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Mise ar Scoil 

Ainm   

Sloinne    

Ainm na scoile 

Rang 

Ainm an mhúinteora 

Tarraing pictiúr díot féin agus tú ar scoil. 
Ansin scríobh abairt chun dul leis. 

Ag Obair Liom - Second Class new.indd   1 26/02/2014   14:28



2

Na Gutaí Gearra   
Abair an fhuaim atá ag gabháil leo seo.

Nach deas é an trá!  
Aimsigh sé dhifríocht. 

Labhair le do pháirtí faoin trá.
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a
e
i
o
u

___________________

___________________

_____________________________________  

_______________

___________________

___________________

___________________

___________________

__________________

Na Gutaí Gearra   
Abair an fhuaim atá ag gabháil leo seo.

Cuir � leis na focail a thosaíonn le guta gearr.

Nach deas é an trá!  
Aimsigh sé dhifríocht. 

a     e     i     o     u

 
 asal   bó    oráiste   aingeal    péist   
 muc   ispíní    cearc    eilifint    otharcharr  
 ubh    cóta    eitleog    instealladh    ulchabhán  

Anois scríobh an focal ceart le gach pictiúr.
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Na Gutaí Fada   
Ainmnigh an rud agus scríobh an guta fada atá san fhocal.
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1 5432

1. Chonaic C_it c_t b_n sa ph_irc. 

2. Bhí s_ _ilifint ag ith_ f_ir. 

3. Th_t Séim_ nuair a bh_ sé ag r_th. 

4. Ní raibh br_g ná st_ca ar Bh_b_. 

5. Cheannaigh L_g agus G_g _ll agus _bh. 

Na Gutaí Gearra agus na Gutaí Fada    
Abair na fuaimeanna.

a á e é i í o ó u ú

Labhair faoi na pictiúir.

a á

e é

i í

o ó

u ú

Líon na bearnaí.
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a o u
i e

Ná dearmad na gutaí a bhfuil síneadh fada orthu.

a i ú e o
i ó á

é

a
í e u

o
a

é i ó a ú

Leathan agus Caol  

Cuir dath dearg ar na gutaí leathana.
Cuir dath gorm ar na gutaí caola.

Na Túschonsain Leathana   

Is gutaí leathana iad seo.

Is gutaí caola iad seo.
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Leathan agus Caol  Na Túschonsain Leathana   

Cuirtear a, o nó u i ndiaidh túschonsain leathain.

Abair na focail seo. Ansin cuir ciorcal thart ar an gceann ceart. 

bád
bosca

doirteal
doras

gúna 
gairdín

lón
lacha

nóinín
Nóirín

rothar
Róisín

tarbh 
tolg

Cormac
capall

fáinne
folcadán 

halla
hata

moncaí
mála

póg
páirc

subh
Sasana

vardrús
Vailintín
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Siollaí 
Cé mhéad siolla atá sna focail seo? 

Na Túschonsain Chaola

Cuirtear e nó i i ndiaidh túschonsain chaoil.

Abair na focail seo. Ansin cuir ciorcal thart ar an gceann ceart. 

beach
bialann

díon
dinnéar

Gearóid 
giotár 

Liam
leon

nead
nimh

rí 
réaltaí

tine 
teilifíseán

citeal
ceapaire

fia
feadóg 

héileacaptar
Hiúdaí

milseáin
Meiriceá

pictiúrlann 
picnic

siopa 
sioráf 

veain
veidhlín
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Siollaí 
Cé mhéad siolla atá sna focail seo? 

Na Túschonsain Chaola

 1  2  3

banana   

cat   

dineasár    

fón    

geansaí    

hata    

lámhainní    

Mamaí    

nimh    

pictiúrlann    

rothar   

siopa    

tarracóir   

veain    

An mó focal thuas a bhfuil túschonsan leathan ann? 
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An Fómhar   
Cuir an dath ceart ar na boscaí seo. 

Samhail   
Léigh an tsamhail seo le do mhúinteoir.  

 gorm  dearg  oráiste  glas  buí  donn

Líon na bearnaí. 

1. __as 2. _u_  3. g_r_ 

4. d_nn  5. or___te  6. d__rg
Dathaigh de réir uimhreacha. 

Scríobh cúpla abairt faoin bhfómhar. 

Scríobh do shamhail féin anseo agus tarraing pictiúr chun dul léi.
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Tá an t-úll seo 
chomh milis le mil.

An Fómhar   
Cuir an dath ceart ar na boscaí seo. 

Samhail   
Léigh an tsamhail seo le do mhúinteoir.  

chomh milis le mil

Scríobh do shamhail féin anseo agus tarraing pictiúr chun dul léi.

chomh 
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Na Cnuaschonsain ina bhfuil ‘r’ 
Abair na fuaimeanna atá ag gabháil leo seo.

br     cr     dr     fr 

1. ‘Tá an chathaoir seo __ua,’  
 arsa Cinnín Óir.

2. Chonaic an feirmeoir  
 __ancach sa scioból.

3. Bhí __éimire mór fada ag  
 an mbriogáid dóiteáin. 

4. Cheannaigh Cormac __íste  
 agus geansaí sa siopa. 

Na Cnuaschonsain ina bhfuil ‘r’ 
Abair na fuaimeanna atá ag gabháil leo seo.
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Na Cnuaschonsain ina bhfuil ‘r’ 
Abair na fuaimeanna atá ag gabháil leo seo.

2. Chonaic an feirmeoir  
 __ancach sa scioból.

4. Cheannaigh Cormac __íste  
 agus geansaí sa siopa. 

Na Cnuaschonsain ina bhfuil ‘r’ 
Abair na fuaimeanna atá ag gabháil leo seo.

1. Bhí Gearóid __éachta leis  
 an bhfuacht. 

2.  Thit Úna agus bhí a __ón  
 ag cur fola. 

3.  Chonaic Lug agus Gug fear  
 __inn sa sorcas. 

4.  ‘Tá an mála seo __om,’  
 arsa an sionnach. 

gr     pr     sr     tr 
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Léigh an dán seo le do mhúinteoir. 
Crogall 

Síos ansin a chuaigh sé, arsa an cangarú,
Cá bhfuil an crogall a d’éalaigh ón zú?

Níl sé anseo, arsa luchóg san fhéar,
Ná anseo ach oiread - snag breac ar shimléar.

Síos ansin a chuaigh sé, arsa an cangarú,
Cá bhfuil an crogall a d’éalaigh ón zú?

Níl sé anseo, arsa dreoilín sa sceach,
Ná anseo ach oiread, arsa an bheach.

Síos ansin a chuaigh sé, arsa an cangarú,
Cá bhfuil an crogall a d’éalaigh ón zú?

Níl sé anseo, arsa seangán faoi chloch,
Ná anseo ach oiread - pincín sa loch.

Síos ansin a chuaigh sé, arsa an cangarú,
Cá bhfuil an crogall a d’éalaigh ón zú?

Aimsigh trí fhocal sa dán thuas a bhfuil cnuaschonsain ina bhfuil 
‘r’ iontu. Scríobh anseo iad agus tarraing pictiúr chun dul leo.

________ snag _____ _______
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Léigh an dán seo le do mhúinteoir. 
Crogall 

Síos ansin a chuaigh sé, arsa an cangarú,
Cá bhfuil an crogall a d’éalaigh ón zú?

