Aonad 1 Ceacht 1

Mé Féin
Bí ag Léamh

Róisín is ainm di.

Ruairí is ainm dó.

Oisín is ainm dó.

Liam is ainm do mo chara.

Bran is ainm do mo chara.

Niamh is ainm do mo chara.

Niamh agus Róisín is
ainm dóibh.

Liam agus Ruairí is
ainm dóibh.

Ciara agus Oisín is
ainm dóibh.

Obair Bheirte
1 Cad is ainm dó?
2 Cad is ainm di?
___ is ainm ___.		
___ is ainm ___.
3 Cad is ainm do na buachaillí?
4 Cad is ainm do na buachaillí?
___ agus ___ is ainm dóibh.		 ___ agus ___ is ainm ___.
5 Cad is ainm do na cailíní?
6 Cad is ainm do na cailíní?
___ agus ___ is ainm ___.		
___ agus ___ is ainm ___.
7 Cad is ainm do na páistí?
8 Cad is ainm do na páistí?
___ agus ___ is ainm ___.		
___ agus ___ is ainm ___.
9 Cad is ainm duit?
10 Cad is ainm do do chara?
________________.		
___ is ainm ___ mo chara.
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Aonad 1 Ceacht 1

Alanna
Tháinig mé ó Bhaile Átha Cliath
Le mo bhainseo ar mo ghlúin.
Chuaigh mé go Corcaigh
Mar is ann a bhí mo rún.
Bhí stoirm ann is bhí goimh sa ghaoth
Nuair a bhí mé ar mo shlí.
Nuair a chonaic mé mo ghrá geal
Bhí áthas ar mo chroí.
Ó Alanna, is tusa mo rún.
Tháinig mé ó Bhaile Átha Cliath
Le mo bhainseo ar mo ghlúin.

Scríobh an dán i do chóipleabhar.
Tarraing pictiúr.
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Mé Féin – Aonad 1 Ceacht 2

Bí ag Léamh
Cé hé sin?

Cé hé sin?

Cé hí sin?

Cé hí sin?

Sin é an feirmeoir.

Sin é an siopadóir.

Sin í an dochtúir.

Sin í an múinteoir.

Cé hiad sin?

Cé hiad sin?

Cé hiad sin?

Cé hiad sin?

Sin iad Oisín agus
Niamh.

Sin iad Ruairí agus
Róisín.

Sin iad Mamaí agus
Daidí.

Sin iad na páistí

Cé hiad sin?

Cé hiad sin?

Cé hiad sin?

Cé hiad sin?

Sin iad na cailíní.

Sin iad na buachaillí. Sin iad na páistí.

Sin iad na múinteoirí.

Obair Bheirte
1 Cé hé sin?
2 Cé hí sin?
Sin ___ ____. 		 Sin ___ ____.
3 Cé hí sin?
4 Cé hé sin?
Sin ___ ____.		Sin ___ ____.
5 Cé hiad sin?
6 Cé hiad sin?
Sin ____ na cailíní. 		 Sin ___ na buachaillí.
7 Cé hiad sin?
8 Cé hiad sin?
Sin ___ na múinteoirí.		 Sin ____ na páistí.
9 Cé hiad sin?
10 Cé hiad sin?
Sin __ Mamaí agus Daidí.		 Sin __ ____ _____.
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Aonad 1 Ceacht 3

Bí ag Léamh
Tú!

Sibh!

Léim go hard.

Léimigí go hard.

Rith go tapa.

Rithigí go tapa.

Caithigí na liathróidí.

Caith an liathróid.

Pioc suas na páipéir.

Piocaigí suas na páipéir.

Déan líne.

Déanaigí líne.
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Mé Féin – Aonad 1 Ceacht 4

Bí ag Scríobh

Spraoi le Briathra

Tú

Ordú
Sibh
aigí
igí

Léim

Léim___

Rith

Rith___

Caith

Caith___

Pioc

Pioc___

Déan

Déan___

Tóg

Tóg___

Cuir

Cuir___

Beir

Beir___

Suimeanna Focal

1 Rith go tapa.
Rith ___ go tapa.
2 Léim go hard.
Léim ___ go hard.
3 Caith an liathróid.
Caith ___ na liathróidí.
4 Beir ar an liathróid.
Beir ___ ar na liathróidí.
5 Pioc suas na páipéir.
Pioc ___ suas na páipéir.
6 Déan líne.
Déan ___ líne.
aigí
igí

1

2

Pioc + aigí = Piocaigí

Caith + igí = Caithigí

3

4

Beir + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Déan + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

5

6

Tóg + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Rith + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

7

8

Léim + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Cuir + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _
5
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Aonad 1 Ceacht 4

Bí ag Léamh Mo Laethanta Saoire
Cá raibh tú ar
do laethanta saoire?

