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Bróisiúr

 

1.  Liostaigh na himeachtaí a gcuirfeá féin spéis iontu dá mbeifeá ag freastal ar an 
gcampa áirithe seo.
 

2. Liostaigh na himeachtaí nach gcuirfeá féin spéis iontu. 
 

3. Liostaigh cúpla imeacht eile ba mhaith leatsa a chur ar an gclár.  
 

4.  Cuir do chuid liostaí i gcomparáid le liostaí do pháirtí. Má roghnaigh sibh cuid 
de na himeachtaí céanna liostaigh anseo iad.  
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Mé Féin
 Focail agus nathanna a bhaineann leis an téama ‘Mé Féin’: 

 

 Focail agus nathanna a thaitníonn liom:  
 

 Focail agus nathanna a d’fhéadfainn a úsáid:  
   

Teachtaireachtaí Ríomhphoist
1.  Bhí clár ar siúl ar an teilifís le déanaí a thaitin go mór leat. Scríobh tú 

teachtaireacht ríomhphoist chuig léiritheoir an chláir á rá cé chomh mór agus a 
thaitin an clár leat. Cum ainm don léiritheoir, teideal don chlár féin agus abair 
cén fáth ar thaitin an clár an oiread sin leat.
 

2.  Cúpla lá ina dhiaidh sin tháinig an teachtaireacht ríomhphoist seo ón léiritheoir. 
Críochnaigh an teachtaireacht. 
 

 Ó: 
 Chuig:

 Cc:

 Ábhar:

A , a chara,  
 

 Ó: 
 Chuig:

 Cc:

 Ábhar:

A , a chara,  
Is maith liom a chloisteáil gur thaitin an clár  leat. Is breá 
linn teachtaireachtaí mar seo a fháil. Mar chomhartha buíochais 
 
Faraor is é clár na seachtaine seo an clár deireanach sa tsraith, ach beidh 
sraith nua 
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Iriseoirí Fiosracha! 
1.  Chuir iriseoir agallamh ar dhuine amháin de na 

réaltaí teilifíse seo. Ach tá an ghráin ag an réalta 
áirithe seo ar iriseoirí. Seo iad na freagraí gonta  
a thug an réalta teilifíse ar cheisteanna an iriseora. 
Scríobh na ceisteanna. 

 Is ea.

 Ní hea.

 Tá.

 Níl.

 Bhí.

 Ní raibh.

 Bím.

 Ní bhím

 B’fhearr liom gan an cheist sin a fhreagairt.
 

 Cad chuige, i do thuairimse, a bhfuil an ghráin ag an réalta teilifíse seo ar iriseoirí? 
 

  Scríobh aidiachtaí a dhéanfadh cur síos ar an réalta teilifíse atá faoi agallamh 
thuas. Déan tagairt do thréithe pearsanta agus do thréithe fisiciúla an duine. 

2.  Cuir na focail chearta sna spásanna. Ansin scríobh aidiachtaí de do chuid féin 
agus a mbreischéim sna spásanna deireanacha. 
a. óg níos          
b. cáiliúil níos          
c.  níos saibhre
d. sean
e.  níos dathúla
f. deas
g. spéisiúil
h.  
i.
j.

Crosfhocal
 Líon an crosfhocal. Tá baint éigin ag gach focal ann le cúrsaí teilifíse. 

 1

2 3    

 

 4 5

   6

7  

 

 8

 

9  10

   11 12  

13

 

Trasna   
2. Cuireann  cáiliúil an clár faoin gcócaireacht i láthair.
5. Deir mo Dhaidí go mbím ag breathnú uirthi seo barraíocht.
6.  Bíonn go leor de seo ar an teilifís ag deireadh na seachtaine – peil, sacar, lúthchleasaíocht agus 

mar sin de.
7.  mé clár iontach ar an teilifís aréir.
8. Is é an  a chuireann clár i láthair.
11. Déarfadh duine le Gaeilge na Mumhan: ‘Bhí mé ag  ar an teilifís aréir.’
13. Amharcaim ar cheann acu seo ar an teilifís go minic agus sa phictiúrlann anois agus arís.
Síos 
1. Déarfadh duine le Gaeilge Chonnacht: ‘Bhí mé ag  ar an teilifís aréir.’
3. Má bhíonn tú ar an teilifís go minic aithneoidh go leor daoine thú. Beidh tú .
4. Déarfadh duine le Gaeilge Uladh: ‘Bhí mé ag  ar an teilifís aréir.’
6. Bíonn go leor rudaí nua le foghlaim ó chláir faoin nádúr agus bíonn siad  go minic.
9. Is é an ‘Oscar’ an  is mó is féidir le scannán a bhaint.
10. Mar a bhíonn cuid mhór réalta teilifíse! Focal eile ar ‘dóighiúil’.
11. Ní  mé an cluiche ar an teilifís mar b’éigean dom dul a luí.
12.  Is é an clár dúlra a bhíonn ar siúl tráthnóna Domhnaigh an  is fearr a thaitníonn 