Níl sé anseo, arsa luchóg san fhéar,
Ná anseo ach oiread - snag breac ar shimléar.

Síos ansin a chuaigh sé, arsa an cangarú,
Cá bhfuil an crogall a d’éalaigh ón zú?

Níl sé anseo, arsa dreoilín sa sceach,
Ná anseo ach oiread, arsa an bheach.

Síos ansin a chuaigh sé, arsa an cangarú,
Cá bhfuil an crogall a d’éalaigh ón zú?

Níl sé anseo, arsa seangán faoi chloch,
Ná anseo ach oiread - pincín sa loch.

Síos ansin a chuaigh sé, arsa an cangarú,
Cá bhfuil an crogall a d’éalaigh ón zú?

Lúbra  
Cabhraigh leis an gcoimeádaí an crogall a fháil.   

 

Scríobh anseo an focal a d’aimsigh 
tú ar an gcosán. ___________ 
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Abairtí  

Déanann abairt ciall iomlán.  

An abairtí iad seo?                                                   ��
Is ea       Ní hea

1.  Tá Teidí ag siúl. 

2.  Tá Seán ag 

3.  D’ith Cinnín Óir an 

4.  Is maith liom arán. 

5.  ag ól   

6.  D’ól an madra an t-uisce. 

7.  Tá bríste Liam 

8.  Cheannaigh Oisín milseáin.  

Cum d’abairt féin agus scríobh anseo í. 

 

Ceannlitir agus Lánstad   

Le ceannlitir a thosaíonn gach abairt.   
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Abairtí  

Déanann abairt ciall iomlán.  

Aoibheann  Thug  don  chat.  bainne

Ceannlitir agus Lánstad   

Le ceannlitir a thosaíonn gach abairt.   

Níl na focail sna habairtí seo san ord ceart. 
Scríobh san ord ceart iad.

Mamó  agus  Daideo  phicnic.  ar  Chuaigh

Dónall  dhroim.  Ghortaigh  a

Garda  an  fheadóg.  an  Shéid

Ar thug tú faoi deara go gcríochnaíonn 
na habairtí thuas ar lánstad? 

Sin feadóg mhór.
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Léigh an dán seo le do mhúinteoir.

Cuir ‘x’ ar na háiteanna ar fad a deir an sioráf óg atá tinn.

Carranna Beaga  
Léigh an scéilín agus dathaigh na carranna. 

Chuaigh Cian go dtí teach a Mhamó agus a Dhaideo. Chonaic sé bosca mór  
i gcúinne an gharáiste.
‘Ní fhaca mé an bosca sin roimhe seo,’ arsa Cian leis féin.
D’fhéach sé isteach sa bhosca. Bhí go leor carranna beaga istigh ann.
Bhí gliondar ar Chian. Shuigh sé síos ar an ruga a bhíodh acu do phicnicí. 
Ansin thosaigh sé ag cur na gcarranna ina línte de réir an datha a bhí orthu.
Chuir sé ceithre charr ghlasa i líne.
Chuir sé sé charr dhearga i líne.
Chuir sé cúig charr ghorma i líne.
Chuir sé dhá charr oráiste i líne.
Bhí carr corcra amháin, carr buí amháin agus carr donn amháin fágtha aige.  
Chuir Cormac le chéile in aon líne amháin iad. Bhí sé breá sásta leis féin. 
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An Sioráf Óg
Tá pian i mo mhuineál,

Tá pian i mo ghlúin,
Tá pian i m’fhiacail,
Tá pian i mo shúil.

Tá pian i mo dhroim,
Tá pian i mo thóin,
Tá pian i mo bholg.
Och! Och! Ochón!

 Ar thug tú faoi deara go bhfuil a lán  
consain shéimhithe ann?

Léigh an dán seo le do mhúinteoir.

Cuir ‘x’ ar na háiteanna ar fad a deir an sioráf óg atá tinn.

Tá leigheas anseo 
agam do  

phianta fáis.
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Ceisteanna agus Freagraí   
Léigh an freagra atá sa phictiúr. 

Ansin scríobh an cheist chuí sa bholgán folamh.

Ceisteanna   

                              

Rianaigh na comharthaí ceiste seo. 

Cum do cheist féin agus scríobh anseo í.

?Más ceist í an abairt beidh  
comhartha ceiste ag an deireadh. 

Cuir isteach an comhartha ceiste i dteideal na leabhairíní seo. 
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Ceisteanna agus Freagraí   
Léigh an freagra atá sa phictiúr. 

Ansin scríobh an cheist chuí sa bholgán folamh.

Ceisteanna   

Cum ceist. 

Ceist: 

Freagra: Níl a fhios agam. 

Ar chuimhnigh tú ar gach comhartha ceiste? 

Ní mise a bhris í. Tá sí sa leaba. 

Seacht an chlog. Milseáin, más é do thoil é. 
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An Aibítir   
Lean an aibítir agus tabhair Síofra go dtí an scáth báistí.

Tá focail bheaga istigh san fhocal ‘báisteach’. Cé mhéad is 
féidir leat féin agus le do pháirtí a fháil? 

    

    

An Comhartha Uaillbhreasa
Úsáidtear an comhartha uaillbhreasa … 

Rianaigh na comharthaí
uaillbhreasa seo. 

             ________
Cuir isteach an comhartha uaillbhreasa sna bolgáin chainte seo.
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An Aibítir   
Lean an aibítir agus tabhair Síofra go dtí an scáth báistí.

An Comhartha Uaillbhreasa
Úsáidtear an comhartha uaillbhreasa … 

… nuair a  
bhíonn comhbhá  

á léiriú.

… nuair a  
tharlaíonn rud  

aisteach.

Yipí! Yipí! 

Rianaigh na comharthaí
uaillbhreasa seo. 

             ________
Cuir isteach an comhartha uaillbhreasa sna bolgáin chainte seo.

!
… nuair a  

bhíonn sceitimíní  
ar dhuine.

… nuair a  
bhíonn duine  
ag béiceadh.

Aimsigh abairt i 
leabhairín a bhfuil 
comhartha 
uaillbhreasa inti. 
Scríobh sa 
bhosca í agus 
tarraing pictiúr. 

… nuair a  
bhíonn ordú  
á thabhairt.

Tá sé ag siúl Bailigh leat, a Sciob Brídín bhocht 

Rithigí uaidh 
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Scoil Eoin    
         Le ceannlitir a thosaíonn ainm duine.    

Téann na daltaí seo thíos chuig Scoil Eoin. Léigh a n-ainmneacha. 

Anois scríobh ainmneacha na ndaltaí in ord aibítre.
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. ______________________

10. 

11. 

12. 

Scríobh do rogha trí ainm in ord aibítre anseo. 
 ,      agus   .

Cormac
Íde
Úna

Brídín
Gearóid
Pádraig 

Aoife 
Niamh
Tomás

Déaglán 
Micheál 
Siobhán 
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Scoil Íde     
Téann na daltaí seo thíos chuig Scoil Íde. 
Léigh a n-ainmneacha. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. ______________________

10. 

11. 

12. 

Scríobh trí ainm a thosaíonn le ‘C’ in ord aibítre anseo. 
 ,      agus   .

Anois scríobh ainmneacha na ndaltaí in ord aibítre.
 

Má tá an chéad litir chéanna i gcuid acu scrúdaigh an dara litir.

