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Spraoi sa Bhaile

Bileog Ghníomhaíochta Spraíúil Mhata
An tseachtain seo in Spraoi sa Bhaile leis na Food Dudes, táimid ag foghlaim faoi sciartha de
thorthaí agus glasraí. Tá sé tábhachtach idir 5 agus 7 sciar de thorthaí agus glasraí a ithe gach lá
le bheith sláintiúil, mar tá bia mar a bheadh breosla ann a thugann fuinneamh dúinn lenár saol a
chaitheamh. An féidir leat cuidiú leis na Food Dudes gníomhaíochtaí comhairimh a dhéanamh? Tá
an mhata tábhachtach agus muid ag foghlaim faoi sciartha agus miosúir.

Bileog A: Fóirsteanach do Naíonáin Shóisearacha agus do Naíonáin Shinsearacha
Bileog B: Fóirsteanach do dhaltaí Idirmheánacha agus Sinsearacha

Treoirlínte:
√

Is féidir na bileoga gníomhaíochta seo a phriontáil amach nó is féidir na ceisteanna
a fhreagairt i gcóipleabhar.

Ná déan dearmad do chuid
oibre a thaispeáint dúinn
ar líne. Cuir an haischlib
#FoodDudesSpraoi léi.
#FoodDudesFun
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Gníomhaíocht Spraíúil
Chomhairimh
Bileog A

Spraoi sa Bhaile

Cuidigh le Rocco na torthaí agus glasraí a chomhaireamh. Ansin, dathaigh isteach iad. Mura bhfuil
printéir agat, déan pictiúr deas daite de na torthaí agus glasraí i gcóipleabhar

Ainm

Comhair na húlla

Comhair na fraocháin ghorma

Freagra: 						

Freagra: 			

Comhair an na píosaí arbhair

Comhair na meacain dhearga

Freagra: 						

Freagra:

Anois, cuidigh le Rocco na ceisteanna a fhreagairt!

1.

An bhfuil níos mó úll ná fraocháin ghorma ann?
Freagra:

2.

An bhfuil níos mó meacan dearg ná píosaí arbhair ann?
Freagra:

3.

Comhair na húlla agus na meacain dhearga, agus cuir le chéile iad.
Freagra:
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Gníomhaíocht Spraíúil
Chomhairimh
Bileog B

Spraoi sa Bhaile

Cuidigh le Razz na torthaí agus glasraí a chomhaireamh. Ansin, dathaigh isteach iad. Mura bhfuil
printéir agat, déan pictiúr deas daite de na torthaí agus glasraí i do chóipleabhar!
Ainm

Comhair na bananaí

Comhair na horáistí

Freagra: 						

Freagra: 			

Comhair na slisíní cúcumair

Comhair na meacain dhearga

Freagra: 						

Freagra:

Anois, cuidigh le Razz na ceisteanna a fhreagairt!

1.

An bhfuil níos mó oráistí ná slisíní cúcamair ann?
Freagra:

2.

Má tá, cad é an difear idir líon na n-oráistí agus líon na slisíní cúcumair?
Freagra:

3.

An bhfuil níos lú slisíní cúcumair ná meacain dhearga ann?
Freagra:

4.

Má tá, cad é an difear idir líon na slisíní cúcumair agus líon na meacan dearg?
Freagra:
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