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Cé a dúirt é?  
Ceangail gach carachtar leis an rud a dúirt sé. 

An tOileánach 

Liam

Daideo
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1

Cé a dúirt é?  
Ceangail gach carachtar leis an rud a dúirt sé. 

An tOileánach 

‘Ní rabhas ag Regatta riamh 
roimis seo.’

Liam

‘Nach raibh sé ceaptha 
tosú ag meán lae?’

Daideo

‘Sin é a dúirt Raidió na 
Gaeltachta ach ná tóg
aon cheann dóibh siúd.’

Cormac

‘An bhfuil aon chuimhneamh 
acu ar thosú?’

Aoife

‘An aithníonn tú an dream 
atá sna curacha eile?’

Eoin 

‘Aithním cuid acu.’ 

Caitheamh Aimsire: CEACHT 3
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Mise ar mo Laethanta Saoire  
Tarraing pictiúr. 

 Scríobh cárta go dtí Lug agus Gug. 

An Aimsir – An Fómhar: CEACHT 1

Bearnaí Beach 
Tá Bearnaí Beach imithe ar strae. Tabhair abhaile é. 
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.
.

Mise ar mo Laethanta Saoire  
Tarraing pictiúr. 

 Scríobh cárta go dtí Lug agus Gug. 

Caitheamh Aimsire: CEACHT 9

Bearnaí Beach 
Tá Bearnaí Beach imithe ar strae. Tabhair abhaile é. 
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Béibhinn Bhocht  
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5An Aimsir – An Fómhar: CEACHT 2

Béibhinn Bhocht  

Ná bí ag gol, a Bhéibhinn. 
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Fan Amach Uaithi!  
Greamaigh na pictiúir san ord ceart. 

Scríobh an scéal.
Ansin léigh do do pháirtí é. 

An Aimsir – An Fómhar: CEACHT 6

1 2

3 4

Oideas – Deoch Mheala  
Comhábhair

 uisce te 
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7

Fan Amach Uaithi!  
Greamaigh na pictiúir san ord ceart. 

Scríobh an scéal.
Ansin léigh do do pháirtí é. 

2

4

Modh
 
1. Doirt an t-uisce te isteach sa ghloine.
2. Cuir spúnóg mheala isteach ann.
3. Corraigh go maith é go dtí go mbeidh   
 an mhil leáite.
4. Doirt isteach an sú líomóide.
5. Anois féadfaidh tú é a ól.
6. Bain sásamh as! 

Oideas – Deoch Mheala  
Comhábhair

 uisce te  spúnóg mheala  sú líomóide 

An Aimsir – An Fómhar: CEACHT 7

Bí an-chúramach agus tú ag láimhseáil uisce te! 

Mo Leabharsa - Second Class .ind7   7 25/07/2006   15:00:09



8

An Tine Chnámh  
Léigh an sceitse seo le do mhúinteoir.

Líon na bearnaí. 
Lug:  Léim lasracha móra amach as an dtine agus dódh  

 ______________________  beag a bhí ina seasamh in aice léi.

Gug: Ar dódh ____________  ____________ í?
Lug:  Dódh. Dódh a haghaidh agus a ____________________ .

Gug:  Go sábhála Dia sinn! Is dócha gur chuireadar _______________ 
 ar an otharcharr.

Lug:  Chuireadar. Agus ar an mbriogáid _________________________ 
 chomh maith.

Gug:  An créatúirín bocht. Níor mhaith __________________________  
 go ndófaí ________________________ ná mo lámha.

Lug:  Níor ______________________  liomsa é ach an oiread.

Anois léigh an sceitse in éineacht le do pháirtí. 
Bíodh duine ina Lug agus duine ina Ghug. 

Ócáidí Speisialta – An tSamhain: CEACHT 2

Tomhas 
Léigh an tomhas seo in éineacht le do pháirtí. 

Freagra na tomhaise  __________________________________________

Ainmneacha 
M’ainm féin  __________________________________________________ 

Ainmneacha mo chairde   ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

Níl sé amuigh ort.
Níl sé istigh ort.

