
t

Yvonne O’Toole
Elizabeth Wade

An Comhlacht Oideachais

3

Ao
na
d S
am
pla
ch

01 Cinnte3 Unit 1cl.indd 1 05/04/2018 13:39



2

SCIL ÁBHAR

léitheoireacht léamhthuiscintí, píosaí gearra, blag, próifíl, cur i láthair, dán

scríbhneoireacht abairtí, píosaí gearra, alt, éist agus scríobh, líon na bearnaí

feasacht teanga ceisteanna a chumadh, an aidiacht shealbhach, daoine a chomhaireamh

éisteacht cluastuiscint, éist agus scríobh, dán

teicneolaíocht taighde a dhéanamh ar an idirlíon

cumarsáid cur síos a dhéanamh ort féin agus ar do theaghlach, ciorcal comhrá, ciorcal oibre

uimhríocht ag comhaireamh, aois daoine

ealaín/cruthaitheacht tarraing pictiúr, póstaer a dhearadh, pictiúr a tharraingt

taighde/foghlaim
féintreoraithe

foclóir a bhailiú, suaitheantas clainne

ceapadóireacht cóisir theaghlaigh, litir bhuíochais

an cultúr Gaelach dán, beannachtaí, béaloideas

Obair phunainne

Seanfhocail a bhailiú, cur i láthair faoi do chlann,
suaitheantas clainne, cóisir theaghlaigh, litir bhuíochais

San aonad seo foghlaimeoidh tú na scileanna seo:

Téigh go dtí www.edco.ie/cinnte3 agus
bain triail as na hidirghníomhaíochtaí.

Aonad a hAon

Mo Shaol sa Bhaile
1
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Aidhmeanna foghlama pearsanta

❏ Foghlaimeoidh mé nathanna cainte, seanfhocail agus focail a bhaineann le mo theaghlach.

❏ Scríobhfaidh mé abairtí, ailt agus blaganna faoi mo shaol.

❏ Éistfidh mé le míreanna cainte agus freagróidh mé ceisteanna bunaithe ar na míreanna.

❏ Bainfidh mé úsáid as an bhfoclóir agus as an idirlíon chun taighde a dhéanamh.

❏ Ullmhóidh mé scéal/aiste faoi chóisir chlainne agus faoi na himeachtaí éagsúla is feidir a eagrú don
chóisir chlainne.

❏ Ullmhóidh mé litir bhuíochais.

❏ Pléifidh mé mo shaol agus mo theaghlach sa rang agus i mo chiorcal oibre.

❏ Léifidh mé giotaí agus freagróidh mé ceisteanna bunaithe ar na giotaí.

❏ Déanfaidh mé staidéar ar an aidiacht shealbhach agus ar na huimhreacha pearsanta agus beidh
tuiscint níos fearr agam ar conas iad a úsáid.

❏ Tarraingeoidh mé pictiúir agus scríobhfaidh mé faoi na pictiúir.

❏ Léifidh mé dán agus pléifidh mé an dán sa rang.

❏ Éistfidh mé le mo chairde ag caint agus tabharfaidh mé aiseolas dóibh.

❏ Déanfaidh mé féinmheasúnú.
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Cinnte! 3

Mo shaol sa bhaile

Teaghlaigh chlúiteacha

Gary agus a dheartháir

Venus agus a deirfiúr

Máthair agus a páistí

Athair agus a mhac

Deirfiúr agus a deartháir/
deartháir agus a dheirfiúr
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AONAD 1MO SHAOL SA BHAILE

Labhair amach > Ciorcal oibre

Cuir na ceisteanna thíos ar gach duine i do ghrúpa.

1 Cad is ainm duit?

3 Cé mhéad duine atá i do theaghlach?

5 Cén aois í do dheirfiúr?

7 Cén aois é do dheartháir?

9 Cá bhfuil sí ina cónaí?

11 Cá bhfuil siad ina gcónaí?

2 An bhfuil leagan Gaeilge ar d’ainm? Cad é?

4 An bhfuil deirfiúr agat?

6 An bhfuil deartháir agat?

8 Cá bhfuil tú i do chónaí?

10 Cá bhfuil sé ina chónaí?

Obair ealaíne

Dear póstaer agus cuir ainm agus sloinne gach duine sa rang ann. Téigh go dtí
www.sloinne.ie chun a fháil amach an bhfuil leagan Gaeilge ar do shloinne.

Ainmneacha agus sloinnte an ranga

Erica O’Reilly

Abike
OkonkwoSorcha

Nic Cártaigh

Emily
Johnson

Adam
Wócjik

Seán
Ó Néill
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8

Cluastuiscint 1.1

Ciorcal comhrá > Ciorcal oibre

Éist leis an bpróifíl seo ar dtús. Ansin, léigh í uair amháin os ard i do chiorcal.

Próifíl: Aoife Ní Cheallaigh

Aoife Ní Cheallaigh is ainm dom. Táim i mo chónaí i gContae Chorcaí, i mbaile
darb ainm Baile an Chollaigh. Tá seisear i mo theaghlach: mo thuismitheoirí
Liam agus Laoise agus mo thriúr deartháireacha, Eoin, Cuán agus Fiachra.

Is fear poist é m’athair agus is altra í mo mháthair. Is é Eoin an páiste is
sine sa teaghlach; tá sé seacht mbliana déag d’aois. Is cúpla iad Cuán agus
Fiachra; tá siad dhá bhliain déag d’aois. Táimse i lár baill agus táim cúig bliana
déag d’aois. Táim níos óige ná Eoin agus níos sine ná an cúpla! Ar ndóigh is
iad Cuán agus Fiachra na daoine is óige sa teaghlach. Réitím go maith le mo
dheartháireacha mar is aoibhinn linn ar fad spórt.

