
    
 

An Roilleach 
Aimsigh an Ceann Corr. 

  
Sa ghníomhaíocht seo, caithfidh tú cuimhneamh ar an 

bpríomheolas a bhaineann leis an éan álainn seo: an roilleach!  

Seo thíos liosta focal a bhféadfadh baint a bheith acu le saol na 
roilleach. Le hé a dhéanamh níos éasca fós, tá na focail roinnte 

ina dtéamaí éagsúla.  

Cuir ciorcal timpeall ar na focail a cheapann tú atá mícheart.  

 

Gnéithe coirp: 

Corp dubh agus bán - gob crúcach - fáinne flannbhuí - cosa gearra - 
cliabhrach dearg - cosa fada flannbhuí - cleití eireabaill fada 

 

Is féidir leo maireachtáil in: 

Éire – Albain – An Spáinn – An Iorua – An Phortaingéil – An Íoslainn – An 
Mol Thuaidh – Oileáin Fharó – An Ghealach 



    
 

 

Is breá leo iad seo a ithe: 

Ruacain - cnónna coill - péisteanna - diúilicíní - sliogéisc - sméara dubha 

 

Beireann siad uibheacha in:  

Tránna creagacha - i gcrainn - tránna gainmheacha - dumhcha gainimh - ar an 
talamh 

 

Maith thú, anois líon isteach na bearnaí sna habairtí trí na focail 
chearta a roghnú ón liosta thíos: 

 

Tá corp an roilligh …… agus …… 

Tá gob ……. ……. aige  

Tá cosa ……. ……. aige 

Tá …… ……. aige timpeall a súl 

Maireann go leor roilleach in ……. ó cheann ceann na bliana 

Baineann an roilleach le grúpa éan a dtugtar “……” air 

Is breá leo a bheith ag ithe sliogéisc, ar nós ……. agus ……. 

Nuair a …… na sicíní amach as an ubh, bíonn siad ……. go han-mhaith le 
nach mbeidh ……. in ann teacht orthu 

 

(Freagraí ar an gcéad leathanach eile... ná bí ag gliúcaíocht!) 

 

Lapairí – Flannbhuí – Thagann – Creachadóirí – Fada – Fáinne – Duaithnithe – 

Flannbhuí – Ruacan – Dubh – Éirinn – Bán – Flannbhuí – Fada – Diúilicíní   
 



    
 

Freagraí! 
Na focail a bhfuil líne fúthu, ní dhéanann siad cur síos ar an roilleach. Ar 

éirigh leat na freagraí cearta a fháil? 

Gnéithe coirp: 

Corp dubh agus bán - gob crúcach - fáinne flannbhuí - cosa gearra - 
cliabhrach dearg - cosa fada flannbhuí - cleití eireabaill fada 

 

Is féidir leo maireachtáil in: 

Éire – Albain – An Spáinn – An Iorua – An Phortaingéil – An Íoslainn – An 
Mol Thuaidh – Oileáin Fharó – An Ghealach 

 

Is breá leo iad seo a ithe: 

Ruacain - cnónna coill - péisteanna - diúilicíní - sliogéisc - sméara dubha 
 

Beireann siad uibheacha in:  

Tránna creagacha - i gcrainn - tránna gainmheacha - dumhcha gainimh - ar an 
talamh 

 

Freagraí ar an ngníomhaíocht ‘líon isteach na bearnaí’: 

Tá corp an roilligh dubh agus bán 

Tá gob fada flannbhuí aige  

Tá cosa fada flannbhuí aige 

Tá fáinne flannbhuí aige timpeall a súl 

Maireann go leor roilleach in Éirinn ó cheann ceann na bliana 

Baineann an roilleach le grúpa éan a dtugtar “Lapairí” air. 

Is breá leo a bheith ag ithe sliogéisc, ar nós ruacan agus diúilicíní. 

Nuair a thagann na sicíní amach as an ubh, bíonn siad duaithnithe go han-
mhaith le nach mbeidh creachadóirí in ann teacht orthu. 


