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an ghrian

coileán

An Fiosraitheoir
Cad é is maith leat féin a dhéanamh nuair
nach mbíonn fonn oibre ort ar scoil?

Tasc 2:
Scríobh na páistí scéal faoin gcoileán.
Ainmnigh 5 rud eile a dhéanann tú ar scoil.
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Tasc 1:

3 Madra sa Chlós

cosán

Madra sa Chlós

Madra sa Chlós

Ceisteanna

Maidin Dé Luain a bhí ann agus bhí an ghrian ag soilsiú
sa spéir. Bhí Conn agus Clíona ag siúl ar scoil lena
mamó. Nuair a bhain siad clós na scoile amach, chuala
siad torann mór.

1.

Conas a bhí an aimsir?
(a) Bhí sé fliuch
(b) Bhí sé gaofar
(c) Bhí sé grianmhar

Chonaic siad coileán beag ag rith timpeall. Bhí páistí ag
rith ina dhiaidh. Thosaigh Conn ag gáire. Cheap sé go
raibh an madra an-ghreannmhar ar fad. Stop an madra
agus léim sé suas ar Chlíona. Lig sí scread aisti mar bhí
eagla uirthi roimh an madra. Ansin, tháinig an múinteoir
amach agus bhí fearg uirthi. Rug sí ar an gcoileán beag.
Thóg sí é go dtí geata na scoile agus chuir sí ar an gcosán
é. Rith an coileán beag abhaile.

2.

Conas a chuaigh na páistí ar scoil?
(a) Shiúil siad
(b) Rith siad
(c) Chuaigh siad ar an mbus le Mamó

3.

Nuair a tháinig Conn agus Clíona chuig an scoil bhí
na páistí eile:
(a) ciúin.
(b) torannach.
(c) ag obair.

4.

Cén fáth nach raibh Clíona sásta?
(a) Bhuail an múinteoir an coileán
(b) Bhí Conn ag gáire
(c) Níor thaitin an coileán léi

5.

Conas a mhothaigh na páistí nuair a d’imigh an 		
coileán?
(a) Bhí eagla orthu
(b) Ní raibh siad ag iarraidh obair a dhéanamh
(c) Ba mhaith leo dul abhaile

6.

Cén fáth a raibh an múinteoir sásta leis na páistí sa
deireadh, dar leat?
(a) Chuir sí an coileán abhaile
(b) Ní dhearna na páistí obair ar bith
(c) Rinne na páistí go léir obair mhaith

Bhí na páistí giodamach an mhaidin ar fad ina dhiaidh
sin. Ní raibh fonn oibre ar dhuine ar bith acu. Thug an
múinteoir cead dóibh scéal a scríobh faoin gcoileán. Rinne
siad obair an-mhaith agus tharraing Conn pictiúr álainn
den choileán. Bhí an múinteoir an-sásta leis na páistí ansin.