Imrímid go léir peil Ghaelach agus is baill muid de chlub CLG Bhaile an Chollaigh. Mar a
deir an seanfhocal, ‘Briseann an dúchas trí shúile an chait.’ D’imir mo thuismitheoirí peil agus
camógaíocht nuair a bhí siad óg, ach tá na laethanta sin thart, faraor.

Déan iarracht na focail thíos a aimsiú sa phróifíl agus scríobh na freagraí i do chóipleabhar.
Bain úsáid as foclóir mura bhfuil tú cinnte faoi aon cheann acu.

12 years old 15 years old 17 years old

Ballincollig camogie CountyCork

GAA club Gaelic football I get onwell with

in themiddle my brothers my family

my parents six people the eldest person

like father, like son; like
mother, like daughter

the youngest person they are twins

those days are over unfortunately we all love

Eagraí grafach
Líon aon ghraf i do Leabhar Punainne agus Féinmheasúnaithe le heolas
faoi theaghlach Aoife.
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AONAD 1MO SHAOL SA BHAILE

Ciorcal comhrá > Ciorcal oibre

Cuir na ceisteanna thíos ar gach dalta i do chiorcal. Ansin scríobh na freagraí i do chóipleabhar.

1 Tabhair dhá phíosa eolais faoi Bhaile an
Chollaigh.

2 Cé mhéad duine atá i dteaghlach
Aoife?

3 Cé hé an páiste is sine sa teaghlach?

4 Cad a imríonn na páistí ar fad?

5 Cad í an bhearna aoise idir Eoin agus
Cuán?

6 Cá bhfuair na páistí a ngrá don spórt,
an dóigh leat?

7 Tabhair cúig phíosa eolais faoi Aoife.

8 Cad é an seanfhocal a luaitear sa
léamhthuiscint?

Fíor nó bréagach?

Léigh na habairtí seo agus abair an bhfuil siad fíor nó bréagach.
Fíor Bréagach

1 Tá Aoife ina cónaí i mBaile Átha Cliath.

2 Tá triúr deartháireacha ag Aoife.

3 Ní thaitníonn spórt le hAoife.

Cén ráiteas is fearr a chuireann síos ar Aoife? Cuir tic sa bhosca ceart.

1 Is cailín sona í Aoife.

2 Bíonn Aoife ag gearán go minic.

3 Is cailín spórtúil í Aoife.

Obair bheirte

Cum, agus scríobh i do chóipleabhar, na ceisteanna do na freagraí seo.

Sampla

Cá bhfuil an teaghlach ina chónaí? Tá an teaghlach ina chónaí i mBaile an Chollaigh.

1 i gContae Chorcaí

2 Tá sé deich mbliana d’aois.

3 peil Ghaelach agus camógaíocht

4 ceithre bliana déag d’aois

5 Liam agus Laoise
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Cinnte! 3

Obair bhaile > Na briathra

I do chóipleabhar, scríobh amach na briathra ar fad ón bpróifíl ar leathanach 8.

Obair bheirte

Cuir na focail seo a leanas in abairtí agus ansin scríobh i do chóipleabhar iad.

Obair bhaile

Scríobh na habairtí thíos i do chóipleabhar agus foghlaim mar cheacht obair bhaile iad.

réitím go maith le … peil Ghaelach

camógaíocht faraor

sa teaghlach imrímid

is aoibhinn liom Briseann an dúchas trí shúile an chait.

i lár baill is sine

is óige is baill muid de …

Cleachtadh ag scríobh
I do chóipleabhar, scríobh blag anois fút féin ag baint úsáid as cuid de na focail thuas.

Sampla

Dia duit, is mise ______________________ agus ba mhaith liom
mé féin a chur in aithne duit!

1 i mo chónaí

2 níos sine

3 i lár baill

4 is aoibhinn liom

5 faraor

MR1
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AONAD 1MO SHAOL SA BHAILE

Feasacht teanga > An aidiacht shealbhachmo agus do

Féach ar na focail/nathanna cainte seo. Abair agus
litrigh os ard iad. Clúdaigh ansin iad. Scríobh an
chéad cheann. Déan seiceáil air. Ansin téigh ar
aghaidh go dtí an dara ceann…

Tabhair faoi deara, má bhíonn an aidiacht
shealbhachmo nódo roimh chonsan go gcuirtear
séimhiú ar an gconsan más féidir. Scríobh an riail i
do chóipleabhar.

Féach • abair • clúdaigh Scríobh Seiceáil Riail

teaghlach ✔

mo theaghlach mo + séimhiú

tuismitheoirí

do thuismitheoirí

máthair

momháthair

deartháir

do dheartháir

deartháireacha

modheartháireacha

deirfiúr

do dheirfiúr

deirfiúracha

modheirfiúracha

athair

m’athair m’ roimh ghuta

d’athair

caomhnóir

mo chaomhnóir

caomhnóirí

Féinmheasúnú

01 Cinnte3 Unit 1cl.indd 11 05/04/2018 13:39



12

Cinnte! 3

Feasacht teanga >An aidiacht shealbhach his agus her

Déan staidéar ar an tábla thíos. Cad a thugann tú faoi deara?

a (his) a mháthair a (her) a máthair

a (his) a dheartháir a (her) a deartháir

a (his) a mhac a (her) a mac

a (his) a athair a (her) a hathair

a (his) a aintín a (her) a haintín

a (his) a iníon a (her) a hiníon

a (his) + séimhiú ar chonsan

a (his) + tada roimh ghuta

a (her) + tada roimh chonsan

a (her) + h roimh ghuta

Féinmheasúnú > Éist, scríobh agus ceartaigh

Éist leis an múinteoir ag léamh an ailt thíos agus ansin scríobh an t-alt i
do chóipleabhar. Nuair a bheidh an scríobh déanta agat, oscail do leabhar agus ceartaigh
do chuid oibre.

