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Ar mhaith leat féin bheith i do chónaí
i dTír na nÓg? Cén fáth?
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Thaistil Niamh agus Oisín ar chapall fadó.
Ainmnigh 5 rud ar a mbíonn daoine ag
taisteal anois.
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saighdiúir

Oisín agus Niamh

Oisín agus Niamh
Fadó fadó in Éirinn, bhí fear ann darbh ainm Oisín. Fionn
an t-ainm a bhí ar a athair agus na Fianna an t-ainm
a bhí ar na saighdiúirí a bhí acu. Lá amháin, nuair a
bhí siad go léir amuigh ag fiach, chonaic siad capall
bán agus cailín álainn air. Niamh an t-ainm a bhí ar an
chailín. Chomh luath agus a chonaic Oisín Niamh thit sé i
ngrá léi.
Bhí Niamh ina cónaí in áit darbh ainm Tír na nÓg. Áit
an-speisialta a bhí ann mar níor éirigh daoine sean ansin.
D’iarr Niamh ar Oisín dul go Tír na nÓg léi. Léim Oisín ar
an gcapall le Niamh agus d’imigh siad leo go Tír na nÓg.
Ní fhaca Fionn ná na Fianna Oisín arís. Bhí Oisín agus
Niamh an-sásta i dTír na nÓg, ach ar deireadh, bhí Oisín
ag iarraidh dul ar ais abhaile. Bhí sé faoi bhrón mór.
Theastaigh uaidh a chairde agus na Fianna a fheiceáil
arís. Léim sé suas ar an gcapall bán agus d’imigh sé leis
abhaile.
Nuair a d’fhill Oisín abhaile, bhí iontas an domhain air.
Níor aithin sé duine ar bith. Bhí a athair agus na Fianna
go léir marbh le fada. Fuair sé amach ansin gur chaith
sé trí chéad bliain i dTír na nÓg. Tháinig sé anuas den
chapall, ach nuair a chuir sé a chos ar an talamh, d’éirigh
sé an-sean go tobann. Bhí sé ina sheanduine anois. Bhí
sé breis is trí chéad bliain d’aois agus fuair sé bás.

Ceisteanna
1.

Cén
(a)
(b)
(c)

2.

Cé
(a)
(b)
(c)

3.

Conas a chuaigh Oisín agus Niamh go Tír na nÓg?
(a) Ar dhá chapall
(b) Sa charr
(c) Ar chapall amháin

4.

Conas a bhí an saol ag Oisín agus Niamh
i dTír na nÓg?
(a) Bhí siad faoi bhrón i gcónaí
(b) Bhí siad sona sásta an chuid is mó den am
(c) Bhí siad i gcónaí ag troid

5.

Bhí
(a)
(b)
(c)

Oisín ag iarraidh dul abhaile mar:
bhí sé sona sásta.
bhí brón ag teacht air.
bhí sé ag éirí aosta.

6.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth nár aithin Oisín duine ar bith?
Bhí Fionn agus na Fianna i bhfolach
Ní raibh Fionn ná na Fianna beo
Bhí féasóg ar gach duine

uair a bhí Fionn agus na Fianna ann?
Cúpla bliain ó shin
Tamall an-fhada ó shin
An tseachtain seo caite

acu atá fíor?
Ní raibh Niamh go hálainn
Thaitin Niamh go mór le hOisín
Thit Fionn i ngrá le Niamh

