Seanfhocail 1

1. Mol an óige agus tiocfaidh sí .
2. Níl aon tinteán mar do thinteán féin.
3. Tír gan teanga – Tír gan anam !!
4. Is fearr an tsláinte ná na táinte .
5. Filleann an feall ar an bhfeallaire .
6. Beidh lá eile ag an bPaorach .
7. Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine .
8. Is binn béal ina thost .
9. Glacann fear críonna comhairle !!
10. An té a shantaíonn an t-iomlán, caillfidh
sé an t-iomlán.

Seanfhocail 2
11 Ní hé lá na gaoithe lá na scolb .
12 Bí go maith leis an bpáiste agus tiocfaidh sé
13 Ní dhéanadh an domhan capall rása d’asal.
14 Ní neart go cur le chéile .
15 Bíonn dhá insint ar scéal agus dhá leagan
déag ar amhrán .
16 Bíonn gach tosach lag .
17 Bíonn siúlach scéalach .
18 Ní scéal rúin é ó tá a fhios ag triúr é.
19 Giorraíonn beirt bóthar .
20 Molann an obair an fear .
arís amárach.

Seanfhocail 3

21 Mura gcuirfidh tú san earrach ní
bhainfidh tú san fhómhair.
22 Briseann an dúchas trí shúile an chait .
23 Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i
gcónaí é.
24 Is treise dúchas ná oiliúint .
25 An té a bhíos fial roinneann Dia leis .
26 Is fada an bóthar nach mbíonn casadh
ann.
27 Múineann gá seift .
28 Is gaire cabhair Dé ná an doras .
29 I gcosa duine a bhíos a shláinte.
30. An áit a bhfuil do chroí, is ann a
thabharfaidh do chosa thú.

Abairt Na Seachtaine

1 Céard é sin ? Is mála pioncail é sin / Is bosca é sin / Is fón póca é
sin .
2. Cé leis an mála/ cóta sin ? Is liomsa é nó Is le Colm é .
3. Ar mhaith leat barra seacláide / dul amach ag imirt ? Ba mhaith
liom.
4. Céard a fheiceann tú sa seomra seo? Feicim clár bán , fuinneog ,
5. Céard atá a dhéanamh agat ? Tá mé ag léamh , ag rith , ag ithe , ag
gáire.
6. Cén lá atá ann inniu ? Inniu An Aoine , An Luan , An Chéadaoin .
7. Cé acu is fearr leat Kit Kat nó Mars ? An Aoine nó An Satharn.
8. Cá bhfuil an liathróid ? Tá an liathróid i do phóca .
9. Cé atá ag caint ? Tá Adam ag caint .
10. An maith leat seacláid ? An maith leat peil ? Is maith liom / Ní
maith liom.
11. Cé mhéad(An Mó) atá i do chlann ? Tá ceathrar/ triúr/ /seisear i
mo chlann.
12. An bhfuil bróga ort ? An bhfuil spéaclaí ort / orm ? Tá /Níl .

Scéal

1

Céard a rinne tú tar éis na scoile inné ?

1

Rith mé abhaile .

2.

D’ith mé úll agus d’ól mé sú oráiste.

3.

Rinne mé m’obair bhaile.

4.

D’fhéach mé ar an teilifís .

5.

Chuaigh mé amach le mo chairde agus d’imir mé cluiche peile.

6.

Tháinig mé isteach ar a sé a chlog agus d’ith mé mo dhinnéar.

7.

Ina dhiaidh sin d’fhéach mé ar DVD.

8

Ag a hocht a chlog léigh mé mo leabhar.

9.

Nigh mé m’fhiacla agus dúirt mé mo phaidreacha.

10.

Chuaigh mé a luí ag a naoi a chlog.

Scéal 2
Céard a rinne tú an Satharn seo chaite ?
1.

Dhúisigh mé ar a hocht a chlog.

2. Léim mé as an leaba agus d’fhéach mé amach an fhuinneog.
3.

Bhí sé ag stealladh báistí .

4.

Léim mé isteach sa leaba arís agus léigh mé mo leabhar.

5.

D’éirigh mé ar a deich a chlog.

6.

Nigh mé mé féin agus chuir mé mo chuid éadaigh orm.

7.

Rith mé síos an staighre agus bhí bricfeasta blasta agam le mo chlann.

8.

Ar a dó dhéag a chlog bhí cluiche iománaíochta agam i bPáirc Marlaí.

9.

