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Lá Breithe Sona Duit 

Tasc 1: 
Cad a dhéanann tú féin ar do lá breithe?

Tasc 2: 
Fuair na páistí iasc agus sceallóga  
sa bhialann. Ainmnigh 5 rud eile  

a fhaigheann tú sa bhialann.
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sleamhnán

 sceallóga cáca lá breithe coinneal

tonn



Dia duit. Is mise Póilín agus tá cara agam darb ainm Nuala. 
Bhí a lá breithe ann inné. Tá sí deich mbliana d’aois. Tá mise 
ocht mbliana d’aois. Bhí cóisir iontach ag Nuala. Chuamar 
go dtí an linn snámha ar dtús. Is breá linn an linn snámha 
mar tá tonnta ann! Bhí am iontach againn. Bhí sceitimíní 
orm nuair a thosaigh na tonnta!

Tá sleamhnán mór fada ann freisin. Ní raibh eagla ar 
dhuine ar bith againn. Ní raibh cead ag deirfiúr Nuala dul 
síos an sleamhnán mar tá sí an-bheag.

Nuair a bhíomar réidh, tháinig mamaí agus daidí Nuala 
agus chuamar go léir go dtí an bhialann sa charr. Bhí iasc 
agus sceallóga againn. Caithfidh mé a rá go raibh ocras an 
domhain orainn go léir. Tar éis sin, cheannaigh daidí Nuala 
uachtar reoite dúinn. Bhí sé an-bhlasta ar fad.

Tamall ina dhiaidh sin, tháinig mamó Nuala agus cáca lá 
breithe ina lámha aici. Chanamar ‘Lá Breithe Sona Duit’ 
ansin do Nuala. Bhí náire uirthi! Shéid sí ar na coinnle agus 
thugamar bualadh bos di. Bhí an-lá againn inné. Beidh mo 
bhreithlá féin ann i mí Iúil. Tá mé ag tnúth go mór leis!

Ceisteanna

1. Cén aois atá ag Nuala?
 (a) 8 mbliana d’aois
 (b) 10 mbliana d’aois
 (c) 18 mbliana d’aois

2. Cén áit a ndeachaigh na páistí ar dtús?
 (a) Chuig an linn snámha
 (b) Chuig an mbialann
 (c) Ar scoil

3. Ní raibh cead ag deirfiúr Nuala dul síos an    
 sleamhnán mar:
 (a) ní raibh sí mór go leor.
 (b) bhí sí rómhór.
 (c) bhí sí an-tanaí.

4. Conas a chuaigh siad chuig an mbialann?
 (a) Sa bhus
 (b) Ar an traein
 (c) Sa charr

5. Cad a thug Mamó do Nuala?
 (a) Uachtar reoite
 (b) Cáca lá breithe 
 (c) Airgead

6. Cad é an focal is fearr a chuireann síos ar an lá  
 a bhí acu?
 (a) Ciúin
 (b) Iontach
 (c) Cliste
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