Ag an deireadh seachtaine, dúisíonn mo Dhaid ag a
naoi agus bíonn a bhricfeasta aige. Tagann a
dheartháir agus a dheirfiúr ar cuairt ansin agus
bíonn siad ag caint is ag comhrá ar feadh tamaill.
Uaireanta tugann m’aintín agus m’uncail airgead
dom agus uaireanta eile bíonn a gcuid pócaí folamh!
Fad a bhíonn m’athair agus a mhuintir sa chistin,
téann mo mháthair ar cuairt ar a gaolta. Téann sí go
dtí teach a máthar, mo mhamó, agus de ghnáth
bíonn a cuid deirfiúracha ann freisin.

Tá na haidiachtaí sealbhachamo, do agus a roimh chonsan ar eolas agam.

L ❏ o ❏ h ❏

Cuir líne faoi gach sampla den aidiacht shealbhach atá san alt thuas agus faoi thús an
chéad fhocail ina dhiaidh.

Féinmheasúnú
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AONAD 1MO SHAOL SA BHAILE

Ciorcal comhrá > Ciorcal oibre

Cuir ceist ansin ar na daltaí eile i do chiorcal oibre: cé na daoine atá i do theaghlach?

Sampla

Tá cúigear i mo theaghlach. Cian is ainm
do mo dheartháir ______________________.
Tá triúr i mo theaghlach, mé féin, mo
mham agus ______________________.

Éist go cúramach leo agus meabhraigh (remind) dóibh faoin aidiacht shealbhach.

Sampla

Rinne tú dearmad séimhiú a chur isteach.

nó

Níl aon séimhiú ansin.

Cuardach focal > An teaghlach

deartháireacha

deartháir

máthair

caomhnóir

teaghlach

tuismitheoirí

deirfiúr

deirfiúracha

athair

d i r n w v t r f o n x j a r
u e a ú w f r i j n c o h k i
d x i q i i a v s a h c f a a
e s p r a f o p o n a x s y h
a d e h f v r m i e h i r w t
r r t k i i h i r g p i k i á
t a c j b n ú i e x r v j g m
h b q f ó h á r r d q w m o u
á i r i m h h c a l h g a e t
i u r h t i k w t c y z a t v
r r b r n b r l p n h k y j r
c w a v w u e t o k i a s o a
x e t u i s m i t h e o i r i
d u f u u f j n i k d b g k i
n d b p b r d k q a d x h f n

01 Cinnte3 Unit 1cl.indd 13 05/04/2018 13:39



14

Cinnte! 3

Ciorcal comhrá > Ciorcal oibre

Léamhthuiscint >Domhnall Gleeson

Éist leis an léamhthuiscint seo ar dtús.

Ansin, léigh í uair amháin os ard i do chiorcal. Déan iarracht na focail sa tábla thíos a
aimsiú inti agus scríobh na freagraí i do chóipleabhar. Bain úsáid as foclóir mura bhfuil tú
cinnte faoi aon cheann acu.

Mac, deartháir agus aisteoir is ea Domhnall Gleeson. Is iad Mary
Waldon agus an t-aisteoir clúiteach BrendanGleeson a thuismitheoirí.
Rugadh Domhnall i 1983 agus chaith sé a óige i Mullach Íde i mBaile
Átha Cliath. Tá triúr deartháireacha aige: Brian agus Fergus atá ina
n-aisteoirí freisin, agus Ruairí atá ina scríbhneoir. Tháinig chéad leabhar
Ruairí, Rockadoon Shore, amach in 2017.

Bhí ról ag Domhnall ina lán scannán go dtí seo. Bhí páirt BillWeasley
aige sna scannáin Harry Potter agus rud an-suimiúil ar fad, bhí páirt
Alastor Moody ag a athair Brendan sna scannáin chéanna. Bhain
Domhnall clú agus cáil amach dá ról mar General Hux sna scannáin
StarWars:The ForceAwakens agusThe Last Jedi. Rinneadh cuid de na
scannáin sin anseo in Éirinn, ar Sceilig Mhichíl i gCiarraí.

Cé go mbíonn sé an-ghnóthach na laethanta seo, is aoibhinn le Domhnall am a chaitheamh
lena athair ag féachaint ar AstonVilla, an fhoireann sacair is ansa leo beirt. Nach fíor don
seanfhocal, ‘Mar a dhéanann an t-athair, déanann an mac’?

actor role childhood the same films

fame true famous very busy

his favourite football team writer in Ireland son
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AONAD 1MO SHAOL SA BHAILE

Ciorcal comhrá > Ciorcal oibre

Cuir na ceisteanna thíos ar gach dalta i do chiorcal. Ansin scríobh na freagraí i do chóipleabhar.

