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Féilire na Nollag
Aimsigh féilire agus líon isteach dátaí do mhí na Nollag na bliana seo:

Mí na Nollag 20_ _
Dé Luain

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine

Dé Sathairn

Dé Domhnaigh
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Bain úsáid as an bhféilire a líon tú thuas chun na ceisteanna
seo a fhreagairt.
1. Cén lá den tseachtain ar a dtiteann Lá Nollag i mbliana? _______________
2. Cén lá den tseachtain ar a dtiteann Oíche Nollag i mbliana? _______________
3. Cén lá den tseachtain ar a dtiteann Lá le Stiofáin i mbliana? _______________
4. Cén lá den tseachtain ar a dtiteann Oíche Chinn Bhliana i mbliana? _______________
5. Cad é an lá agus an dáta atá ann dhá sheachtain roimh Lá Nollag? _______________
6. Cad é an lá agus an dáta atá ann dhá sheachtain agus cúig lá roimh Lá Nollag?
_______________
7. Cad é an lá agus an dáta atá ann ocht lá roimh Lá Nollag? _______________
8. Cad é an lá agus an dáta atá ann seachtain agus trí lá roimh Lá Nollag?
_______________
9. Cén lá den tseachtain ar a dtiteann an 8 Nollaig? _______________
10. Cén dáta atá ann ar an Domhnach tar éis na Nollag? _______________
11. Cad é an lá agus an dáta atá ann cúig lá tar éis Lá Nollag? _______________
12. Cad é an lá agus an dáta atá ann seachtain tar éis Lá Nollag? _______________

Amhrán: Dhá lá déag na Nollag
Ar an gcéad lá de Nollaig thug mo leannán dom patraisc i gcrann
piorraí,
Ar an dara lá de Nollaig thug mo leannán dom dhá fhearán
bhreaca,
Ar an tríú lá de Nollaig thug mo leannán dom trí chearc
fhrancacha,
Ar an gceathrú lá de Nollaig thug mo leannán dom ceithre éan
glaoiteacha
Ar an gcúigiú lá de Nollaig thug mo leannán dom cúig fháinne
óra,
Ar an séú lá de Nollaig thug mo leannán dom sé ghé ag breith,

Ar an seachtú lá de Nollaig thug mo leannán dom seacht n-eala
ag snámh,
Ar an ochtú lá de Nollaig thug mo leannán dom ochtar cailín ag
bleán,

Ar an naoú lá de Nollaig thug mo leannán dom naonúr ban ag
damhsa,

Ar an deichiú lá de Nollaig thug mo leannán dom deichniúr
tiarna ag léim,
Ar an aonú lá déag de Nollaig thug mo leannán dom aon
phíobaire déag ag seinm,

Ar an dara lá déag de Nollaig thug mo leannán dom dáréag
drumadóir ag drumadóireacht.
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Dhá lá déag na Nollag
Léigh an t-amhrán ‘Dhá lá déag na Nollag’ agus freagair na ceisteanna thíos.
Cé mhéad bronntanas a tugadh ar na laethanta seo a leanas?
Lá
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Iomlán

Féach ar an gcolún ar dheis ‘Iomlán’. An dtugann tú aon phatrún faoi deara?
_____________________________________________________________________________________________
Cé mhéad bronntanas a tugadh san iomlán gach lá
Lá
1. patraisc
2. fearán
3. cearc fhrancach
4. éan glaoiteach
5. fáinne ór
6. géanna
7. ealaí
8. cailín tí
9. mná
10. tiarnaí
11. píobairí
12. drumadóirí

Iomlán

Cad í an líon is mó bronntanas a thug an leannán?
Cad í an líon is lú bronntanas a thug an leannán?
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Fad agus Achar

1. Tomhais achar an phota go garbh.
2. Ríomh achar an phota go cruinn.
3. Tomhais achar an chrainn Nollag, stoc an chrainn san áireamh go garbh.
4. Ríomh achar an chrainn Nollag, stoc an chrainn san áireamh go cruinn.
5. Ríomh imlíne an phota, chuig an mm is cóngaraí.
6. Tomhais imlíne an chrainn (gan stoc an chrainn) chuig an mm is cóngaraí.
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Comhordanáidí na Nollag

Aimsigh na comhordanáidí seo a leanas:
Cliabhán

( __ , __ )