Breandán
Eibhlín
Gráinne

Antaine
Dónall
Oisín

Colm
Deirdre
Órán

Ciara
Fionnbarra
Treasa

Scoil Eoin    
         Le ceannlitir a thosaíonn ainm duine.    
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Am Lóin ar Scoil    
Labhair faoin bpictiúr. 

Ar chuimhnigh tú ar gach ceannlitir agus ar gach lánstad?

Scríobh abairt faoin rud atá na daoine seo a dhéanamh. 

Sailéad Torthaí 
Roghnaigh na comhábhair a bheadh 

uait chun sailéad torthaí a dhéanamh. 
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Am Lóin ar Scoil    
Labhair faoin bpictiúr. 

Comhábhair 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

Sailéad Torthaí 
Roghnaigh na comhábhair a bheadh 

uait chun sailéad torthaí a dhéanamh. 

úlla cabáiste

iasc

oráistí

uisce

feoil

anann

prátaí

siúcra

cíobhaí

Anois scríobh na comhábhair in ord aibítre san abairt seo.  

Bheadh ___________ , ___________ , ___________ , ___________ , ___________ 

agus __________  uaim chun mo shailéad torthaí a dhéanamh.

Is camóg í seo.  ,
Scarann an chamóg na rudaí a bhíonn i liosta ó chéile. 
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Casfhocal  
Léigh agus dathaigh. 

Anois abair an casfhocal in éineacht le do pháirtí. 

Tá tuí ar thaobh an tí tuí atá thíos sa ghleann. 

Fuaimeanna t   
Léigh na focail seo le do mhúinteoir.
 Éist leis an bhfuaim atá leis an ‘t’.  
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Casfhocal  
Léigh agus dathaigh. 

tá  te  tuí  teilifís
tine  tú  timpeall  Taoiseach
Teidí  tinn  torthaí  tóin 

    

    

Fuaimeanna t   
Léigh na focail seo le do mhúinteoir.
 Éist leis an bhfuaim atá leis an ‘t’.  

Abair an focal seo.  tá

Cuir dath dearg ar na focail sa bhosca thuas a bhfuil an  
‘t’ leathan sin iontu. Ansin scríobh anseo thíos iad.

Ar thug tú faoi deara nach raibh an fhuaim 
chéanna leis an ‘t’ gach uair? 

Scrúdaigh an dara litir sna focail a scríobh tú. Ar thug tú aon 
rud faoi deara fúthu?

tá
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Lón don Leon
Labhair faoin bpictiúr. Abair an rann in éineacht le do pháirtí. 

Beidh lón mór groí
Ag an leon mór buí. 

Ar thug tú faoi deara nach bhfuil 
camóg roimh ‘agus’? 

Scríobh cúig rud a cheapann tú a íosfaidh an leon. 

Íosfaidh an leon ________________, ________________, ________________,

________________ agus  ________________.

Fuaimeanna l   
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá leis an ‘l’.   

Ag Obair Liom - Second Class new.indd   30 26/02/2014   14:29



31

Lón don Leon
Labhair faoin bpictiúr. Abair an rann in éineacht le do pháirtí. 

    

    

Liam  lá lón liom
leon lacha luch lámh
Léiní leaba léine lán

Fuaimeanna l   
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá leis an ‘l’.   

Abair an focal seo.  Liam

Cuir dath gorm ar na focail sa bhosca thuas a bhfuil an  
‘l’ caol sin iontu. Ansin scríobh anseo thíos iad.

Ar thug tú faoi deara nach raibh an fhuaim 
chéanna leis an ‘l’ gach uair?  

Scrúdaigh an dara litir sna focail a scríobh tú. Ar thug tú aon 
rud faoi deara fúthu?

Liam

Ag Obair Liom - Second Class new.indd   31 26/02/2014   14:29



32

bl   
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá le ‘bl’ gach uair. 

blús  bláthanna  blasta 
bliain  bleachtaire  bleibíní 

Anois scríobh san abairt cheart iad. 

Chuir Múinteoir Martina 
__________________ san fhómhar. 

‘Bhí an líreacán sin _________________,’ 
arsa Aisling. 

Shiúil an ___________________ timpeall an tí. 

‘Níl mo dheartháir ach __________________ 
d’aois,’ arsa Órán. 

Thug Daidí _________________ deas 
do Mhamaí. 

Phioc Íde ___________________ sa ghairdín. 

‘r’
‘r’
‘r’

cl
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá le ‘cl’ gach uair.  
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bl   
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá le ‘bl’ gach uair. 

c l u a s d c c b s y t v

l e c f v a l l r t c l c

a h l j l k o o e p l c l

í a o f e c g c a s ó u i

t r g s q l a h d g s f a

i m r v x a d a b y i z b

a g c l ó s c r í o b h h

o t u l e p c l e i t e á

c l á r d u b h e i j z n

cl
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá le ‘cl’ gach uair.  

Roghnaigh focal amháin agus cuir in abairt é. 

 

Aimsigh na focail sa tóraíocht focal. 
Nuair a aimsíonn tú focal cuir � sa bhosca sin. 

cluas  clog  clogad  clár dubh  clós 

 ag
clochar  clóscríobh  claí  cleite  cliabhán
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gl
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá le ‘gl’ gach uair. 

glan  glasraí  gloine glóthach 

glúin Glic gliú gliomach

Anois scríobh san abairt cheart iad. 
1.  Thit Méabh agus ghortaigh sí a __________.

2.  Is madra deas é ______________.

3.  Ba cheart dúinn níos mó _______________ a ithe.

4.  Tá mo lámha deas ______________.

5.  Bíonn deich gcos ag ________________.

6.  D’ith mé uachtar reoite agus _____________.

7.  Chuir Eoin ____________ ar an bpictiúr agus ghreamaigh sé  

 isteach ina chóipleabhar é.

8.  D’ól Éanna ________________ bainne lena dhinnéar. 

Roghnaigh abairt amháin le scríobh thíos agus 
tarraing pictiúr chun dul léi.

pl 
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá le ‘pl’ gach uair.  
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gl
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá le ‘gl’ gach uair. 

1. 2. 4. 5. 6.

1. 3. 4. 5.

 6

 2

 5

 4

 3

pl 
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. 

Éist leis an bhfuaim atá le ‘pl’ gach uair.  

plúirín sneachta pláinéad planda plocóid
pluiméir plúr pláta pléascóg plean   

Líon isteach an crosfhocal. Trasna 

Síos

 sneachta 

 2
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sl 
Labhair le do mhúinteoir faoin bpictiúr. 

Aimsigh rudaí a thosaíonn le ‘sl’.  

Lean na treoracha seo. 
Cuir uimhir a haon ar an gcailín a bhfuil slaghdán uirthi.
Cuir uimhir a dó ar an gcailín atá ar an sleamhnán.
Cuir uimhir a trí ar an mbuachaill a bhfuil sliotar aige.
Cuir uimhir a ceathair ar an bhfear a bhfuil slat iascaigh aige.
Cuir uimhir a cúig ar an mbean a bhfuil slipéar uirthi.

Cén sloinne atá ar an bpoitigéir?
 

dl, fl agus tl  
Abair na fuaimeanna seo le do mhúinteoir.  

Ai . . . tiú! 
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sl 
Labhair le do mhúinteoir faoin bpictiúr. 

Aimsigh rudaí a thosaíonn le ‘sl’.  
  dl     fl     tl          

dl, fl agus tl  
Abair na fuaimeanna seo le do mhúinteoir.  