Ar thaitin do
laethanta saoire leat?

Bhí mé i nGaillimh.
Gaillimh

Gaillimh

Cá raibh tú ar
Cá raibh tú ar
Ar
thaitin do
Ar thaitin do Thaitin mo laethanta
Thaitin mo lae
Éire
do laethanta saoire?
do laethanta saoire?
laethanta saoire leat?
laethanta saoire
leat?go mór liom.saoire go mór
saoire
Bhí mé i nGaillimh.Bhí mé i nGaillimh.

Éire

Gaillimh

Gaillimh

Éire

Obair Bheirte

Cá raibh
CáCá
raibh
túraibh
artú tú
ar ar
do laethanta
dodo
laethanta
laethanta
saoire?
saoire?
saoire?

Thaitin mo laethanta
saoire go mór liom.

Ar thaitin
ArAr
thaitin
thaitin
do dodo
laethanta
laethanta
laethanta
saoiresaoire
leat?
saoire
leat?
leat?
Bhí mé
BhíBhí
i mé
nGaillimh.
mé
i nGaillimh.
i nGaillimh.

Gaillimh

Éire

Éire

Thaitin
Thaitin
Thaitin
mo laethanta
momo
laethanta
laethanta
saoiresaoire
go
saoire
mór
gogo
liom.
mór
mór
liom.
liom.

1 Cá raibh tú ar do laethanta saoire?
Gaillimh
Gaillimh
Gaillimh

Éire

Gaillimh

2 Ar thaitin do laethanta saoire leat?

Gaillimh
Gaillimh
Gaillimh

________________________________		
________________________________
Éire Éire
Éire

Bratach na
Gaillimhe

Éire Éire
Éire

Bratach
Shligigh

Bratach
Liatroma

Bratach Ros
Comáin

dubh agus bán

glas agus orga

gorm agus buí

Bratach
Mhaigh Eo

marún agus bán glas agus dearg

Bí ag Caint
1 Cén dath atá ar bhratach na Gaillimhe?

2 Cén dath atá ar bhratach Mhaigh Eo?

Tá bratach na Gaillimhe ____ agus ____.		
3 Cén dath atá ar bhratach Shligigh?

Tá bratach Mhaigh Eo ____ agus ____.

4 Cén dath atá ar bhratach Liatroma?

Tá bratach Shligigh ____ agus ____.			
__________________________________
5 Cén dath atá ar bhratach Ros Comáin?
__________________________________
Tarraing na bratacha i do chóipleabhar.
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Mé Féin – Aonad 2 Ceacht 1

Bí ag Léamh An Buachaill Nua
Cad is ainm duit?

Samar is ainm dom.

Chuala na páistí cnag ar an doras. Tháinig
buachaill nua isteach sa seomra ranga.

Bhí mé i mo chónaí in India ach tá mé i
mo chónaí in Éirinn anois. Thaitin India go
mór liom ach is breá liom Éire freisin.

Tá ceathrar i mo chlann.
Tá mé deich mbliana d’aois.
Tá deirfiúr amháin agam.
Tá sí seacht mbliana d’aois.
Níl aon deartháir agam.

‘Fáilte romhat go rang a ceathair,’
arsa an múinteoir.

Shuigh an buachaill síos in aice leis na
páistí eile. Thosaigh na páistí ag caint agus
ag comhrá. Thaitin an buachaill nua go
mór leis na páistí.
7
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Aonad 2 Ceacht 1

Freagair na Ceisteanna
1 Cad a chuala na páistí?

2 Cé a tháinig isteach sa seomra ranga?

3 Cad is ainm don bhuachaill nua?

4 Cén aois é?

5 An mó duine atá ina chlann?

6 An mó deartháir atá aige?

7 An mó deirfiúr atá aige?

8 Cá raibh sé ina chónaí?

9 Cá bhfuil sé ina chónaí anois?

10 Ar thaitin an buachaill nua leis na páistí?

Bí ag Léamh

duine amháin

beirt

triúr

ceathrar

cúigear

seisear

seachtar

ochtar

naonúr

deichniúr

Obair Bheirte
1 Cén aois tú?

2 An mó duine atá i do chlann?

3 An mó deartháir atá agat?

4 An mó deirfiúr atá agat?

5 Cá bhfuil tú i do chónaí?

Bí ag Scríobh
1 Thaitin an ____ go mór leis.