liom.
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Bunús na bhFocal
  grianghraf   +   adóir         grianghrafadóir

  feirm   +   eoir         feirmeoir

1. Scríobh amach bunús na bhfocal seo mar atá thuas. 
     +            moltóir

     +            siopadóir

     +            peileadóir

     +            múinteoir

     +            ceoltóir

2.  Is féidir focail nua a dhéanamh astu seo ach breis litreacha a chur leo. Tá an 
chéad cheann déanta duit. Scríobh an chuid eile acu.
    grianghrafadóir     +     -eacht                grianghrafadóireacht

     +            

     +            

     +            

     +            

     +            

     +            

3.  Cé mhéad focal is féidir leat a dhéanamh as na litreacha atá in 
‘grianghrafadóireacht’? 
 

4.  Scríobh dhá ainmfhocal eile a thosaíonn leis na litreacha c, f, g, m, s agus p.  
Úsáid foclóir lena chinntiú go bhfuil na focail litrithe i gceart agat.

Anois agus an uair sin
1.  Scríobh liosta de rudaí atá agaibh sa bhaile anois nach raibh ann caoga bliain 

ó shin. Úsáid foclóir lena chinntiú go bhfuil na focail litrithe i gceart agat.
 

2. Léigh na liostaí atá scríofa ag daoine eile sa rang agus pléigh leo iad. 

3.  Déan taighde ar rud amháin atá ar do liosta. D’fhéadfá a fháil amach, mar 
shampla, cé a chéadcheap é agus cén fhorbairt a rinneadh air ó shin. 
Is é seo an rud a ndearna mé taighde air. 

Rudaí a bhí ar eolas agam mar gheall air cheana féin
 

Rudaí nua a d’fhoghlaim mé faoi
 

An t-eolas ba spéisiúla, dar liom
 

4. Anois léigh an taighde a rinne duine éigin eile sa rang. 
Is é seo an rud a ndearna  taighde air.

An t-eolas ba spéisiúla, dar liom
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Crosfhocal  
  Líon an crosfhocal. Tá baint éigin ag gach focal ann le háiseanna cumarsáide. 

1  2 3

  

4  5

 

6   

 

7  

 

 8

9  

10

 

Trasna  
4. Bím níos gasta ag clóscríobh ar an  ná mar a bhím ag scríobh le peann.
7. Is féidir liom gach sórt suímh a fheiceáil air seo.
9. Sa téacsais d’fhéadfá ‘tcht’ a scríobh in áit an fhocail seo.
10. Is féidir linn labhairt le duine in aon áit leis an rud seo.
Síos  
1. In áit glaoch ar dhuine ar an bhfón póca d’fhéadfainn  a sheoladh.
2. Tá  faoi gach saghas ábhair le fáil ar an idirlíon.
3. I bhfad níos sciobtha ná litir a chur sa phost!
5. Úsáidtear guthán, nuachtáin agus an teilifís, mar shampla, chun  a dhéanamh.
6. Bíonn scáileán agus méarchlár air agus diosca crua ann.
8.  Deir mo mháthair gur saoire a bheith ag  lenár ngaolta san Astráil ar Skype  

ná ar an nguthán.
 

Ócáidí Speisialta – Comóradh Pósta
  Focail agus nathanna a bhaineann leis an téama ‘Ócáidí Speisialta – Comóradh 

Pósta’: 
 

 Focail agus nathanna a thaitníonn liom:  
 

 Focail agus nathanna a d’fhéadfainn a úsáid:  
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Éamann nó Aoife?