Líon na bearnaí. 
Ansin cuir an uimhir cheart le gach pictiúr thuas.  

1.  ‘Tá an __________ ort,’ arsa an dochtúir.

2.  ‘Ná bris an ______________!’ arsa an Garda.

3.  ‘Cá bhfuil an ______________?’ a d’fhiafraigh Séamas.

4.  ‘Beidh _________________ Cheoil na Mumhan ar siúl Dé Sathairn,’ 

 arsa Daidí le hEoin.  

Aimsigh an abairt a bhfuil comhartha ceiste inti. 
Scríobh an uimhir anseo. 

Labhair faoi na pictiúir. 

Ná bris an dlí! Beidh Fleá Cheoil na Mumhan 
ar siúl Dé Sathairn. 

Tá an fliú ort. Cá bhfuil an tlú? 
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Na Cnuaschonsain ina bhfuil ‘l’ 
Ainmnigh an rud. Cuir ciorcal thart ar na litreacha cearta.

fl  cl  bl 

gl  bl  pl 

fl  dl  pl 

bl  tl  cl 

dl  gl  sl 

cl  tl  dl 

sl  cl  tl 

gl  dl  pl 

bl  cl  pl 

pl  sl  dl 

fl  gl  bl 

pl  sl  dl 

fl  sl  tl 

bl  sl  gl 

pl  tl  gl 

sl  fl  bl 

Comharthaí Cainte
Léigh na bolgáin chainte seo.
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Na Cnuaschonsain ina bhfuil ‘l’ 
Ainmnigh an rud. Cuir ciorcal thart ar na litreacha cearta.

Comharthaí Cainte
Léigh na bolgáin chainte seo.

Mú-ú.

Nguth-nguth. 

Mí-abha. 

Coc-a-dúdal-dú. 

Grr-rr-rr. 

‘                        ,’ arsa an bhó. 

‘                        ,’ arsa an mhuc.

‘                        ,’ arsa an leon.

‘                        ,’ arsa an cat.

‘                        ,’ arsa an luch.

‘                        ,’ arsa an coileach.

Anois críochnaigh na habairtí thíos. 

Scuíc-scuíc.

Ar thug tú faoi deara go gcuirtear camóg    ,  
taobh istigh de na comharthaí cainte? 

Is comharthaí cainte iad seo ‘  ’ agus iad seo “  ” .  
Bíonn comharthaí cainte timpeall ar na focail a deirtear.
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Bolgáin Chainte
Léigh na habairtí seo. 

‘Codladh sámh,’ arsa Daidí.

‘Tar isteach,’ arsa an mac tíre gránna.

‘Slán libh,’ arsa Mamaí Muc.

‘Maith thú! ’ arsa an múinteoir.

Ar thug tú faoi deara go 
gcuirtear an comhartha  

uaillbhreasa    !    taobh istigh 
de na comharthaí cainte?

Anois scríobh na focail chearta sna bolgáin. 
Ná dearmad an lánstad nó an comhartha uaillbhreasa.
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Bolgáin Chainte
Léigh na habairtí seo. 

Comhrá
Nuair a bhíonn carachtair ag caint lena chéile bíonn  

comhrá ar siúl acu. 

Ba mhaith. 

Ar mhaith leat imirt liom?

Ar thug tú faoi deara go 
gcuirtear an comhartha 

ceiste   ?   taobh istigh de  
na comharthaí cainte?

Más mian linn an comhrá seo a scríobh i bhfoirm scéil is gá dúinn 
comharthaí cainte  ‘  ’  a úsáid.

‘Dia duit,’ arsa Lug.

‘Dia is Muire duit,’ arsa Gug.

‘Ar mhaith leat imirt liom?’ arsa Lug.

‘Ba mhaith,’ arsa Gug.

Labhair faoi na pictiúir seo. Scríobh an comhrá 
a tharla idir an siopadóir agus Liam.

Anois scríobh an comhrá i bhfoirm scéil i do chóipleabhar. 

Dia duit. Dia is Muire duit.
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Deirí na bhFocal ‘-óg’ 
Aimsigh sa tóraíocht focal na focail a chríochnaíonn le ‘-óg’. 

Na Consain Deiridh
Ainmnigh an rud. Ansin abair an consan deiridh atá ann agus 

cuir ciorcal thart ar an litir cheart. 

Roghnaigh focal amháin agus cuir in abairt é.

   

 

c   n l   d

b   r b   t

n   b r   p

s   p

l   r

s   d

c   g

t   l

s   t

f   n

n   f

d   s g   c
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c b r ó g s x o b

i o c g f i ó g á

a f e a d ó g n b

r s a r ó g b p ó

ó t r d i g f i g

g b n p e d g ó x

x w ó s i l p g z

v s g f é a s ó g

s p ú n ó g u g y

a

s

e

a

m

r

ó

g

e

Deirí na bhFocal ‘-óg’ 
Aimsigh sa tóraíocht focal na focail a chríochnaíonn le ‘-óg’. 

Scríobh na focail a d’aimsigh tú anseo. 

Anois iarr ar do pháirtí iad a léamh.

Scríobh sna boscaí seo dhá fhocal eile a chríochnaíonn le ‘-óg’.
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Deirí na bhFocal ‘-ín’ 
Léigh na focail seo in éineacht le do pháirtí.

Róisín
Nóirín

sicín
cailín

gairdín
báisín

caipín
coinín

Anois scríobh san áit cheart iad. 
1. Níonn Róisín Sciob sa rud seo. _________________________ 

2.  Fásann féar agus bláthanna anseo. _________________________

3.  Caitheann tú é seo ar do cheann.  _________________________ 

4.  Is cearc óg é seo.  _________________________ 

5.  Is deirfiúr le hAilbhe í seo.  _________________________ 

6.  Is léi seo Ringó.  _________________________ 

Scríobh na focail seo i gceart.  

Anois iarr ar do pháirtí iad a léamh.

Scríobh sna boscaí seo dhá fhocal eile a chríochnaíonn le ‘-ín’.

iocnní 

 

lcianí 

 

Deirí na bhFocal ‘-án’
Léigh na focail seo in éineacht le do pháirtí. 

Líon isteach an crosfhocal.
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Deirí na bhFocal ‘-ín’ 
Léigh na focail seo in éineacht le do pháirtí.

Deirí na bhFocal ‘-án’
Léigh na focail seo in éineacht le do pháirtí. 

Líon isteach an crosfhocal.

arán
slán

bán
Seán

caisleán
eitleán

camán
luascán

ciseán
portán

cupán
triantán

Síos

Anois iarr ar do pháirtí iad a léamh.

Scríobh sna boscaí seo dhá fhocal eile a chríochnaíonn le ‘-án’.

2. 4. 8. 10.
Trasna 

4.

1.  dubh agus 
___

2.

3.

5. 6. 7. 9.

 4

 8

 5

 
 6

 

 

 1

 2

 

 10

 9

 3

 7
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  1Lá fuar san earrach chuaigh coileach óg amach ag siúl. Tar éis tamaill 
chonaic sé teach deas. Bhí deatach ag teacht amach as an simléar.

  3‘Níl eagla orm roimhe!’  
arsa an coileach. 

 2Chuala an searrach an coileach 
ag caint.
‘Ná téigh isteach sa teach sin!’  
ar seisean. ‘Tá sionnach glic ina 
chónaí ann.’