Tá sé ort,
Is ní trom leat é. 
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? ? 

? 

? 
? 
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An Tine Chnámh  
Léigh an sceitse seo le do mhúinteoir.

Líon na bearnaí. 
Lug:  Léim lasracha móra amach as an dtine agus dódh  

 ______________________  beag a bhí ina seasamh in aice léi.

Gug: Ar dódh ____________  ____________ í?
Lug:  Dódh. Dódh a haghaidh agus a ____________________ .

Gug:  Go sábhála Dia sinn! Is dócha gur chuireadar _______________ 
 ar an otharcharr.

Lug:  Chuireadar. Agus ar an mbriogáid _________________________ 
 chomh maith.

Gug:  An créatúirín bocht. Níor mhaith __________________________  
 go ndófaí ________________________ ná mo lámha.

Lug:  Níor ______________________  liomsa é ach an oiread.

Tomhas 
Léigh an tomhas seo in éineacht le do pháirtí. 

An bhfuil freagra na tomhaise agaibh? 
Mura bhfuil tá sé ag do mhúinteoir.

Freagra na tomhaise  __________________________________________

Ainmneacha 
M’ainm féin  __________________________________________________ 

Ainmneacha mo chairde   ________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________

Mé Féin: CEACHT 1

Ar chuimhnigh tú ar na ceannlitreacha? 

Níl sé amuigh ort.
Níl sé istigh ort.

Tá sé ort,
Is ní trom leat é. 
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10 Mé Féin: CEACHT 5

Cár saolaíodh tú?  
Cuir na greamaitheoirí sna bolgáin chearta. 

Babúisce  
Labhair faoin bpictiúr. 
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Cár saolaíodh tú?  
Cuir na greamaitheoirí sna bolgáin chearta. 

Babúisce  
Labhair faoin bpictiúr. 

Ócáidí Speisialta – An Nollaig: CEACHT 1
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12 Ócáidí Speisialta – An Nollaig: CEACHT 3

An Rúis 

Léigh an t-alt seo le do mhúinteoir. 

Is tír an-fhuar í an Rúis. Uaireanta bíonn an teocht ag -40°C sa gheimhreadh.  
Is é Moscó an phríomhchathair. Is é an Rúbal an córas airgid atá ann. Tá an 
Rúis dhá chéad babhta chomh mór le hÉirinn. Tá 142 milliún duine ina gcónaí ann.

Pléigh na ceisteanna seo ó bhéal le do pháirtí. 

1. Ar mhaith leat a bheith i do chónaí in áit fhuar mar an Rúis? Cad ina  
 thaobh?
2. An bhféadfá tír eile a ainmniú a bhíonn an-fhuar sa gheimhreadh? 

Bailigh eolas ag baile anocht ar thír atá 
an-fhuar agus inis don rang faoi amárach.

Daidí na Nollag  
Lean na treoracha. 
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An Rúis 

Léigh an t-alt seo le do mhúinteoir. 

Is tír an-fhuar í an Rúis. Uaireanta bíonn an teocht ag -40°C sa gheimhreadh.  
Is é Moscó an phríomhchathair. Is é an Rúbal an córas airgid atá ann. Tá an 
Rúis dhá chéad babhta chomh mór le hÉirinn. Tá 142 milliún duine ina gcónaí ann.

Pléigh na ceisteanna seo ó bhéal le do pháirtí. 

1. Ar mhaith leat a bheith i do chónaí in áit fhuar mar an Rúis? Cad ina  
 thaobh?
2. An bhféadfá tír eile a ainmniú a bhíonn an-fhuar sa gheimhreadh? 

Daidí na Nollag  
Lean na treoracha. 

1. Faigh an leathanach ó do mhúinteoir.
2. Dathaigh éadaí agus lámha Dhaidí na Nollag.
3. Gearr amach corp Dhaidí na Nollag.
4. Gearr amach lámha Dhaidí na Nollag.
5. Gearr na línte briste chun dhá scoilt a dhéanamh.
6. Fill Daidí na Nollag ar an líne láir.
7. Cuir ina sheasamh é.
8. Cuir lámha Dhaidí na Nollag isteach tríd an dá scoilt.
9. Tabhair abhaile leat é. 

