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An Fiosraitheoir
Cad a tharlaíonn do dhaoine a luíonn
faoin ngrian gan lóis ghréine,
dar leat?

Tasc 2:
Is sféar í an ghrian.
Ainmnigh 5 chruth eile.
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Tasc 1:

15 An Ghrian

sféar

An Ghrian

An Ghrian
Is réalta í an ghrian atá 93 milliún míle ón domhan. Is í an
ghrian an réalta is gaire don domhan. Is sféar ollmhór tine
í atá an-te go deo agus a thugann teas agus solas dúinn.
I rith an tsamhraidh, feiceann muid an ghrian go hard sa
spéir agus bíonn an lá fada. I rith an gheimhridh, bíonn
sí go híseal sa spéir agus bíonn an lá gairid. Ní féidir le
plandaí fás gan solas na gréine. Ní fhéadfaimis féin bheith
beo gan teas na gréine. Tá an ghrian an-tábhachtach ar fad.
Is féidir leis an ngrian dochar a dhéanamh freisin. Bíonn
solas na gréine chomh láidir sin i rith an tsamhraidh gur
féidir léi dochar a dhéanamh don chraiceann. Caithfimid
bheith an-chúramach agus muid amuigh faoin ngrian. Tá
bealaí éagsúla ann ar féidir linn bheith slán sábháilte faoin
ngrian.
3

cuir lóis ghréine ort féin i gcónaí

3

caith hata gréine ar do cheann

3

caith éadaí éadroma a chlúdaíonn do ghuaillí

3

ól a lán uisce i rith an ama

7

ná féach go díreach ar an ngrian gan spéaclaí gréine
(is féidir léi dochar mór a dhéanamh do radharc na
súl)

Is breá le daoine an samhradh agus an ghrian ag
scoilteadh na gcloch, ach caithfimid aire a thabhairt dúinn
féin freisin. Ní fiú bheith amaideach!

Ceisteanna
1.

Cén fhad atá an ghrian ón domhan?
(a) 93 míle
(b) 93 míle míle
(c) 93 milliún míle

2.

Cé acu atá fíor?
(a) Níl an ghrian ag teastáil uainn
(b) Tá an ghrian cearnógach
(c) Tá an ghrian ag teastáil ó na plandaí

3.

In alt 1 tá an focal ‘sféar’ in úsáid mar:
(a) briathar.
(b) ainmfhocal.		
(c) aidiacht.

4.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach bheith cúramach
faoin ngrian?
(a) Bíonn an ghrian go híseal sa spéir sa gheimhreadh
(b) Is féidir leis an ngrian dochar a dhéanamh duit
(c) Caithfidh tú éadaí nua a cheannach

5.

Conas a chabhraíonn spéaclaí gréine leat?
(a) Bíonn cuma mhaith ort
(b) Is féidir leat léamh
(c) Coimeádann siad do shúile slán

6.

Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach uisce a ól nuair a
bhíonn sé te, dar leat?
(a) Níl uisce costasach
(b) Cailleann an corp uisce agus tú ag cur allais
(c) Tá uisce fuar fliuch