Turcaí

( __ , __ )

Cuileann

( __ , __ )

Fleasc

( __ , __ )

Réinfhia

( __ , __ )

Bronntanas

( __ , __ )

Maide siúil

( __ , __ )

Réalta

( __ , __ )

Barr an hata Nollag

( __ , __ )

Barr na coinnle

( __ , __ )

Srón an fhir sneachta

( __ , __ )

Stoca

( __ , __ )
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Liosta Siopadóireachta na Nollag
An gcabhróidh tú le Maim agus í ag tabhairt faoi shiopadóireacht na Nollag?
Féach ar an gcatalóg Argos agus aimsigh bronntanais don chlann go léir – ach tabhair aire
agus ná caith níos mó ná €600!!
Teastaíonn bearrthóir leictreach agus uaireadóir
ó Dhaid.
Lch:
Rogha:
Praghas:
Lch:
Rogha:
Praghas:
Teastaíonn mála gailf agus liathóidí gailf ó
Dhaideó.
Lch:
Rogha:
Praghas:
Lch:
Rogha:
Praghas:
Teastaíonn seodra ó Mhamó.
Lch:
Rogha:
Praghas:
Lch:
Rogha:
Praghas:
Teastaíonn rothar ó Jane, 8 mbliana d’aois
Lch:
Rogha:
Praghas:
Lch:
Rogha:
Praghas:
Teastaíonn liathróid peile agus fón póca ó Jack,
13 bliana d’aois.
Lch:
Rogha:
Praghas:
Lch:
Rogha:
Praghas:

Daid:

Daideó:

Mamó:

Jane:

Jack:

An t-iomlán a chaith Maim: __________________________
Má tá sóinseáil ar bith fágtha agaibh, déan liosta de na rudaí breise a cheannóidh sibh
don Nollaig. ___________________________________________________________________________________
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Comhordanáidí:
Tarraing réinfhia trí na comhordanáidí thíos a leanúint.
Srón:
(8,11) (7,12) (7,13) (8,14) (10,14) (11,13) (11,12) (10,11) (8,11)
Súile:
1. (5,16) (5,18) (7,18) (7,16) (5,16) 2. (11,16) (11,18) (13,18) (13,16) (11,16)
Beanna:
1. (6,20) (6,22) (5,22) (5,23) (4,23) (4,24) (3,24) (3,25) (2,25) (2,26) (0,26) (0,25)
(1,25) (1,24) (2,24) (2,23) (3,23) (3,22) (4,22) (4,21) (5,21) (5,20) (6,20)
2. (13,20) (13,21) (14,21) (14,22) (15,22) (15,23) (16,23) (16,24) (17,24) (17,25)
(18,25) (18,26) (16,26) (16,25) (15,25) (15,24) (14,24) (14,23) (13,23) (13,22)
(12,22) (12,20) (13,20)
Smig (líne):
(5,9) (5,8) (6,8) (6,7) (7,7) (7,6) (11,6)
Béal (líne):
(7,9) (8,8) (10,8) (11,9)
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Réitigh an dúshlán seo.
An féidir leat dhá réiteach a aimsiú?

Scríobh isteach na huimhreacha 1 – 9 i ngach réalta sa tslí is go bhfaighfeá an t-iomlán
céanna dá suimeofá na huimhreacha ar gach ceann den trí thaobh le chéile.
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Crainn Nollag

1. Cad í an difríocht idir airde na gcrann seo a leanas?
A agus B

B agus D

C agus G

A agus C

B agus E

D agus E

A agus D

B agus F

D agus F

A agus E

B agus G

D agus G

A agus F

C agus D

E agus F

A agus G

C agus E

E agus G

B agus C

C agus F

F agus G

2. Ríomh an airde iomlán atá ag na trí chrann A, B agus C le chéile.
3. Ríomh an airde iomlán atá ag na 3 chrann is airde.
4. Ríomh an airde iomlán atá ag na 3 chrann is lú.
5. Ríomh an mheán-airde atá ag na seacht gcrann.
6. Fásann na crainn 3cm gach mí. Ríomh an airde a bheidh acu i gceann bliana.
Crann