Ócáidí Speisialta – An Nollaig: CEACHT 5
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 7

 6  

 4
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Crosfhocal na Nollag 
Líon isteach an crosfhocal. 

Trasna 
1. Ithimid don dinnéar é Lá Nollag. (6)
3. Saolaíodh Íosa ann. (6)
4. Focal eile ar ‘bronntanas’. (6)
7. Maireann sé sa Mhol Thuaidh. (5, 2, 6)
8. Athair Íosa. (6) 

Síos 
2. Crann a mhaisítear. (5, 6)
5. Rugadh an leanbh seo Oíche Nollag. (4)
6. Máthair Íosa. (5)
 

Ócáidí Speisialta – An Nollaig: CEACHT 5

Bróna Ní Laoi 
Labhair faoin bpictiúr.  

 

Cad a d’ith Bróna?

Liostaí
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Crosfhocal na Nollag 
Líon isteach an crosfhocal. 

An Teilifís / Bia: CEACHT 1

Bróna Ní Laoi 
Labhair faoin bpictiúr.  

 

Cad a d’ith Bróna? Cad is dóigh leat ba cheart  
do Bhróna a ithe?

Liostaí
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Caitheamh Aimsire  
Léigh na habairtí agus scríobh 

faoin bpictiúr ceart iad. 

1. Is breá leis a bheith ag snámh.
2. Is breá leo a bheith ag imirt cispheile.
3. Is breá leo a bheith ag féachaint ar an dteilifís.
4. Is breá léi a bheith ag éisteacht le ceol. 

An Teilifís / Bia: CEACHT 3

Oideas – Anraith Glasraí 
Comhábhair

(Tá díol triúir anseo.)

Modh 
1. Sciúr agus scamhaigh na glasraí.
2 Gearr na cainneanna ina slisní agus grátáil na prátaí agus na cairéid.
3 Leáigh an t-im i sáspan. Coinnigh an teas íseal.
4. Nuair atá an t-im leáite cuir na glasraí sa sáspan, clúdaigh an sáspan,  
 agus cócaráil na glasraí ar feadh 10 nóiméad.
5. Doirt an stoc sicín isteach sa sáspan. Cuir gráinne salainn agus piobair  
 isteach ann chomh maith. Clúdaigh an sáspan agus beirigh an t-anraith ar  
 feadh 30 nóiméad nó go mbíonn na glasraí bog.
6. Doirt an bainne isteach sa sáspan agus corraigh go maith é.
7. Bain sásamh as! 

 

25 g ime 550 ml stoc sicín salann agus 
piobar

75 ml bainne
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Caitheamh Aimsire  
Léigh na habairtí agus scríobh 

faoin bpictiúr ceart iad. 

1. Is breá leis a bheith ag snámh.
2. Is breá leo a bheith ag imirt cispheile.
3. Is breá leo a bheith ag féachaint ar an dteilifís.
4. Is breá léi a bheith ag éisteacht le ceol. 

An Teilifís / Bia: CEACHT 5

Oideas – Anraith Glasraí 
Comhábhair

(Tá díol triúir anseo.)

Modh 
1. Sciúr agus scamhaigh na glasraí.
2 Gearr na cainneanna ina slisní agus grátáil na prátaí agus na cairéid.
3 Leáigh an t-im i sáspan. Coinnigh an teas íseal.
4. Nuair atá an t-im leáite cuir na glasraí sa sáspan, clúdaigh an sáspan,  
 agus cócaráil na glasraí ar feadh 10 nóiméad.
5. Doirt an stoc sicín isteach sa sáspan. Cuir gráinne salainn agus piobair  
 isteach ann chomh maith. Clúdaigh an sáspan agus beirigh an t-anraith ar  
 feadh 30 nóiméad nó go mbíonn na glasraí bog.
6. Doirt an bainne isteach sa sáspan agus corraigh go maith é.
7. Bain sásamh as! 

