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Caitheamh Aimsire: Seachtain 1 

Lch 141: Labhair le do chara.  

1. Cad atá ar siúl ag na páistí ar chlé / ar dheis sa phictiúr? Tá na páistí ar 

chlé ag scátáil. Tá na páistí ar dheis ag seinm ceoil.  

2. Cad atá ar siúl ag Róise, Daid, Mamaí, Dara, Rónán, Beití agus Pól? Tá 

Róise ag damhsa. Tá Daid ag eisteacht le ceol. Tá Mamaí ag léamh ar an 

ríomhleitheoir. Tá Dara ag scátáil ar an gclár scátála. Tá Rónán ag imirt 

peile. Tá Beití ag scipeáil. Tá Pól ag imirt cispheile. 

3. An bhfuil aon chaitheamh aimsire agat? Téim ag snámh agus ag siúl. Is 

maith liom a bheith ag léamh. 

4. Cé acu caithimh aimsire atá ar siúl sa pháirc is maith leat? Is maith liom 

bheith ag damhsa agus bheith ag léamh. Is maith liom bheith ag seinm ar 

an bhfeadóg stáin agus bheith ag éisteacht le ceol.  

5. Cé acu nach maith leat? Ní maith liom sacar.  

6. Cad iad na caithimh aimsire atá ag do dheartháir, dheirfiúr agus 

thuismitheoirí? Imríonn mo dheartháir rugbaí agus sacar. Imríonn mo 

dheirfiúr Arlene cispheil. Téann mo thuismitheoirí ag damhsa.  

 

Lch 141: Tasc: I do chóipleabhar tarraing an caitheamh aimsire is fearr leat 

agus críochnaigh an abairt. Is fearr liom… 

Is fearr liom léamh.  

 

 

 

 

 

 

Lch 143: Cá bhfuil Rícó?  

1. Tá Rícó i bhfolach sa chrann ag féachaint ar na páistí ag sugradh sa 

pháirc.  

2. Bíonn fonn ar dhaoine dul go dtí an pháirc nuair a bhíonn an ghrian ag 

spalpadh.  

3. Taitníonn an bord scátála go mór le Dara. 



4. Bíonn Róise ag damhsa lena cairde. 

5. Ritheann Tarbh amach as an bpáirc agus Rícó ar a dhroim. 

6. Chonaic duine éigin é sa phairc agus chuir sé / sí fios ar an tuairisceoir. 

Lch 143: Labhair le do chara. 

1. Cad a dhéanann tusa sa pháirc? Téim ag siúl sa pháirc.  

Lch 143: Graiméar: Treo ‘thuas’ ‘thíos’ / ‘ag dul suas’ / ‘ag dul síos’ 

1. Tá Dara ag dul síos an sleamhnán. 

2. Tá Rícó thuas ar an sleamhnán. 

3. Tá Pól thíos ar an talamh. 

4. Tá Róise ag dul suas ar an sleamhnán.  

Lch 144: Líon na bearnaí. 

‘Tá mé thuas ar bharr an chrainn,’ arsa Rícó. ‘A Rícó, tar anuas,’ arsa Tarbh. 

‘Tá mé ag dul síos. Níl mé in ann é a fháil,’ arsa Róise. ‘A Thairbh, tar aníos,’ 

arsa Rícó. ‘A Thairbh, fan in aice liom thíos anseo ag bun an chrainn,’ arsa 

Pól. ‘Tá mise ag dul suas chun é a fháil,’ arsa Dara.  

 

Lch 145: Líon an dréimire focail.  

 

Trasna:   Síos 

2. dornálaíocht  1. snámh  

4. marcaíocht  2. iascaireacht 

6. léitheoireacht  5. peil  

10. rothaíocht  7. cispheil 

11. ceol   8. damhsa 

12. leadóg   9. iomáint 

13. haca   10. rugbaí  
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Seachtain 2: Caitheamh Aimsire  

3. Cad iad na focail seo? 

dornálaíocht peil  cispheil 

gleacaíocht  rugbaí iomáint 

4. Ceangail agus scríobh  

damhsa  gleacaíocht  

peil   leadóg 

sacar   rothaíocht 

iascaireacht iomáint 

cispheil  dornálaíocht  

rugbaí  ficheall  

5. Faigh na focail.  

 

6. Scríobh na habairtí seo i gceart. 

1. Bím ag cleachtadh damhsa go minic. 

2. Éirím go luath chun leadóg a imirt. 

3. Is aoibhinn liom dul ag iomáint. 

4. Is breá liom dul ag iascaireacht. 



5. Imrím rugbaí le mo chairde. 

6. Is aoibhinn liom cispheil a imirt.  

 

peil; damhsa; iascaireacht; 

leadóg; iomáint; 

gleacaíocht; cispheil; 

rugbaí; sacar; ficheall; 

dornálaíocht; rothaíocht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Freagair na ceisteanna 

 

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

2. Téim ag snámh ar an Satharn. Téim ag siúl ar an Domhnach. Bím ag 

léamh nuair a bhíonn seans agam.  

3. Ba mhaith liom damhsa gaelach a dhéanamh arís. Rinne mé damhsa 

gaelach nuair a bhí mé óg.  


