sionnach

ulchabhán

An Fiosraitheoir
Níl eagla ar bith ar Mháire roimh an oíche.
An bhfuil eagla ort féin roimh rud ar bith?
Cén fáth?

Tasc 2:
Tagann an sionnach agus an
t-ulchabhán amach san oíche. Ainmnigh 5
ainmhí eile a bhíonn amuigh san oíche.
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Tasc 1:

19 An Oíche

tiománaí
tacsaí

solas sráide
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an ghealach

An Oíche

Ceisteanna

An Oíche
Is mise Máire agus is breá liom an oíche. Tá a lán daoine
ann nach maith leo an oíche. B’fhéidir nach maith leo
an dorchadas nó go mbíonn eagla orthu. Is breá liomsa
an oíche nuair a bhíonn an ghealach agus na réaltaí
ag soilsiú go hard sa spéir. Is aoibhinn liom bheith ag
stánadh ar an spéir.
Go mall tráthnóna, téann an ghrian faoi agus éiríonn
an spéir dorcha. Bíonn solas go fóill ag teastáil uainn
le rudaí a fheiceáil. Bíonn an ghealach le feiceáil sa
spéir go minic agus cabhraíonn sin go mór linn. Cé nach
féidir linn an ghrian a fheiceáil, bíonn sí ag soilsiú ar an
ngealach agus tugann an ghealach solas dúinn san oíche.
Faigheann muid solas ó na soilse sráide freisin.
Ní bhíonn gach duine ina chodladh san oíche. Bíonn
go leor daoine ag obair. Bíonn dochtúirí, altraí agus
tiománaithe tacsaí ag obair i rith na hoíche.
Tá roinnt ainmhithe ann nach mbíonn ina gcodladh san
oíche. Is ainmhí oíche é an sionnach agus is éan oíche é
an t-ulchabhán. Téann siad amach ag seilg bia san oíche
agus bíonn siad an-chiúin agus cúramach. Tá an sionnach
an-ghlic. Ní minic a fheicimid iad.
Ní bhíonn eagla ar bith ormsa san oíche. D’fhéadfainn
fanacht i mo shuí an oíche ar fad!

1.

Cad is maith le Máire faoin oíche?
(a) An ghrian ag soilsiú
(b) An ghealach agus na réaltaí
(c) Daoine ag obair

2.

Cén uair a théann an ghrian faoi?
(a) Go luath ar maidin
(b) Ag deireadh na hoíche
(c) Ag tús na hoíche

3.

Conas a thugann an ghrian solas dúinn san oíche?
(a) Lasann sí tinte
(b) Lasann sí na soilse sráide
(c) Bíonn sí ag soilsiú ar an ngealach

4.

acu atá fíor?
Bíonn gach duine ina chodladh san oíche
Tagann na hainmhithe go léir amach san oíche
Tagann cuid de na hainmhithe amach san 			
oíche agus tagann ainmhithe eile amach i rith an lae

5.

Cén fáth a dtagann an t-ulchabhán amach san oíche?
(a) Le bualadh lena chairde
(b) Le bheith ag seilg bia
(c) Le bualadh leis an sionnach

6.

Cén fáth nach bhfeiceann muid an sionnach go 		
minic, dar leat?
(a) Tá sé cliste agus ní dhéanann sé torann
(b) Ní féidir é a fheiceáil sa dorchadas
(c) Níl mórán acu ann

Cé
(a)
(b)
(c)
			

