
Turas chuig an 
Iarsmalann

Tasc 1: 
Cén fáth a dtéann daoine go dtí an 

iarsmalann, dar leat?

Tasc 2: 
Ainmnigh 5 rud eile is féidir leat a fheiceáil  

in iarsmalann.
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Is mise Críostóir agus taitníonn mo Dhaideo go mór liom 
mar tá sé an-chineálta agus cliste. An tseachtain seo caite, 
thug sé ar thuras mé go dtí an iarsmalann taobh amuigh 
de Bhéal Feirste. Chuamar ann ar an mbus. Cheannaigh mo 
Dhaideo na ticéid dúinn agus bhí mé ar bís. 

Nuair a bhíomar ann, chonaiceamar carranna a bhí 
an-mhór agus sean. Ní raibh a fhios agam nach raibh 
díon ar charranna blianta fada ó shin. Thógamar go leor 
grianghraf le ceamara nua Dhaideo. Bhí carr ag mo 
Dhaideo nuair a bhí sé óg. Carr buí a bhí ann agus dúirt sé 
go raibh sé chomh mall le seilide! Ba bhreá liom carr a fháil 
agus mé níos sine, ach níor mhaith liom carr cosúil leis an 
gceann a bhí ag mo Dhaideo!

Bhí iontas orm nuair a chonaic mé an traein. Bhí deatach 
ag teacht amach as! Chuamar isteach ann agus labhair an 
tiománaí liom. Ní raibh mise ar thraein riamh ach dúirt mo 
Dhaideo go raibh sé ar an traein go minic nuair a bhí sé óg. 

Bhí an-lá agam ag an iarsmalann. Is breá liom am a 
chaitheamh le mo Dhaideo. Foghlaimím go leor ó Dhaideo!

CeisteannaTuras chuig an  
Iarsmalann

1. Cén fáth a dtaitníonn a Dhaideo go mór le Críostóir?
 (a) Tá sé an-sean
 (b) Tá sé an-chineálta agus cliste
 (c) Tá sé aosta agus dúr

2. Conas a chuaigh Críostóir agus a Dhaideo chuig 
 an iarsmalann?
 (a) Ar an mbus
 (b) Ar an traein
 (c) Ar rothar

3. Cé acu atá fíor?
 (a) Bhí an iarsmalann i lár an bhaile mhóir
 (b) Ní raibh an iarsmalann i lár Bhéal Feirste
 (c) Bhí an iarsmalann i lár Bhéal Feirste

4. Conas a bheidh Críostóir in ann na rudaí a chonaic   
 sé san iarsmalann a thaispeáint dá mhamaí?
 (a) Thóg sé grianghraif
 (b) Cheannaigh sé póstaeir
 (c) Thóg sé iad abhaile leis

5. Cad a chiallaíonn ‘chomh mall le seilide’?
 (a) Bhí an carr an-bheag
 (b) Ní raibh an carr tapa
 (c) Bhí seilide ina chónaí sa charr

6. Cad ba mhaith le Críostóir a fháil nuair a bheidh sé   
 níos sine?
 (a) Iarsmalann
 (b) Traein 
 (c) Carr 


