
Cá rachaimid ar saoire?
T I M P EA LL N A T Í R E

L E  Á I N E  B R EAT H N AC H



Seo linn ar thuras timpeall na tíre!  
An aithníonn tú na háiteanna seo?

Beidh na freagraí ar fáil ag an deireadh!

Ní gá mála a 
phacáil!

An bhfuil tú
réidh?

Ainm na
háite, an 

baile nó an 
chathair, an 
contae, an 
cúige &rl.

Déan liosta
den mhéid
atá ar eolas

agat

Níl uait ach 
peann nó

peann luaidh
agus píosa

páipéir!



1. Cá bhfuil mé?

Tógadh an teach seo i 1751. Tá sé sa pháirc is 
mó in Éirinn, an pháirc céanna ina bhfuil an zú! 
Tá cónaí ar Bród & Síoda anseo chomh maith le 
duine tábachtach. An bhfuil a fhios agat cé hé? 
Tagann go leor daoine ar chuairt chuig an teach 
seo. Bíonn solas ar lasadh san fhuinneog thuas
staighre i gcónaí le fáilte a léiriú.

Cé mhéad atá ar eolas agat? Ainm an duine? 
Ainm an fhoirginimh? Ainm na páirce? An 
chathair? An contae? An cúige? Ar aghaidh
leat!



2. Cá bhfuil mé?
Seo muid ag an dara stad ar ár dturas
timpeall na tíre! Tá airde 241 méadar
ag an gceanntíre seo. Tá cros ag an 
mbarr a chuireadh ann sa bhliain 1950. 
Tá fothrach shean séipéal ar an 
gcnoch darbh ainm Ráithín a Chloig. Tá
siúlóid timpeall an cnoic a cheanglaíonn
dhá bhaile. Leanann an DART an 
bealach céanna.

Cad is ainm don shliabh? Cén baile ina
bhfuil sé? Cén baile atá ar an dtaobh
eile den shliabh? An contae? An cúige? 
Agus ar aghaidh linn!



3. Cá bhfuil
mé?

Cén cruth atá ar na clocha seo? Tá
an chosúlacht ann go bhfuil thart ar
40,000 colúin heicseagánach le 
fheiscint anseo agus go bhfuil siad
beagnach 60 milliún bliain d’aois.

Deirtear gur thóg Fionn MacCumhaill
cosán idir Éire agus Alba le go 
mbeadh sé in ann a namhaid
Benadonner a shroichint. Ach tháinig
eagla ar Benadonner agus tharraing
sé an cosán ón bhfarraige. Seo atá
fágtha anois. 

An féidir leat an áit a ainmniú? An 
contae? An cúige? An tAigéan?



4. Cá bhfuil mé?

Is lárionad an CLG í an áit seo. Tá spás
do 82,300 duine san ionad. Bhí an lámh
in uachtar ag Tiobraid Árann sa chéad
chluiche ceannais a imríodh anseo sa
bhliain 1896. Is féidir turas siúlóide a 
dhéanamh timpeall ar an díon agus
taitneamh a bhaint as radharcanna na
cathrach thíos, mar a rinne Rang a Cúig
& Sé i mbliana! Tá iarsmalann iontach
ann chomh maith!

Tá mé i __________________.



5. Cá bhfuil mé?
Tá an áit seo ar an tuama pasáiste is cáiliúla
in Éirinn agus meastar gur sa bhliain 3,200 
roimh Chríost a tógadh é. Fadó, fadó, fadó!

Ar éirí na gréine, lá Ghrianstad an 
Gheimhridh, an lá is giorra sa bhliain (an 21ú 
Nollaig) téann ga gréine isteach sa tseomra
tríd oscailt bheag agus lasann an áit suas ar
feadh tréimhse gairid. (Más maidin
grianmhar atá ann!)

Cad is ainm don áit álainn seo? Cén abhainn
atá in aice na háite? Cén contae? Cén cúige? 
An bhfuil aon eolas eile agat nó scéal cloiste
agat faoin áit stairiúl seo?