 

25 g ime 550 ml stoc sicín salann agus 
piobar

75 ml bainne

225 g cairéid 2 chainneann 225 g seanphrátaí
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18 Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 2

An gceannófá … dom?

Cad déarfá atá á lorg ag Cáit?

milseáin rothar ríomhaire

liathróid teidí míreanna mearaí

Scríobh na focail seo i gceart.

 arímnnae armeaí  dólihtiar  edití 

 hríamroie  trahor  nisámile

Rudaí ar Díol  
Éist agus dathaigh. 

Ba mhaith liomsa ________________________________  a cheannach. 
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An gceannófá … dom?

ríomhaire

míreanna mearaí

Scríobh na focail seo i gceart.

 arímnnae armeaí  dólihtiar  edití 

 hríamroie  trahor  nisámile

Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 4

Rudaí ar Díol  
Éist agus dathaigh. 

Ba mhaith liomsa ________________________________  a cheannach. 
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20 Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 2

Lean na Treoracha  
Éist le do mhúinteoir agus tabhair Mam agus Cáit  

go dtí an dtigh ceart. 

Anois léigh an sceitse in éineacht le do pháirtí. 
Bíodh duine ina Cháit agus duine ina Mham. 

 Léigh an sceitse seo le do mhúinteoir. 

Rudaí Dara Láimhe  
Cáit: A Mham, tá cara liom tar éis rothar nua a fháil.
Mam: An bhfuil anois?
Cáit: Tá.
 A Mham, an bhféadfainnse rothar nua a fháil? Tá an ceann atá  
 agam róbheag dom.
Mam: B’fhéidir go bhféadfaimis ceann dara láimhe a fháil.
Cáit: Ach is ceann nua glan a fuair Síle – ceann aoibhinn bándearg.
Mam: Is cuma liom cad a fuair sí. Déanfaidh ceann dara láimhe tusa.  
 D’fhéadfaimis éisteacht le ‘Clár na bhFógraí’ ar Raidió na   
 Gaeltachta. 
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21Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 7

Lean na Treoracha  
Éist le do mhúinteoir agus tabhair Mam agus Cáit  

go dtí an dtigh ceart. 

 Léigh an sceitse seo le do mhúinteoir. 

Rudaí Dara Láimhe  
Cáit: A Mham, tá cara liom tar éis rothar nua a fháil.
Mam: An bhfuil anois?
Cáit: Tá.
 A Mham, an bhféadfainnse rothar nua a fháil? Tá an ceann atá  
 agam róbheag dom.
Mam: B’fhéidir go bhféadfaimis ceann dara láimhe a fháil.
Cáit: Ach is ceann nua glan a fuair Síle – ceann aoibhinn bándearg.
Mam: Is cuma liom cad a fuair sí. Déanfaidh ceann dara láimhe tusa.  
 D’fhéadfaimis éisteacht le ‘Clár na bhFógraí’ ar Raidió na   
 Gaeltachta. 
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Cuir an greamaitheoir san áit cheart, dar leat. 

Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 8

Ag Tigh Mhaighréad  

Rothar Cháit  
 

Tá rothar nua agam,
A cheannaigh Mam dom.

Fuair sí é ón Raidió.
Is deas an ceann é gan aon agó.

Is rothar le daingnitheoirí é.
Tá sé deas glan glé.

Tabharfad aire mhaith dó,
Mar chosain sé fiche euro.

Chuas amach le Daid inné.
‘Tóg bog é,’ ar sé.

‘Fan istigh go fóill sa chlós,
Ná himigh amach ar an mbóthar fós.’

‘Tá tú dulta i bhfeabhas inniu.’
Sin é a dúirt mo Dhaid liom.

Is fada liom an lá,
Go raghaimid ag rothaíocht go dtí an dtrá. 

 Léigh an dán seo le do mhúinteoir. 
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Ag Tigh Mhaighréad  

Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 9

Rothar Cháit  
 

Tá rothar nua agam,
A cheannaigh Mam dom.

