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Caitheamh Aimsire: Seachtain 3 

Lch 152: Labhair linn: Bí ag imirt. 

1. An imríonn tú aon cluiche? Imrím peil, iomáint, leadóg agus sacar.  

2. Cathain a bhíonn tú ag imirt? Bím ag imirt sacair gach Satharn. 

3. Ar mhaith leat cluichí eile a imirt? Ba mhaith liom cispheil a imirt. 

4. Cá háit a mbíonn tú ag imirt? Bím ag imirt sacair le BT Harps i dTeampall 

Mór. 

5. Cad iad na cluichí a imríonn tú? Imrím peil, iomáint, leadóg agus sacar. 

6. An bhfuil tú ag imirt spóirt inniu? Tá mé ag imirt iomána.  

7. An raibh tú ag imirt spóirt inné? Bhí mé ag imirt leadóige. 

8. An mbeidh tú ag imirt spóirt amárach? Beidh mé ag imirt peile. 

 

Lch 152: Tarraing tú féin ag imirt trí spórt. Líon na bearnaí.  

 

 

Tá mé ag imirt leadóige.       Tá mé ag imirt sacair.     Tá mé ag imirt iomána. 

 

Lch 153 & 154: Ag ealú arís: Freagair na ceisteanna 

1. Bhí fear an cheamara agus an tuairisceoir thíos ar an talamh. 

2. Bhí Dara ag dul isteach i mbád rámhaíochta. 

3. Léim siad amach as an mbád nuair a shroich siad an bruach. 

4. Theastaigh ón tuairisceoir agallamh a dhéanamh leis na páistí faoi Ríco. 

5. Bhí Róise ag luascadh ar na rópaí agus bhí Pól ag boghdóireacht.  

6. Bhí litreacha agus uimhreacha scríofa ar lapaí Rícó mar is róbat é. 



Lch 154: Labhair le do chara. 

1. Is fearr liom bádóireacht agus boghdóireacht.  

Lch 154: Meaitséail na caithimh aimsire leis na tíortha.  

 

 Iomáint: Éire         

 Rugbaí: An Nua-Shéalainn 

 Tarbhchomhrac: An Spáinn 

 Peil Mheiriceánach: Stáit Aontaithe Mheirceá 

 Haca oighir: Ceannada 

 Sacar: Sasana 

 Rothaíocht: An Fhrainc 

 Surfáil: An Astráil 

 
 
 

Lgh 155/ 156: Beir ar an liathróid. Glac páirt sa dráma seo. Líon na bearnaí agus cuir 

é de ghlanmheabhair.  
 

Tarbh: Beir ar an liathróid seo, a Thíogair. 

Rícó: Béarfaidh mé uirthi, a Thairbh.  

Tíogar: Ní bhéarfaidh tú uirthi. Is liomsa an liathróid sin. 

Rícó: Rug mé ar an liathróid inné. 

Tarbh: Bhí an-spórt againn inné. Chaitheamar an liathróid agus rugamar 

uirthi.  

Tíogar: Beirim uirthi gach lá ag súgradh le Dara agus Beití. 

Dara: Tá liathróid ar an talamh. Beir uirthi, a Róise. 

Pól: Maith thú, a Róise, rug tú uirthi. Caith chugamsa í agus béarfaidh mise 

uirthi.  

Róise: Seo duit, a Phóil. Beir uirthi. 

Dara: Ach, a Phóil, níor rug tú ar an liathróid.  

Pól: An mbéarfaidh tú ar an gceann seo?  

Róise: Ach, a Dhara, níor rug tú uirthi. Caith chugamsa í agus béarfaidh mé ar 

an liathróid.  



Pól: Níl tú chomh maith is a cheapann tú. 

Tíogar: Níl an ceachtar agaibh chomh maith is a cheapann sibh. 

Ríco: Lig sinn isteach sa chluiche. 

Tarbh: Béarfaimid ar gach liathróid a chaitheann sibh.  

 

Lch 156: Seanfhocal: Is maith an t-iománaí an té a bhíonn ar an gclaí. (The 

best hurler is on the ditch) 

 

Lch 157: Meaitseáil agus scríobh 
 

giotár    bainseó  

píoba uilleann  feadóg mhór 

feadóg stáin  fidil 

piano    bosca ceoil 
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Seachtain 3: Caitheamh Aimsire 

 

 

4. Ceangail agus Scríobh 

 

Rug     Beirim 

Beirimid    Cloisimid 

Béarfaidh    Béarfaimid 

Cloisim    Chuala 

Rugamar    Cloisfimid 

Cloisfidh    Chualamar 

 

 

5. Líon na bearnaí 

 

1. Rug mé ar an sliotar inné. 

2. Cloisfidh mé an ceol amárach. 

3. Béarfaimid iasc an tseachtain seo chugainn. 

4. Beirimid ar an liathróid cispheile gach lá. 

5. Chuala mé an bosca ceoil inné. 

6. Cloisim faoi na cluichí gach lá.  

7. Cloisfimid an fheadóg stáin amárach. 

8. Chualamar an bodhrán inné  

 


