
Rang a Ceathair: Irish: Béal Beo 4 
 

Caitheamh Aimsire: Seachtain 1 

Lch 155: Labhair le do chara.  

1. Cad atá ar siúl ag Jakub? Tá Jakub ag imirt peile.  

2. Cad atá ar siúl ag Conor? Tá Conor ag seinm ar an bhfeadóg stáin. 

3. Cad atá ar siúl ag Ciara? Tá Ciara ag marcaíocht. 

4. Cad atá ar siúl ag Éabha? Tá Éabha ag léamh. 

5. Cad atá ar siúl ag Bran? Tá Bran ag snámh. 

6. Cad atá ar siúl ag Magda? Tá Magda ag imirt cispheile. 

7. Cad atá ar siúl ag Rac agus Ról? Tá Rac agus Ról ag éisteacht le ceol. 

8. Cad iad na caithimh aimsire atá agat? Téim ag snámh agus ag siúl. Is 

maith liom a bheith ag léamh.  

9. Cé acu is fearr leat? Is fearr liom bheith ag léamh.  

10. An maith leat … (marcaíocht)? Is maith liom / Ní maith liom … 

(marcaíocht).  

Lch 156: Caitheamh Aimsire: Freagair na ceisteanna. 

1. Tá Conor agus Ciara ag dul ag imirt peile. Tá cluiche peile acu.  

2. Is iad na caitheamh aimsire atá ag Conor ná peil agus iomáint. 

3. Is fearr le Ciara marcaíocht.  

4. Caitheann Ciara clogad uirthi agus í ag marcaíocht. 

5. Téann siad ag iascaireacht i gcomhair réaltaí.  

Lch 156: Tasc: Caitheamh aimsire: Tarraing agus scríobh. 

 

snámh bheith ag léamh marcaíocht  



Lch 158: Labhair le do chara 

1. An bhfuil aon caitheamh aimsire agat? Tá alán caitheamh aimsire agam. 

Téim ag snámh agus ag siúl. Is maith liom a bheith ag léamh freisin. 

2. An imríonn tú peil? Ní imrím peil. 

3. An dtéann tú ag iascaireacht? Ní théim ag iascaireacht.  

 

Lch 158: Meaitseáil, scríobh agus dathaigh.  

 

 

 

Tá mé ag seinm 

ar an bhfeadóg 

stáin.  

Tá mé ag seinm 

ar an bpianó.  

Tá mé ag imirt 

sacair.  

Tá mé ag imirt 

iomána.  

Tá mé ag seinm 

ar an bhfeadóg 

mhór.  

Tá mé ag seinm 

ar an ngiotár.   



Lch 159: Criochnaigh na habairtí agus dean an crosfhocal! 

 

Trasna: 

1. damhsa 

6. rugbaí 

8. cispheil 

11. galf 

12. snámh 

 

Síos 

2. marcaíocht 

3. sacar 

4. léamh 

5. fidil 

7. giotár 

9. peile 

10. iomáint 

 
 
 
 
 
 
 

 



Rang a Ceathair: Irish: Litrigh É Linn 4 
 

Seachtain 1: Caitheamh Aimsire  

 

Trasna    Síos 

1. sacar    iomáint 

2. peil Ghaelach   marcaíocht 

3. leadóg    eitpheil 

4. cispheil     rugbaí  

 

 

cispheil; leadóg; 

rugbaí; iomáint 

marcaíocht; peil 

Ghaelach; eitpheil; 

sacar 

 



 

 

 

 

 

 


