
Tá séadchomharthaí agus sainchomharthaí ag gach ceann de na 27 dtír 
atá san Aontas Eorpach. Iompaigh na cártaí agus déan iarracht na péirí 
a mheaitseáil. 

Tá níos mó eolais faoi conas na cártaí a phriontáil agus faoi stair gach 
séadchomhartha nó sainchomhartha le fáil ar na leathanaigh seo a leanas. 

Meaitseáil na  
Meaitseáil na  

háiteanna cáiliúla
háiteanna cáiliúla

Is é seo an leagan PDF den chluiche ar líne “Meaitseáil na háiteanna cáiliúla”, atá ar fáil i 
gCúinne na Foghlama: https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks_ga
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Priontáil na leathanaigh ar a 
bhfuil bratacha an Aontais agus 

sainchomharthaí na dtíortha 

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoi 
gach tír atá san Aontas ar leathanaigh 

12-16.

Fill na cártaí ar na línte poncanna agus cuir 
gliú an ar an dá thaobh agus greamaigh le 

chéile iad.

Leag na cártaí amach agus bratach an Aontais 
ag féachaint ort agus déan iarracht na péirí 

bratach a mheaitseáil!

Déan gach cárta a ghearradh 
ar an líne poncanna.

Faigh siosúr atá sábháilte le húsáid do pháistí, 
criáin agus gliú.

Conas na cártaí 
a réiteach
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An tSeicia
In 1357 d’ordaigh Rí Séarlas IV Droichead Shéarlais a thógáil chun an phríomhchathair, 
Prág, a chosaint ar a naimhde. Tá an droichead 516 mhéadar ar fad agus 10 méadar ar 
leithead. Tá 16 áirse air, mar aon le 30 dealbh de naoimh. Má théann tú riamh go Prág, ná 
dearmad súil a choinneáil amach don mhadra atá i gceann de na painéil ar an droichead: 
deirtear go gcuirtear an t-ádh ar an té a thugann cuimilt dó!

An bhfuil eolas agat ar 
na háiteanna seo?

An Bhulgáir
An bhfuil a fhios agat cad is ‘mainistir’ ann? Is áit í ina gcónaíonn agus ina n-oibríonn 
manaigh. Adhrann manaigh Dia, cabhraíonn siad le daoine atá breoite agus bocht agus 
tugann siad aire dá chéile. Is mainistir chlúiteach í ‘Mainistir Rila’ atá suite gar do Shóifia, 
príomhchathair na Bulgáire. Ainmníodh an mhainistir i gcuimhne ar mhanach darbh ainm 
Ivan. Chónaigh sé ina aonar, in uaimh, na céadta bliain ó shin. Rinneadh ‘Naomh Ivan’ 
d’Ivan ina dhiaidh sin agus anois tugann a lán daoine cuairt ar an mainistir a ainmníodh as.

An Bheilg
Seo é an ‘Atomium’. In 1958 a tógadh é, le haghaidh Aonach an Domhain a bhí sa 
Bhruiséil, príomhchathair na Beilge, an bhliain sin. Is léiriú ar mhóilín iarainn é, ach tá 
sé 165 billiún oiread níos mó ná fíormhóilín! Tá naoi liathróid chruinne ann agus iad 
ceangailte dá chéile le feadáin. Is féidir leat dul isteach sna liathróidí nó sciuird a thabhairt 
ar an mbarr in ardaitheoir agus breathnú amach ar an mBruiséil ar fad!

An Danmhairg
‘Nyhavn’ is ainm don chalafort ildaite seo. Ciallaíonn ‘Nyhavn’ ‘calafort nua’ sa Danmhairgis 
ach is é an chaoi gur sheanchalafort Chóbanhávan é, príomhchathair na Danmhairge. Tá an 
calafort lán tithe geala daite ón 17ú céad agus ó thús an 18ú céad, chomh maith le siopaí, 
caiféanna, bialanna agus longa adhmaid stairiúla.