Bhí mé ag imirt sa chúl . Bhí an cluiche an – mhaith agus bhuamar.

10. D’imir mé go maith .
11. Bhí áthás an domhain orainn go léir.
12. Ansin chuaigh mé go teach m’aintín le mo Mhaim agus bhí lón againn.

13. D’imir mé cluiche le mo cholceathair.
14. Thug m’aintín cúig euro dom.
15. Chuaigh mé ag siopadóireacht le mo Mhamaí ar a ceathair a chlog.
16. Cheannaigh sí bróga reatha agus bríste géine nua dom.
17. Ansin chuamar go McDonalds. Bhí Big Mac , sceallóga agus Coke agam.
18. Shroicheamar mo theach ar a sé a chlog.
19. D’fhéach mé ar scannán ar an teilifís le mo chlann.
20.

Chuaigh mé a luí thart ar a deich a chlog. Bhí sárlá agam.

Comhrá Scoile

Naíonáin Shōisir

1. Dia dhaoibh. Dia ‘s Muire duit.
2 Conas atá tú?
3 Cé thusa?
4 Cén aois thú ?
5 Cé hé sin ?
Tá mé go maith.
Is mise ………………………
Tá mé ceithre /cūig/bhliain d’aois.
Sin Pól/ Sin Seán .
6 Cá bhfuil tú anois ? Tá mé ar scoil.
7 An bhfuil Mamaí/Daidí/ an múinteoir ar scoil?
Tá/Níl.

Comhrá Scoile
Naíonáin Shínsir
1 Céard é sin ? Is bosca é sin / peann luaidhe /leabhar/
2 Cén dath atá ar an mála pionsail / ar an leabhar? Tá
sé dearg / buí/ gorm.
3 Cé leis an mála /an bosca / an mála pioncal sin ? /
Isiomsa é / Is le Pól é / Is leis an múinteoir é.
4 Cá bhfuil an bosca ? / cá bhfuil do lón ? / ar an
mbord/faoin mbord .
5 An bhfuil an bosca ar an mbord / ar an urlár/ ar an
gcathaoir / sa chófra ? Tá an bosca ar an mbord / ar
an urlár/ ar an gcathaoir / sa chófra.
6 An maith leat sú oráiste/ seacláid / Ben 10 ? Is
maith liom sú oráiste. Ní maith liom seacláid.

Comhrá Scoile

Rang 1

1. Céard is ainm duit ? Seosamh Ó Grádaigh is ainm
dom.
2. Cá théann tú ar scoil ? Téim go dtí Scoil Mhuire,
Bóthar na Gráinsí
3. Cén rang ina bhfuil tú ? Tá mé i rang a h-aon
4 Céard is ainm don mhúinteoir atá agat ?
An t-Uasal Ó’Néill is ainm dó .
5. Cá bhfuil tú i do chónaí ?
6. An bhfuil deartháir / deirfiúr agat ?
7. An bhfuil peata agat sa bhaile? Tá / Níl.
8. Céard é ? Is madra é/ Is cat í / Tá iasc óir
agam.
9. Ar mhaith leat peata ? Cén peata ar mhaith leat ?
Ar mhaith leat ……..?
10. Céard a fheiceann tú sa seomra seo? Feicim
teilifís/ríomhaire / an mūinteoir / fuinneog / ní
fheicim madra.
11. Céard atá ag Tomás? Tá sliotar / ceapaire cáise ag
Tomás.
12. Cé leis an mála sin ? An leatsa an bosca sin ?
An leatsa an peann luaidhe seo ?
13. Cé atá ag léim / ag caint/ ag ithe / ag damhsa?
Tá Eoin ag caint / ag ól…

Comhrá

Scoile

Rang 2

1. Conas atá an aimsir inniu ?
2. An bhfuil tú fuar? /te/fliuch/tuirseach/tinn/réidh?
Tá / Níl.
3. An raibh tú ag féachaint ar an teilifís aréir?
Bhí / Ní raibh.
4. Céard a chonaic tú ar an teilifís? Chonaic mé An
Nuacht. Ní fhaca mé …….
5. Cá bhfuil an bosca ? Tá an bosca ar an/ faoin mbord /
sa chófra.
6. Cá bhfuil Colm / Tá Colm ag an doras/ ag an bhfuinneog /
lasmuigh .
7. Cé a thosaigh ag gáire ansin? Cé a thosaigh ag caint?
Thosaigh Pól…
8. Cé atá tinn / ag caint / ag obair /ag ithe?
Tá Tomás ag …… Níl Seán ag….
9. An bhfuil madra / cat / rothar agat sa bhaile? Tá
cat agam. Níl madra agam.
10. Céard atá a dhéanamh agat ? Tá mé ag léamh / ag
scríobh/ ag siúl/ ag ól .
11. An bhfuil cead agam dul amach? Tá cead/Níl cead.
12. Cé mhéad(an mó) buachaill atá i ngrúpa a dó?/
Cé mhéad(an mó) liathróid/leabhar atá sa
bhosca?

