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An Fiosraitheoir
Conas a chabhraíonn radharc maith
agus éisteacht mhaith leis an ulchabhán,
dar leat?

Tasc 2:
Bíonn an t-ulchabhán ag seilg bia san
oíche. Ainmnigh 5 ainmhí eile a bhíonn
ag seilg bia.
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An tUlchabhán

An tUlchabhán
Is éan oíche é an t-ulchabhán. Bíonn sé ina chodladh i rith
an lae. Tá ingne géara agus sciatháin mhóra air. Bíonn
dath donn, liath, dubh nó bán ar an ulchabhán.
Maireann an t-ulchabhán in áiteanna dorcha, i bpoll
i gcrann, i bpluais nó i scioból. Déanann sé nead in
áiteanna mar seo freisin.
Bíonn an t-ulchabhán ag seilg bia san oíche. Tá éisteacht
agus radharc sármhaith aige. Nuair a bhíonn sé ag eitilt sa
spéir bíonn sé in ann rudaí a fheiceáil agus a chloisteáil go
maith. Is maith leis an ulchabhán ainmhithe beaga a ithe.
Itheann sé lucha agus froganna go háirithe. Sracann sé a
bhia as a chéile lena ingne agus ansin itheann sé é.
Ceapann daoine gur éan an-chliste é an t-ulchabhán.

Ceisteanna
1.

Cén
(a)
(b)
(c)

2.

Cónaíonn an t-ulchabhán in áiteanna nach bhfuil:
(a) beag.
(b) dorcha.
(c) geal.

3.

Cad a chiallaíonn ‘sármhaith’ sa scéal?
(a) Ar fheabhas
(b) Réasúnta maith
(c) Go holc

4.

Cé
(a)
(b)
(c)

5.

Cén
(a)
(b)
(c)

6.

Cad é príomhábhar an scéil seo?
(a) Bia an ulchabháin
(b) Áiteanna dorcha
(c) Saol an ulchabháin

uair a bhíonn an t-ulchabhán le feiceáil?
I rith an lae
I rith na hoíche
Ar maidin

acu atá fíor?
Itheann an t-ulchabhán ainmhithe beaga
Ní itheann sé ach plandaí
Ní itheann sé ach froganna
fáth a bhfuil ingne géara ar an ulchabhán?
Cabhraíonn siad leis greim a fháil ar ainmhithe beaga
Cabhraíonn siad leis eitilt
Cabhraíonn siad leis éisteacht