1 Cén fáth a luaitear an seanfhocal ‘Mar a dhéanann an t-athair, déanann an
mac’ sa léamhthuiscint ar leathanach 14?

2 Cé hé an t-éan corr (oddman out) i measc na ndeartháireacha? Cén fáth?

3 Tabhair trí phíosa eolais faoi Ruairí Gleeson.

4 Céard iad na scannáin ar ghlac Domhnall agus a athair páirt iontu?

5 Cén pháirt a bhí ag Brendan Gleeson sna scannáin Harry Potter?

6 Cá ndearnadh cuid de na scannáin StarWars: The ForceAwakens agus
The Last Jedi?

7 Tabhair cúig phíosa eolais faoi Dhomhnall Gleeson.

Cén ráiteas is fearr a chuireann síos ar Dhomhnall? Cuir tic sa bhosca ceart.

1 Is aisteoir den scoth é Domhnall.

2 Is aoibhinn le Domhnall spórt.

3 Réitíonn Domhnall go maith lena chuid deartháireacha.

Obair bheirte

Cum, agus scríobh i do chóipleabhar, na ceisteanna do na freagraí seo.

1 i Mullach Íde 3 AstonVilla

2 Brian, Fergus agus Ruairí 4 General Hux

Sampla
Cén pháirt a bhí ag Domhnall Gleeson sna scannáin StarWars: The ForceAwakens agus
The Last Jedi? General Hux.

Obair bheirte

Cuir na focail seo a leanas in abairtí agus scríobh i do chóipleabhar iad.

1 a thuismitheoirí

2 a óige

3 a athair

4 a chuid deartháireacha

5 a mháthair
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Cinnte! 3

Feasacht teanga > An aidiacht shealbhach

Téigh siar ar an léamhthuiscint ar leathanach 14. Aimsigh gach sampla atá ann den
aidiacht shealbhach agus scríobh i do chóipleabhar iad.

Obair bhaile > Na briathra

Scríobh amach na briathra ar fad ón léamhthuiscint
faoi Dhomhnall Gleeson ar leathanach 14.

Léamhthuiscint >Mo sheantuismitheoirí

Éist leis an léamhthuiscint seo ar dtús. Ansin, léigh í uair amháin os ard i do chiorcal.

Liam agus Nóra is ainm do mo sheantuismitheoirí.
Tuismitheoirí mo mham is ea iad. Tá siad ina gcónaí i
mbaile beag darb ainm Baile an Mhuilinn atá fiche míle
ónár dteach.

Tá mo dhaideo seachtó a seacht mbliana d’aois agus tá
mo mhamó bliain níos óige ná Liam. Tá deichniúr
garpháistí acu, ceathrar garmhac agus seisear
gariníonacha. Feirmeoir ab ea mo dhaideo ar feadh na
mblianta agus feirmeoir agus bean tí ab ea mo
sheanmháthair.

Tá sláinte an bhradáin ag mo sheantuistí. Tá siad an-aclaí agus téann siad amach ag siúl
gach lá. Is maith leo dul ag taisteal agus anuraidh thaistil siad go dtí an Iodáil agus timpeall
na hÉireann. Tá grá mór agam do mo sheantuismitheoirí mar tá siad cineálta, tuisceanach
agus críonna. Ní bhíonn siad crosta ná cancrach riamh! Tá siad fial flaithiúil freisin. Buailim
leo uair sa tseachtain agus tugann siad cúpla euro dom i gcónaí.

Eagraí grafach
Líon aon ghraf i do
Leabhar Punainne
agus Féinmheasúnaithe
le heolas faoi Liam,
Nóra agus a gclann.
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AONAD 1MO SHAOL SA BHAILE

Ciorcal comhrá > Ciorcal oibre

Cuir na ceisteanna thíos ar gach dalta i do chiorcal. Ansin scríobh na freagraí i do chóipleabhar.

1 Cad is ainm do na seantuismitheoirí?

2 Cén post a bhí ag Daideo?

3 Cén aois í Mamó?

4 Cad a dhéanann na seantuistí gach lá?

5 Cá ndeachaigh siad anuraidh?

6 Luaigh dhá thréith atá ag Daideo agus Mamó.

7 Pioc amach gach sampla den aidiacht shealbhach
atá sa léamhthuiscint faoi Liam agus Nóra.

8 Scríobh amach na haidiachtaí atá sa léamhthuiscint
– tá ocht gcinn acu ann!

Cleachtadh
Seo iad na freagraí – cum na ceisteanna.

1 Baile an Mhuilinn 2 deichniúr 3 cúpla euro 4 cúigear

Sampla
Cé mhéad duine atá i do theaghlach? Cúigear atá i mo theaghlach.

Cén ráiteas is fearr a chuireann síos ar na
seantuismitheoirí?

1 Tógann siad an saol go bog réidh anois.

2 Feiceann siad a ngarpháistí gach lá.

3 Tá siad i mbarr na sláinte.

Cuir na focail seo a leanas in abairtí agus scríobh
i do chóipleabhar iad:

1 ina gcónaí

2 crosta nó cancrach

3 garpháistí

4 sláinte an bhradáin

5 an-aclaí

6 ag taisteal

7 anuraidh

8 fial flaithiúil

9 uair sa tseachtain
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Cinnte! 3

Feasacht teanga > Féinmheasúnú

Féach ar na focail/nathanna cainte seo. Abair agus litrigh os ard iad. Clúdaigh ansin iad.
Scríobh an chéad cheann. Seiceáil é. Ansin téigh ar aghaidh go dtí an dara ceann…

Féach • abair • clúdaigh Scríobh Seiceáil

seantuismitheoirí

Daideo

Mamó

garpháiste

garpháistí

garmhac

garmhic

gariníon

gariníonacha

col ceathrar

col ceathracha

Obair bheirte

Tabhair cúig phíosa eolais dá chéile faoi bhur seantuismitheoirí. Ag cabhrú lena chéile,
scríobh próifíl ghairid fúthu i do gcóipleabhair.

