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An Fiosraitheoir

Tasc 1: ag fiosrú focal

1. Cé acu thíos atá ar comhchiall le éasca?
 (a) Fiosrach
 (b) Blasta
 (c) Furasta

2. Tá an focal céard i véarsa 5. An bhfuil slí eile leis seo a rá?

3. Cé acu thíos atá contrártha le ar dtús?
 (a) Ar scoil
 (b) Sa deireadh
 (c) Sa lár

4. Déanann tú obair ar scoil. Ainmnigh 3 rud eile a dhéanann tú ar scoil.

Tasc 2: ag fiosrú feasa

1. Cad é príomhábhar an téacs seo?

2. Cad a thaitin leat faoin téacs seo?

3. Luaigh rud amháin spéisiúil a d’fhoghlaim tú ón téacs seo.

4. An slí mhaith í seo le hobair bhaile a mharcáil, dar leat?

5. Samhlaigh go n-itheann do mhúinteoir do chóipleabhar – cad a    
 dhéanfaidh tú?



CeisteannaObair Bhaile

1. Cad atá aisteach faoin gcéad rud a dhéanann an múinteoir leis  
 an gcóipleabhar?
 (a) Léann sé gach rud go cúramach
 (b) Bolaíonn sé é
 (c) Caitheann sé suas san aer é

2. Cé acu abairt atá fíor?
 (a) Cuireann an múinteoir a theanga amach as a bhéal
 (b) Líonn an múinteoir an cóipleabhar lena theanga
 (c) Tógann an múinteoir an cóipleabhar lena theanga

3. Cén fáth a ndeir an múinteoir ‘Deas! An-deas!’ i véarsa 1?
 (a) Tá cuma dheas ar an gcóipleabhar
 (b) Is maith leis an boladh atá air
 (c) Is maith leis an obair bhaile

4. Conas a thugann an múinteoir marcanna don obair  
 sa chóipleabhar?
 (a) Blaiseann sé an cóipleabhar
 (b) Léann sé an obair sa chóipleabhar
 (c) Caitheann sé an cóipleabhar

5. Cén tslí a bhfuil an múinteoir cosúil le gabhar?
 (a) Cónaíonn sé i bpáirc 
 (b) Tá an chuma air go bhfuil sé cosúil le gabhar
 (c) Itheann sé píosaí beaga páipéir mar a dhéanann gabhar 

6. Cad é an tslí is fearr le marcanna maithe a fháil sa rang seo,  
 dar leat?
 (a) Peann maith a úsáid
 (b) Scríobh go néata 
 (c) An dúch sa pheann a bheith blasta

7. I véarsa 4, tá an briathar osclaíonn:
 (a) san aimsir chaite.
 (b) san aimsir fháistineach.
 (c) san aimsir láithreach.

8. Cén sórt téacs é seo?
 (a) Finscéal
 (b) Tuairisc
 (c) Dán

Tá bealach aisteach ag mo mhúinteoir
chun obair bhaile a mheas.
Ar dtús ardaíonn sé an cóipleabhar,
déanann é a bholú
is deir sé Mmmm … Deas! An-deas!

Cuireann sé amach a theanga.
Déanann an páipéar a lí.
Nócha! a deir sé. Sea! Nócha!
Ansin bolaíonn sé arís é.
Nó b’fhéidir nócha trí?

Osclaíonn sé a bhéal ansin.
Baineann plaic as mo chóipleabhar.
Blaiseann sé go cúramach é.
Ansin tosaíonn á alpadh siar
mar a bheadh gabhar.

Faighimse marc an-ard i gcónaí.
An tuairisc scoile is fearr ar domhan!
Tá sé éasca A a fháil
má bhíonn 
na comhábhair chearta ann!

Focail! Sea! Líonaim leathanaigh le focail.
Bím ag obair liom go gasta.
Ach is cuma céard a scríobhaim
a fhad is go mbíonn
an dúch an-bhlasta!
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