Fuair sí é ón Raidió.
Is deas an ceann é gan aon agó.

Is rothar le daingnitheoirí é.
Tá sé deas glan glé.

Tabharfad aire mhaith dó,
Mar chosain sé fiche euro.

Chuas amach le Daid inné.
‘Tóg bog é,’ ar sé.

‘Fan istigh go fóill sa chlós,
Ná himigh amach ar an mbóthar fós.’

‘Tá tú dulta i bhfeabhas inniu.’
Sin é a dúirt mo Dhaid liom.

Is fada liom an lá,
Go raghaimid ag rothaíocht go dtí an dtrá. 

 Léigh an dán seo le do mhúinteoir. 

An mó focal is féidir leat a 
dhéanamh as ‘daingnitheoirí’? 
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24 Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 10

Bí cúramach ar do rothar!

Tá clogad 
á chaitheamh agat. 
Téigh suas an dréimire.

Tá soilse ar do rothar. 
Téigh suas an dréimire. 

Tá tú ag rothaíocht 
ar an dtaobh mícheart 
den bhóthar. 
Téigh síos 
an nathair. 

Stop tú 
ag na soilse tráchta. 
Téigh suas an dréimire.

Tá tú ag éisteacht le 
ceol. Téigh síos 

an nathair. 
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Bí cúramach ar do rothar!

Tá clogad 
á chaitheamh agat. 
Téigh suas an dréimire.

Tá tú ag 
rothaíocht ar
 an gcosán. 

Téigh síos an 
nathair. 

Tá paisinéir agat ar 
do rothar. Téigh síos 

an nathair. 

Stop tú ag 
an gcrosbhóthar. 

Téigh suas 
an dréimire. 

Stop tú 
ag na soilse tráchta. 
Téigh suas an dréimire.

Níl do lámha 
ar na cluasa. 

Téigh
síos an 
nathair. 
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26 Ócáidí Speisialta – Lá Fhéile Pádraig: CEACHT 1

Suaitheantas Lá Fhéile Pádraig   
Lean na treoracha. 

1. Faigh an leathanach ó do mhúinteoir. Gearr ina dhá chuid é ar an líne láir.  
 Tabhair leath amháin do do pháirtí.
2. Ná cuir aon dath ar an gciorcal folamh.
3. Cuir dath buí ar an gciorcal leis an gcruit. Cuir dath uaine ar an dá phíosa  
 ribín.
4. Gearr amach na cruthanna ar fad. Gearr fad na línte gearra ar an   
 gciorcal beag.
5. Greamaigh an ciorcal leis an gcruit i lár an chiorcail fholaimh. Greamaigh  
 an dá phíosa ribín taobh thiar den chiorcal.
6. Tabhair abhaile leat é.
7. Caith é Lá Fhéile Pádraig.

Fleá Cheoil 
Líon isteach an crosfhocal.
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Suaitheantas Lá Fhéile Pádraig   
Lean na treoracha. 

1. Faigh an leathanach ó do mhúinteoir. Gearr ina dhá chuid é ar an líne láir.  
 Tabhair leath amháin do do pháirtí.
2. Ná cuir aon dath ar an gciorcal folamh.
3. Cuir dath buí ar an gciorcal leis an gcruit. Cuir dath uaine ar an dá phíosa  
 ribín.
4. Gearr amach na cruthanna ar fad. Gearr fad na línte gearra ar an   
 gciorcal beag.
5. Greamaigh an ciorcal leis an gcruit i lár an chiorcail fholaimh. Greamaigh  
 an dá phíosa ribín taobh thiar den chiorcal.
6. Tabhair abhaile leat é.
7. Caith é Lá Fhéile Pádraig.

Ócáidí Speisialta – Fleá Cheoil: CEACHT 5

Fleá Cheoil 
Líon isteach an crosfhocal.
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28 Ócáidí Speisialta – Fleá Cheoil: CEACHT 7

Fallaí Luimnigh  
Léigh na habairtí agus scríobh sna bolgáin chearta iad. 