  5 4Amach leis. 

  7

Isteach leo sa teach.

 6

Leis sin d’fhéach an sionnach amach 
agus chonaic sé an coileach.

Go raibh maith agat. 
Táim tuirseach traochta.

Nach mór  
an t-amadán é  
an coileach sin!

Ní fhaca aon duine  
an coileach óg riamh  
ina dhiaidh sin. 

46

Deirí na bhFocal ‘-ach’
Léigh an scéal le do mhúinteoir.

An Sionnach agus an Coileach

Cuir dath ar na focail a chríochnaíonn le ‘-ach’.

Táim tuirseach. 
Rachaidh mé isteach 

sa teach sin. 

Dia is Muire duit. Dia duit. 
Tar isteach cois na tine.

Ní fhanfaidh mé ach tamall. 

Deirí na bhFocal ‘-uí ’  
Cuir na litreacha le chéile agus scríobh an focal. 

Ansin ceangail an focal leis an bpictiúr ceart.

Ag Obair Liom - Second Class new.indd   46 26/02/2014   14:29



47

Deirí na bhFocal ‘-ach’
Léigh an scéal le do mhúinteoir.

An Sionnach agus an Coileach

Deirí na bhFocal ‘-uí ’  
Cuir na litreacha le chéile agus scríobh an focal. 

Ansin ceangail an focal leis an bpictiúr ceart.

Roghnaigh focal amháin agus cuir in abairt é. 

 

t + =u í

b + =u í

l + =u í

g + =u í

s + =u í
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Deirí na bhFocal ‘-uí ’
Léigh an dán agus cuir dath ar na focail a chríochnaíonn le ‘-uí ’.

Bhí circín ina luí
Ar an tuí buí,

In aice le Bean Uí Chuí,
A bhí ina suí ag guí.

Scrúdaigh an pictiúr. Cuir ‘x’ ar na rudaí a chríochnaíonn le ‘-uí ’. 

Contrárthachtaí 
Is contrárthachtaí iad dubh  agus bán .

Ceangail na péirí contrártha seo thíos. 

Ag Obair Liom - Second Class new.indd   48 26/02/2014   14:29



Deirí na bhFocal ‘-uí ’
Léigh an dán agus cuir dath ar na focail a chríochnaíonn le ‘-uí ’.

Scrúdaigh an pictiúr. Cuir ‘x’ ar na rudaí a chríochnaíonn le ‘-uí ’. 

dubh

trom

mór

fuar

cailín

beag

éadrom

buachaill

bán

te

49

Contrárthachtaí 
Is contrárthachtaí iad dubh  agus bán .

Ceangail na péirí contrártha seo thíos. 

An bhfuil aon chontrárthachtaí eile ar eolas agat? 

Anois líon na bearnaí.
Tá dath _______ ar an sneachta ach tá dath _______________  

ar an ngual.

Is ____________ í Seona ach is ______________ é Eoin. 

Tá an t-uachtar reoite _____________ ach tá an tae ______________.

Tá an liathróid cispheile ___________ ach tá an liathróid  

leadóige ___________. 

Tá an charraig ________________ ach tá an cleite _______________.
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5  

6

8

10

 

3

1

 

9

4 

7

2

bog

ard

caol

salach

amach

íseal

crua

isteach

leathan

glan

Contrárthachtaí 
Ceangail na péirí contrártha seo thíos. 

Léigh na noda agus  
críochnaigh an crosfhocal.

Trasna
5.  Bíonn cloch ____.
6.   Bíonn mótarbhealach
 _______.
9.  Bíonn bóithrín ____.
10.  Chuaigh mé _____ 

sa ghairdín.
Síos
1.  Níl sé seo ard.  
 Tá sé _____.
2. Tá na lámha seo deas  
 ____.
3.  Níl an tseilf seo íseal.  
 Tá sí ___.
4.   Chuaigh mé _______  

sa teach.
7.  Tá teidí deas ___.
8.   Tá na bróga peile ______.

Focail a bhfuil ‘ón’ iontu 
Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an scéal le do mhúinteoir.

Rónán Rón

Anois cuir dath ar na focail a bhfuil ‘ón’ iontu. 

Ag Obair Liom - Second Class new.indd   50 26/02/2014   14:29



Contrárthachtaí 
Ceangail na péirí contrártha seo thíos. 

Trasna
5.  Bíonn cloch ____.
6.   Bíonn mótarbhealach
 _______.
9.  Bíonn bóithrín ____.
10.  Chuaigh mé _____ 

sa ghairdín.
Síos
1.  Níl sé seo ard.  
 Tá sé _____.
2. Tá na lámha seo deas  
 ____.
3.  Níl an tseilf seo íseal.  
 Tá sí ___.
4.   Chuaigh mé _______  

sa teach.
7.  Tá teidí deas ___.
8.   Tá na bróga peile ______.

Lá amháin bhí Rónán Rón ag baint 
móna. Bhí sé ag obair leis go dian 
dícheallach. Bhí sé breá sásta leis 
féin. Tar éis tamaill bhuail ocras é.

Bhí sé díreach chun a lón a fháil nuair 
a bhuail sé a shrón leis an sleán.
‘Ó, tá mo shrón ag cur fola,’ arsa 
Rónán Rón go brónach. ‘Och! Och! 
Ochón!’

Thóg sé amach an fón póca agus 
ghlaoigh sé ar a Mhamaí, Bróna Rón. 
Thosaigh Rónán Rón ag olagón.
‘Níl mé ar fónamh. Ghortaigh mé mo 
shrón. Och! Och! Ochón!’ ar seisean.
‘Ná bí ag olagón,’ arsa Bróna Rón. 
‘Bain díot do bhóna agus labhróidh 
mé le Róna Srónbheannach ar  
an bhfón.’ 

Bhain Rónán Rón de a bhóna agus 
ghlan sé a shrón. Ansin thóg sé 
amach a lón agus thosaigh sé ag 
ithe. Tar éis tamaill chonaic sé Róna 
Srónbheannach ag teacht ina threo. 
Thug Róna Srónbheannach deoch 
leighis dó ón mbuidéal draíochta.  
Ba ghearr go raibh Rónán Rón ar 
fónamh arís. 

51

Focail a bhfuil ‘ón’ iontu 
Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an scéal le do mhúinteoir.

Rónán Rón

Anois cuir dath ar na focail a bhfuil ‘ón’ iontu. 

Cé mhéad focal a bhfuil ‘ ón ’ ann a dhathaigh tú?

Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an scéal le do mhúinteoir.
Rónán Rón
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Focail a bhfuil ‘ón’ iontu
Cuir na litreacha le chéile agus scríobh an focal.

c + =ó n

Anois scríobh gach focal faoin bpictiúr ceart.

r + =ó n

l + =ó n

f + =ó n

a+ +ó n =rB

a+ +ó n =b

Focail a bhfuil ‘ea’ iontu 
Léigh na focail seo in éineacht le do pháirtí. 

Aimsigh na rudaí thuas sa phictiúr seo agus cuir ‘x’ orthu.
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Focail a bhfuil ‘ón’ iontu
Cuir na litreacha le chéile agus scríobh an focal.

Anois scríobh gach focal faoin bpictiúr ceart.

Focail a bhfuil ‘ea’ iontu 
Léigh na focail seo in éineacht le do pháirtí. 