2 Thaitin an ____ go mór leis.

3 Thaitin an ____ go mór leis.

4 Thaitin an ____ go mór leis.

moncaí

madra

cat

crann
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Mé Féin – Aonad 2 Ceacht 2

Bí ag Scríobh

Mé Féin agus mo Chlann

Niamh is ainm dom.
Tá mé deich mbliana d’aois.
Tá mé i rang a ceathair.
Tá mo chuid gruaige fada agus dubh.
Tá mo chuid gruaige díreach.
Níl mo chuid gruaige catach.
Tá mo shúile gorm.
Is cailín ard mé.
Tá cúigear i mo chlann.
Tá deartháir amháin agam.
Oisín is ainm dó.
Tá sé deich mbliana d’aois freisin.
Tá deirfiúr amháin agam.
Ciara is ainm di.
Tá sí trí bliana d’aois.
Róisín is ainm do mo chara.
Tá madra agam.
Bran is ainm dó.
Tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath.

Bí ag Scríobh Mé Féin agus Mo Chlann
●●

Scríobh faoi do chuid gruaige.

●●

Scríobh faoi do chlann.

l

Scríobh faoi do shúile.
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Aonad 2 Ceacht 3

Bí ag Léamh
mé

tú

sé

sí

Oisín is ainm dom.
sinn

Niamh is ainm duit.
sibh

Ruairí is ainm dó.

Róisín is ainm di.

Oisín agus Niamh is
ainm dúinn.

Ruairí agus Róisín is
ainm daoibh.

siad

Liam, Ruairí agus Niamh is ainm dóibh.

Líon na Bearnaí
1 mé: Liam is ainm ____.

2 sé: Oisín is ainm ____.

3 tú: Niamh is ainm ____.

4 sí: Róisín is ainm ____.

5 sí: Ciara is ainm ____.

6 sé: Ruairí is ainm ____.

7 sinn: Oisín agus Niamh is ainm ___.
8 sibh: Ruairí agus Róisín is ainm ___.
9 siad: Liam agus Niamh is ainm ___.
10 na páistí: Ruairí agus Ciara is ainm ___.
11 na buachaillí: Liam agus Oisín is ainm ___.

mé:
tú:
sé:
sí:
sinn:
sibh:
siad:

dom
duit
dó
di
dúinn
daoibh
dóibh

12 na cailíní: Niamh agus Ciara is ainm ___.
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Mé Féin – Aonad 2 Ceacht 3

Óró mo Bháidín
an trá

tonnta
an cuan

mo bháidín
Nach breá í mo bháidín
ag snámh ar an gcuan.
Óró, mo churaichín ó.
Na maidí á dtarraingt go láidir is go buan.
Óró, mo bháidín.

Crochfaidh mé seolta
is gabhfaidh mé siar.
Óró, mo churaichín ó.
Is go hOíche Fhéile Eoin ní thiocfaidh
mé aniar.
Óró, mo bháidín.

Curfá
Óró, mo
Óró, mo
Óró, mo
Óró, mo

Nach éachtach a léimneach thar thonnta ard’
Óró, mo churaichín ó.
Is nach éadrom í iompar aníos thar an trá!
Óró, mo bháidín.

churaichín ó.
bháidín.
churaichín ó.
bháidín.

mo churaichín

na maidí
Scríobh an t-amhrán i do chóipleabhar.
Tarraing pictiúr.
Tarraing an curaichín, na maidí, an trá, an cuan agus na tonnta.
Scríobh na focail in aice leis na pictiúir.
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Aonad 2 Ceacht 4

Bí ag Léamh

India

An Áis
Deilí Nua

An Áis
India

Bhí Samar ina chónaí in India.
Tá India san Áis.
Is tír an-mhór í.
Is í India an seachtú tír is mó
ar domhan.

Tá bratach na hIndia oráiste,
bán agus glas.

India

Labhraíonn daoine Hindi in
Is é Deilí Nua príomhchathair
India. Labhraíonn a lán daoine na hIndia.
Béarla in India freisin.

Tá an Taj Mahal in India.

Itheann daoine rís agus glasraí
in India.
Ní itheann a lán daoine feoil
in India.

Tá leoin, tíogair agus eilifintí in India.
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Mé Féin – Aonad 2 Ceacht 4

Obair Bheirte
An
itheann?

1 Cá bhfuil India?
2 An tír mhór í?

Ní
itheann

Itheann

3 Cad é príomhchathair na hIndia?
4 Cén dath atá ar bhratach na hIndia?
5 An bhfuil an Taj Mahal in Éirinn?
6 An bhfuil an Taj Mahal in India?
7 An itheann daoine rís in India?
8 An itheann daoine glasraí in India?
9 An itheann a lán daoine feoil in India?
10 Ainmnigh na hainmhithe atá in India.
Tarraing agus dathaigh bratach
na hIndia i do chóipleabhar.