Déan taighde ar do shuaitheantas teaghlaigh. Mura féidir leat teacht ar cheann, dear do
cheann féin. Seo cuid den fhoclóir a bheidh ag teastáil:

Taighde

Tá dath ________________ ar mo shuaitheantas teaghlaigh. Tá an
suaitheantas roinnte ina cheithre chuid/ina shé chuid
________________. Seasann an ________________ do

________________. Is é ________________mana (motto) ár dteaghlaigh.

Féinmheasúnú

MR1
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Obair ealaíne > Suaitheantas dteaghlaigh

Ullmhaigh cur i láthair faoi stair do theaghlaigh agus
faoi do shuaitheantas teaghlaigh. Nuair a fhaigheann
tú aiseolas ón múinteoir agus ó dhaltaí eile, cuir
an leagan nua isteach i do Leabhar Punainne agus
Féinmheasúnaithe.

Cad a d’fhoghlaim tú? Céard iad na rudaí
is mó a gcaithfidh tú díriú orthu?

MR1
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Cinnte! 3

Feasacht teanga > An aidiacht shealbhach our, your agus their

Déan staidéar ar an tábla thíos. Cad a thugann tú faoi deara?

ár (our) ár máthair ár (our) ár n-athair

ár (our) ár ndeartháir ár (our) ár n-óige ár/bhur/a + urú roimh chonsan

bhur (your) bhur máthair bhur (your) bhur n-athair ár/bhur/a + n- roimh ghuta

bhur (your) bhur ndeirfiúr bhur (your) bhur n-óige

a (their) a máthair a (their) a n-athair

a (their) a gcara a (their) a n-óige

Ceachtanna le déanamh anois

A Líon na bearnaí sna habairtí seo. Scríobh na freagraí i do chóipleabhar.

1 Chuaigh na buachaillí agus a ___________ (cairde) go dtí an cluiche.

2 Rinneamar dearmad ar ár ___________
(cóipleabhair) agus bhí an múinteoir crosta.

3 ‘Cá bhfuil bhur ___________ (éidí) scoile?’
a d’fhiafraigh an múinteoir dínn.

4 Chuaigh ár ___________ (tuismitheoirí) go
dtí an phictiúrlann aréir.

5 Is cuimhin le mo sheantuismitheoirí
___________ (óige) i nGaillimh.

B Cuir tic in aice leis an abairt atá ceart.

1 Chuaigh na tuismitheoirí agus a páistí amach inné.

2 Chuaigh na tuismitheoirí agus a bpáistí amach inné.

3 Chuaigh na tuismitheoirí agus a pháistí amach inné.

1 Bhuaileamar lenár haintín ag an bpáirc.

2 Bhuaileamar lenár aintín ag an bpáirc.

3 Bhuaileamar lenár n-aintín ag an bpáirc.

1 An raibh sibh féin agus bhur gcairde ag an gcluiche inné?

2 An raibh sibh féin agus bhur chairde ag an gcluiche inné?

3 An raibh sibh féin agus bhur cairde ag an gcluiche inné?
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Féinmheasúnú > Éist, scríobh agus ceartaigh
Éist leis an múinteoir ag léamh an ailt thíos agus ansin scríobh an t-alt i
do chóipleabhar. Ansin, oscail do leabhar agus ceartaigh do chuid oibre.

Beidh mé féin agus mo chairde ag dul go dtí ceolchoirm an tseachtain seo
chugainn agus táimid ar bís. Cheannaíomar ár dticéid trí mhí ó shin. Thug ár
dtuismitheoirí an t-airgead dúinn mar bhronntanas Nollag.

Cheannaigh Seán a thicéad ag an staid é féin ach chuir Róisín a ticéad in
áirithe ar líne (booked online), mar a rinne mé féin. Dúirt Séan go dtabharfadh
a athair síob (lift) dúinn go dtí an cheolchoirm agus dúirt Róisín go mbaileodh
a hathair muid.

Cleachtadh
Leagan amach cairt faoin aidiacht shealbhach. Tar éis aiseolas a fháil ón múinteoir, cuir an
leagan ceartaithe i do chóipleabhar.

Aidiacht
shealbhach

riail sampla riail sampla

mo mo+séimhiúar chonsan mo chara m’ roimhghuta m’athair
do
a (his)
a (her)
ár
bhur
a (their)

Tá an aidiacht shealbhach ár, bhur agus a (roimh chonsan) ar eolas agam

L ❏ o ❏ h ❏

Féinmheasúnú
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Cinnte! 3

Feasacht teanga > Cén aois thú?

Foghlaim an seanfhocal seo:

Cleascheist
Cad a théann suas ach nach dtagann anuas? D’aois!

Aoiseanna

1 aon bhliain d’aois 11 aon bhliain déag d’aois
2 dhá bhliain d’aois 12 dhá bhliain déag d’aois
3 trí bliana d’aois 13 trí bliana déag d’aois
4 ceithre bliana d’aois 14 ceithre bliana déag d’aois
5 cúig bliana d’aois 15 cúig bliana déag d’aois
6 sé bliana d’aois 16 sé bliana déag d’aois
7 seacht mbliana d’aois 17 seacht mbliana déag d’aois
8 ocht mbliana d’aois 18 ocht mbliana déag d’aois
9 naoi mbliana d’aois 19 naoi mbliana déag d’aois
10 deich mbliana d’aois 20 fiche bliain

Tabhair faoi deara

1–2 – bhliain 3–6 – bliana 7–10 – mbliana 20, 30, 40, 50 – bliain

Ciorcal comhrá > Ciorcal oibre

Cén aois sibh féin? Freagair na ceisteanna seo i do chóipleabhar.

