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ollphéist

An Fiosraitheoir
Chuir Oilí Ollphéist eagla ar Oisín ar dtús.
An bhfuil rud ar bith ann a chuireann eagla
ort féin? Cén fáth?

Tasc 2:
Bhí Oilí faoin leaba. Ainmnigh 5 rud eile a
fheiceann tú sa seomra leapa.
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Tasc 1:

6 Oilí Ollphéist

crúb

Oilí Ollphéist

Oilí Ollphéist
Is mise Oisín agus nuair a bhí mé óg, cheap mé go raibh
ollphéist ina cónaí faoi mo leaba. Bhí eagla orm ar dtús.
D’fhág mé an solas lasta i mo sheomra leapa gach oíche
agus d’fhéach mo mhamaí faoin leaba nuair a bhí mé ag
dul a chodladh. Ach ollphéist chairdiúil a bhí ann. Thug
mé Oilí mar ainm air. Ní fheicim é níos mó. Ceapaim nach
maith leis an solas!
Dé Luain seo caite nuair a bhí mé ag dul a chodladh,
dúirt mé ‘oíche mhaith’ le mo mhamaí agus léim mé
isteach sa leaba. Dhún sí an doras agus mhúch sí an
solas. Go díreach ina dhiaidh sin, chuala mé torann faoin
leaba. Cheap mé go raibh Oilí Ollphéist ar ais! Tháinig
áthas orm. Bhog mé go mall ciúin go dtí go raibh mé ag
bun mo leapa. Chuala mé Oilí Ollphéist ag bogadh. Bhí
sé ag teacht amach!
Chonaic mé crúb ar dtús. Chonaic mé cosa dubha ansin.
Chonaic mé srón bhándearg agus dhá shúil bhuí… mo
chat a bhí ann! Rinne mé gáire mór agus thug mé barróg
dó. Bhí áthas orm mo chat a fheiceáil agus léim mé
isteach sa leaba arís!

Ceisteanna
1.

Cá
(a)
(b)
(c)

2.

D’fhág Oisín an solas lasta mar:
(a) bhí sé ag iarraidh léamh.
(b) bhí eagla air.
(c) bhí an seomra geal.

3.

Cé
(a)
(b)
(c)

4.

Cad a rinne Oisín nuair a chuala sé an torann
oíche Dé Luain?
(a) Rith sé amach as an seomra
(b) Ghlaoigh sé ar a mhamaí
(c) D’fhéach sé faoin leaba

5.

Cén
(a)
(b)
(c)

6.

Conas a mhothaigh Oisín ag an deireadh?
(a) Bhí sé sásta
(b) Bhí eagla air
(c) Bhí sé beagán brónach

raibh ollphéist Oisín?
Sa seomra folctha
Ag an doras
Faoin leaba

acu atá fíor?
Ní raibh Oilí cairdiúil
Ní raibh Oilí scanrúil
Ní raibh Oilí cliste

fáth a raibh sceitimíní ar Oisín?
Cheap sé go raibh ollphéist eile ann
Cheap sé go raibh Oilí ar ais
Cheap sé go raibh a mhadra ann