Scríobh an Scéal
Tá India san ____.

Bia

Is ____ an-mhór í.

Tarraing bia na hIndia ar an bpláta.

Is í India an ____ tír is mó ar domhan.
Tá bratach na hIndia ____, bán agus glas.
____ daoine rís agus glasraí in India.
Ní ____ a lán daoine feoil in India.
Tá leoin, ____ agus eilifintí in India.

ú
seachtú

An Áis

India

Áis

tíogair
An Áis
Deilí Nua

India

oráiste

ú

Itheann
13
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Aonad 3 Ceacht 1

Bí ag Léamh

Timpiste

Bhí na páistí ag imirt peile
sa pháirc.

Bhuail Oisín i gcoinne Liam.

Leag Oisín Liam de
thimpiste.

Thit Liam go talamh

Ghortaigh sé a chos.

Bhí a ghlúin ag cur fola.

Tháinig an
t-otharcharr
go tapa.

Chuir an múinteoir fios ar
otharcharr.

Scrúdaigh an dochtúir a
chos.

Thóg sí x-gha.

Bhí ar Liam dul go dtí an
t-ospidéal.

Dúirt an dochtúir go raibh
a chos briste.
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Mé Féin – Aonad 3 Ceacht 1

Freagair na Ceisteanna
1 Cad a bhí ar siúl ag na páistí?

Ceisteanna – Inné

2 Ar bhuail Oisín i gcoinne Liam?

Ar?

3 Ar leag Liam Oisín?

3

7

Ar bhuail?

Bhuail

Níor bhuail

5 Ar thit Liam go talamh?

Ar leag?

Leag

Níor leag

6 Ar thit Oisín go talamh?

Ar thit?

Thit

Níor thit

7 Ar ghortaigh Oisín a lámh?

Ar chuir?

Chuir

Níor chuir

8 Ar chuir Oisín fios ar otharcharr?

Ar tháinig?

Tháinig

Níor tháinig

9 Ar scrúdaigh an dochtúir Liam?

Ar ghortaigh? Ghortaigh

Níor ghortaigh

Ar scrúdaigh? Scrúdaigh

Níor scrúdaigh

4 Ar leag Oisín Liam?

10 Ar tháinig Oisín go dtí an t-ospidéal
le Liam?

Spraoi le Briathra
Ceisteanna – Inné
Ar?

3

7

Ar bhuail?
Ar leag?
Ar thit?
Ar chuir?
Ar tháinig?
Ar ghortaigh?
Ar scrúdaigh?

Foclóir
1

__________

2

________

3

ag _ _ _ _ _ _ _

4

x- _ _ _
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Aonad 3 Ceacht 2

Spraoi le Briathra

Inné
h

Amárach
faidh
fidh

Gach Lá
ann
eann

Bhuail
Leag
Thit
Chuir

Scríobh na hAbairtí
1 Bhuail Oisín i gcoinne Liam inné.
______ Oisín i gcoinne Liam gach lá.
______ Oisín i gcoinne Liam amarach.
2 Leag Oisín Liam de thimpiste inné.
______ Oisín Liam de thimpiste gach lá.
______ Oisín Liam de thimpiste amárach.
3 Thit Liam go talamh inné.
______ Liam go talamh gach lá.
______ Liam go talamh amárach.
4 ______ an múinteoir fios ar otharcharr inné.
______ an múinteoir fios ar otharcharr gach lá.
______ an múinteoir fios ar otharcharr amárach

Suimeanna Focal
Gach Lá ann
eann

Amárach faid
h
fidh

1 Buail + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 Buail + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 Leag + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

4 Leag + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 Cuir + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

6 Cuir + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

7 Tit + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

8 Tit + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _
16
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Mé Féin – Aonad 3 Ceacht 2

An Coileach
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an ghealach ina luí,
Is an ghrian ag éirí
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an chearc is a hál,
Ina gcodladh go sámh
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an mhuc ag an doras
Ag iarraidh é a oscailt,
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá muintir an tí
Go léir ag éirí,
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Scríobh an t-amhrán i do chóipleabhar.
17
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Aonad 3 Ceacht 3

Bí ag Léamh San Ospidéal

Cad a tharla?

An bhfuil pian i do
chos anois?

Bhris mé
mo chos.

Thug Mamaí agus Daidí cuairt
ar Liam san ospidéal.

Beidh Liam san ospidéal
ar feadh cúpla lá.

