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An Fiosraitheoir
An maith leat féin an fómhar?
Cén fáth?

Tasc 2:
Bíonn úlla agus cnónna capaill réidh
san fhómhar. Ainmnigh 5 rud eile
a bhíonn réidh san fhómhar.
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Tasc 1:

16 An Fómhar

úllord

An Fómhar

An Fómhar
Is é an fómhar an séasúr is fearr le Cillian, go háirithe nuair
a bhíonn na duilleoga ag titim de na crainn. Ar an mbealach
chun na scoile dó, is aoibhinn leis bheith ag ciceáil na
nduilleog a bhíonn ina luí ar an talamh. Is breá leis go mór
na dathanna éagsúla a bhíonn orthu freisin – donn, oráiste,
dearg agus buí. Is maith leis iad a bhailiú agus pictiúir dhaite
a chruthú leo.
Gach lá, go díreach tar éis am scoile, ritheann sé chuig an
gcoill, áit a bhfuil go leor crann cnó capaill. Bailíonn sé
na cnónna capaill agus tugann sé abhaile leis iad. Fágann
sé na cnónna capaill cois tine thar oíche. Éiríonn cnónna
capaill níos crua le teas na tine. An lá dár gcionn, déanann
sé poll iontu agus cuireann sé sreang isteach tríd an bpoll.
Ceanglaíonn sé an tsreang ansin agus imríonn sé cluichí leis
na cnónna.
Rud eile is maith le Cillian faoin bhfómhar ná go mbíonn
na húlla réidh san úllord. Uaireanta, bíonn Mamaí Chillian
crosta leis nuair a thagann sé abhaile leis na húlla. Tá a
fhios ag Cillian nach bhfuil cead aige bheith san úllord ar
chor ar bith. Bíonn Mamaí buartha ar eagla go dtitfeadh sé,
ach ní chuireann sin isteach ar Chillian!

Ceisteanna
1.

Cén fáth a mbailíonn Cillian duilleoga san fhómhar?
(a) Leis an talamh a ghlanadh
(b) Le tine a dhéanamh leo
(c) Le rud éigin deas a dhéanamh leo

2.

In alt 2 cad a chiallaíonn an frása ‘cois tine’?
(a) In aice na tine
(b) Ar chúl na tine
(c) Istigh sa tine

3.

Cad a tharlaíonn do na cnónna thar oíche agus iad
cois tine?
(a) Éiríonn siad níos crua
(b) Éiríonn siad níos tapúla
(c) Éiríonn siad níos mó

4.

In alt 2 tá an focal ‘poll’ in úsáid mar:
(a) briathar.
(b) ainmfhocal.
(c) aidiacht.

5.

Cé acu abairt atá fíor?
(a) Tá cead ag Cillian dul chuig an úllord
(b) Tugann Cillian na húlla abhaile leis
(c) Bíonn na húlla réidh san Earrach

6.

Cén fáth a mbíonn Mamaí Chillian crosta leis
uaireanta, dar leat?
(a) Is buachaill an-dána é
(b) Bíonn imní uirthi
(c) Ní maith léi cnónna capaill

