geolbhaigh

An Fiosraitheoir
Cén sórt saoil a bhíonn ag iasc órga
i mbabhla uisce, dar leat?

Tasc 2:
Tá Nemo ina chónaí i mbabhla speisialta.
Ainmnigh 5 rud eile ina mbíonn
ainmhithe ina gcónaí.
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Tasc 1:

5 Iasc Pheadair

eireaball

babhla
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iasc órga

Iasc Pheadair

Iasc Pheadair
Tá peata beag deas ag Peadar. Iasc órga atá ann.
Nemo is ainm dó agus tá dath oráiste air. Tá sé dhá
bhliain d’aois go díreach. Cheannaigh Mamaí é do
Pheadar nuair a bhí sé cúig bliana d’aois. Tá suim mhór
ag Peadar sna héisc.
Tá Nemo ina chónaí i mbabhla speisialta. Tá an babhla
lán le huisce agus tá clocha beaga agus plandaí ag an
mbun. Is breá le Nemo bheith ag snámh timpeall na
bplandaí. Tá snámh iontach ag Nemo agus tá eireaball
láidir air a chabhraíonn leis snámh go tapa.
Is féidir le héisc fanacht faoin uisce mar tá geolbhaigh
acu a chabhraíonn leo análú. Ní féidir le daoine fanacht
faoin uisce rófhada, mar ní féidir linn análú faoin uisce.
Ceannaíonn Peadar bia speisialta do Nemo sa siopa
peataí. Tugann sé an bia dó uair amháin sa lá. Snámhann
Nemo go dtí barr an uisce go tapa leis an mbia a ithe.
Bíonn ocras mór air i gcónaí!

Ceisteanna
1.

Cé
(a)
(b)
(c)

2.

Cén aois atá ag Peadar anois?
(a) 2 bhliain d’aois
(b) 5 bliana d’aois
(c) 7 mbliana d’aois

3.

Cé
(a)
(b)
(c)

4.

Cad a chabhraíonn le Nemo snámh go tapa?
(a) Tá sé mór
(b) Tá geolbhaigh aige
(c) Tá eireaball láidir air

5.

Conas is féidir le Nemo análú faoin uisce?
(a) Tá babhla mór aige
(b) Tá geolbhaigh aige
(c) Dúnann sé a bhéal

6.

Cén fáth a snámhann Nemo go tapa go dtí barr
an uisce?
(a) Le hanálú
(b) Le bia a ithe
(c) Le bheith ag súgradh

mhéad iasc órga atá ag Peadar?
Ceann amháin
Níl iasc ar bith aige
Go leor

acu atá fíor?
Ní maith le Peadar éisc
Is breá le Peadar éisc
Is cuma le Peadar faoi éisc

