
vása

bláth

21
 L

á 
Fh

éi
le

 V
ai

lin
tí

n

Lá Fhéile Vailintín 

Tasc 1: 
Cén fáth a gceannaíonn daoine bláthanna  

ar Lá Fhéile Vailintín?

Tasc 2: 
Is lá speisialta é Lá Fhéile Vailintín.  

Ainmnigh 5 lá speisialta eile.
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Lá Fhéile Vailintín a bhí ann agus bhí Pádraig ag iarraidh 
rud éigin a dhéanamh do Mhamaí. Rinne sé cárta beag 
deas di ar scoil. Chuir sé dathanna deasa ar an gcárta 
agus tharraing sé bláthanna air freisin. Taobh istigh den 
chárta scríobh sé ‘le grá mór ó Phádraig’.

Bhí Daidí ag iarraidh rud éigin a dhéanamh do Mhamaí 
freisin. Ar maidin, rinne sé bricfeasta di agus chabhraigh 
Pádraig leis. Nuair a tháinig Mamaí isteach bhí iontas an 
domhain uirthi mar bhí an bricfeasta réidh agus ar an 
mbord di. Bhí sí an-sásta. Cheannaigh Daidí bláthanna 
áille di freisin. Chuir Mamaí an cárta ar an tseilf sa 
seomra suí agus chuir sí na bláthanna i vása beag le 
huisce.

Nuair a chuaigh Pádraig chuig teach a mhamó, chonaic 
sé cárta Vailintín ar an mbord sa chistin. Rinne Daideo an 
cárta do Mhamó agus cheannaigh sé bláthanna di freisin. 
Dúirt Pádraig le Mamó go ndearna Daidí bricfeasta mór 
do Mhamaí. Ní raibh Mamó sásta. Ní dhearna Daideo 
bricfeasta ar bith di!

CeisteannaLá Fhéile Vailintín 

1. Cén lá speisialta a bhí ann?
 (a) Lá Nollag
 (b) Breithlá Mhamaí
 (c) Lá Fhéile Vailintín

2. Cad a rinne Pádraig dá mhamaí? 
 (a) Ghlan sé an teach
 (b) Rinne sé cárta Vailintín
 (c) Cheannaigh sé bláthanna

3. Nuair a chonaic Mamaí an bricfeasta ar  
 an mbord bhí:
 (a) áthas uirthi.
 (b) brón uirthi.
 (c) fearg uirthi.

4. Cé acu atá fíor? 
 (a) Chaith Mamaí na bláthanna amach
 (b) Thug Mamaí na bláthanna do Mhamó
 (c) Chuir Mamaí na bláthanna in uisce

5. Chuir Mamaí an cárta ar an tseilf mar:
 (a) bhí bród uirthi.
 (b) bhí brón uirthi.
     (c) bhí tinneas uirthi. 

6. Cén fáth nach raibh Mamó sásta, dar leat?
 (a) Ní bhfuair sí cárta
 (b) Níor cheannaigh Daideo bláthanna di
 (c) Ní dhearna Daideo bricfeasta di