Anuraidh bhí mé ___________________. I mbliana (this year) táim
___________________. An bhliain seo chugainn beidh mé ______________________.

Fiche bliain ag fás, fiche bliain fé bhláth, fiche bliain
ag meath, agus fiche bliain gur cuma ann nó as!

(Twenty years a-growing, twenty years in bloom,
Twenty years declining, and twenty years when it

doesn’t matter whether you’re there or not.)
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Obair bhaile

Foghlaim na haoiseanna ó 1–20 agus scríobh amach i do chóipleabhar iad.

20 agus os a chionn… 30 agus os a chionn… 40 agus os a chionn…
dhá bhliain is fiche trí bhliain is tríocha ceithre bliana is daichead/ceathracha
50 agus os a chionn… 60 agus os a chionn… 70 agus os a chionn…
cúig bliana is caoga sé mbliana is seasca seacht mbliana is seachtó
80 agus os a chionn… 90 agus os a chionn…
ocht mbliana is ochtó naoi mbliana is nócha

Cén áit atá agat sa chlann?
1 Is mise an duine is sine (eldest) sa chlann.

2 Is mise an duine is óige (youngest) sa chlann.

3 Táim i lár baill (in themiddle).

4 Is páiste aonair mé.

Obair bhaile

Foghlaim na haoiseanna ó aois 21 go 30 agus scríobh amach i do chóipleabhar iad.

Moladh don rolla!
Iarr ar gach dalta a rá cén aois é/í agus an áit a dtagann sé/sí sa teaghlach.

Cleachtadh ag scríobh
A Líon na bearnaí thíos agus scríobh na freagraí i do chóipleabhar.

1 Tá Seán (14) ______________________ d’aois agus tá a dheirfiúr (16)
______________________ d’aois.

2 Tá Niamh (12) ______________________ d’aois, dhá bhliain níos sine ná mise.

3 Tá mo mhamó (83) ______________________ d’aois agus tá sláinte an bhradáin aici.

4 Tá mo dheirfiúr níos sine (19) ______________________ d’aois agus tá mo dheartháir
níos óige (13) ______________________ d’aois.

5 Is í Clíona an páiste is sine sa chlann; tá sí (22) ______________________ d’aois.

B Ceartaigh na botúin san alt seo. Tá ocht gcinn ann.

Tá mo deartháir trí bhliana déag d’aois. Rugadh é ar an tríú lá déag d’Aibreán. Tá mo dheirfiúr
Caoimhe seacht bliana dhéag d’aois. Rugadh í ar an gceathrú lá d’Iúil. Is mise an duine is shine
de na páistí. Táim dhá bhliana níos sine ná Caoimhe.
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Cinnte! 3

Lá breithe sona duit!

Míonna na bliana

1 mí Eanáir 5 mí na Bealtaine 9 mí Mheán Fómhair

2 mí Feabhra 6 mí an Mheithimh 10 mí Dheireadh Fómhair

3 mí an Mhárta 7 mí Iúil 11 mí na Samhna

4 mí Aibreáin 8 mí Lúnasa 12 mí na Nollag

Obair bhaile
Scríobh amach míonna na bliana i do chóipleabhar agus foghlaim mar cheacht obair
bhaile iad.

Cúinne na teicneolaíochta
Faigh amach cén nuacht nuacht a bhí ann ar do lá breithe. Déan cur síos ar thrí mhór-rud a
tharla an lá a rugadh tú.

Moladh don rolla!

Iarr ar gach dalta a d(h)áta breithe a thabhairt agus iad ag freagairt an rolla.

Obair ealaíne
Dear póstaer agus scríobh breithlá gach duine
sa rang air.
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Dátaí breithe

Éist leis an múinteoir ag léamh na ndátaí breithe seo amach agus ansin léigh amach ina
dhiaidh sin iad. Rugadh mé…

… ar an gcéad lá d’Eanáir (1ú).
… ar an dara lá (dhéag) d’Fheabhra (2ú).
… ar an tríú lá (dhéag) de Mhárta (3ú).

… ar an gceathrú lá (dhéag) d’Aibreáin (4ú).
… ar an gcúigiú lá (dhéag) de Bhealtaine (5ú).

… ar an séú lá (dhéag) de Mheithimh (6ú).
… ar an seachtú lá (dhéag) d’Iúil (7ú).

… ar an ochtú lá (dhéag) de Lúnasa (8ú).
… ar an naoú lá (dhéag) de Mheán Fómhair (9ú).
… ar an deichiú lá de Dheireadh Fómhair (10ú).

… ar an aonú lá dhéag de Samhain (11ú).
… ar an bhfichiú lá de Nollaig (20ú).

… ar an aonú lá is fiche d’Eanáir (21ú).
… ar an dara lá is fiche d’Fheabhra (22ú).

… ar an tríochadú lá de Mhárta (30ú).
… ar an aonú lá is tríochadú de Bhealtaine (31ú).