A

B

C

D

E

F

G

Airde faoi
láthair
Fás i 1
bliain
Airde i
gceann
bliana:
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Maisiúcháin na Nollag
Is féidir na maisiúcháin ar fad a cheannach go hindibhidiúil nó mar phaca 12 den saghas
céanna.
1. Cén costas a bheadh ar phaca 12 cloigín?
2. Cén costas a bheadh ar phaca 12 Daidí na Nollag?
3. Cén costas a bheadh ar phaca 12 Fear Sneachta?
Cuirtear 12 phaca isteach i mbosca.
4. Cén costas a bheadh ar bhosca cloigíní?
5. Cén costas a bheadh ar bhosca Daidí na Nollag?
6. Cén costas a bheadh ar bhosca Fear Sneachta?
Cuirtear 100 bosca i gcoimeadán.
7. Cén costas a bheadh ar choimeádán cloigíní?
8. Cén costas a bheadh ar choimeádán Daidí na Nollag?
9. Cén costas a bheadh ar choimeádán Fear Sneachta?
Ordaíonn Supervalue coimeádán amháin cloigíní, 5 choimeádán Daidí na Nollag agus 2
choimeádán fear sneachta.
10. Cén costas a bheadh ar an ordú seo?
Toisc go bhfuil an t-ordú seo chomh luachmhar sin tugtar lascaine 25% do Supervalue.
11. Cén luach atá ar an lascaine 25% seo?
12. Cén praghas a íocfaidh Supervalue ar an ordú seo?
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Monarcha Bhréagán (1)
Tá an mhonarcha bhréagán gnóthach ag ullmú don Nollaig. Léiríonn an ghreille thíos líon
na mbréagán a rinneadh ó mhí an Mheithimh go mí na Samhna. Bain úsáid as an eolas
seo chun na habairtí thíos a chomhlánú.
Bréagáin Meitheamh

Iúil

Lúnasa

Meán

Deireadh Samhain

Fómhair

Fómhair

Cluichí Cláir

16

26

31

20

22

17

Rothair

20

20

22

18

20

20

Liathróidí

28

18

20

25

21

14

Cláir scátála

25

23

27

21

22

20

Teidithe

10

17

15

19

12

11

Iomlán

Comhlánaigh na habairtí seo a leanas:
1. Rinneadh ________ cluiche cláir san iomlán.
2. Rinneadh ________ rothar san iomlán.
3. Rinneadh ________ liathróid san iomlán.
4. Rinneadh ________ clár scátála san iomlán.
5. Rinneadh ________ teidí san iomlán.
6. I mí an Mheithimh, rinneadh ________ breágán.
7. I mí Iúil, rinneadh ________ breágán.
8. I mí Lúnasa, rinneadh ________ breágán.
9. I mí Mheán Fómhair, rinneadh ________ breágán.
10. I mí Dheireadh Fómhair, rinneadh ________ breágán.
11. I mí na Samhna, rinneadh ________ breágán.
12. Sna míonna ar fad roimh Nollaig, rinneadh ________ breágán san iomlán.
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Monarcha Bhréagán (2)
Féach ar an ngreille thuas arís ón monarcha bhréagán.
Ríomh an mheánlíon a rinneadh de gach bréagán gach mí. Suimigh líon na mbréagán a
rinneadh gach mí le chéile agus roinn an t-iomlán faoi líon na míonna a bhí i gceist. Tá
sampla amháin thíos:
Bréagáin

Líon iomlán

Ríomh

Meán

Cluichí Cláir

16 + 26 + 31 + 20 + 22 + 17 = 132

132 ÷ 6

22

Rothair
Liathróidí
Cláir scátála
Teidithe

Tá an mhonarcha bhréagán seo díreach tar éis glacadh le hordú nua. Tá 150 de gach
cineál bréagáin ag teastáil. Cé mhéad bréagán atá fós le déanamh?
Bréagáin

Fós le déanamh

Cluichí Cláir
Rothair
Liathróidí
Cláir scátála
Teidithe
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Dinnéar na Nollag (1)
– ag cócaráil an turcaí agus an liamháis.