An raghaidh tú ag rince in éineacht liom?
Raghaidh mé.
Tabhair dom do lámh.
Tá míobhán i mo cheann agam. 

1. Faigh an leathanach ó do mhúinteoir.
2. Cuir dath ar an bpictiúr agus maisigh an comhartha dorais.
3. Gearr amach an comhartha dorais.
4. Tabhair abhaile leat é.
5. Croch i do rogha áit é. 

Comhartha Dorais Cásca 
Lean na treoracha. 
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Fallaí Luimnigh  
Léigh na habairtí agus scríobh sna bolgáin chearta iad. 

An raghaidh tú ag rince in éineacht liom?
Raghaidh mé.
Tabhair dom do lámh.
Tá míobhán i mo cheann agam. 

Ócáidí Speisialta – An Cháisc: CEACHT 1

1. Faigh an leathanach ó do mhúinteoir.
2. Cuir dath ar an bpictiúr agus maisigh an comhartha dorais.
3. Gearr amach an comhartha dorais.
4. Tabhair abhaile leat é.
5. Croch i do rogha áit é. 

Comhartha Dorais Cásca 
Lean na treoracha. 

Beannachtaí 

na Cásca!
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f g h á c l n m o p l e R f n

D o m h n a c h C á s c a n g

c m b l h p i f e r t ú i t a

c o i u í n g h p s t h n m ó

a c d b t í s n m p c C á c b

b ó i h c f g b l m b r t u e

l h t C i u u g o h d s a t r

n g C h g e b r b m c e r ú T

a t n á B g h p n c g l ó e g

é r g s l c C n m n i d s f c

s D b c n P á l ó f g p L ú f

g h á a r e á í u t r e C g d

r g s f s ó s h l r e u i á ó

í u s i b n c m p ú t r g l r

l é c o i n í n n a C á s c a

Ócáidí Speisialta – An Cháisc: CEACHT 1

Tóraíocht Focal na Cásca 
Léigh na focail seo. Aimsigh sa tóraíocht focal iad. 

coinín na Cásca ubh Chásca Domhnach Cásca

ciseán lus an chromchinn

Teachtaireacht Ríomhphoist  
Léigh an teachtaireacht ríomhphoist seo le do mhúinteoir.
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Tóraíocht Focal na Cásca 
Léigh na focail seo. Aimsigh sa tóraíocht focal iad. 

An Scoil: CEACHT 2

Teachtaireacht Ríomhphoist  
Léigh an teachtaireacht ríomhphoist seo le do mhúinteoir.

 Ó: riomhairiteoranta@eircom.net
 Chuig: scoilliosnasi@eircom.net
 Cc:

 Ábhar: Comórtas! 

 Seolta: 1 Bealtaine 

A Mhúinteoir dhil, 

Tá comórtas ar siúl againn do bhunscoileanna faoi láthair. Caithfidh 
daltaí na scoile litir a scríobh chugainn ag míniú cad ina thaobh a bhfuil 
ríomhaire ag teastáil uathu. Bronnfar ríomhaire mar dhuais ar an rang 
a scríobhfaidh an litir is fearr. 

Mise, le meas, 

Peadar Ó Súilleabháin
Bainisteoir

Ríomhairí Teoranta
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32 An Scoil: CEACHT 3

An Ríomhaire  
Imir cluiche le do pháirtí. 

Anois scríobh na focail ar na lipéid. 

Scoil Náisiúnta Lios na Sí,

Lios na Sí

8 Bealtaine

Ríomhairí Teoranta,

Cill na gColmán,

Co. Mhaigh Eo

A Mhic Uí Shúilleabháin, a chara,

Maidir leis an gcomórtas atá agaibh do scoileanna, 

ba bhreá linne an ríomhaire a bhuachan.

Tá ríomhaire ag teastáil go dóite uainn. Níl ach aon 

ríomhaire amháin sa rang againn agus tá sé sin chomh 

críonna leis an gceo.

