
An Cóisír Lá Breithe
Lá breá brothallach, i rith an tsamhraidh, a bhí ann. Bhí cóisir ar siúl sa 
ghairdín. Chuaigh gach páiste ó rang a sé go dtí an cóisir. Thug siad bronnntanais 
agus cartaí leo. Chuir na páistí bronntanais ar an mbord sa ghairdín. Bhí fiche 
bronntanais ar an mbord! 
D'imir na páistí cupla cluiche féasta le chéile. D'imir siad cluiche peile. Tar éis 
an cluiche chuaigh na páistí ar thóraíocht taisce beag timpeall an ghairdín. 
Thug Mamaí léarscáil agus liosta do na páistí. Rith siad timpeall an ghairdín ar 
nós na gaoithe. Fuair siad gach leid. Bhí na páistí ag gáire agus bhain siad an 
taitneamh as an gcluiche. 

Ansin, chuaigh na páistí go dtí an bord. Bhí an-ocras orthu. D'ith na páistí 
burgar, sicín agus sceallóga. D'ól siad óraiste, cóla agus líomanáid. D'ith siad 
milseáin de gach sórt agus borróga freisin. Tar éis an bia, tháinig Dáidí amach 
sa ghairdín le cáca deas mór. Thosaigh na páistí ag canadh. "Lá Breithe Sona 
Duit" a chan na páistí. Ghearr Daidí an cáca agus d'ith na páistí é. 

Go tobann, thosaigh sé ag cur báistí! Lig na páistí scread mór astu! Bhí siad 
fliuch! Chas siad timpeall, agus cad a chonaic siad? Ní raibh sé ag cur báistí, 
bhí Mamaí ina seasamh in aice le na páistí agus píopa uisce in a lámh aici!! 
Bhí na páistí lúbtha ag gáire. Thosaigh siad ag rith timpeall an ghairdín  agus 
tháinig Mamaí sa tóir orthu. Bhí an-spórt acu! 

Ag deireadh an tráthnóna chuaigh na páistí abhaile. Thóg na páistí balún agus 
mála féasta leo. Bhí siad tuirseach traochta ach sona sásta. 
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Ceisteanna
1. Cá ndeachaigh na páistí ó rang a sé? 

 

2. Cé mhéad bronntanais a bhí ar an mbord?  

 

3. Cén sórt cluiche a d'imir na páistí? 

 

4. Cad a d'ith na páistí? 

 

5. Cé a thog amach an cáca breithe? 

 

6. Cad a bhí na páistí ag canadh? 

 

7. Cad a rinne Mamaí? 

 

8. Cad a thog na páistí abhaile leo? 

 

9. An raibh lá maith ag na páistí? Cén fáth? 
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Freagraí
1. Cá ndeachaigh na páistí ó rang a sé? 

Chuaigh gach páiste ó rang a sé go dtí an cóisir sa ghairdín.

2. Cé mhéad bronntanais a bhí ar an mbord?  

Bhí fiche bronntanais ar an mbord. 

3. Cén sórt cluiche a d'imir na páistí? 

D'imir na páistí cupla cluiche féasta le chéile.  

nó 

D'imir na páistí cluiche peile agus thóraíocht tasice. 

4. Cad a d'ith na páistí? 

D'ith na páistí burgar, sicín agus sceallóga. D'ith siad milseáin de gach sórt agus 

borróga freisin.

5. Cé a thog amach an cáca breithe? 

Thog Dadaí an cáca breithe amach sa ghairdín. 

6. Cad a bhí na páistí ag canadh? 

Bhí na páistí ag canadh "Lá Breithe Sona Duit".

7. Cad a rinne Mamaí? 

Thog Mamaí an píobán amach agus tháinig Mamaí sa tóir na páistí. 

8. Cad a thog na páistí abhaile leo? 

Thóg na páistí balún agus mála féasta leo.

9. An raibh lá maith ag na páistí? Cén fáth? 

Bhí lá maith ag na páistí mar bhí siad ag gáire, agus bhí an-spórt acu. D'ith siad bia 

deas agus d'imir said cluiche maith. 
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