An bhfuil aon rudaí eile sa phictiúr a bhfuil an  
fhuaim ‘ ea ’ iontu? Labhair le do pháirtí fúthu. 

Aimsigh na rudaí thuas sa phictiúr seo agus cuir ‘x’ orthu.

veain héileacaptar pearóid peileadóir 

leantóir eala fear nead
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b t f e

s e s n

c e a e

p l a r

g e a t

a

d

i

ó

h

eala 
fear

nead
leath

geata
geansaí

bean
beart

Focail a bhfuil ‘ ea ’ iontu 
Léigh na focail seo in éineacht le do pháirtí.

Anois scríobh faoin bpictiúr ceart iad.

Scrúdaigh an chearnóg thíos agus scríobh amach focail 
a bhfuil ‘ ea ’ iontu.

Is féidir dul i ngach treo                     ach ní féidir léim 
thar chearnóg.

1/2

Focail a bhfuil ‘ eo ’ iontu  
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. Aimsigh sa tóraíocht  
focal iad. Nuair a aimsíonn tú focal cuir � sa bhosca sin.
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Focail a bhfuil ‘ ea ’ iontu 
Léigh na focail seo in éineacht le do pháirtí.

Anois scríobh faoin bpictiúr ceart iad.

Scrúdaigh an chearnóg thíos agus scríobh amach focail 
a bhfuil ‘ ea ’ iontu.

Is féidir dul i ngach treo                     ach ní féidir léim 
thar chearnóg.

feirmeoir eolaí múinteoir leictreoir 

rinceoir 

scríbhneoir

ceoltóir

treoraí 

Ar thug tú faoi deara gur slite beatha atá  
i gceist leis na focail thuas?

Focail a bhfuil ‘ eo ’ iontu  
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. Aimsigh sa tóraíocht  
focal iad. Nuair a aimsíonn tú focal cuir � sa bhosca sin.

c e o l t ó i r e o i r

f f f p r v c q o z i l

e x f e o l a í d d l é

i t a i c k p u b e e i

r s c r í b h n e o i r

m l y m d b t m f a c t

e n l e u e v r f y t r

o r a o r k a u b k r e

i v r i n c e o i r e o

r h i r P j o a z z o r

i q a n a t m g u v i a

r m ú i n t e o i r r í

leictr__ir

tr__raí

múint__ir 

scríbhn__ir

rinc__ir

__laí

feirm__ir 

c__ltóir

Líon na bearnaí.
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Focail a bhfuil ‘ eo ’ iontu
Labhair faoi na pictiúir agus léigh na bolgáin chainte.

56

Críochnaigh an abairt agus tarraing pictiúr chun dul léi. 

Nuair a bheidh mise mór  
ba mhaith liom a bheith 

Ba mhaith liom a 
bheith i m’eolaí.

Ba mhaith liom 
a bheith i mo 
mhúinteoir.

Ba mhaith liom  
a bheith i 

m’fheirmeoir.

Ba mhaith liom  
a bheith i mo  

rinceoir. 

Ba mhaith liom
a bheith i mo 
radharceolaí.

Ba mhaith liom  
a bheith i mo 

leictreoir. 

Ba mhaith liom 
a bheith i mo 
mheicneoir.

Ba mhaith liom 
a bheith i mo 
bhainisteoir. 

Anois léigh an abairt a scríobh do pháirtí. 

Abairtí
Ceangail tús na habairte leis an deireadh ceart.
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Focail a bhfuil ‘ eo ’ iontu
Labhair faoi na pictiúir agus léigh na bolgáin chainte.

57

Tabhair faoi deara go bhfuil focail sna habairtí  
a dhéanann rím le chéile. 

Abairtí
Ceangail tús na habairte leis an deireadh ceart.

Anois scríobh an abairt cheart faoi gach pictiúr.

Tá fón

Tá teidí buí

Tá an fear

Tá an talamh reoite

ina luí.

agus na bláthanna feoite.

ag an rón.

ag dul thar lear.
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Clár Ama 
Cá bhfeicfeá téacs mar seo?

Scrúdaigh an clár ama go tapa. Cén clár a thosaíonn ag 17:00?

Ainmnigh clár nach dtaitneodh leat.

1. Cén t-am a thosaíonn Cúla 4 na nÓg? 

2. Cá fhad a mhaireann Spórt na Seachtaine? 

3. Cén clár a thaitneodh leatsa? 

4. Cén clár a thaitneodh le do pháirtí? 

Sceideal TG4 
16:00  Cúla 4 na nÓg

16:06  Tec an Tarracóir

16:20  Dora

16:45  Scéalta an Dragúin

17:00  Spórt na Seachtaine

17:30  Amuigh faoin Aer 

 Clár faoi ainmhithe na hAstráile

17:55  An Aimsir Láithreach 

 Aimsir Réigiúnach agus Náisiúnta

18:00  Nuacht TG4

 

Seanfhocal 
Labhair faoin bpictiúr agus léigh an seanfhocal. 
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Clár Ama 
Cá bhfeicfeá téacs mar seo?

Scrúdaigh an clár ama go tapa. Cén clár a thosaíonn ag 17:00?

Seanfhocal 
Labhair faoin bpictiúr agus léigh an seanfhocal. 

Anois scríobh do rogha seanfhocal thíos agus tarraing pictiúr 
chun dul leis.

Aithníonn ciaróg ciaróg eile.
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An Défhoghar ‘ia’
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. Aimsigh sa tóraíocht  
focal iad. Nuair a aimsíonn tú focal cuir � sa bhosca sin. 

Ar éirigh leat na focail ar fad a aimsiú? 
D’éirigh          Níor éirigh 

f s c i a t h v g N o b

p i a s t a g f i a c h

o s a B r o s T o b s i

c S n c m i a l r o i a

s m i a l b y w r g r l

F i d e u a s a i r s l

r a s t e c d g a i f a

e s p s c i a l e a y c

a L o j l r s f i n q h

t N a F i a n n a p i a

i c o b

a d i U

l a r T

s b o A

y f i G

i a b h

h i k M

s e f W

t v i U

d e a s

sliabh ag fiach Na Fianna giorria

iallacha mias grian sciath

fiacla fia bia iasc

An Défhoghar ‘ia’
Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an scéal le do mhúinteoir. 

Oisín agus Niamh

Dathaigh na focail a bhfuil ‘ia’ iontu.
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An Défhoghar ‘ia’
Léigh na focail seo le do mhúinteoir. Aimsigh sa tóraíocht  
focal iad. Nuair a aimsíonn tú focal cuir � sa bhosca sin. 

Cé mhéad focal a dhathaigh tú?

Lá amháin bhí Fionn agus na Fianna 
amuigh ag fiach. Bhí siad thuas ar 
shliabh ard. Chonaic Oisín fia agus 
rith sé ina dhiaidh. Lean cuid de na 
Fianna Oisín. Chuaigh cuid eile fós de 
na Fianna ag iascaireacht ar an loch.

Mharaigh Oisín an fia. Bhí sé sásta 
leis féin. Mharaigh na Fianna eile 
cúig ghiorria agus cúpla iasc. Bhí siad 
sin breá sásta leo féin freisin. Bhí go 
leor bia acu anois don fhéasta.