Chomh maith leis sin tá buachaill sa rang againn, Muiris, 

a bhfuil deacracht aige scríobh le peann luaidhe. Tá sé 

go maith ag clóscríobh agus bhainfeadh sé an-úsáid as 

an ríomhaire.

Sinne, le meas,

Rang a Dó

Litir 
Léigh an litir seo le do mhúinteoir.

Scríobh na focail seo i gceart.

 hlcu    arlaoánd eprilsáaó   adocsi    sánáicle

 réiptnri   isacórn      récalámhr      taam eucihl
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An Ríomhaire  
Imir cluiche le do pháirtí. 

An Scoil: CEACHT 6

Scoil Náisiúnta Lios na Sí,

Lios na Sí

8 Bealtaine

Ríomhairí Teoranta,

Cill na gColmán,

Co. Mhaigh Eo

A Mhic Uí Shúilleabháin, a chara,

Maidir leis an gcomórtas atá agaibh do scoileanna, 

ba bhreá linne an ríomhaire a bhuachan.

Tá ríomhaire ag teastáil go dóite uainn. Níl ach aon 

ríomhaire amháin sa rang againn agus tá sé sin chomh 

críonna leis an gceo.

Chomh maith leis sin tá buachaill sa rang againn, Muiris, 

a bhfuil deacracht aige scríobh le peann luaidhe. Tá sé 

go maith ag clóscríobh agus bhainfeadh sé an-úsáid as 

an ríomhaire.

Sinne, le meas,

Rang a Dó

Litir 
Léigh an litir seo le do mhúinteoir.

Scríobh na focail seo i gceart.

 hlcu    arlaoánd eprilsáaó   adocsi    sánáicle

 réiptnri   isacórn      récalámhr      taam eucihl
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34 An Scoil: CEACHT 7

Toradh an Chomórtais 
Léigh an teachtaireacht ríomhphoist seo le do mhúinteoir.

 Ó: riomhairiteoranta@eircom.net 
 Chuig: scoilliosnasi@eircom.net
 Cc:

 Ábhar: Comórtas!
 Seolta: 31 Bealtaine

Comhghairdeas libh, a dhaltaí! Is sibhse a bhuaigh an comórtas a bhí 
againn do na scoileanna.

Tiocfaimid go dtí an scoil Déardaoin seo chugainn ar a 12 a chlog meán 
lae chun an ríomhaire a bhronnadh oraibh. 

Mise, le meas, 

Peadar Ó Súilleabháin
Bainisteoir

Ríomhairí Teoranta

scáileán
scanóir

printéir
mata luiche

méarchlár
luch

láraonad próiseála
diosca

Tá tú sa tslí orm! 
Labhair faoin bpictiúr.

Léigh na focail seo. Aimsigh sa tóraíocht focal iad.
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Toradh an Chomórtais 
Léigh an teachtaireacht ríomhphoist seo le do mhúinteoir.

scáileán
scanóir

printéir
mata luiche

méarchlár
luch

láraonad próiseála
diosca

Tá tú sa tslí orm! 
Labhair faoin bpictiúr.

Léigh na focail seo. Aimsigh sa tóraíocht focal iad.

An Scoil: CEACHT 9

a s l d f g h l o p u t r e c b n m l

r t u á b m n l r b t e r b g i p o ú

í e c o r p f d d i o s c a b g r í t

grihtutbgecpiautheh

s d r h i c o n m l u é i g ó d n f m

latsgfópiérntmbcsfó

c b r t á r u í a s l r s b n c é m o

fáimnbceldsherlgaés

n p ó r e t d g h l p c a b u s r e b

hlusdrnriurálhcraém

é r g f s c b m t e r t ó ú l c b n á

fgsreiiopmdtgclíreb

p ú s c á i l e á n l m r b s s d r n

ebieterdmfnclhíuteé

g n ó g l m n t r c n m e í t l á e p

tlfsfoegehciulataml

t g h ú r s t á l r n í e r h l ó b a
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An Cluiche 
Léigh na ráitis seo le do mhúinteoir. 