An Ghearmáin
In 1788 a tógadh Geata Brandenburg i mBeirlín agus tá sé ar na sainchomharthaí is mó 
cáil sa Ghearmáin. Dúnadh é in 1961 nuair a tógadh Balla Bheirlín, a bhí ina dheighilt idir 
Oirthear agus Iarthar na Gearmáine. Leagadh an Balla in 1989 agus athaontaíodh an tír 
ina dhiaidh sin. Ó shin i leith, is bealach isteach arís é an geata chuig ceann de na hascaillí 
is áille sa chathair agus is comhartha é d’aontacht na tíre.
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An Eastóin 
Is í Taillinn príomhchathair na hEastóine agus tá an seanbhaile ar na seanbhailte is fearr 
bail san Eoraip. Ach tá Tailllinn nua-aimseartha freisin. Seans gur chuala tú iomrá ar 
‘Silicon Valley’ in California na Stát Aontaithe? Is é sin an áit ar cuireadh tús le gnólachtaí 
ar nós Google agus Facebook. Bhuel, tugtar ‘Silicon Valley na hEorpa’ ar Thaillinn go minic 
mar go bhfuil a lán saineolaithe ríomhaireachta ag obair ann.

An Fhrain
Tá Túr Eiffel Pháras ar na séadchomharthaí is mó clú ar domhan. I gcuimhne ar Gustave 
Eiffel a ainmníodh é, fear ar thóg a chomhlacht an túr le haghaidh Aonach an Domhain, 
a bhí i bPáras in 1889. Ba é Túr Eiffel an struchtúr ab airde de dhéantús an duine go dtí 
1928, nuair a tógadh Foirgneamh Chrysler i Nua-Eabhrac.

An Chróit
Tá clú ar dhíon Eaglais San Marcas i bpríomhchathair na Cróite, Ságrab, as a dhaite atá 
sé: tá ‘armas’ sheanríochtaí na Cróite, na Slavóine agus na Dalmáite le feiceáil air, chomh 
maith le harmas Shágraib, is é sin caisleán bán ar chúlra dearg. Is é is ‘armas’ ann pictiúr 
ina bhfuil dearaí éagsúla, íomhánna de leoin agus de dhragain fiú amháin. Bhí armais an-
choitianta fadó agus bhídís péinteáilte ar sciatha saighdiúirí a bhí ag dul chun cogaidh. Bhí 
a bpictiúir féin ag go leor teaghlach saibhir agus tá armais fós in úsáid ag roinnt daoine 
inniu.

Éire
Is iontas nádúrtha iad ‘Aillte an Mhothair’ i gContae an Chláir, Éire. Tá na hAillte 14 
chiliméadar ar fad agus tugann thart ar 1.5 milliún duine cuairt orthu gach bliain chun 
na carraigeacha, na plandaí, na héin agus fiadhúlra eile a fheiceáil. An bhfuil an scannán 
‘Harry Potter and the Half-Blood Prince’ feicthe agat? Tá Aillte an Mhothair le feiceáil ann... 
déan iarracht iad a aithint an chéad uair eile a bhreathnóidh tú ar an scannán sin!

An Ghréig
Is cnoc ard creagach san Aithin, príomhchathair na Gréige, í an Acrapail agus tógadh an 
iliomad teampall ársa uirthi. Tearmainn do mhuintir na hAithne a bhí sna teampaill le linn 
ionsaithe ar an gcathair. Is é an Partanón an teampall is mó agus is in ómós d’Aitéiné, 
bandia Gréagach na críonnachta agus na cogaíochta, a tógadh é. Is aisti a ainmníodh 
cathair na hAithne.

An Spáinn
Tosaíodh ar an obair ar an Sagrada Familia (Eaglais an Teaghlaigh Naofa) in Barcelona in 
1882 ach níor críochnaíodh riamh í agus tá an obair fós ar siúl. Ba é an t-ailtire clúiteach 
Antoni Gaudí a dhear an eaglais agus meastar go mbeidh sí réidh in 2026, 100 bliain ó 
fuair Gaudí bás.
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An Chipir 
Thart ar 1,200 bliain ó shin a tógadh séipéal San Lazaras in Larnarka na Cipire, os cionn 
thuama San Lazaras. B’fhear é Lazaras a bhí beo le linn ré Íosa. Nuair a fuair Lazaras bás, 
deirtear gur chuir Íosa ina bheatha arís é. Níos déanaí ina shaol, chuaigh Lazaras go dtí 
an Chipir agus ba é céadeaspag na tíre sin é (is é is easpag ann sagart atá ina cheann ar 
dheoise). Is é ‘éarlamh’, nó naomh cosanta, Larnarka é.