1. Léigh an scéal seo. Cum teideal dó. Ansin cum deireadh an scéil. 

Nuair a tháinig Éamann abhaile ón scoil tráthnóna Dé Céadaoin ní raibh aon duine sa teach roimhe. 
Chuir sé sin an-ionadh go deo air. Bhíodh a mháthair ag obair ón mbaile Dé Céadaoin agus bhíodh 
leathlá ag a dheirfiúr a bhí sa dara bliain sa mheánscoil. Bhuail Éamann an cloigín agus d’fhan sé 
tamall. Nuair nach bhfuair sé aon fhreagra ní raibh a fhios aige cad a dhéanfadh sé. Ansin chonaic 
Éamann a chomharsa bhéal dorais ag teacht anall chuige. Dúirt a chomharsa leis go raibh  
a mháthair agus a dheirfiúr imithe chuig an ospidéal 
 

2.  Lig ort gur cailín, a bhfuil ‘Aoife’ uirthi, atá sa scéal thuas in áit an bhuachalla 
‘Éamann’. Athscríobh an scéal agus athraigh aon fhocal is gá.
Nuair a tháinig Aoife abhaile ón scoil tráthnóna Dé Céadaoin ní raibh aon duine sa teach 
 

3. Cé mhéad focal ba ghá a athrú i dtasc 2?  

Rialacha! Rialacha!
1.  Seo cuid de na rialacha scoile atá ag Scoil Ghleann na Smól. Léigh agus pléigh 

iad. 
 

 

2. Léigh na rialacha atá sa scoil seo agaibh féin.  

3.  Pioc ceann amháin de rialacha na scoile seo agaibh féin. Céard é do dhearcadh 
féin maidir leis an riail áirithe sin? 
 

4.  Dá mbeadh cead agat riail amháin de chuid na scoile a athrú cé acu  
a d’athrófá? Tabhair cúis le do fhreagra.  
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Poncaíocht
1.  Seo sliocht as an leabhar Carraig na Caillí. Tá an phoncaíocht in easnamh. Tá 

roinnt ceannlitreacha ar lár freisin. Léigh le do pháirtí é agus aimsígí na botúin. 
 

 Ach a Thomáis  arsa Colm  ní bheidh mise ábalta dul amach i m’aonar Is maith 
atá a fhios agat nach mbeadh aon chead agam
Lean Tomás air ag cuimilt an mhótair le ceirt
 Ach táim ag súil leis seo le fada  arsa Colm agus creathán ina ghlór
 Agus tá coinne agamsa le nóra  arsa tomás  Ar aon slí, nach bhfuil an tseachtain 
ar fad caite agamsa amuigh ar an bhfarraige Táim bréan di faoin tráth seo
Chaith sé an cheirt le Colm rug Colm uirthi agus chrústaigh sé uaidh í D’iompaigh 
sé ar a shála go tapa agus bhailigh sé leis Níor theastaigh uaidh go bhfeicfeadh 
Tomás na deora ina shúile

 

  Athscríobh an sliocht i do chóipleabhar agus ceartaigh na botúin a bhaineann  
le poncaíocht agus le ceannlitreacha.  

2. Ceartaigh do chuid oibre. Cén botún ba mhinice a bhí agat?  
 

3. Seo focail as an sliocht thuas. An féidir leat iad a oibriú amach? 
roead humiag
itilcum ilhhiabg
úlsi iihtur
incnoe magaas
shtithaeag duahi

Cén focal ba dheacra a oibriú amach? 
 

4. Cuir ceithre cinn de na focail i dtasc 3 in abairtí.
 

Crosfhocal
 Líon an crosfhocal. Tá baint éigin ag gach focal ann le cúrsaí scoile.  

1 2

3

4

5 6 7 8

9

10 11

12

13

14

Trasna 
1. Matamaitic, Gaeilge, stair, Béarla agus teagasc creidimh, mar shampla.
4. Bíonn na múinteoirí ag  an lá ar fad.
5. Ábhar meánscoile a bhíonn ar bun sa tsaotharlann. Tosaíonn an focal le ‘c’.
6. Treoir ón Roinn Oideachais do mhúinteoirí maidir le teagasc agus foghlaim sa scoil.
10. Hurá! Tá an scoil druidte i gcomhair an tsamhraidh!
11. Is i lár an lae a ithimid an .
13. Tugann an duine seo treoir do na múinteoirí.
14. Tugtar  ar pháistí nuair a bhíonn siad ar scoil.
Síos  
2. Scoil le haghaidh daltaí idir 4 agus 12.
3. Má labhraím í seo tuigfidh muintir na Fraince mé.
4. Caithfidh siad dul ar scoil, ach faigheann siad airgead as!
7. Cén  ina bhfuil tú ar scoil?
8. Scoil ag a dtéann daltaí bunscoile nuair atá Rang 6 críochnaithe acu.
9.  ‘Má oibríonn tú go crua ar scoil,’ arsa Daideo, ‘gheobhaidh tú  maith nuair  

a bheidh tú fásta.’
12. Bíonn rialacha ann chun  a chur i bhfeidhm.
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2.  Céard iad na scéalta, dar leatsa, a bhí ag Aifric do Dheirdre ach nach 
scríobhfadh sí ar chárta poist?  
 

