Ná déan dearmad!

ChorcaI

Tóraíocht

Scroblachóra
(Leathanach dheireanach)

LEABHAR
c
r
i
Pa
OIBRE
LEIBHÉAL
Matamaitice

OIRIÚNACH DO PHÁISTÍ NÍOS ÓIGE

In association with:

STAISIÚN

1

Lorg

Féach ar an gcomhartha taobh leis an mbealach isteach. Cén t-am ag a
ndúnann an pháirc inniu?
An féidir leat dhá line a tharraingt chun trí thriantáin a déanamh?

STAISIÚN

2

Cé mhéad céim atá idir an binse agus an bosca bruscar?

STAISIÚN

Tarraing cruth an chloch mór.

3

Cé chomh fada is atá an Bealach Gorm?

STAISIÚN

4

Cé mhéad crann atá ar an gcosán go dtí an droichead ?

STAISIÚN

5

Tarraing cruth an loch ag samhlú go bhfuil tú ag féachaint ar an loch ón
spéir.

Cén cruth is fearr a mheaitseálann cruth an loch?
STAISIÚN

6

6
Cé mhéad céimeanna ar féidir leat a chomhaireamh
ar fhál an droichid?
Cén cruth atá ar an droichead?

STAISIÚN

7

Ar an mbealach chuig an Droichead Gorm an féidir leat paiste féar
triantánach a fheiceáil?

Yes
STAISIÚN

8

Fál droichead

No

Cén cruth atá ag an Droichead Gorm?

Tarraing an Droichead Gorm ag samhlú go
raibh tú ag féachaint air ón spéir.

8

Droichead gorm

Cé mhéad dronuilleog liath a dhéanann suas an cosán ar an Droichead
Gorm?
BONUS: An bhfuil níos mó ciorcail ná cearnóg ar an Droichead Gorm ?

STAISIÚN

9

9

Tarraing sceitse don fhál feá atá anseo.

Fál feá

10
STAISIÚN

10

Cé chomh leathan is atá tamhan (stoc) an crann?
Crann agus géag

STAISIÚN

11

Cé mhéad péire crainn an féidir leat a fheiceáil?

STAISIÚN

Cé mhéad crann ar chruth cóin atá ann?

12

Cé mhéad crainn bheaga agus crainn mhóra atá ann?

Little
STAISIÚN

13

Big
13

Cé mhéad muc atá ar an ngeata?

Ainmnigh/tarraing na cruthanna ar fad atá ar chuaille an gheata.

Cé chomh fada is a mbíonn an Fheirm Peataí ar oscailt gach lá?

Geata na feirme
peataí

STAISIÚN

14

Cé mhéad níos mó ná an cheapach bláthanna beag is atá an cheapach
bláthanna mór?

14

An ciorcal é an píosa féar i lár an ghairdín?
Conas ar oibrigh tú sin amach?

Gairdín na Rós

Féach ar an gceapach bláthanna agus luaigh an dath is coitianta a
fheiceann tú ann.
STAISIÚN

15

Cén cruth atá ar an gcloch mhór anseo?

STAISIÚN

16

Cé mhéad saighead a fheiceann tú ar an gcomhartha don Chlós Súgartha?

STAISIÚN

17

Cé mhéad píosa adhmad a dhéanann suas an binse?

STAISIÚN

Cé mhéad sorcóir dearga an féidir leat a fheiceáil ?

18

Tóraíocht
Scroblachóra
Mír

Fuair mé é!

Cá háit

Críochnaithe!

Cuir tic leis na rudaí seo de réir mar a thagann tú orthu agus
scríobh cá háit a bhfuair tú iad. Déan cinnte go leann tú leis an
gcuardach agus tú ag siúl timpeall !
Mír

Uimhir a 0

Ceithre chrann i líne dhíreach

Uimhir a 1

Comharthaí “Keep Dogs On Leashes” Cé mhéad?

Uimhir a 2

Saighead péinteáilte ar an talamh

Uimhir a 3

Droichead ar chruth ‘n’

Uimhir a 4

Sceach ar chruth bíseach

Uimhir a 5

Cruth sé-thaobhach

Uimhir a 6

5 chiorcal ag ardú, cón agus sféar san áit céanna

Uimhir a 7

Luas ar féidir leat tiomáint sa pháirc

Uimhir a 8

an mbeadh Usain Bolt níos tapúla

Uimhir a 9

3 dhiosca dearga agus sorcóir dearg

Fuair mé é!

Cá háit

