
Caitheamh 

Aimsire

Rang a Trí / Rang a Ceathair



Foclóir



peil Ghaelach



iomáint



camógaíocht



leadóg



leadóg bhoird



badmantan



sacar



rugbaí



cispheil



galf



haca



snámh



tumadóireacht



surfáil



iascaireacht



bádóireacht



damhsa 

Gaelach



ceol



seinm ceoil



canadh



péinteáil



grianghrafadóireacht



drámaíocht



gleacaíocht



lúthchleasaíocht



rothaíocht



clárscátáil



marcaíocht 

chapall



téadléimneach



dreapadóireacht



sciáil



júdó



dornálaíocht



iomrascáil



boghdóireacht



rásaíocht charr



snúcar



ficheall



míreanna 

mearaí



táiplis



leitheoireacht



scríbhneoireacht



cluichíocht



Ceistiúchán



Ceistiúchán

Caitheamh aimsire san uisce

?



Ceistiúchán
Liathróid sa chamógaíocht nó 

san iomáint 

?



Ceistiúchán

Imir ocht bpoll déag le maidí 

?



Ceistiúchán

Déanann tú é ar rothar 

?



Ceistiúchán
Spórt le líon ciorclach agus 

liathróid ag preabadh 

?



Ceistiúchán
An spórt a imríonn Brian Ó 

Drisceoil 

?



Ceistiúchán

Déan ar chapall nó asal é! 

?



Ceistiúchán
Rí, banríon agus caisleán ar 

an mbord 

?



Ceistiúchán

Spórt ar an sneachta

?



Ceistiúchán
Le slat san abhainn nó cois 

farraige 

?



Ceistiúchán

Liathróidí daite ar bhord glas 

?



Ceistiúchán

Spórt le raicéad

?



Ceistiúchán

Éist nó seinn 

?



Ceistiúchán

Cad a dhéanann tú le leabhar 

?



Cad atá ar siúl ag …?

Tá … ag … 



ag imirt 



Tá mé ag imirt peile. 



Tá tú ag imirt iomána / 

camógaíochta. 



Tá sé ag imirt cispheile



Tá sí ag imirt sacair.



Táimíd ag imirt rugbaí.



Tá sibh ag imirt leadóige.



Tá siad ag imirt fichelle / 

táiplise.



ag seinm 



Tá mé ag seinm ar an 

bpianó.



Tá tú ag seinm ar an 

bhféadóg stáin



Tá sé ag seinm ar an 

ngiotár



Tá sí ag seinm ar an 

mbosca ceoil



Táimid ag seinm ar an 

bhfidil.



Tá sibh ag seinm ar na 

píoba uilleann. 



Tá siad ag seinm ar an 

mbainseó.



Tá … ag súgradh. 



Tá … ag surfáil. 



Tá … ag tumadh. 



Tá … ag snámh. 



Tá … ag siúl. 



Tá … ag rith. 



Tá … ag 

dreapadóireacht. 



Tá … ag damhsa. 



Tá … ag canadh. 



Tá … ag eitilt. 



An imríonn tú?

Imrím / Ní imrím…



An imríonn tú?

Imrím / Ní imrím…



An imríonn tú?

Imrím / Ní imrím…



An imríonn tú?

Imrím / Ní imrím…



An dtéann tú?

Téim / Ní théim ag…



An dtéann tú?

Téim / Ní théim ag…



An dtéann tú?

Téim / Ní théim ag…



An seinneann tú?

Seinnim / Ní sheinnim



An seinneann tú?

Seinnim / Ní sheinnim



An seinneann tú?

Seinnim / Ní sheinnim



An seinneann tú?

Seinnim / Ní sheinnim



An seinneann tú?

Seinnim / Ní sheinnim



An ndéanann tú?

Déanaim / Ní dhéanaim



An ndéanann tú?

Déanaim / Ní dhéanaim



An ndéanann tú?

Déanaim / Ní dhéanaim



An ndéanann tú?

Déanaim / Ní dhéanaim



An maith leat?

Is maith liom / Ní maith liom …

Is maith liom / Ní maith liom …

Is maith liom / Ní maith liom …



An maith leat?

Is maith liom / Ní maith liom …

Is maith liom / Ní maith liom …

Is maith liom / Ní maith liom …



An dtaitníonn sé 

leat?

Taitníonn ____ liom / 

Ní thaitníonn _____ liom

Taitníonn ____ liom / 

Ní thaitníonn _____ liom

Taitníonn ____ liom / 

Ní thaitníonn _____ liom



Ar mhaith leat?

