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Cén fáth a suíonn an eala ar na
huibheacha ar feadh 14 lá, dar leat?

Tasc 2:
Bíonn an eala le feiceáil san uisce agus ar
an talamh. Ainmnigh 5 ainmhí eile a bhíonn
le feiceáil san uisce agus ar an talamh.
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Tasc 1:

7 An Eala

An Fiosraitheoir

An Eala

An Eala
Tá dath bán ar an eala agus tá muineál fada uirthi. Tá cleití
móra uirthi chomh maith. Is éan uisce í an eala agus is féidir
léi eitilt freisin. Tá sí ar cheann de na héin is mó ar domhan
atá in ann eitilt. Tá sí in ann siúl ar an talamh freisin agus is
minic a fheiceann tú ealaí amuigh sna páirceanna in aice le
loch nó le habhainn.
Bíonn ealaí ina gcónaí i dtíortha difriúla ar fud an domhain.
Ní maith leo an aimsir fhuar. Nuair a éiríonn sé an-fhuar i
dtír amháin, imíonn siad go tír eile nach bhfuil chomh fuar
sin. Bíonn neart ealaí le feiceáil in Éirinn am ar bith den
bhliain.
Itheann an eala feithidí agus plandaí. Cabhraíonn a muineál
léi na plandaí faoin uisce a fháil. Is maith le páistí arán a
thabhairt d’ealaí. Ceapann na healaí go bhfuil an t-arán blasta!
Beireann an eala uibheacha san earrach agus sa samhradh.
Suíonn sí ar na huibhneacha ar feadh 14 lá go dtí go
dtagann na healaí óga amach. Is minic a fheiceann tú iad
ag snámh san uisce lena mamaí. Ceapaim go bhfuil an eala
ar an éan is áille ar domhan!

Ceisteanna
1.

Cén
(a)
(b)
(c)

2.

Cé
(a)
(b)
(c)

acu atá fíor?
Fanann an eala san uisce i gcónaí
Ní féidir leis an eala eitilt
Bíonn an eala le feiceáil ar an talamh uaireanta

3.

Cé
(a)
(b)
(c)

acu abairt is fearr a chuireann síos ar an eala?
Tá sí bán agus beag agus tá muineál fada uirthi
Tá sí bán agus mór agus tá muineál fada uirthi
Tá sí donn agus mór agus tá muineál fada uirthi

4.

Cén
(a)
(b)
(c)

5.

Cé
(a)
(b)
(c)

6.

dath atá ar an eala?
Buí
Bán
Bándearg

uair a bhíonn an eala le feiceáil in Éirinn?
Sa samhradh amháin
Am ar bith den bhliain
Sa gheimhreadh agus san fhómhar

chomh fada a shuíonn an eala ar na huibheacha?
Coicís
Seachtain
Bliain

Conas atá a fhios againn go dtaitníonn an eala leis
an scríbhneoir?
(a) Ceapann sé go bhfuil an eala i dtrioblóid
(b) Ceapann sé go bhfuil an eala an-deas
(c) Ceapann sé go bhfuil an eala ar an éan is
			 mó ar domhan

