoin oighear.

Ceapann daoine go bhfuil an phiongain an-ghreannmhar 
nuair a fheiceann siad í ag siúl. Ní féidir léi siúl go tapa 
agus bíonn cuma amaideach uirthi. Ach ní éan amaideach 
í ar chor ar bith, tá sí go hiontach ar fad!


