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Inis scéal: An rud a tharla
nuair a rinne mo rang dráma!

An Dráma



Fadó, fadó, bhí         banphrionsa ann.

D’fhéach mé amach ar an                                  .

Chuir mé orm an gúna agus an ghruaig agus 

d’fhéach mé sa

‘Tá mé cinnte go bhfaca mé         ina stoca!’

‘Tá mé cinnte go bhfaca mé         ina stoca!’

Suas leis an                                . 
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Pioc an focal ceart ón 
mbosca agus cuir isteach san

abairt cheart é!

claíomh lucht féachana scáthán
túr seachtar an-taitneamh



“Táimid chun dráma a dhéanamh!”

Ní fhaca mé caisleán chomh 
déistineach leis riamh!

Bhreathnaigh mo chlann 
go hiontach!

Tháing Prionsa Dathúil ar chapall bán.
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Léigh an abairt faoin mbosca. 
Tarraing pictiúr sa bhosca chun

an abairt a léiriú!



D’fhéach mé sa scáthán.

Rug mé greim ar rópa an chaisleáin.

Bhí an caisleán péinteáilte. Bándearg agus buí 
a bhí sé anois.

Chuir draíodóir gránna na banphrionsaí faoi 
ghlas sa túr ard.
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Cuir an abairt cheart
leis an bpictiúr ceart!



Léigh na habairtí. Cuir san ord ceart iad.  

Scríobh 1 sa bhosca in aice leis an gcéad cheann, 2 in aice leis an dara ceann, 

agus mar sin de. 

Chonaic mé Mam agus Daid agus Mamó amuigh sa halla.

Chuir siad suas an Túr ar dtús.

Amach liom, is mé ag luascadh ar nós moncaí!

Tharraing siad ar na rópaí agus suas leis.

Chuir mé orm an gúna agus an ghruaig agus d’fhéach mé sa scáthán.

Rug mé greim ar rópa an chaisleáin.

Thug Múinteoir Sailí amach na scripteanna.
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Labhair faoin bpictiúr!

Pioc abairt 
amháin agus 
tarraing 
pictiúr de.

b



Léigh na habairtí seo. 

Má tá an abairt fíor, cuir 3sa bhosca. Má tá sé bréagach, cuir  8 sa bhosca. 

Thaitin an gúna go mór le Lísín.

‘Déan tusa páirt an Draíodóra, a Lísín,’ arsa Múinteoir Sailí.

Ní raibh Lísín sásta ar chor ar bith.

Bhí péire spéaclaí ar Mhúinteoir Sailí.

Lig ort gur tusa Lísín sa phictiur. Scríobh síos an rud atá tú ag smaoineamh.
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Labhair faoin bpictiúr!


