
Rang a Ceathair: Irish: Béal Beo 4 
 

Caitheamh Aimsire: Seachtain 3 

Lch 167: Labhair le do chara.  

1. An féidir le Rac snámh? Ní féidir le Rac snámh. 

2. An féidir le Eábha rith? Is féidir le Eábha rith. 

3. An féidir le Ciara eitilt? Ní féidir le Ciara eitilt. 

4. An féidir le Oscar fidil a sheinm? Ní féidir le Oscar fidil a sheinm. 

5. An féidir le Bran surfáil? Ní féidir le Bran surfáil.  

6. An féidir leat eitilt? Ní féidir liom eitilt. 

7. An féidir leat surfáil? Ní féidir liom surfáil. 

8. An féidir leat dreapadóireacht? Is féidir liom dreapadóireacht. 

9. An féidir leat canadh? Is féidir liom canadh? 

10. An féidir leat damhsa? Is féidir liom damhsa. 

Lgh 168 & 169: Ba bhrea liom dul go dtí an Afraic: Freagair na ceisteanna 

1. Tá sceitimíní áthais orthu. 

2. Ní ólfaidh sí an sáile riamh arís.  

3. Bíonn ceacht marcaíochta aici gach seachtain. 

4. Ba mhaith le Ciara dul go dtí an Afraic ar a laethanta saoire. 

5. Ba mhaith le Conor dul ag bádóireacht ar an Níl san Afraic. 

6. Ba mhaith le Eábha leon nó tíogar agus na hainmhithe allta eile a 

fheiceáil. 

7. Tá plean ag Rac, na páistí a thógáil ar thuras go dtí an Afraic.  

Lch 169: Cén caitheamh aimsire atá agat? Tarraing é agus críochnaigh an 

abairt.  

 

Is féidir liom siúl.  
Lch 169: Labhair le do chara 

1. Cá háit ba mhaith leat dul ar do laethanta saoire? Ba mhaith liom dul go 

dtí an Iodáil. 



2. Ar mhaith leat caitheamh aimsire nua? Ba mhaith liom an bhfeadóg mhór 

a sheinm.  

Lch 170: Focalchuardach: Faigh na Focail! 

 

Lch 170: Cleachtadh a dhéanann máistreacht. (Practise Makes Perfect) 

 



Lch 171: Ná bíodh eagla ort. Glac páirt sa dráma seo. Líon na bearnaí agus 

cuir é de ghlanmheabhair.  

Rac:    An ngortóidh mé mé féin ag marcaíocht ar Oscar?  

Ciara:   Ní ghortóidh tú tú féin in aon chor.  

Conor:   Ná bíodh eagla ort. 

   An imreodh tú cluiche peile, a Raic? 

Rac:   Imreoidh mé cluiche peile. 

Conor:  Imreoimid go léir cluiche peile tar éis an cheachta 

   marcaíochta. 

Ról:   Ní imreoidh mé cluiche peile. Tá an cluiche sin rógharbh. 

   Gortóimid ár gcosa ag ciceáil na liathróide. 

Rac:   Ní ghortóidh mé mo chosa. 

Ról: Imreoidh Rac cluiche peile agus rachaidh mé ag 

marcaíocht ar Oscar. 

Ciara:  Ceart go leor. Beidh gach duine sásta ansin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rang a Ceathair: Irish: Litrigh É Linn 4 
 

Seachtain 3: Caitheamh Aimsire  

 

 

4. Líon na bearnaí  

1. Tosóidh an rugbaí ar a trí a chlog amárach. 

2. Ceannóidh mé liathróid cispheile amárach. 

3. Dúiseoimid ar a hocht maidin amárach. 

4. Baileoidh mé na bratacha amárach. 

5. Ceannóimid deochanna amárach. 

6. Tosóimid le leadóg amárach. 

7. Dúiseoidh mé ar a naoi a chlog amárach. 

8. Baileoimid na camáin amárach.  

 


