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An Dochtúir

Tasc 1: 
Cén fáth a bhfuil obair an dochtúra

tábhachtach, do bharúil?

Tasc 2: 
Is dochtúir é an fear sa scéal.

Ainmnigh 5 phost eile a dhéanann daoine.
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Is mise Pól. Is dochtúir é mo dhaidí agus bíonn sé ag obair 
san otharlann. Cuidíonn sé le daoine atá tinn. In amanna 
téann sé amach san otharcharr má bhíonn duine éigin 
iontach tinn. Bíonn altra ag cuidiú leis go minic.

Is duine iontach cineálta agus cliste é mo dhaidí. Tá dath 
bán ar a chóta. Tá mála dubh aige. Tá steiteascóp aige. Níl 
cead agam é a úsáid ach lá amháin lig sé dom éisteacht le 
mo chroí féin. Chuir fuaim mo chroí iontas an domhain orm!

Bíonn mo dhaidí ag obair go crua an t-am ar fad. Nuair 
a bhí muid ar laethanta saoire i mí Lúnasa, chonaic muid 
fear ag titim ar an tsráid. Ní raibh sé ábalta bogadh. 
Chuaigh mo dhaidí trasna agus chuidigh sé leis. Chuir 
sé ina luí mar is ceart é. Chuir sé scairt ar an otharcharr 
agus d’fhan sé leis go dtí gur tháinig an t-otharcharr.

Chuir an fear cárta beag chuig mo dhaidí tamall ina 
dhiaidh sin agus scríobh sé: ‘Tá mé go fóill beo mar 
chuidigh tú liom. Go raibh míle maith agat!’ Bhí Daidí 
millteanach sásta leis an chárta sin. Déanann dochtúirí 
obair iontach tábhachtach.

CeisteannaAn Dochtúir

1. Cén post atá ag daidí Phóil?
 (a) Is múinteoir é
 (b) Is altra é
 (c) Is dochtúir é

2. Cé a chuidíonn leis an dochtúir in amanna?
 (a) Otharcharr
 (b) Altra
 (c) Fiaclóir

3. Cad é a rinne Pól leis an steiteascóp?
 (a) Chuir sé sa mhála é
 (b) D’éist sé lena chroí féin
 (c) D’éist sé le ceol

4. Cad é a tharla nuair a bhí siad ar laethanta saoire?
 (a) Thit duine éigin
 (b) Bhí stoirm ann
 (c) Bhí tine ann

5. Nuair a fuair Daidí an cárta bhí:
 (a) eagla air.
 (b) ocras air.
 (c) áthas air.

6. Cén fáth ar scríobh an fear an cárta, do bharúil?
 (a) Bhí sé míshásta leis an dochtúir
 (b) Bhí sé sásta leis an dochtúir
 (c) Bhí sé ar laethanta saoire