2000–2014 sa bhliain dhá mhíle / dhá mhíle is a haon /
is a dó / is a trí / is a ceathair / is a cúig / is a sé /

is a seacht / is a hocht / is a naoi / is a deich /
is a haon déag / is a dó dhéag / is a trí déag /

is a ceathair déag …

Cathain a rugadh thú? Cathain a bhíonn do bhreithlá agat? Scríobh na freagraí
i do chóipleabhar.

1 Rugadh mé ______________. Bíonn mo bhreithlá ar an ______________.
2 Rugadh Siobhán ______________. Rugadh mo dheirfiúr ______________.

Rugadh í ______________. Bíonn a breithlá ar an ______________.
3 Rugadh Cian ______________. Rugadh mo dheartháir ______________.

Rugadh é ______________. Bíonn a bhreithlá ar an ______________.
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Cinnte! 3

Tú féin agus do theaghlach

Cé hé an duine is óige/is sine?

Is mise an duine is óige sa teaghlach. Is mise an duine is sine sa teaghlach.

Is é Liam an duine is óige sa teaghlach. Is é Liam an duine is sine sa teaghlach.

Is í Laoise an duine is óige sa teaghlach. Is í Laoise an duine is sine sa teaghlach.

Táim i lár baill. Tá sé i lár baill.

Is páiste aonair mé. Is páiste aonair é Colm.

Obair bheirte > Obair bhaile

Scríobh amach dátaí breithe agus aois do mhuintire agus do chairde.
Abair cé hé/hí an duine is óige agus an duine is sine de na daoine ar fad.
Roinn an t-eolas leis an duine atá in aice leat.

Cuardach focal

Aimsigh na focail thíos sa chuardach focal.

l w e d d b i w p d m b q g l
r i d o y k w y o e r c g ú p
s s ú k n y b m á i d x n d y
h b m i p b o n r r h a m s z
b m f t t n f p a e s k h j y
d k a u x ó t n r a b f p e r
e p r e m b á r h d a t r á m
n j w h h e e l b h e y u u u
t o a e r t m l a f a u b y x
b i l b p n i t e ó n c e y j
r z i l r h y e f m á j c j t
s a m h a i n z m h i k e k e
p p s x x i n n t a r p c d j
r d l g x c g x k i h u i o n
e n i a t l a e b r z f s x r

Eanáir

Feabhra

Márta

Aibreán

Bealtaine

Meitheamh

Iúil

Lúnasa

Meán Fómhair

Deireadh Fómhair

Samhain

Nollaig
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Daoine a chomhaireamh

Cémhéad duine atá ann?

1 duine amháin deartháir amháin cara amháin
2 beirt deartháireacha chairde

3 triúr deirfiúracha cairde

4 ceathrar col ceathracha aintíní
5 cúigear feirmeoirí uncailí
6 seisear múinteoirí iníonacha
7 seachtar mac amhránaithe
8 ochtar cailíní buachaillí
9 naonúr daltaí imreoirí
10 deichniúr peileadóirí páistí

Obair bheirte

Líon na bearnaí anseo agus ansin cuir do chuid freagraí i gcomparáid le freagraí do charad.

1 Tá (5) ______________________ páistí i mo theaghlach.

2 Tá seisear (cara) ______________________ agam.

3 Níl ach (3) ______________________ aintíní agam.

4 Tháinig seachtar (múinteoir) ______________________ ar an
turas scoile linn.

5 Tá (4) ______________________
daltaí i mo chiorcal oibre.

6 Níl ach deichniúir (buachaill)
______________________ sa rang
Gearmáinise.

7 Tá (9) ______________________
cailíní ina gcónaí in aice liom.

8 Tá ochtar (iascaire)
______________________ as an
mbaile imithe amach ag iascach.

9 Tá (1) dalta ______________________
tinn inniu.

10 Tá (2) ______________________ chol
ceathracha agam.
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Obair bheirte

Líon na bearnaí anseo agus ansin cuir do chuid freagraí i gcomparáid le freagraí do charad.

Fadó in Éirinn bhíodh clanna an-mhór ag tuismitheoirí.
Uaireanta bhíodh (9) _________ nó (10) _________ páistí in
aon chlann amháin. Bhí ochtar (deartháir) _________ ag mo
dhaideo agus (1) deirfiúr _________ aige. Ciallaíonn sé sin go
raibh _________ páistí sa chlann. I gcás mo mhamó bhí (5)
_________ (buachaill) _________ agus bhí (2) _________

(deirfiúr) _________ aici. Mar sin bhí _________ páistí ar fad
ina clann.

Tá clanna níos lú ann anois. Is minic anois nach mbíonn ach
(2) _________ nó (3) _________ páistí sa chlann. Is minic anois nach bhíonn ach
(2) _________ no (3) _________ páistí sa chlann.

Moladh don rolla!

Iarr ar gach dalta a rá cé mhéad duine atá ina theaghlach agus iad ag freagairt an rolla.

Féinmheasúnú > Éist, scríobh agus ceartaigh
Éist leis an múinteoir ag léamh an ailt thíos agus ansin scríobh an t-alt i
do chóipleabhar. Nuair a bheidh an scríobh déanta agat, oscail do leabhar
agus ceartaigh do chuid oibre.

Tá an focal bliain an-suimiúil! Bliain amháin bíonn duine dhá bhliain déag d’aois,
bliain eile bíonn an duine céanna trí bliana déag d’aois agus
cúpla bliain ina dhiaidh sin bíonn an duine sin seacht
mbliana déag d’aois. Tá mo dheartháir fiche
bliain d’aois, agus le mo mhamó? Go bhfóire
Dia orainn, tá sise ochtó bliain d’aois agus tá mo
dhaideo naoi mbliana is seachtó.
Suimiúil nó casta (complicated)!