Ar fheabhas! Beidh
laethanta saoire
agam ón scoil.

Bhí pian i mo chos.
Thug altra
instealladh dom.
Níl pian i mo chos
anois.

18
02 BUA NA CAINTE 4 TB (SAMPLE).indd 18

02/04/2019 14:32

Mé Féin – Aonad 3 Ceacht 3

Foclóir Mo Chorp

mo cheann

mo shúil
mo chluas

mo shrón

mo bhéal

mo smig

mo mhuineál

mo ghualainn

mo dhroim
mo bholg

mo thóin
mo ghlúin
mo chos

Tarraing Oisín i do chóipleabhar.
Scríobh na focail in aice leis an bpictiúr.

Bí ag Scríobh
1 Tá pian i ____.

2 Tá pian i ____.

3 Tá pian i ____.

4 Tá pian i ____.

5 Tá pian i ____.

6 Tá pian i ____.

7 Tá pian i ____.

8 Tá pian i ____.

9 Tá pian i ____.

10 Tá pian i ____.
19
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Aonad 3 Ceacht 4

An Nuacht
An Nuacht
Liam is ainm dom.
Tá mé i rang a ceathair.
Oisín is ainm do mo chara.
Bhí mé i Maigh Eo ar mo
laethanta saoire.
Thaitin mo laethanta saoire
go mór liom.

Tá buachaill nua i mo rang.
Samar is ainm dó.
Bhí timpiste agam.
Bhris mé mo chos.
Bhí mé san ospidéal ar feadh
cúpla lá.
Maigh Eo

Éire

Bí ag Léamh

Tuar na hAimsire

An Aimsir
Beidh an lá go hálainn.
Beidh sé te agus tirim.
Beidh an ghrian ag
taitneamh go hard sa spéir.

Scríobh an Nuacht.
Scríobh Tuar na hAimsire.
Tarraing pictiúr.
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Fionn agus an Fathach
Fíochmhar

Mé Féin – Scéal

Is mise an fathach is mó
agus is láidre ar domhan.
Maróidh mé Fionn.
piliúr
Fionn
ina chodladh sámh

fuinneog

blaincéad
ag an doras

sa chúinne
fathach mór láidir

cliabhán

Úna

cathaoir uilleach

in aice na tine

Bí ag caint faoin
bpictiúr.
Scríobh abairtí.
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Scéal

Scríobh an Scéal

Fionn agus an Fathach Fíochmhar
Bhí ____ mór láidir in Éirinn fadó.
Fionn Mac Cumhaill ab ____ dó.
Is mise an fear is ____ in Éirinn.
Tá mé beagnach chomh hard leis ____.
Bhí Fionn agus Úna ina gcónaí i gcaisleán
in aice na ____.
Lá amháin, chonaic siad ____ ar an bhfarraige.

FIONN
bád

na scamaill

mó

farraige

ainm

taoiseach

Bí ag Scríobh
1 Tháinig ___ go dtí an teach.

2 Tháinig ___ go dtí an teach.

3 Tháinig ___ go dtí an teach.

4 Tháinig ___ go dtí an teach.

5 Tháinig ___ go dtí an teach.

6 Tháinig ___ go dtí an teach.

7 Tháinig ___ go dtí an teach.

8 Tháinig ___ go dtí an teach.

an feirmeoir

an báicéir

an búistéir

an fathach

an siopadóir

an ceoltóir

an fear

an dochtúir
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Mé Féin –Measúnú

Líon na Bearnaí
1 sé: Oisín is ainm ___.
2 sí: Niamh is ainm ___.
3 sinn: Oisín agus Niamh is ainm ___.
4 sibh: Ruairí agus Róisín is ainm ___.

mé: dom
tú: duit
sé: dó
sí: di
sinn: dúinn
sibh: daoibh
siad: dóibh

5 siad: Liam agus Ciara is ainm ___.
6 na cailíní: Niamh agus Róisín is ainm ___.
7 na buachaillí: Oisín agus Ruairí is ainm ___.
8 na páistí: Oisín, Niamh agus Ciara is ainm ___.

Foclóir Mo Cheann

mo shrón

mo bhéal

mo shúil

mo chluas

mo smig

mo chuid gruaige

Spraoi le Briathra
Inné
h

Ceisteanna – Inné
Ar?

3

7

Ar bhuail?

Gach Lá
ann
eann

Amárach
faidh
fidh

Chaith sí

Ar leag?

Phioc sí

Ar thit?

Thóg sí

Ar chuir?

Chuir sí

Ar tháinig?

Léim sí

Ar ghortaigh?

Rith sí

Ar scrúdaigh?
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