An Liotuáin
Is cuid Túr Gediminas den Chaisleán Uachtair i Vilnias, príomhchathair na Liotuáine, an 
t-aon chuid de atá fós ina seasamh. In 1409 a críochnaíodh é. De réir an tseanchais, bhí an 
tArd-Diúc Gediminas ag seilg lá ar bharr cnoic. An oíche sin chonaic sé i mbrionglóid mac 
tíre mór iarainn ar bharr an chnoic chéanna, mac tíre a thosaigh ag uallfairt mar a bheadh 
céad mac tíre ann! Nuair a d’inis sé scéal na brionglóide do dhraoi, dúradh leis gur cheart 
dó cathair a thógáil ar an gcnoc sin. Insíodh dó gur chathair iontach a bheadh inti agus go 
mbeadh clú uirthi ar fud na cruinne.

An Iodáil
Is cathair san Iodáil í Pisa agus in 1173 thosaigh muintir na cathrach ar chloigtheach a 
thógáil ann. Ach nuair a bhain na tógálaithe an dara hurlár amach, chuaigh an túr i mbá 
sa talamh agus leathcheann air. Tá an túr ar fiar ó shin i leith! Rinneadh deimhin de nach 
dtitfeadh an túr agus anois is féidir le turasóirí dul suas na 294 chéim go dtí a bharr.

An Laitvia
Seo é ‘Teach na gCeann Dubh’ atá suite i seanbhaile Ríge, príomhchathair na Laitvia. 
Sa 14ú céad a tógadh ar dtús é, scriosadh é sa Dara Cogadh Domhanda agus atógadh 
in 1995 é. Tá sé ainmnithe i ndiaidh grúpa siopadóirí agus úinéirí long neamhphósta a 
mbíodh féastaí agus cóisirí acu ann. Deirtear gur thosaigh traidisiún na gcrann Nollag nuair 
a chuir na Cinn Dhubha crann in airde agus go ndearna siad ceol agus damhsa timpeall air 
aimsir na Nollag.

An Ungáir
Is é seo an foirgneamh maorga ina bhfuil Parlaimint na hUngáire i mBúdaipeist. Tá sé suite 
ar bhruach abhainn na Danóibe, an dara habhainn is faide san Eoraip. Is é is ‘parlaimint’ 
ann áit a mbuaileann daoine le chéile chun plé agus cinntí a dhéanamh ionas gur féidir 
leo rudaí a bhaint amach sa tír, rudaí ar nós: bóithre a thógáil, na hábhair a mhúintear ar 
scoil a roghnú agus bearta a dhéanamh ar son an chomhshaoil. Tá sé chomh mór sin go 
raibh timpeall 100,000 duine ag teastáil lena thógáil, agus úsáideadh 40 milliún bríce, 
leathmhilliún cloch lómhar agus fiú 40 cileagram óir!

Lucsamburg
Is dún é Fort Thüngen sna ballaí a tógadh timpeall Lucsamburg chun an chathair a 
chosaint ar ionsaithe. In 1732 a tógadh é. Tugtar ‘Na Trí Dhearcán’ air chomh maith mar 
gheall ar na trí dhearcán órga atá ar bharr gach túir. Chun dul isteach sa dún, a raibh díog 
dhomhain mórthimpeall air, bhí tollán fada cloiche faoi thalamh. Is iarsmalann é sa lá atá 
inniu ann.
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An Pholainn
Is é ‘Pálás na hEolaíochta agus an Chultúir’ i bpríomhchathair na Polainne, Vársá, an 
foirgneamh is airde sa tír. Tá sé 237 méadar ar airde. In 1955 a tógadh é agus tá 
amharclanna, iarsmalanna agus pictiúrlann ann. Cuireadh ‘clog na mílaoise’ leis an 
bhfoirgneamh sa bhliain 2000. Tá snáthaid mhór an chloig beagnach ceithre mhéadar ar 
fad!

An Phortaingéil
Is siombail é ‘Túr Belem’ den ré ina ndeachaigh taiscéalaithe na Portaingéile ar fud na 
cruinne ag cuardach críocha nua. In 1519 a tógadh é ar bhruach abhainn na Tágaise chun 
an phríomhchathair, Liospóin, a chosaint.