Ba mhaith liom / Níor mhaith 

liom dul ag …

Ba mhaith liom / Níor mhaith 

liom dul ag …

Ba mhaith liom / Níor mhaith 

liom dul ag …



An féidir leat?

Is féidir liom / Ní féidir liom …

Is féidir liom / Ní féidir liom … 

Is féidir liom / Ní féidir liom …



An féidir leat?

Is féidir liom / Ní féidir liom …

Is féidir liom / Ní féidir liom … 

Is féidir liom / Ní féidir liom …



Éadaí 

Spoirt



bróga peile



geansaí 

peile



stocaí peile



bríste peile



lámhainní



clogad



camán



sliotar



bríste gairid



culaith 

shnámha



spéaclaí 

snámha



caipín 

snámha



tuáille



triús 

marcaíochta



buataisí 

marcaíochta



Cad atá uait?

Tá … uaim.



Conas atá tú?



Ar = On
orm = on me. Tá ocras orm.

ort = on you. An bhfuil tart ort? 

air = on him. Tá áthas air.

uirthi = on her. Tá brón uirthi. 

orainn = on us. Tá eagla orainn.

oraibh = on ye. An bhfuil fearg

oraibh?

orthu = on them. Tá imní orthu. 



Tá … orm

Tá ocras orm.

Tá tart orm.

Tá áthas orm.

Tá brón orm.



Tá fearg orm.

Tá náire orm.

Tá díoma orm.

Tá ionadh orm.

Tá eagla orm.



Tá mé go breá

Tá mé sona sásta.

Tá mé ar mhuin na muice

Tá mé go maith



Imir: To play  

PAST TENSE – YESTERDAY

Aimsir Chaite

D’imir mé / D’imríomar / D’imir siad

I played / We played / They played

Ar imir Jakub? Níor imir Jakub.

Did Jakub play? Jakub did not play



Imir: To play  

PRESENT TENSE – TODAY

Aimsir Láithreach

Imrím / Imrímid / Imríonn siad

I play every day / We play every day / They play 

every day

An imríonn Jakub? Ní imríonn Jakub

Does Jakub play every day? He does not play every 

day.



Imir: To play  

FUTURE TENSE – TOMORROW

Aimsir Fháistineach

Imreoidh mé / Imreoimid / Imreoidh siad

I will play / We will play / They will play

An imreoidh Jakub? Ní imreoidh Jakub

Will Jakub play? He will not play



Gortaigh: To hurt / injure  

PAST TENSE – YESTERDAY

Aimsir Chaite

Ghortaigh mé / Ghortaíomar / Ghortaigh siad

I injured / We injured / They injured

Ar ghortaigh Jakub? Níor ghortaigh Jakub.

Did Jakub injure? Jakub did not injure



Gortaigh: To hurt / injure  

PRESENT TENSE – TODAY

Aimsir Láithreach

Gortaím / Gortaímid / Gortaíonn siad

I injure every day / We injure every day / They 

injure every day

An ngortaíonn Jakub? Ní ghortaíonn Jakub

Does Jakub injure every day? He does not injure 

every day.



Gortaigh: To hurt / injure  

FUTURE TENSE – TOMORROW

Aimsir Fháistineach

Gortóidh mé / Gortóimid / Gortóidh siad

I will injure / We will injure / They will injure

An ngortóidh Jakub? Ní ghortóidh Jakub

Will Jakub injure? He will not injure



Beir = To catch

(Rang a 5 agus 6 amháin)



Na hUimhreacha

1 = aon chúl amháin 

2 = dhá chúl 

3 = trí chúl 

4 = ceithre chúl 

5 = cúig chúl 

6 = sé chúl 

7 = seacht gcúl 

8 = ocht gcúl 

9 = naoi gcúl 

10 = deich gcúl 



Na hUimhreacha

11 = aon chúl déag

12 = dhá chúl déag

13 = trí chúl déag

14 = ceithre chúl déag

15 = cúig chúl déag

16 = sé chúl déag

17 = seacht gcúl déag

18 = ocht gcúl déag

19 = naoi gcúl déag

20 =    fiche cúl





Dán – Is Róbait Sinn

Róbat ag ól. (x2)

Róbat ag ithe. (x2)

Róbat ag gol. (x2)

Róbat ag gáire. (x2)

Róbat ag troid. (x2)

Róbat ag canadh. (x2)

Róbat ag goid. (x2)

Róbat ag stopadh. (x2)

Le Dominic Ó Braonáin


