
FÁILTE GO DTÍ CAISLEÁN CHILL CHAINNIGH
Tá Caisleán Chill Chainnigh os cionn 800 bliain d’aois. An ridire Normannach William Marshall a thóg an Caisleán ar mhaithe le 
cosaint. Mhair muintir Buitléir sa Chaisleán ar feadh os cionn 550 bliain. Bhí siad an-saibhir go deo agus an-mhór le Ríthe agus 

Banríonacha Shasana. Sa lá inniu tá an Caisleán faoi chúram an OOP agus i seilbh mhuintir na hÉireann.

An Parlús Beag: Anseo a bhí seomra 
suí na mban.Cén chuid den pháipéar balla is sine: 
an ceann daite nó an ceann dubh is bán?

An Lusca: Is é seo ceann de na coda is sine den 
chaisleán. Cad a cheapann tú a dhéantaí sna 
fuinneoga beaga ar a dtugtar “poill saighead”?

An Seomra Bia: Bhíodh dinnéar anseo ag cairde 
an teaghlaigh.Cé mhéad cuairteoir atáthar ag súil 
leis anseo?

An Halla Iontrála: Anseo a tháinig 
cuairteoirí na mBuitléarach ar dtús.
Cé mhéad pictiúr atá sa seomra seo?

An Seomra Taipéise: Tá tú anois i gceann 
den 3 thúr chruinne mheánaoiseacha. Má 
fhéachann tú ar an tsíleáil, feicfidh tú go bhfuil 
cruth ar leith ag an seomra. An bhfuil sé cosúil 
le réalta, poll eochrach nó triantán?

An Leabharlann: Anseo a thagadh muintir 
Buitléir i rith an lae chun léitheoireacht 
a dhéanamh nó chun litreacha a scríobh. 
Ainmnigh 2 rud a rinne an teaghlach chun solas 
a chruthú sular tháinig an leictreachas isteach.
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GO RAIBH MAITH AGAT AS CUAIRT A THABHAIRT AR CHAISLEÁN CHILL CHAINNIGH.
TÁ SÚIL AGAINN GUR BHAIN TÚ SULT AS!!



   

An Dorchla Gorm: Anseo a bhí seomraí leapa 
agus seomraí folctha an teaghlaigh. Cén fáth a 
dtugt ar an Dorchla Gorm air, an dóigh leat?

An Parlús: Bhí sé seo ar nós seomra suí don 
teaghlach cé nach raibh aon teilifís ná aon ríomhaire 
ann ag an am. Ainmnigh 2 rud a rinne an teaghlach 
mar chaitheamh aimsire sa seomra?

An Naíolann: Seomra do na leanaí óga a mhair sa 
Chaisleán a bhí anseo. An bhfeiceann tú an uirlis 
cheoil sa seomra?

An Gailearaí Fada: Gailearaí ealaíne mhuintir 
Buitléir a bhí anseo. Nuair a chónaigh na Buitléaraigh 
sa chaisleán bhí os cionn 200 pictiúr acu sa seomra 
seo. Cé mhéad plionta dubh marmair a fheiceann 
tú sa seomra? (bloc cloiche dronuilleogach ar a 
gcuirtear dealbh is ea plionta)

An Seomra Leapa Gorm: Is féidir Abhainn na 
Feoire a fheiceáil ón seomra leapa seo.
An bhfuil a fhios agat cén fáth ar thóg na 
Normannaigh an caisleán cois abhann?

An Chistin: Anseo sa chistin a d’ullmhaíodh 
an cócaire agus na searbhóntaí béilí iontacha 
do mhuintir Buitléir.Cad as atá na potaí déanta: 
copar nó iarann?

An Seomra Leapa Síneach: Tugtar an seomra 
leapa Síneach ar an seomra leapa seo toisc an 
páipéar balla agus dearadh an troscáin sa seomra.
Cad a d’úsáid an teaghlach chun an seomra a 
théamh sular tháinig radaitheoirí isteach?

An Staighre Múrach: Seo staighre an teaghlaigh 
agus tá sé beagnach 200 bliain d’aois.
An féidir leat 2 ainmhí atá snoite sa chloch a 
ainmniú?
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