Bhí an ghrian go hard sa spéir faoin 
am seo. Luigh Oisín siar ar an bhféar 
chun a scíth a ligean. Leis sin chonaic 
sé capall bán ag teacht ina threo. Bhí 
cailín ag marcaíocht ar an gcapall bán. 
Ba í Niamh Cinn Óir a bhí ann. Chomh 
luath agus a leag Oisín súil ar Niamh 
thit sé i ngrá léi. D’iarr Niamh air dul 
in éineacht léi féin go Tír na nÓg. 

‘Ná himigh, a mhic,’ a d’impigh Fionn 
air. ‘Fan anseo agus bíodh ciall agat!’
Ach ní raibh aon mhaith a bheith ag 
caint le hOisín. Léim sé ar an gcapall 
taobh thiar de Niamh agus as go 
brách leo siar go Tír na nÓg.  
Ní fhaca Fionn ná na Fianna Oisín 
riamh ina dhiaidh sin.

An Défhoghar ‘ia’
Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an scéal le do mhúinteoir. 

Oisín agus Niamh

Dathaigh na focail a bhfuil ‘ia’ iontu.

Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an scéal le do mhúinteoir. 
Oisín agus Niamh
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An Défhoghar ‘ua’
Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an dán le do mhúinteoir.

Ruairí Rua
Bhí iora beag rua
Thuas ar chrann.

Thit sé anuas
Agus bhuail sé a cheann.

Ghortaigh sé a ghrua,
Is ghortaigh sé a chluas,

Is ghortaigh sé a ghualainn
Ar an talamh crua.

‘Is fuath liom nuair a thitim!’
Arsa an t-iora beag rua.
Ach d’éirigh sé gan dua,

Agus ar ais leis suas.

Nuair a chuala Mam é,
Ghlac sí dó trua,
Is rug sí barróg
Ar Ruairí Rua.

‘A Ruairí,’ ar sise,
‘Ná bíodh ort buairt.

Tá rud éigin agam sa teach
A leigheasfaidh tú go luath!’

Dathaigh na focail sa dán a bhfuil ‘ ua ’ iontu.

Tarraing pictiúr sa bhosca deireanach den rud is dóigh 
leat a leigheasfaidh Ruairí. 

Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an dán le do mhúinteoir.
Ruairí Rua

Scríobh na focail seo ar an lipéad ceart. 

An Défhoghar ‘ua’
Léigh na focail seo le do mhúinteoir.

Aimsigh sa tóraíocht focal iad.
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An Défhoghar ‘ua’
Labhair faoi na pictiúir. Ansin léigh an dán le do mhúinteoir.

Ruairí Rua
Bhí iora beag rua
Thuas ar chrann.

Thit sé anuas
Agus bhuail sé a cheann.

Ghortaigh sé a ghrua,
Is ghortaigh sé a chluas,

Is ghortaigh sé a ghualainn
Ar an talamh crua.

‘Is fuath liom nuair a thitim!’
Arsa an t-iora beag rua.
Ach d’éirigh sé gan dua,

Agus ar ais leis suas.

Nuair a chuala Mam é,
Ghlac sí dó trua,
Is rug sí barróg
Ar Ruairí Rua.

‘A Ruairí,’ ar sise,
‘Ná bíodh ort buairt.

Tá rud éigin agam sa teach
A leigheasfaidh tú go luath!’

Tarraing pictiúr sa bhosca deireanach den rud is dóigh 
leat a leigheasfaidh Ruairí. 

Scríobh na focail seo ar an lipéad ceart. 

An Défhoghar ‘ua’
Léigh na focail seo le do mhúinteoir.

Aimsigh sa tóraíocht focal iad.

suas
thuas
anuas

luas
cluas
cluasa

gual
gualainn
guaillí

crua
trua
grua

slua
fuar
fuair

uaim
uait

uainn

l g r u a u a i m t

g u a i l l í f h r

t a a s p a n u a s

r l g s e a a a u l

u s t a s s t r a c

a r l a o f u a i r

v b u u d e a a t u

h l t m a s i p s a

c l u a s t n h i l

g u a l a i n n a r

gruaig cluas grua gualainn
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fí 
fia

tuí 
tí

sean 
Seán

fear 
féar

tinn 
tine

cúig 
chuaigh

fuar
fuair

lón 
leon

beo 
bó

gúna 
gunna

bia
bí

Léiní 
léine

5

Focail atá cosúil lena chéile  
Scrúdaigh an pictiúr agus cuir � sa bhosca ceart. 

Ag Comhaireamh  
Comhair na rudaí. Cuir � sa bhosca ceart.
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Focail atá cosúil lena chéile  
Scrúdaigh an pictiúr agus cuir � sa bhosca ceart. 

cúig chat  

ceithre chat 

trí fheadóg stáin  

dhá fheadóg stáin 

ceithre gheata  

aon gheata amháin 

cúig thairne  

sé thairne 

trí dhoras  

ceithre dhoras 

cúig thine  

dhá thine 

trí pheann luaidhe  

ceithre pheann 
luaidhe 

ceithre sholas   

sé sholas 

Ag Comhaireamh  
Comhair na rudaí. Cuir � sa bhosca ceart.

sé bhláth 

trí bhláth 

65

Tugtar ‘ séimhiú ’ ar an ‘h’ atá curtha isteach sna focail thuas.
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Dea scéala, a Dhaid.
Bhuaigh tú €100 i lató an C.L.G.
Tá mé ag dul ag traenáil anois.

Ajmi

Teachtaireachtaí
Léigh agus pléigh an comhrá seo.

Bhuaigh do 
Dhaidí €100 sa 

chrannchur.

Go hiontach! 

Léigh an teachtaireacht a scríobh Ajmi dá Dhaidí.

Tá tú ag dul ag iascaireacht le Daideo. Scríobh teachtaireacht  
ag insint cá bhfuil tú ag dul agus cén t-am a bheidh tú ar ais.

Ag Comhaireamh  
Comhair na rudaí. Cuir � sa bhosca ceart.
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Dea scéala, a Dhaid.
Bhuaigh tú €100 i lató an C.L.G.
Tá mé ag dul ag traenáil anois.

Ajmi

Teachtaireachtaí
Léigh agus pléigh an comhrá seo.

Léigh an teachtaireacht a scríobh Ajmi dá Dhaidí.

Tá tú ag dul ag iascaireacht le Daideo. Scríobh teachtaireacht  
ag insint cá bhfuil tú ag dul agus cén t-am a bheidh tú ar ais.

Ag Comhaireamh  
Comhair na rudaí. Cuir � sa bhosca ceart.

deich mbláth  

ocht mbláth 

naoi gcat 

ocht gcat 

seacht bpeann 
luaidhe 

deich bpeann 
luaidhe 

seacht bhfeadóg 
stáin 

naoi bhfeadóg stáin 

deich ngeata 

ocht ngeata  

ocht ndoras 

deich ndoras 

ocht dtairne 

naoi dtairne  

Tugtar ‘ urú’ ar na litreacha atá  
daite sna focail thuas. 
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_, _, _, _, _, _ agus _.

Scríobh anseo na litreacha a úsáideadh mar  
urú sna habairtí thuas.

An tUrú 
Léigh an abairt agus ceangail leis an bpictiúr ceart í.

‘Is maith liom Siopa  
na bPeataí,’ arsa Éanna. 

‘Tá bhur mbróga salach,’ 
arsa Mamaí leo.

Thóg siad amach  
a gcóipleabhar. 