Bhí meáchan 5kg ag an turcaí sa phictiúr sular cuireadh san oigheann é.
Bhí meáchan 4kg ag an liamhás sula ndearnadh cócaráil air.
Is gá an turcaí a chócaráil ar feadh 40 nóiméad in aghaidh an kg ag teocht 180.
Is gá an liamhás a chócaráil ar feadh 60 nóiméad in aghaidh an kg.
1) Cé mhéad nóiméad ar chóir an turcaí a fhágáil san oigheann?
2) Cé mhéad uair agus nóiméad atá i gceist?
3) Má theastaíonn ón gclann dinnéar a ithe ag a 1pm cén t-am ar chóir an turcaí a
chur san oigheann?
4) Má theastaíonn ón gclann dinnéar a ithe ag a 1pm cén t-am ar chóir tosú ar an
liamhás a chócaráil?
5) Má theastaíonn ón gclann dinnéar a ithe ag a 2.30pm cén t-am ar chóir an turcaí a
chur san oigheann?
6) Má theastaíonn ón gclann dinnéar a ithe ag a 2.30pm cén t-am ar chóir tosú ar an
liamhás a chócaráil?
7) Má theastaíonn ón gclann dinnéar a ithe ag a 5 pm cén t-am ar chóir an turcaí a
chur san oigheann?
8) Má theastaíonn ón gclann dinnéar a ithe ag a 5 pm cén t-am ar chóir tosú ar an
liamhás a chócaráil?
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Dinnéar na Nollag (2)
Tugann an ghreille thíos treoracha cócarála ag brath ar mheáchan an turcaí.
Tá roinnt eolais sa ghreille ach tá eolas eile in easnamh. Líon isteach na bearnaí.
Meáchan an
Turcaí

Am cócarála
(nóiméid)

Am cócarála
(Uaireanta &
nóiméid)

Am tosaigh

3.0 Kg

11.00am

3.5 Kg

11.30am

4.0 Kg

10.00am

4.5 Kg

10.30am

5.0 Kg

10.00am

Am
críochnaithe

5.5 Kg

1.30pm

6.0 Kg

2.00pm

6.5 Kg

2.30pm

7.0 Kg

11.15am

7.5 Kg

9.45am

8.0 Kg
8.5 Kg

2.00pm
11.00am

9.0 Kg
9.5 Kg
10 Kg

2.30pm
10.00am
3.00pm

16

Lá Nollag – 25 Nollaig
1. Cad í fréamh chearnach 25? _______________
2. Cad é 25 cearnaithe? _______________
3. Má shuimíonn tú dhá uimhir chearnaithe, faigheann tú 25. Cad iad an dá uimhir
chearnaithe sin? _______________ _______________
4. Tá trí fhachtóir ag 25. Cad iad? _______________

_______________

_______________

5. Comhairigh i 25…
1 x 25 = 25

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

6. 997: má shuimíonn tú na huimhreacha faigheann tú 25. Liostaigh 4 shampla eile.
_______________

_______________

_______________

_______________

7. Ag úsáid uimhreacha príomha, tabhair samplaí conas teacht ar 25.
_______________

_______________

_______________

_______________

_______________
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Uimhreacha Dúbailte
Déan gach uimhir sa teachtaireacht thíos a dhúbailt agus scríobh síos cén litir atá i gceist.
Tá trí fhéidearthacht ag baint le gach litir.
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Teilifís na Nollag ar TG4 (1)
Maidin

Tráthnóna
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Teilifís na Nollag ar TG4 (2)
1. Cén t-am a thosóidh na cláir ag craoladh maidin Nollag?
2. Cén fhad a mhaireann na cláir seo a leanas:
i. The Adventures of Elmo i Grouchland?
ii. Jungle Bunch - Back to the Ice Floe?
iii. Ros na Rún?
iv. Scannán: Happy Feet?
v. Nuacht TG4?
vi. Seamus Heaney?
3. Teastaíonn ó do mhaim na cláir ar Foster & Allen agus Séamus Heaney a
thaifeadadh ar dvd 3 uair a chloig. Cé mhéad nóiméad a bheidh fágtha ar an dvd
tar éis di an dá chlár sin a thaifeadadh?
4. Fiosraigh cad iad na scannáin a bheidh ar siúl ar Lá Nollag ar:
RTÉ 1:
RTE 2:
TV3:
TG4:
5. Déan suirbhé ar do chomhscoláirí agus aimsigh na scannáin Nollag is fearr leo.
Scannán

Líon na Scoláirí

6. Tarraing barrachairt chun an t-eolas ón suirbhé a léiriú.
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