An Rómáin
Sa Trasalváin, réigiún de chuid na Rómáine, atá Caisleán Bran agus tá clú agus cáil air mar 
gurb é ‘Caisleán an Chunta Dracula’ é. Cé gur carachtar ficseanúil é Dracula, bhí tionchar 
ag saol fíordhuine, Vlad an tSáiteáin, ar an úrscéal ina bhfuil an vaimpír luaite. Agus in 
ainneoin gur dócha nár thug Vlad féin cuairt air riamh, tá Caisleán Bran an-chosúil leis an 
gcaisleán a bhfuil cur síos déanta air san úrscéal.

Málta
In 1577 a osclaíodh Ardeaglais Eoin i Vaileite, príomhchathair Mhálta. Tá an Ardeaglais 
tiomnaithe d’Eoin Baiste. Tugtar ‘Eoin Baiste’ air mar gurbh é a bhaist Íosa Críost. Tá a lán 
léaráidí san Ardeaglais a léiríonn saol Eoin. Ina measc sin tá an tsíleáil agus an altóir atá 
maisithe go gleoite.

An Ísiltír
Tá an sráidbhaile ‘Kinderdijk’ (a chiallaíonn ‘cladán na bpáistí’) suite i gcúige darb ainm 
‘An Ollainn Theas’. Is é is ‘cladán’ ann fál nó balla a thógtar chun talamh a chosaint ar 
an bhfarraige ionas gur féidir an talamh sin a úsáid arís. Tógtar iad taobh leis an gcósta 
de ghnáth. Thart ar 1740, thóg muintir na hÍsiltíre na 19 muileann gaoithe seo chun an 
talamh íseal a choinneáil tirim agus chun an ceantar a chosaint ar thuilte.

An Ostair
Tá a lán sléibhte san Ostair, agus is sa sliabhraon ar a dtugtar ‘na hAlpa’ an chuid is mó 
díobh. Tá na hAlpa chomh mór sin go bhfuil cuid acu i dtíortha eile chomh maith. Is é 
‘Großglockner’ an sliabh is airde san Ostair. Bíonn na hAlpa faoi shneachta sa gheimhreadh 
agus is breá le daoine dul ag sciáil san Ostair dá bharr!
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An Fhionlainn
Tá cruinneachán ard glas, agus ceithre chruinneachán bheaga, ar Ardeaglais Heilsincí, atá 
ina siombail den chathair. Is sainchomhartha so-aitheanta í ag daoine a thagann chun 
na cathrach ar bhád freisin. In 1852 a tógadh í, in ómós don Sár Nioclás, nuair a bhí an 
Fhionlainn ina cuid den Rúis.

An tSlóivéin 
Tá an-tóir ag turasóirí ar Loch Bled, atá in iarthuaisceart na Slóivéine. Tá roinnt foirgneamh 
ar oileán sa loch ach is ar Eaglais na Deastógála is mó a thugtar cuairt. Deirtear go 
gcuirfear an t-ádh ar lánúin nuaphósta má iompraíonn an fear céile nua a bhrídeach suas 
na 99 céim chloiche i dtúr na heaglaise.

An tSualainn
Tá an Ericsson Globe mar a bheadh liathróid ghailf ollmhór ann agus tá sé ar an 
bhfoirgneamh is mó ar domhan a bhfuil cruth leathsféir air. Is é a chiallaíonn ‘leathsféar’ 
‘leathliathróid’. Is airéine faoi dhíon é, a osclaíodh in 1989, agus bíonn comórtais haca 
oighir, seónna agus coirmeacha rac-cheoil ann. Bíonn an Globe faoi shoilse san oíche agus 
is féidir é a fheiceáil ó i bhfad i gcéin!

An tSlóvaic
Tógadh Caisleán na Bratasláive sa 9ú céad agus tá sé suite ar chnoc ard os cionn abhainn 
na Danóibe. Rinneadh go leor athruithe ar an gcaisleán in imeacht na mblianta agus rinne 
tine mhór damáiste dó in 1811. Tá ceithre sciathán sa chaisleán agus túr ar bharr gach 
ceann díobh. Choinnítí rísheoda na hUngáire sa túr thiar theas tráth a bhí an tSlóvaic faoi 
cheannas na nUngárach.


