
An Fiosraitheoir

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le i rith?
 (a) Dáiríre
 (b) Ar shiúl
 (c) Le linn 

2. Tá an briathar bailíonn i bparagraf 2. An bhfuil slí eile leis seo a rá?

3. Cé acu thíos atá contrártha le te teolaí?
 (a) Fuar feanntach
 (b) Sona sásta
 (c) Dubh dóite

4. Déanann an ghráinneog codladh geimhridh. Ainmnigh 3 ainmhí eile  
 a gheimhríonn.

Tasc 2: ag fiosrú feasa

1. Cad é príomhábhar an téacs seo?

2. Cad a thaitin leat faoin téacs seo?

3. Luaigh rud amháin spéisiúil a d’fhoghlaim tú ón téacs seo.

4. Cad iad na buntáistí leis an gcodladh geimhridh, dar leat?

5. Caithfidh tú codladh geimhridh a dhéanamh – conas a  
 dhéanfaidh tú réidh dó?
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Ar thug tú faoi deara riamh nach mbíonn ainmhithe áirithe le feiceáil le 
linn an gheimhridh? Ní fheiceann tú gráinneoga, mar shampla. An bhfuil 
a fhios agat cá dtéann siad nó cad a tharlaíonn dóibh? Déanann cuid de 
na hainmhithe codladh geimhridh, is é sin faigheann siad áit shábháilte 
inar féidir leo codladh le linn an gheimhridh. Tarlaíonn sé seo nuair a 
thiteann an teocht agus nuair a éiríonn an aimsir níos fuaire san fhómhar. 
Tuigeann na hainmhithe nach mbeidh mórán bia ar fáil sa gheimhreadh agus 
aithníonn siad go bhfuil an geimhreadh ar an mbealach. Faigheann siad áit 
chompordach atá te teolaí dóibh féin. Téann cuid acu isteach i bpoll sa 
talamh nó i gcrann. Tochlaíonn cuid acu poll dóibh féin agus téann cuid acu 
go grinneall na habhann. Ar an tslí seo, beidh siad slán sábháilte go dtí go 
mbeidh an aimsir mhaith ann arís. 

Sula ndéanann ainmhí ar bith codladh geimhridh, déanann siad réidh dó  
i rith an fhómhair. Bailíonn cuid acu bia le stóráil agus bailíonn siad 
duilleoga agus féar le leaba a dhéanamh dóibh féin agus lena gcoimeád 
te. Dúisíonn siad i lár an gheimhridh ansin agus itheann siad an bia atá 
stóráilte acu. Tá ainmhithe eile ann a chodlaíonn an geimhreadh ar fad, an 
ghráinneog, mar shampla.

Cé gur cineál de chodladh atá sa chodladh geimhridh, tá níos mo ná 
codladh i gceist. Nuair a gheimhríonn ainmhí, titeann teocht an choirp 
agus ní bhuaileann a gcroí chomh tapa céanna. Bíonn an chuma ar chuid 
acu go bhfuil siad marbh fiú ach ní fhaigheann siad bás dáiríre. Déanann 
siad codladh an-trom sa tslí gur féidir leo fuinneamh a shábháil go dtí go 
ndúisíonn siad arís. Bíonn siad ag brath go mór ar an mbia atá ite acu 
cheana féin agus bíonn a gcorp beo ar an mbia sin. Nuair a dhúisíonn an béar 
donn, mar shampla, bíonn sé an-tanaí agus bíonn an-ocras air. Is féidir leis a 
bheith dainséarach ansin. 

In Éirinn, geimhríonn an ghráinneog, an luchóg fhéir agus an sciathán 
leathair. Cé go ngeimhríonn an t-iora rua agus an t-iora liath i dtíortha eile, 
ní chaithfidh siad codladh geimhridh a dhéanamh in Éirinn mar, creid é nó ná 
creid, ní éiríonn sé chomh fuar sin sa tír seo le linn an gheimhridh!

CeisteannaGeimhriú

1. Cé acu abairt thíos atá fíor?
 (a) Déanann gach ainmhí codladh geimhridh
 (b) Tarlaíonn codladh geimhridh i mí Iúil 
 (c) Ní dhéanann gach ainmhí codladh geimhridh

2. Conas a dhéanann ainmhithe réidh don chodladh geimhridh? 
 (a) Déanann siad áit réidh agus bailíonn siad bia
 (b) Téann siad i bhfolach
 (c) Téann siad a chodladh go luath

3. Cén tslí a mbíonn a fhios ag ainmhithe go gcaithfidh siad  
 déanamh réidh?
 (a) Coimeádann siad súil ar ainmhithe eile
 (b) Tagann athrú ar an aimsir
 (c) Éiríonn siad ramhar

4. Cén fáth a bhfuil an codladh geimhridh úsáideach ag ainmhithe?
 (a) Ní bhíonn mórán bia ar fáil dóibh sa gheimhreadh
 (b) Bíonn siad go léir in ann codladh an t-am ar fad
 (c) Cabhraíonn sé leo rudaí a fheiceáil níos fearr

5. Cad é an t-athrú a thagann ar chuid de na hainmhithe ag deireadh  
 an gheimhridh?
 (a) Bíonn cuma thuirseach orthu
 (b) Bíonn cuma níos tanaí orthu
 (c) Bíonn cuma níos sine orthu

6. Cén fáth nach ndéanann an t-iora rua in Éirinn codladh geimhridh,  
 dar leat?
 (a) Ní féidir leo áit shábháilte a fháil
 (b) Ní bhíonn an aimsir in Éirinn rófhuar
 (c) Níl a fhios acu go bhfuil an aimsir ag athrú

7. I bparagraf 1 tá an focal déanann in úsáid mar:
 (a) aidiacht.
 (b) dobhriathar.
 (c) briathar.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Finscéal
 (b) Neamhfhicsean
 (c) Dráma 