6. Cá bhfuil mé?

Tá an sliabh seo 526 méadar ar
airde. Aolchloch don chuid is 
mó atá sa shliabh seo atá
chomh sean leis an oighearaois. 
Tá bláth ag fás ar an sliabh seo
nach bhfuil le feiscint in aon áit
eile in Éirinn! Ceaptar gur
tháinig an Arenaria ciliata, 
an fringed sandwort, slán tríd
an oighear aois agus go bhfuil
an bláth breis is 100,000 bliain
d’aois.



7. Cá bhfuil mé?

Táimid ag bogadh ar aghaidh
chuig ceann de na Páirceanna
Náisiúnta anois! Tá daoine tar 
éis an tírdhreach seo a cur i
gcompráid leis an ngealach! 

Aolchloch atá anseo don chuid
is mó. Fásann líon mór plandaí
agus bláthanna anseo, plandaí
a fheictear de gnáth i réigiún
Artacha, sna hAlp agus i
réigiún na Meánmhara. 



8. Cá bhfuil mé?
Thóg muintir Brabazon an 
foirgneamh seo sa bhliain 1882. 
Tógadh mar ionad mhargaidh é. 
Buaileann comhairleoirí an bhaile le 
chéile i seomra thuas staighre go 
fóill ach is bialann atá thíos staighre
anois!



9. Cá bhfuil mé?
Thóg Naomh Fionáin agus a chuid
manaigh, mainistir ar an oileán seo sa
6ú aois. Tá 618 céim le dreapadh sula
shroicheanna tú an áit. Bhí cónaí ar na
manaigh sna clocháin . Chuaigh siad ag 
iascaireacht go laethúil. Chaith siad an 
lá ag guí, ag staidéar agus ag 
garraíodóireacht ar an oileán.

Feicfidh tú an-chuid Puifín agus
Gainéad ar an oileán.

Cad is aimn don oileán seo? Agus an 
ceann beag sa chúlra?! An contae? An 
cúige?



10. Cá bhfuil mé?

Tá airde 121m aige seo! Thosaigh
said á thógáil i 2002 agus
chríochnaigh siad é mí Eanair
2003. Is é Ian Ritchie an t-
ailtire. Tá trastomhas 3 mhéadar
ag an mbun agus 15cm ag an 
mbarr. Chosnain sé €4,000,000.

Cad is ainm don struchtúr? Cén
tsráid ina bhfuil sé? An aithníonn
tú an foigneamh stairiúl ar chlé? 
Cén abhainn atá ag bun na sráide? 
An chathair? An contae? An 
cúige? 



11. Cá bhfuil mé?

D’oscail an iarsmalann seo i 2012. Is 
iarsmalann speisialta í seo a dhéanann
comóradh ar rud a tógadh sa cheantar
agus ar thimpiste tubaisteach i stair 
seoltóireachta an domhain.

Cad a tógadh anseo? Cén bhlian a 
tharla an tragóid? Cén chathair ina
bhfuil mé? Cén contae? Cén cúige?



12. Cá bhfuil mé?

Táimid ar chuairt chuig Páirc
Náisiúnta eile anseo. Tá dhá
loch le feiscint. Chruthaigh
sruthanoighir an gleann seo
siar san oighearaois. Tá
fothrach mhainistir Naomh
Caoimhín ann, a tógadh sa 6ú 
h-aois.

Ba mhaith liom dul ag siúl
anseo! Cá bhfuil mé?



13. Cá bhfuil mé?

Táimid ar ais ar an gcósta arís! Ach 
cén fharraige atá os mo chomhair? 
Tá na haillte seo breis is 8km ar
fhad agus tá airde 214m acu ag an 
bpointe is airde. (Sin beagnach 100 
méadar níos airde ná an áit ina
raibh mé ag uimhir 10) Taitníonn an 
áit go mór leis na héanlaithe mara. 
Tá breis is 20 speiceas ann, an 
Crosán (Razorbill), an Seabhac
Seilge (Peregrine Falcon), an Éan
Aille (Guillemot) agus an Puifín san 
áireamh.



