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fáinleog

Éire

an Afraic

An Fiosraitheoir
An maith leat féin an samhradh?
Cén fáth?

Tasc 2:
Is éan beag í an fháinleog.
Ainmnigh 5 éan eile.
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Tasc 1:

8 An Fháinleog

feithid

An Fháinleog

An Fháinleog

Ceisteanna

Is maith liom an fháinleog. Is éan beag í. Tá dath
dúghorm ar a droim agus dath bán ar a brollach.
Feicimid a lán fáinleog in Éirinn go déanach san earrach
agus go háirithe sa samhradh.

1.

Cén
(a)
(b)
(c)

uair a bhíonn an fháinleog le feiceáil in Éirinn?
Sa gheimhreadh amháin
San earrach amháin
San earrach agus sa samhradh

Ní maith leis an bhfáinleog an geimhreadh in Éirinn mar
bíonn sé fuar. Fágann sí Éire san fhómhar agus eitlíonn
sí an bealach ar fad chun na hAfraice. Glacann an turas
6 seachtaine nó mar sin. Bíonn an aimsir níos teo san
Afraic.

2.

Cén
(a)
(b)
(c)

uair a bhíonn an fháinleog san Afraic?
San earrach agus sa samhradh
Sa gheimhreadh agus sa samhradh
San fhómhar agus sa gheimhreadh

3.

Téann an fháinleog chun na hAfraice mar bíonn an
aimsir ansin:
(a) níos fearr.
(b) níos measa.
(c) fliuch.

4.

Cé
(a)
(b)
(c)

5.

Cad a itheann an fháinleog?
(a) Arán
(b) Feithidí ar an talamh
(c) Feithidí ar eitilt

6.

Conas a mhothaíonn an scríbhneoir nuair a 			
fheiceann sé an fháinleog?
(a) Brónach
(b) Sásta
(c) Feargach

Fanann sí san Afraic go dtí go mbíonn an geimhreadh
thart. Ansin, tosaíonn sí ar an turas mór ar ais go
hÉirinn. Feiceann tú na fáinleoga ag eitilt i rith an lae
agus bíonn siad ina gcodladh sna crainn san oíche.
Ní bhíonn an fháinleog ar an talamh in am ar bith. Ní
itheann sí ach feithidí a bhíonn ag eitilt. Is breá liom
an fháinleog a fheiceáil mar ciallaíonn sé go bhfuil an
samhradh ag teacht!

acu abairt atá fíor?
Bíonn turas fada le déanamh ag an bhfáinleog
Bíonn an fháinleog ag eitilt ar feadh seachtaine
Fanann an fháinleog in Éirinn an t-am ar fad