Bhailigh siad adhmad  
dá dtine chnámh.

Chan an slua Amhrán  
na bhFiann.

Rith an cat i ndiaidh Léiní. 

Chuir na peileadóirí  
a ngeansaithe orthu. 

An tUrú  
Ceangail gach duine leis an gcontae ceart.
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An tUrú 
Léigh an abairt agus ceangail leis an bpictiúr ceart í.

Doire

Gaillimh

Ciarraí

Tiobraid
Árann 

Port Láirge 

Baile 
Átha 
Cliath 

Fear
Manach 

An tUrú  
Ceangail gach duine leis an gcontae ceart.

Bhí Muiris ar a 
laethanta saoire  

i nDoire. 

Bhí Áine ar a  
laethanta saoire  

i nGaillimh.

Bhí Róisín ar a 
laethanta saoire  

i gCiarraí.

Bhí Eoin, Liam agus Cáit 
ar a laethanta saoire  

i dTiobraid Árann.

Bhí Gearóid ar a 
laethanta saoire  
i bhFear Manach.

Bhí Cormac ar a  
laethanta saoire  

i mBaile Átha Cliath.

Bhí Nóirín ar a 
laethanta saoire  
i bPort Láirge.

69

Dathaigh an t-urú atá i ngach abairt.
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Cá bhfuil siad?
Léigh na focail seo le do mhúinteoir.

Labhair faoi na pictiúir agus líon na bearnaí.
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Cá bhfuil siad?
Léigh na focail seo le do mhúinteoir.

ar
thar

ag
faoi

sa
idir

Tá Cáit ___ a rothar. 

Labhair faoi na pictiúir agus líon na bearnaí.

Tá Daideo ___ chrann úll.

Tá tolg _____ seomra suite. Tá bábóg _____ an urlár. 

Tá Aoibheann ______ dhá stól. Tá fear an phoist ______ an doras.

Tá Áine ag léim ______ an rópa.
Tá an capall ag léim __________ 

an gclaí.
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Cá bhfeicfeá téacs mar seo?

Biachlár

Léigh agus pléigh an biachlár seo le do mhúinteoir.

Cúrsa Tosaigh 

Príomhchúrsa 

Milseog

Deoch 

Cúrsa Tosaigh

Anraith glasraí

Bradán deataithe

Mealbhacán milis

Príomhchúrsa

Burgar blasta agus 

sceallóga

Sicín rósta 

Spaigití Bologna 

Milseog

Uachtar reoite 

Pióg úll 

Sailéad torthaí

Deochanna

Uisce 

Líomanáid

Sú oráiste 

Bainne

Anois scríobh amach na bianna a roghnófá dá mbeifeá sa bhialann. 

Ag Comhaireamh Daoine
Léigh na focail seo le do mhúinteoir.
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Biachlár

Milseog

Uachtar reoite 

Pióg úll 

Sailéad torthaí

Deochanna

Uisce 

Líomanáid

Sú oráiste 

Bainne

Ag Comhaireamh Daoine
Léigh na focail seo le do mhúinteoir.

Labhair faoin bpictiúr. 

Líon na bearnaí. 
1. Tá mála ag _____________________.

2. Tá ________________ sa scuaine a bhfuil gruaig fhada orthu.

3. Tá scáth báistí ag _________________.

4. Tá __________________ sa scuaine a bhfuil gruaig ghearr orthu.

5. Cé mhéad duine ar fad atá sa scuaine? __________________

(beirt, ceathrar)

(triúr, seisear)

(cúigear, duine amháin)

(seachtar, naonúr)

(deichniúr, ochtar)

duine beirt triúr ceathrar cúigear

seisear seachtar ochtar naonúr deichniúr

___________Cé mhéad duine atá i do theaghlach féin?
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Scéilín a Scríobh  
Labhair faoi na pictiúir. Cum an scéilín.

Cé acu deireadh is rogha leatsa?

Scríobh an scéilín anseo. Scríobh an scéilín anseo.

Scéilín a Scríobh 
Labhair faoi na pictiúir. Cuir in ord iad agus scríobh an uimhir 

cheart i ngach bosca. 
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Scéilín a Scríobh  
Labhair faoi na pictiúir. Cum an scéilín.

Cé acu deireadh is rogha leatsa?

Scríobh an scéilín anseo.

Tabhair faoi deara go bhfuil ord tábhachtach i scéal.

Scríobh an scéilín anseo.

Scéilín a Scríobh 
Labhair faoi na pictiúir. Cuir in ord iad agus scríobh an uimhir 

cheart i ngach bosca. 
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Scéal a Phleanáil  

Anois tá Oscar réidh chun an chéad dréacht  
dá scéal a scríobh.

Is gá duit plean a dhéanamh sula scríobhann tú scéal.

Seo iad na smaointe a bhí ag Oscar agus scéal faoina laethanta 
saoire á phleanáil aige. 

Roinn na smaointe ina dtrí ghrúpa anois.
Tús

Lár

Deireadh

Laethanta Saoire

sásta

ticéid

pacáiltuirseuachtar gréine

teas

ag teacht abhaile

árasáneitleánlinn snámhabronntanas

aerfort
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Scéal a Phleanáil  Liam ar a Laethanta Saoire  
Cabhraigh le Liam an caitheamh aimsire is fearr leis  

a bhaint amach. 

Cén caitheamh aimsire is fearr leatsa nuair a bhíonn tú ar do 
laethanta saoire? 
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Trasna
4.   Bhí mé ag ______ mo mhála. 
5.  Bíonn eitleáin san áit seo.
7.   Bíonn ort é seo a bheith agat 

nuair a bhíonn tú ag dul thar lear.
8.  Bád an-mhór.
11.  Bíonn gaineamh anseo.
12.  Córas taistil a ritheann ar ráillí.
13.  Córas taistil aeir.
14.   Caithim ____ gréine ar mo
 cheann nuair a bhíonn sé te.

 7

 11

 

 

 8

 4

 3

 12

 9

 

 5

 1

 10

 13  14

 2

 6

Síos
1.   Pacálann tú é seo nuair 

a bhíonn tú ag dul ar do 
laethanta saoire.

2.   Tiomáineann duine é seo ar an 
mbóthar.

3.   Déanann tú é seo as gaineamh.
6.   Ceannaíonn tú ______ chun 

dul ar eitleán nó ar thraein.
9.  Tá an ______ ag taitneamh.
10.   Téim ag _____ sa linn
 snámha.

long 
eitleán
caisleán

aerfort
an ghrian

snámh

ticéad
hata
carr

pas
mála
pacáil

traein
trá

Laethanta Saoire  
Léigh na noda agus líon isteach an crosfhocal.

Ag Obair Liom - Second Class new.indd   78 26/02/2014   14:30



Laethanta Saoire  
Léigh na noda agus líon isteach an crosfhocal.

A
in

m
  _

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 

Ch
rí

oc
hn

ai
gh

 m
é 

‘A
g 

O
ba

ir
 L

io
m

’. 

LE
A

B
H

A
R
 A

N
 D

A
LT

A
 D

A
g 

O
ba

ir
 L

io
m

A
g 

O
ba

ir
 L

io
m

D
át

a 
__

__
__

_
Sí

ni
ú 

an
 m

hú
in

te
or

a 
__

__
__

__
__

__
__

_

Ag Obair Liom - Second Class new.indd   79 26/02/2014   14:30