14. Cá bhfuil mé?
Níl a fhios againn cathain go díreach
a tógadh an teach seo ach scriosadh i
dtine é sa bhliain 1645 agus tógadh
arís é faoi 1651. Tá an teach suite ar
estáit ina bhfuil breis is 800 acra
talún , le gairdíní cáiliúl a leagadh
amach sa 17ú h-aois. Tháinig William 
Brabazon go hÉirinn i 1534 agus tá
baint ag muintir Brabazon leis an 
estáit go fóill. Bíonn margadh ar siúl i
sean fhoirgnimh na feirme ag an 
deireadh seachtaine. Tá ionad spraoi
sna crainn, áit go mbíonn tú ag 
dreapadh cosúil le h-iora rua! Seans
gur ghlac sibh páirt i gcúrsa constaic
anseo freisin!



15. Cá bhfuil mé?
Thosaigh an tógáil ar an staid 
seo i 2007 agus d’oscail sé i
2010. Roinneann dhá chumann
spóirt an stad agus bíonn
ceolchoirmeacha ar siúl anseo
freisin. Is féidir le 51,700 duine
freastal ar chluiche anseo.

Cad iad an dá phríomhspórt a 
imrítear anseo? Cad is ainm don 
stáisiún DART díreach taobh
leis? Cén chathair ina bhfuil sí? 
Contae? Cúige? An raibh tú ann?



Cá raibh mé?
1. Tá cónaí ar Mícheál D. O hUigínn in Áras an Uachtaráin, Páirc an Fhionnuisce, Baile
Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Cúige Laighean

https://president.ie/en/explore-visit/take-the-virtual-tour/

2. Seo Ceann Bhré. Tá sé i mBré agus tá na Clocha Liath ar an dtaobh eile. Co. Chill 
Mhantáin, Cúige Laighean

3. Clochán an Aifir, an tAigéan Atlantach, Co. Aontroma, Cúige Uladh

https://www.nationaltrust.org.uk/giants-causeway/features/take-a-virtual-tour-of-
the-giants-causeway

4. Tá mé i bPáirc an Chrócaigh! Baile Átha Cliath, Co. Átha Cliath, Cúige Laighean

5. Sí an Bhrú, Brú na Bóinne, Abhainn na Bóinne, Contae na Mí, Cúige Laighean

6. Binn Ghulbain (Ben Bulben), Co. Sligigh, Cúige Chonnacht

7. An Bhoirinn, Co. an Chláir, Cúige Mumhan

https://beta.rte.ie/player/series/an-bhoirinn/TG4_061330?epguid=061331

https://president.ie/en/explore-visit/take-the-virtual-tour/
https://www.nationaltrust.org.uk/giants-causeway/features/take-a-virtual-tour-of-the-giants-causeway
https://beta.rte.ie/player/series/an-bhoirinn/TG4_061330?epguid=061331


Cá raibh mé?
8. Halla an Bhaile, Bré, Co. Chill Mhantáin, Cúige Laighean

9. Sceilg Mhichíl, Sceilg Bheag, Co. Chiarraí, Cúige Mumhan

10. An Túr Solais (The Spire), Sráid Uí Chonaill, Ard Oifig an Phoist (ar chlé), Abhainn na Life, Baile Átha
Cliath, Co. Átha Cliath, Cúige Laighean

11. Iarsmalann an Titanic, 1912 bliain na timpiste, Béal Feirste, Co. Aontroma, Cúige Uladh

12. Gleann Dá Loch, Páirc Náisiúnta Sléibhte Chill Mhantáin, Co. Chill Mhantáin, Cúige Laighean

https://www.wicklowmountainsnationalpark.ie/education/learn-at-home/

13. Aillte an Mhothair, an tAigéan Atlantach, Co. an Chláir, Cúige Mumhan

https://www.cliffsofmoher.ie/about-the-cliffs/nature/

https://www.cliffsofmoher.ie/virtual-visit-tour/

14. Cill Ridire, Bré, Co. Chill Mhantáin, Cúige Laighean

15. Staid Aviva, Bóthar Lansdúin, Rugbaí & Sacar, Baile Átha Cliath, Cúige Laighean

https://www.wicklowmountainsnationalpark.ie/education/learn-at-home/
https://www.cliffsofmoher.ie/about-the-cliffs/nature/
https://www.cliffsofmoher.ie/virtual-visit-tour/


Tá súil agam gur bhain sibh taitneamh as ár dturas timpeall na
tíre! B’fhéidir go bhfuair tú smaointe do do laethanta saoire! 

Coinnigí slán agus bainigí taitneamh as an Samhradh!


