
Rang a Ceathair: Irish: Béal Beo 4 
 

Dul Siar: Seachtain 1 

Lch 186: Labhair le do chara.  

1. Cén praghas atá ar an turas scoile? €12 an costas atá ar an turas scoile. 

2. Cén sort éan atá ann? Tá an t-iolar, an ostrais, na peileacáin agus na 

piongainí ann. 

3. Ainmnigh na hainmhithe atá le feiceáil? Tá moncaithe, sioráif, eilifint, 

tíogair agus leoin le feiceáil ann.  

4. Cé mhéad do na múinteoirí? Tá na múinteoirí saor in aisce.  

5. Cá bhfuil an pháirc suite? Tá an pháirc suite i gCorcaigh.  

6. Cá bhfuil tú ag dul ar do turas scoile? Tá mé ag dul go dtí ‘Ionad Náisiúnta 

Uisce’ i mBaile Átha Cliath.  

7. Ar mhaith leat dul go dtí an zú? Cén fath? Níor mhaith. Bhí mé sa zú le mo 

thuismitheoirí riamh. Chonaic mé na hainmhithe go léir riamh.  

8. Cén turas scoile nár thaitin leat? Níor thaitin an músaem liom. 

9. Cén turas scoile ar thaitin leat? Thaitin an turas scoile in Ollscoil Luimnigh 

liom. Bhí lá spóirt againn ann.  

Lgh 187 & 188: An radharc álainn: Freagair na ceisteanna 

1. D’éalaigh na páistí amach as an teach ar a mbarracíní. 

2. Oíche fuar a bhí ann. Bhí an ghealach lán ina suí agus bhí na réaltaí le 

feiceáil sa spéir.  

3. Phleasc Conor amach ag caoineadh. Bhí an-bhrón air mar beidh Rac 

agus Ról ag dul abhaile go luath.  

4. Bhí Pláinéad an Domhain le feiceáil ón spáslong.  

5. Thaitin an radharc go mór leo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lch 188: Tasc: Déan bróisiúr don turas scoile a thaitin go mór leat. 

Lch 188: Labhair le do chara.  

1. Ar mhaith leat a bheith i do spásaire? Níor mhaith liom a bheith i mo 

spásaire.  

2. Ar mhaith leat dul ar thuras i spáslong. Ba mhaith liom dul ar thuras i 

spáslong.  

 

Lch 189: Bhain mé lán na súl as … Meaitseáil, scríobh agus dathaigh.  

 

 

1. Bhain mé lán na súl as mo cluiche 

ríomhaire nua. 

2. Bhain mé lán na súl as mo rothar 

nua. 

3. Bhain mé lán na súl as mo bhord 

scátála nua.  

 

 

 

Ollscoil Luimnigh: Turas Scoile  

Is féidir dul ag snámh agus ag bádóireacht. 

Is féidir cispheil, sacar, haca agus lacrosse a imirt.  

Is féidir dul ag dreapadóireacht ar an mballa dreapadóireachta. 

Lón san aireamh. 

Tá clós spraoi agus bialann ann. 

Turas scoile €12 an duine. 

Múinteoirí saor in aisce.  



Lch 189: Conas a théann tú go dtí Pháinéad Ceoil?  

 

1. Cas ar dheis. 

2. Téigh díreach ar aghaidh. 

3. Cas as chlé. 

 

Rang a Ceathair: Irish: Litrigh É Linn 4 
 

Seachtain 4: Caitheamh Aimsire: Siúl Siar: Lch 63 

1. Scríobh na habairtí seo i gceart. 

1. Ceannóidh mé sliotar amárach. 

2. Tosóidh mé ag imirt leadóige amárach. 

3. Baileoidh mé an liathróid amárach. 

4. Dúiseoidh mé ar a sé a chlog amárach.  

2. Scríobh an freagra ceart. 

1. Ceannóimid 

2. Tosóimid 

3. Baileoimid 

4. Dúiseoimid 

3. Mo Dhialann 

1. Ar an Luan beidh mé ag imirt iomána. 

2. Ar an Máirt beidh mé ag imirt sacar. 

3. Ar an gCéadaoin beidh mé ag imirt peil Ghaelach. 

4. Ar an Déardaoin beidh mé ag imirt leadóige. 

5. Ar an Aoine tosóidh mé ag imirt rugbaí. 

6. Ar an Satharn ceannóidh mé bróga peile nua. 

7. Ar an Domhnach glacfaidh mé sos.  

 

 

 


