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Cén fáth nach maith leis na sióga
bruscar, dar leat?

Tasc 2:
Is maith leis na sióga bheith ag eitilt.
Ainmnigh 5 rud eile atá in ann eitilt.
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Tasc 1:

8 Na Sióga

An Fiosraitheoir

Na Sióga

Na Sióga

Ceisteanna

Tá sióga ina gcónaí sna crainn i lár na coille. Nílimid in
ann iad a fheiceáil ach tá siad ann. Bíonn siad ag rince
agus ag canadh go minic. Uaireanta, is féidir linn iad a
chloisteáil agus iad ag súgradh lena chéile.

1.

Cá
(a)
(b)
(c)

Tá ainmneacha speisialta ar na sióga agus tá siad in ann
rudaí draíochta a dhéanamh. Is breá leo bheith amuigh
faoin aer ag piocadh bláthanna deasa. Déanann siad
rudaí beaga deasa leis na bláthanna, ach imíonn siad
nuair a chloiseann siad daoine ag teacht!

2.

Is maith leis na sióga:
(a) bheith amuigh ag súgradh.
(b) bheith ina suí go ciúin.
(c) bheith ag léamh leabhar.

3.

Cad é an rud speisialta is féidir le sióga a dhéanamh?
(a) Bláthanna a phiocadh
(b) Draíocht a dhéanamh
(c) Peil a imirt

4.

Cad a dhéanann na sióga nuair a chloiseann siad
daoine ag teacht?
(a) Téann siad amach le bheith ag súgradh leo
(b) Imíonn siad leo
(c) Tosaíonn siad ag canadh

5.

Ní maith leis na sióga:
(a) babaithe ag caoineadh.
(b) daoine nach dtógann bruscar abhaile.
(c) páistí eile ag damhsa.

6.

Cad é príomhábhar an scéil seo?
(a) Bruscar sa choill
(b) Bláthanna ag fás
(c) Na sióga

Ní bhíonn siad sásta nuair a chaitheann daoine bruscar ar
an talamh. Cuireann sé sin isteach go mór orthu.
Ba bhreá liom bheith in ann labhairt leis na sióga. Ba
bhreá liom bheith in ann iad a fheiceáil agus iad ag rince
lena chéile.

bhfuil na sióga ina gcónaí?
I dteach mór
Sa choill
Ar an tsráid

