
1. Cuir síos air!
ard

blasta

bómánta

cainteach

callánach

cineálta

cairdiúil

casta

cliste

compordach

crosta

cuidiúil

dalba

deacair

deas

dímhúinte

éadrom

fada

falsa

flaithiúil

furasta

garbh

gránna

greannmhar

lofa

luachmhar

maith

mall

múinte

néata

ollmhór

sásta

scriosta

sláintiúil

suimiúil

tanaí

2. Cad é an dath atá air?
Tá dath airgid air.

Tá dath bán air.

Tá dath bánbhuí air.

Tá dath bándearg air.

Tá dath buí air.

Tá dath corcra air.

Tá dath dearg air.

Tá dath donn air.

Tá dath dubh air.

Tá dath dúghorm air.

Tá dath glas air.

Tá dath gorm air.

Tá dath liath air.

Tá dath ór air.

Tá dath oráiste air.

4.  An bhfuil focail eile  
ann in áit ‘deas/maith’?

3. Cad é mar a rinne tú é?
go callánach

go cinnte

go ciúin

go cúramach

go deas

go feargach 

go gasta

go holc

go luath

go maith

go mall

go minic

go néata

ar dóigh 

blasta

cairdiúil

cineálta

galánta

go hálainn

go hiontach

13. Cá huair a tharla sé?

maidin / tráthnóna / oíche Dé Luain

maidin / tráthnóna / oíche Dé Máirt

maidin / tráthnóna / oíche Dé Céadaoin

maidin / tráthnóna / oíche Déardaoin

maidin / tráthnóna / oíche Dé hAoine

maidin / tráthnóna / oíche Dé Sathairn

maidin / tráthnóna / oíche Dé Domhnaigh

14. Cá huair…?
amárach

anocht

anois

anuraidh

ar maidin

aréir

arú inné

inné

inniu

tráthnóna

16. An bhfuil focail  
eile ann in áit ‘ansin’?

ina dhiaidh sin

go díreach ina dhiaidh sin

tamall ina dhiaidh sin

tamall maith ina dhiaidh sin

sa deireadh

i mo chónaí

i mo luí

i mo sheasamh

i mo shuí

i mo thost

17. Tá mé…

15. Cad é mar atá an  
aimsir?

Tá sé ag cur fearthainne.

Tá sé fliuch.

Tá sé dorcha.

Tá sé dubh dorcha.

Tá sé feanntach fuar.

Tá sé fuar.

Tá sé sioctha fuar.

Tá sé gaofar.

Tá sé scamallach.

Tá sé te teolaí.

Tá sé geal.

Tá sé grianmhar.
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ag amharc

ag baint

ag briseadh

ag brú

ag bualadh

ag caint

ag caitheamh

ag caoineadh

ag ceannach

ag cuidiú

ag damhsa

ag déanamh

ag druidim

ag dul

ag éirí

ag éisteacht

ag fágáil

ag fáil

ag fanacht

ag gáire

ag glanadh

ag iarraidh

ag imeacht

ag imirt

ag ithe

ag labhairt

ag léamh

ag magadh

ag ní

ag obair

ag ól

ag oscailt

ag rith

ag rothaíocht

ag scríobh 

ag seinm

ag siúl

ag súgradh

ag tabhairt

ag teacht

ag tiomáint

10. Cad é atá sé a dhéanamh?

11. Cad é a rinne tú?

12. Cad é mar a mhothaíonn tú?
Tá brón orm.

Tá eagla orm.

Tá faitíos orm.

Tá fearg orm.

Tá imní orm.

Tá náire orm.

Tá ocras orm.

Tá tart orm.

Tá tuirse orm.

Tá áthas orm.

9. Cad é an réamhfhocal  
atá de dhíth?

ag – agam, agat, aige, aici,  

  againn, agaibh, acu

ar – orm, ort, air, uirthi,  

  orainn, oraibh, orthu

do – dom, duit, dó, di,  

  dúinn, daoibh, dóibh

le – liom, leat, leis, léi,  

  linn, libh, leo

mamaí – mo mhamaí

daidí – mo dhaidí

deirfiúr – mo dheirfiúr

deartháir – mo dheartháir

mamó – mo mhamó 

daideo – mo dhaideo

aintín – m’aintín

uncail – m’uncail

máthair bhaiste – mo mháthair bhaiste

athair baiste – m’athair baiste

col ceathrar – mo chol cheathrar

6. Cé atá i do theaghlach?5. Cén aois thú?
aon bhliain d’aois

dhá bhliain d’aois

trí bliana d’aois

ceithre bliana d’aois

cúig bliana d’aois

sé bliana d’aois

seacht mbliana d’aois

ocht mbliana d’aois

naoi mbliana d’aois

deich mbliana d’aois

aon bhliain déag d’aois

dhá bhliain déag d’aois

trí bliana déag d’aois…

8. Cad é a bhí ann?
An Luan a bhí ann.
Maidin ghalánta a bhí ann.
Rothar nua a bhí ann.
Mo chara a bhí ann.
Breithlá mo mhamó a bhí ann.

7. Cad é atá ann?
An Mháirt atá ann.

Lá deas atá ann.

Bia blasta atá ann.

Úna atá ann.

Mo mhamaí atá ann.

Bhí mé / Ní raibh mé

Chonaic mé / Ní fhaca mé

Chuaigh mé / Ní dheachaigh mé

Chuala mé / Níor chuala mé

Dúirt mé / Níor dhúirt mé

Fuair mé / Ní bhfuair mé

Rinne mé / Ní dhearna mé

Tháinig mé / Níor tháinig mé

Thug mé / Níor thug mé

Cheannaigh mé / Níor cheannaigh mé

Chuir mé / Níor chuir mé

D’amharc mé / Níor amharc mé

D’éirigh mé / Níor éirigh mé

D’fhág mé / Níor fhág mé

D’fhan mé / Níor fhan mé

D’ith mé / Níor ith mé

D’ól mé / Níor ól mé

Ghlac mé / Níor ghlac mé

Rith mé / Níor rith mé

Shiúil mé / Níor shiúil mé