Rang 3

Comhrá Scoile

1. Cad atá á dhéanamh agat?
Tá mé ag ithe / Tá mé ag scríobh…
2. Cén caitheamh aimsire is fearr leat? Is fearr liom
rugbaí, peil, léamh, féachaint ar an teilifís.
3. Cén acu is fearr leat, peil nó iománaíocht/sacar
nó rugbaí? Is fearr liom rugbaí.
4. Céard a rinne tú ag an deireadh seachtaine? / tar éis na
scoile / inné / an Domhnach seo chaite?
Bhí cluiche agam. / Chuaigh mé ar Aifreann. /
Chuaigh mé ag siopadóireacht.
5. Cén sórt éadaí a chaitheann tú ar scoil / sa bhaile?
Ar scoil caithim a do scoile – léine gorm agus carbhat ,
geansaí, bríste dubhghorm agus bróga dubha nó culaith
spóirt agus bróga reatha . Sa bhaile caithim T-léine,
bríste géana agus bróga reatha.
6. Inis dom fút féin. Is mise Pól. Tá mé naoi mbliana
d’aois. Tá mé i mo chonaí i Ráth Fearnáin. Tá cūigear i
mo chlann.
7. Cén lá atá ann inniu? Inniu An Chéadaoin,
An Aoine…… Cén lá is fearr leat?
Is fearr liom An Aoine.
8. Ainmnigh na laethanta.
An Luan, An Mháirt, An Chéadaoin, An Déardaoin, An
Aoine, An Satharn, An Domhnach.
9. Cén mí atá ann anois? Meán Fómhair/ Deireadh
Fómhair/ Mí na Samhna atá ann anois.
Cén mí is fearr leat? Is fearr liom Mí na Nollag.
Is fearr liom An Mheitheamh.
10. Cén séasúr atá ann anois? An Fómhair?
An Gheimhreadh?
Cén séasúr is fearr leat?
Is fearr liom an Samhradh?

11. Cén t-am é?
Tá sé a h-aon déag a chlog /
leathuair tar éis a h-aon.
12. An féidir leat snámh / rothaíocht?
Is féidir liom/Ní féidir liom.
An féidir leat carr a thiomáint?
Is féidir liom/Ní féidir liom.

Comhrá Scoile

Rang 4

1. Céard é s i n ? Is mála pioncail é sin /
Is bosca é sin /Is fōn pōca é sin .
An bosca é sin? Is bosca é sin / Ní bosca é sin.
Bosca an ea? Is ea/sea !!! nó Ní hea !!!
2. Cé leis an peann luaidhe/ an mála scoile sin ? Is liomsa
é / Is le Pól é .
An leatsa é sin ? Is liomsa é/ Ní liomsa é
Is le Peadar é, ceapaim.
3. Céard a rinne tú tar éis na scoile inné? D’imir mé
peil/Rinne mé mo obair bhaile/D’ith mé mo
dhinnéar.
4. Céard a rinne tú ag an deireadh
seachtaine? Chuaigh mé………………….
5. An féidir leat na baill beatha a ainmniū? Is féidir liom:
seo mo cheann, mo chlár éadain, mo chluasa , mo shūile , mo
leiceann , mo bheola , mo shrōn, mo theanga, m’fhiacla, mo
mhuinéal, mo ghualainn, mo lámha, mo mhéaranna , mo
bhosa, mo bholg, mo thōin, mo chosa, mo ghlūine 7srl.
6. Ainmnigh na héadaí atá á chaitheamh agat inniu?
Tá léine, carbhat, geansaí, bríste , fo – bhríste , stocaí
agus brōga dubha orm.
7. An bhfuil uaireadōir ort ? Tá/Níl . An bhfuil speaclaí
ort / An bhfuil fáinne ort ? An bhfuil fáinne orm ?
8. Ar chuala tú an scéal faoi Justin Bieber
? Chuala/Níorchuala. Ar chuala tú faoi Cholm?
9. An bhfaca tú an cluiche ar an teilifís aréir?
Chonaic/Ní fhaca. An bhfaca tú an príomhoide ar
maidin?
10. An bhfuil a fhios agat cá bhfuil an t-Uasal Ó Ríordáin?
Tá a fhios agam/Níl a fhios agam.
11. An dtaitníonn Man Utd. Leat?

