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Liam an Liathróid  

Tasc 1: 
An raibh lá maith agat féin sa pháirc riamh? 

Cad a rinne tú?

Tasc 2: 
Bhí dath bán ar Liam an Liathróid.  

Ainmnigh 5 dhath eile.

An Fiosraitheoir
G

ach íom
há agus léaráid ©

 thinkstock.com
 

Foilseachán de chuid C
C

EA
 ©

 2015

páirc

cosán



Bhí liathróid ann agus Liam ab ainm dó. Bhí dath bán air. 
Ní raibh sé an-mhór. Bhí sé in ann léim suas agus anuas. 

Lá amháin chuaigh Liam an Liathróid amach as an teach 
le dul chuig an bpáirc. Bhí sé ag léim suas agus anuas ar 
an gcosán. Bhí sé in ann preabadh suas go hard san aer.   

Bhí Lara ag siúl chuig an bpáirc freisin. Chonaic sí Liam 
an Liathróid. Theastaigh uaithi breith air, ach bhí Liam 
an Liathróid ag léim suas agus anuas. Bhí sé ag bogadh 
agus ag preabadh go tapa. Rith Lara ina dhiaidh. Bhí 
Lara ag éirí tuirseach agus í ag rith ina dhiaidh. Thosaigh 
sí ag caoineadh. Bhí sí trína chéile, ach tháinig Liam an 
Liathróid ar ais chuici. D’iarr sé uirthi bheith ag súgradh 
leis arís. Bhí Lara an-sásta ansin. Rith sí ina dhiaidh arís 
agus bhí áthas uirthi. Bhí lá iontach acu le chéile ina 
dhiaidh sin.

CeisteannaLiam an Liathróid 

1. Cén dath a bhí ar Liam an Liathróid?
 (a) Bándearg
 (b) Bán
 (c) Donn

2. Cé acu atá fíor? 
 (a) Tá Liam an Liathróid mór 
 (b) Tá Liam an Liathróid beag
 (c) Tá Liam an Liathróid dána 

3. Cén áit a raibh Lara ag dul?
 (a) Ar scoil
 (b) Abhaile
 (c) Go dtí an pháirc

4. Thosaigh Lara ag caoineadh mar:
 (a) bhí sí tuirseach.
 (b) bhí ocras uirthi.
 (c) bhí an aimsir fuar. 

5. Cén fáth ar tháinig Liam an Liathróid ar ais?
 (a) Bhí Lara ag caoineadh
 (b) Bhí Lara ag gáire
 (c) Bhí Lara ag béicíl

6. Conas a bhí Lara sa deireadh?
 (a) Brónach
 (b) Sásta
 (c) Tuirseach


