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Tasc 1: 
Cén fáth a bhfuil obair an fheirmeora 

crua, do bharúil?

Tasc 2: 
Tógann an feirmeoir na huibheacha ar 

maidin. Ainmnigh 5 rud eile a fhaigheann  
muid ón fheirm.
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Oibríonn an feirmeoir go crua i rith na bliana ar fad. San 
earrach, tagann na hainmhithe óga ar an tsaol. Tugann 
an feirmeoir aire dóibh. Feiceann tú na huain ag léim sna 
páirceanna ag an am seo den bhliain.

Sa tsamhradh, bíonn an feirmeoir ag obair sna páirceanna 
den chuid is mó. Baineann sé an féar sa tsamhradh. San 
fhómhar, baineann sé prátaí agus glasraí.

Sa gheimhreadh, coinníonn an feirmeoir an chuid is mó de 
na hainmhithe taobh istigh. Bíonn sé fuar sa gheimhreadh. 
Déanann sé cinnte de go bhfuil siad te go leor agus slán 
sábháilte.

Bíonn ainmhithe difriúla ar an fheirm. Bíonn cearca, capaill, 
muca agus ba ann, mar shampla. Caithfidh an feirmeoir na 
huibheacha a thógáil ar maidin. Ansin, déanann sé cinnte 
de go bhfuil na capaill agus na muca ceart go leor. Ina 
dhiaidh sin, téann sé amach sna páirceanna agus tugann sé 
aire do na ba agus do na caoirigh.

Bíonn cuid mhór rudaí le déanamh ag an fheirmeoir. 
Tosaíonn sé ar an obair go luath ar maidin agus 
críochnaíonn sé go mall san oíche. Bíonn lá fada aige agus 
bíonn tuirse air. Obair chrua atá ann!

An Feirmeoir Ceisteanna

1. Bíonn an feirmeoir ag obair:
 (a) an bhliain ar fad.
 (b) san earrach amháin.
 (c) anois is arís.

2. Cad é a tharlaíonn san earrach?
 (a) Bíonn na hainmhithe taobh istigh
 (b) Tagann na hainmhithe óga ar an tsaol
 (c) Bíonn an feirmeoir ar laethanta saoire

3. Cá huair a bhaineann an feirmeoir na prátaí?
 (a) Sa gheimhreadh
 (b) San earrach
 (c) San fhómhar

4. Coinníonn an feirmeoir na hainmhithe istigh sa  
 gheimhreadh mar:
 (a) ní maith leo an ghrian.
 (b) bíonn sé te.
 (c) bíonn sé fuar.

5. Cá huair a thógann an feirmeoir na huibheacha?
 (a) Ar maidin
 (b) Tráthnóna
 (c) San oíche

6. Cé acu atá fíor? 
 (a) Oibríonn an feirmeoir ar maidin
 (b) Oibríonn an feirmeoir san oíche
 (c) Oibríonn an feirmeoir ó mhaidin go hoíche


