
Tráth na gCeist
Ar Fud na Cruinne!
Gníomhaíocht í seo don teaghlach, iarrtar ar 
thuismitheoirí na hiarratais a sheoladh. Ní 
bheifear ag glacadh le ríomhphoist ó dhao-
ine faoi bhun 18 mbliana d’aois.

Freagair na ceisteanna seo thíos. Nuair atá tú críochnaithe is féidir an leathanach a scanadh 
nó pictiúr de a sheoladh chuig: eolas@tuismitheoiri.ie Roghnófar buaiteoir ar an Aoine 20 
Márta. Go n-éirí libh! 

An Duais: An Chruinneog Ghaeilge. Cruinneog nua atá díreach curtha ar an margadh ag an 
gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta.

Babhta 1:  
Na hIlchríocha - Ainmnigh an ilchríoch: 
Cá bhfuil na tíortha/cathracha seo a leanas suite?
1. An tSiria 

2. São Paulo 

3. Lichtinstéin 

4. Camarún 

5. Idaho 

6. Hobart 

7. An Indinéis 

8. Tóga 

9. Wollongong 

10. Monacó 

‘Tiocfaimid
            Slán’



Babhta 3:
Aibhneacha, Aigéin & Locha
1. Ainmnigh an abhainn is faide ar 

domhan. 

2. Ainmnigh an abhainn is faide in Éirinn. 

3. Ainmnigh an tAigéan is mó ar Domhan? 

4. Ainmnigh an loch is mó ar Domhan. 

5. Ainmnigh an loch is mó in Éirinn. 

6. Ainmnigh na trí phríomhloch atá ar 
abhainn na Sionainne.

7. Deirtear go bhfuil arracht ina chónaí sa 
loch seo atá suite in Albain, ainmnigh an 
loch. 

8. Ainmnigh an t-eas is faide ó bharr go 
bun ar Domhan. 

9. Tá eas cáiliúil Niagara suite idir dhá thír. 
Ainmnigh na tíortha sin.

10. Ainmnigh an abhainn is faide san Eoraip.

Babhta 2:
Sléibhte
1. Ainmnigh an sliabhraon atá suite ar an teorann idir An 

Fhrainc agus An Spáinn? 

2. Tá Chimborazo ar an sliabh is airde sa tír seo, ainmnigh an tír. 

3. Tá Kosciuszko ar an sliabh is airde sa tír seo, ainmnigh an tír. 

4. Ainmnigh an sliabh is airde ar Domhan.

5. Síneann Na Sléibhte Creagacha nó Na Rockies ó dheisceart 
Cheanada síos go Albuquerque sna Stáit Aontaithe. 
Ainmnigh an sliabh is airde sa Sliabhraon seo. 

6. Ainmnigh an sliabh is airde san Eoraip. 

7. Ainmnigh an sliabh (bolcán) a phléasc sa bhliain 79 RC agus 
a scrios cathair Pompeii san Iodáil. 

8. Ainmnigh an Sliabh is airde san Afraic 

9. Ainmnigh an sliabh is airde in Éirinn. 

10. Ainmnigh an contae ina bhfuil an sliabh is airde in Éirinn suite.



Ainm an pháiste:

Aois: 

Ainm an tuismitheora:

Seoladh baile:

Seoladh ríomhphoist:

Buaiteoirí na nduaiseanna: Beidh ainm (gan sloinne) & aois an pháiste agus an ceantar arb as dóibh (ní bheidh an seoladh 
iomlán) á bhfoilsiú agus beidh teagmháil ríomhphoist á déanamh le tuismitheoirí le seoltaí srl a dheimhniú. D’fhéadfadh 
go bhfoilseofaí pictiúr nó ábhar ealaíne iarrthóirí faoin gcóras céanna seo freisin. Seolfar na duaiseanna amach sa phost 
tar éis an 29 Márta. Beifear i dteagmháil tríd an seoladh ríomhphoist sa chás is go dtiocfaidh aon athrú ar an dáta seo. 
Scriosfar na sonraí ar fad nuair a thiocfaidh deireadh leis an gcomórtas.

Babhta 4: 
Príomhchathracha: Ainmnigh príomhchathracha na dtíortha seo a leanas:
1. An Eilvéis 

2. An Afganastáin 

3. An Astráil 

4. An Eastóin 

5. An Éigipt 

6. Ceanada 

7. Peiriú 

8. An Chéinia 

9. An tSeapáin 

10. An Chóiré Thuaidh

‘Tiocfaimid
            Slán’