1. Scóráil Naomh Muire báire.
2. Strac sé mo gheansaí.
3. Chuir sé cor coise fúm.
4. D’éalaíos go bog uaidh.
5. Tharraingíos lascadh breá ar an liathróid.
6. Táim ag dul go dtí an siopa spóirt chun geansaí caide a cheannach. 

Anois cuir an uimhir cheart sa bhosca. 

Caitheamh Aimsire / Éadaí: CEACHT 2 

Ceistneoir  
M’ainm féin __________________________________________________

Ainm mo pháirtí ______________________________________________ 

Dáta _______________________________________________________

Cuir na ceisteanna seo ar do pháirtí.
Cuir 3 sa bhosca ceart.

Ar imrís iománaíocht riamh?      

Ar imrís caid riamh?        

Ar imrís leadóg riamh?       

Ar imrís rugbaí riamh?       

Ar imrís cispheil riamh?       

Ar imrís sacar riamh?       

Ar imrís camógaíocht riamh?      

Cén cluiche is deise leat a imirt? _________________________

Ainmnigh cluiche éigin gur mhaith leat a bheith in ann é a imirt.  

___________________________________________________
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An Cluiche 
Léigh na ráitis seo le do mhúinteoir. 

1. Scóráil Naomh Muire báire.
2. Strac sé mo gheansaí.
3. Chuir sé cor coise fúm.
4. D’éalaíos go bog uaidh.
5. Tharraingíos lascadh breá ar an liathróid.
6. Táim ag dul go dtí an siopa spóirt chun geansaí caide a cheannach. 

Anois cuir an uimhir cheart sa bhosca. 

Caitheamh Aimsire / Éadaí: CEACHT 5

Ceistneoir  
M’ainm féin __________________________________________________

Ainm mo pháirtí ______________________________________________ 

Dáta _______________________________________________________

Cuir na ceisteanna seo ar do pháirtí.
Cuir 3 sa bhosca ceart.

Ar imrís iománaíocht riamh?      

Ar imrís caid riamh?        

Ar imrís leadóg riamh?       

Ar imrís rugbaí riamh?       

Ar imrís cispheil riamh?       

Ar imrís sacar riamh?       

Ar imrís camógaíocht riamh?      

Cén cluiche is deise leat a imirt? _________________________

Ainmnigh cluiche éigin gur mhaith leat a bheith in ann é a imirt.  

___________________________________________________

D’imir Níor imir

Mo Leabharsa - Second Class .ind37   37 25/07/2006   15:01:18



3838 Caitheamh Aimsire / Éadaí: CEACHT 6

Saghsanna Caithimh Aimsire  
Léigh na nathanna seo agus scríobh faoin bpictiúr ceart iad. 

ag iománaíocht
ag marcaíocht capall

ag scátáil
ag snámh

ag imirt caide
ag rámhaíocht

ag dornálaíocht
ag imirt rugbaí 
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Saghsanna Caithimh Aimsire  
Léigh na nathanna seo agus scríobh faoin bpictiúr ceart iad. 

ag iománaíocht
ag marcaíocht capall

ag scátáil
ag snámh

ag imirt caide
ag rámhaíocht

ag dornálaíocht
ag imirt rugbaí 
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An Aimsir – An Fómhar: CEACHT 6

Mo Leabharsa STICKERS- Second Cl1   1 20/07/2006   12:19:40





Mé Féin: CEACHT 5

Is mise Réitseal. 
San Afraic a saolaíodh mé.

Is mise Ailbhe. In Éirinn a saolaíodh mé. 

Is mise Ruairí. I Meiriceá a saolaíodh mé. 

Is mise Róisín. I Sasana a saolaíodh mé. 

Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 8

Mo Leabharsa STICKERS- Second Cl2   2 20/07/2006   12:19:40



Mé Féin: CEACHT 5 Ag Siopadóireacht – Rothar Cháit: CEACHT 8
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Caitheamh Aimsire: CEACHT 6
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Caitheamh Aimsire: CEACHT 6
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