3.  Cén t-eolas atá againn faoi Mhamó agus faoi Dheirdre, cara Aifric, as na rudaí 
a scríobh Aifric ar na cártaí poist? 
Mamó: 

Deirdre:

4.  Scríobh Aifric ar cheann de na cártaí poist go raibh an ghrian ‘ag scoilteadh 
na gcloch’. Scríobh nathanna eile a thugann le fios go bhfuil an aimsir go breá. 
Ansin scríobh nathanna a thugann le fios gur drochaimsir atá ann. 
Aimsir bhreá  
  

Drochaimsir  
 

5.  Cé mhéad focal is féidir leat a dhéanamh as na litreacha atá in ‘laethanta 
saoire’? Bain úsáid as foclóir lena chinntiú go bhfuil na focail litrithe i gceart agat.

Samhradh! Samhradh! 
1.  An cuimhin leat an scéal faoi Aifric agus na laethanta saoire ar an gCeathrú 

Rua? Tar éis seachtaine scríobh Aifric cárta poist chuig a seanmháthair agus 
ceann eile chuig a cara, Deirdre. Léigh na cártaí poist a scríobh sí. 
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 Na Ceithre hAirde 
1.  Léigh agus pléigh an rann seo. Ansin scríobh ainm dhá chontae atá suite i ngach 

cearn d’Éirinn a luaitear sa rann.  
Tá an Deisceart go hálainn,
Tá an Tuaisceart go breá,
Tá an tOirthear go séimh
Is tá an tIarthar thar barr.

 
An Deisceart        
An Tuaisceart        
An tOirthear        
An tIarthar        
 

2.  ‘An Ghaeltacht’ a thugtar ar na ceantair 
arb í an Ghaeilge an phríomhtheanga 
labhartha iontu. Tá na ceantair Ghaeltachta 
is mó i gContaetha Dhún na nGall, Mhaigh 
Eo, na Gaillimhe, Chiarraí agus Chorcaí. Tá 
ceantair Ghaeltachta níos lú i gContae Phort 
Láirge agus i gContae na Mí.
 

3.  Freastalaíonn daoine óga as gach cearn den tír ar choláistí samhraidh sna 
ceantair Ghaeltachta éagsúla sa samhradh. An bhfuil aithne agat ar dhuine a 
d’fhreastail ar choláiste samhraidh i gceantar Gaeltachta? Fiafraigh den duine 
sin cé na rudaí a thaitin agus nár thaitin leis faoin gcoláiste samhraidh. Scríobh 
tuairisc bunaithe ar an eolas a fuair tú uaidh. 
 

Coláistí Samhraidh sa Ghaeltacht
1.  Déan taighde le do pháirtí. Bailígí bileoga eolais ó choláistí samhraidh sna 

ceantair Ghaeltachta éagsúla. Roghnaígí ceithre cinn acu le grinnstaidéar 
a dhéanamh orthu. 
a. Ainm an choláiste       Contae       
b. Ainm an choláiste       Contae       
c. Ainm an choláiste       Contae       
d. Ainm an choláiste       Contae       
 

 

2.  Léigí na bileoga eolais le chéile agus déanaigí comparáid idir na coláistí. Dá 
mbeadh an bheirt agaibh ag dul ar chúrsa samhraidh le chéile cén coláiste 
a phiocfadh sibh? Tabhair cúis leis an bhfreagra. 
Coláiste 

3. An raibh deacracht agaibh an coláiste a roghnú?  
Bhí       Ní raibh 
 

 Má bhí, mínigh an deacracht a bhí agaibh. 
 

Fite Fuaite 5th Class Final.indd   85 14/06/2011   14:22





An Aimsir / Éadaí
 Focail agus nathanna a bhaineann leis an téama ‘An Aimsir / Éadaí’:

 

 Focail agus nathanna a thaitníonn liom:  
 

 Focail agus nathanna a d’fhéadfainn a úsáid:  
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