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Diarmuid & Grainne
Anois agus an Múinteoir John i ndiaidh an scéil
faoi Dhiarmuid and Gráinne a insint daoibh
feicfidh muid an eireoidh go maith libh sa tráth na
gceist tapa thíos. Freagraí ag bun an leathanaigh,
agus déan iarracht gan fhéachaint go dtí go
mbíonn na ceisteanna uilig freagraithe agat.
01 B
 a í Gráinne iníon Ardrí na hÉireann.
Fíor nó bréagach?

02 C
 é a d’iarr ar Ghráinne é a phósadh?

03 B
 hí Diarmuid ina ghaiscíoch nárbh fhiú tada é.
Fíor nó bréagach?

04 C
 én contae inar tháinig Gráinne agus Diarmuid
ar thorc allta?

05 C
 éard a tharla do Dhiarmuid agus é i mbun
troda leis an torc allta?



Breis ábhair ar fáil gach lá ar RTÉ Home School Hub, ar RTÉ 2, RTÉ Player agus rte.ie/learn.

Freagraí Tráth Na gCeist : 1) Fíor, 2) Fionn MacCumhaill, 3) Bréagach, 4) Sligeach,
5) Ghortaigh an torc é, 6) Oisín, 7) Deoch uisce a thabhairt dó óna lámha, 8) Fuair
Diarmuid bás.



08 C
 éard a tharla do Dhiarmuid sa deireadh?


07 C
 éard a bhí le déanamh ag Fionn chun Diarmuid a
shábháil?

06 C
 én t-ainm atá ar mhac Fhionn?

Diarmuid & Grainne

Scéal Dhiarmada agus Gráinne
Dearadh Pictiúir
Thíos, tarraing pictiúir de na rudaí éagsúla a tharla i scéal Dhiarmada agus Gráinne
Fionn ag lorg cead ón Rí Cormac
lena iníon a phósadh

An cóisir gealltanais a bhí ag Fionn agus
Gráinne

Gráinne ag cur na haíonna faoi gheasa
agus ag fógairt a grá do Dhiarmuid

Diarmuid agus Gráinne ag éalú ón gcóisir
gealltanais i dTeamhair

Credit: Courtesy of Twinkl.ie

Scéal Dhiarmada agus Gráinne
Dearadh Pictiúir
Fionn agus na haíonna ag dúiseacht agus
ag fáil amach go bhfuil Diarmuid agus
Gráinne imithe ar a dteitheadh.

Fionn agus a chuid gaiscígh ó na Fianna
ag tóraíocht Dhiarmada agus Gráinne ar
fud na hÉireann.

Torc allta ag ionsaí agus ag
gortú Diarmuid

Fionn os cionn Diarmuid agus é idir
dhá chomhairle faoi é a shábháil lena
chumhachtaí leighis.

Credit: Courtesy of Twinkl.ie

