Tasc 1: ag fiosrú focal
1.

Cé acu thíos atá ar comhchiall le ar nós?
(a) Ar turas
(b) Cosúil le
(c) Go maith

2.

Tá an focal freisin i bparagraf 4. An bhfuil slí eile leis seo a rá?

3.

Cé acu thíos atá contrártha le níos fuaire?
(a) Níos fearr
(b) Níos teo
(c) Níos measa

4.

Bíonn fáinleoga le feiceáil in Éirinn gach bliain. Ainmnigh 3 éan eile
a bhíonn le feiceáil in Éirinn.
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An Fiosraitheoir

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.

Cén fáth nach maireann ach cuid bheag de na huibheacha a bheireann
an bradán, dar leat?

5.

An féidir leat smaoineamh ar ainmhí eile a théann ar imirce?
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Tasc 2: ag fiosrú feasa

An Imirce sa Dúlra

An Imirce sa Dúlra
Gach bliain, tarlaíonn rud an-aisteach ar fad i saol na n-ainmhithe ar fud
an domhain. Nuair a éiríonn an aimsir níos fuaire, nó nuair a thagann a
mbabaithe ar an saol, téann cuid acu ar turas an-fhada ó áit amháin ar
domhan go dtí áit eile. An ‘imirce’ an t-ainm atá ar an turas fada seo.
Tarlaíonn an imirce san fharraige, ar thalamh agus san aer.

Ceisteanna
1.

Cad
(a)
(b)
(c)

2.

Cé acu abairt atá fíor?
(a) Téann gach ainmhí ar imirce
(b) Is iad na héin amháin a théann ar imirce
(c) Téann cuid de na hainmhithe ar imirce

3.

Cá dtarlaíonn an imirce?
(a) San fharraige amháin
(b) San fharraige agus san aer
(c) San fharraige, san aer agus ar thalamh

4.

Cad
(a)
(b)
(c)

a thugann le fios dúinn go bhfuil an samhradh linn arís?
Bíonn an fháinleog le feiceáil arís
Bíonn an ghé ghiúrainn le feiceáil arís
Tagann an bradán ar ais

Tarlaíonn an imirce faoin uisce freisin. Mar shampla, caitheann an bradán
an chuid is mó dá shaol san abhainn anseo in Éirinn sula dtéann sé amach
chuig an bhfarraige mhór, An tAigéan Atlantach. Caitheann siad suas le 3
nó 4 bliana san Atlantach. Nuair a thagann an t-am le huibheacha a bhreith,
fágann siad an tAigéan Atlantach arís agus filleann siad ar Éirinn. Snámhann
siad suas abhainn go díreach chuig an áit ar rugadh iad! Is ansin a bheireann
an bradán baineann idir 1500 agus 10 000 ubh. Ní mhaireann, áfach, ach
cuid bheag de na huibheacha sin. Nuair a bhíonn an obair mhór sin déanta
ag an mbradán fásta, faigheann siad bás.

5.

Cén
(a)
(b)
(c)

fáth a dtéann an ghé ghiúrainn ar imirce go hÉirinn?
Ní thagann ainmhí ar bith eile go hÉirinn ar imirce
Bíonn an geimhreadh an-fhuar sa Ghraonlainn
Bíonn an geimhreadh iontach fuar in Éirinn

6.

Cad
(a)
(b)
(c)

a tharlaíonn don bhradán nuair a fhilleann sé ar Éirinn?
Faigheann sé bás
Téann sé ar ais chuig an bhfarraige mhór
Caitheann sé 3 nó 4 bliana san abhainn

Níl a fhios againn go cinnte cén tslí a mbíonn a fhios ag ainmhithe an bealach
ar ais chuig an áit ar rugadh iad. Ní bhíonn loingseoireacht satailíte nó
léarscáil acu, ach mar sin féin tagann siad go díreach ar ais chuig an áit ar
rugadh iad gach bliain. Nach iontach an rud é sin?

7.

I bparagraf 4 tá an focal ubh in úsáid mar:
(a) briathar.
(b) ainmfhocal.
(c) réamhfhocal.

8.

Cén
(a)
(b)
(c)

Ag deireadh an tsamhraidh nó san fhómhar, nuair a éiríonn an aimsir níos
fuaire anseo in Éirinn, téann éin ar nós gainéad agus fáinleog ar imirce.
Eitlíonn an fháinleog chun na hAfraice Theas, turas atá timpeall 9500
ciliméadar ar fad. Taistealaíonn sí suas le 300 ciliméadar gach lá. An raibh a
fhios agat go dtagann an fháinleog ar ais chuig an nead chéanna gach bliain?
Agus nuair a thagann sí ar ais, ar ndóigh, bíonn a fhios againn go bhfuil an
samhradh linn arís.
Fágann cuid de na héin Éire ag deireadh an tsamhraidh, ach tagann éin eile
go hÉirinn leis an nGeimhreadh a chaitheamh anseo. Mar shampla, tagann
an ghé ghiúrainn anseo ón nGraonlainn toisc go mbíonn an geimhreadh sa
Ghraonlainn i bhfad níos fuaire. Bíonn an geimhreadh anseo te teolaí don
ghé ghiúrainn i gcomparáid leis an nGraonlainn!

is ciall leis an imirce?
Codladh an-fhada le linn an gheimhridh
Turas an-fhada a dhéanann ainmhithe
Laethanta saoire a chaitheann daoine

sórt téacs é seo?
Neamhfhicsean
Ficsean
Dráma