Taitníonn / Níthaitníonn.
An dtaitníonn PE leat?
12. Cén fáth a bhfuil tú ag gáire/ag caoineadh/ag rith?
Mar go bhfuil áthas orm/brón orm/deifir orm.

Comhrá Scoile

Rang 5

1. Céard a dhéanann tú tar éis na scoile gach lá?
Téim…../Déanaim…../Ithim……/Féachaim…..
2. Cad a dhéanfaidh tū tar éis na scoile inniu ? ( Ag a trí a
chlog beidh cluiche agam , ansin rachaidh mé abhaile
agus beidh mo dhinnéar agam , ina dhiaidh sin ………….)
3. Cá rachaidh tū tar éis na scoile inniu ? (Rachaidh mé go
Páirc Bushy le haghaidh cluiche peile. )
4. Cathain a mbeidh an chéad cluiche eile ag an bhfoireann
sinsir ?( Ar an Déardaoin )
5. Nuair a bheidh tū fásta suas cad ba mhaith leat a
dhéanamh ? Ba mhaith liom a bheith i mo phílōta/ a bheith i
mo pheileadōir/ a bheith i mo mhūinteoir.
6. Cé acu is fearr leat Pepsi nō Coke? Is fearr liom Coke.
7. Cé acu is fearr leat sacar nō rugbaí? Is fearr liom rugbaí .
8. Cad is brí leis an bhfocal urlár / cófra / gléthéip…..?
9. An féidir leat carr a thiomáint ?
An féidir leat ríomhaire a ūsáid ?
Is féidir liom/ ní féidir liom)
Is féidir liom/ ní féidir liom)
10. An dtuigeann tū cad is brí le réamhfháisnéis na h-aimsire ?
(Tuigim / ní thuigim)
An dtuigeann tū nach féidir leat do rogha rud a dhéanamh
i gcōnaí ? (Tuigim / ní thuigim)

Comhrá

Scoile

Rang 6

1. An dóigh leat go mbeidh an bua ag Man City. ag an
deireadh seachta i n e ? Is dóigh liom go mbeidh/
Ní doigh liom go mbeidh .
Cén fáth nach mbeidh ?
An dóigh leat go mbeidh báisteach againn inniu?
2. Beidh/Ní bheidh
An bhfaca tú an cluiche sin aréir?
Chonaic/Ní fhaca mé
3. An bhfaca tú gadaí riamh? Chonaic/Ní fhaca mé
4. Cén saghas carr is fearr leat? Is fearr liom Ferrari.
5. An cuimhin leat do chéad lá ar scoil / Do chéad lá i
rang a sé ? Is cuimhin liom/Ní chuimhin liom.
6. Cad a tharla do Humpty Dumpty ?Thit sé ó mballa agus
bhris sé i smidiríní
7. Cén chaoi a bhfuil tú inniu ? Go maith , go raibh
maith agat.
Cén chaoi a tháinig tú ar scoil? Tháinig mé ar mo
rothar/Shiúil mé/Thaisteal mé sa charr.
8. An ndeachaigh tú go dtí an siopa inné?
Chuaigh/Ní dheachaigh .
9. An ndearna tú do obair bhaile aréir?Rinne
mé/Ní dhearna mé
An ndearna tú do lón ar maidin?
Rinne mé mo lón/Ní dhearna mé mo lón.
An ndearna tú Cros Bríde riamh?
Rinne mé/Ní dhearna mé.
10. Conas a tháinig tú ar scoil ar maidin? Tháinig mé ar
mo rothar/Shiúil mé/Thaisteal mé sa charr.
11. Cén leithscéal atá agat inniu?
Bhí mé tinn aréir , ní dhearna mé mo obair bhaile .
12. Cén t-am é? Tá sé a dó a chlog/ Tá sé leathuair
tar éis a naoi.

13. An ndeir tú do phaidreacha gach lá?
Deirim /Ní dheirim
14. Cén saghas lae atá ann inniu?
Is lá deas é/Is droch lá é/ Tá sé ag cur báistí/Tá sé
grianmhar/Tá sé gaofar.