Cleachtadh
Déan cur síos ar aois gach duine i do theaghlach agus abair cén bhearna aoise atá idir
gach duine.

Féinmheasúnú
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Ceapadóireacht > Cóisir theaghlaigh
Scríobh aiste faoi chóisir a bhí ag do theaghlach le déanaí chun
ócáid a cheiliúradh.

Bain úsáid as an méid atá foghlamtha agat faoin teaghlach
agus faoi aoiseanna.

Mar chabhair duit …

Cúis le cóisir

Bhí ceiliúradh (celebration)mór ag an gclann mar …

Bhí mo sheantuismitheoirí daichead bliain pósta le déanaí.

Breithlá mo dhaid a bhí ann.

Mo bhreithlá a bhí ann.

Bhí mo dheirfiúr ocht mbliana déag d’aois le déanaí.

Tháinig mo dheartháir abhaile ón Astráil tar éis cúig bliana le déanaí.

Bhí mo chol ceathrar aon bhliain is fiche d’aois le déanaí.

Bhí mo thuismitheoirí cúig bliana is fiche pósta le déanaí.

Bhí mo mhamó ochtó bliain d’aois.

Cabhair

Beidh an chuid is mó den aiste scríofa san aimsir chaite.
Beidh an aidiacht shealbhach ag teastáil.
Beidh foclóir ag teastáil chun cur síos a dhéanamh ar do
theaghlach agus ar na heachtraí a tharla ag an gcóisir.
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Obair ealaíne sa rang

Dear cuireadh (invitation)
don chóisir.

Na hullmhúcháin
(preparations) don chóisir

D’eagraigh mo thuismitheoirí cóisir gan choinne surprise party
do mo dheartháir.

Bhí a jab féin ag gach duine.

Ghlan mé/ghlanamar an teach ó bhun go barr.

Nigh mé/níomar na hurláir agus na fuinneoga.

Bhí an teach sciobtha scuabtha. spick and span

Bhí an teach chomh glan le criostal.

Bhí mo thuismitheoirí ag rith soir agus siar. running around

Mhaisigh mé/mhaisíomar an teach.

Chroch mé/chrochamarmeirgí suas. banners

Breithlá sona a bhí scríofa ar na meirgí.

Gomaire sibh an lá a bhí scríofa ar na meirgí. HappyAnniversary

Fáilte romhat abhaile a bhí scríofa ar na meirgí.

Cheannaigh sí/cheannaíomar bia agus deoch.

Breithlá Chiara!
Beidh Ciara 18 aran 3ú Bealtaine
an t-am ______________________

an áit ______________________
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D’ordaigh mo mháthair bláthanna.

Bhí lónadóirí againn. caterers

Bhí togha gach bia agus rogha gach dí againn.

Chuir sé/chuireamar na cuirí amach mí roimh ré. invitations / beforehand

Bhí mo ghaolta ar fad ag cócaireacht agus ag bácáil. relations / cooking and baking

Rinne siad cístí.

Bhí pióga de gach cineál ann. of every sort

Bia te agus bia fuar.

Eagraí grafach
Líon an t-eagraí grafach seo le heolas faoi na hullmhúcháin don chóisir agus faoin
mbia a bhí ag an gcóisir.
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An chóisir féin

Tháinig an lá faoi dheireadh. at last

Bhí gach duine ar bís agus sceitimíneach.

Thosaigh an chóisir ag a hocht.

Tháinig daoine ó chian is ó chóngar. from far and near

Ag caint is ag comhrá an oíche ar fad.

Chan mo dhaideo cúpla amhrán.

Tháinig m’uncail abhaile ó Mheiriceá/ó Shasana.

Cóisir den scoth a bhí ann – bhí gach duine sona.

Fuair mo thuismitheoirí a lán bronntanas.

Bhí daoine fial flaithiúil leis na bronntanais.

Bhí cúig choinneal is fiche ar an gcíste.

Mhúch siad na coinnle ar an gcáca.

Thug m’athair óráid an-deas faoina thuismitheoirí. speech

Bhí gach duine sna trithí gáire. laughing

Bhí an chóisir ar fheabhas. excellent

Lá dár saol a bhí ann. It was a special time

Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo ar an gcóisir sin.

Namothúcháin

Bhí ionadh an domhain ar mo mham nuair a chonaic sí a
seanchairde ón scoil.

Bhí áthas an domhain air nuair a chonaic mo dhaideo m’uncail.

Bhí gach duine ar bís agus sceitimíneach.

Bhí aiféala ar mo dheartháir mar nach raibh sé ábalta teacht disappointment
abhaile don chóisir.

Bhí mo mhamó ag caoineadh nuair a chonaic sí a deirfiúr
den chéad uair le fiche bliain. for the first time

Bhí sé beagáinín brónach mar nach raibh mo dhaideo ann.

Chuaigh gach duine abhaile go sona sásta.
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Aiste shamplach: Cóisir i mo theach

Cúpla bliain ó shin chuaigh mo dheartháir go dtí an Astráil.
Bhí mo thuismitheoirí croíbhriste. Chaith Aodhán cúig
bliana ansin. Tháinig sé abhaile mí ó shin agus bhí áthas
an domhain ar an teaghlach ar fad. D’eagraigh mo
thuismitheoirí cóisir ‘fáilte abhaile’. Bhí a jab féin ag gach
duine. Rinne mise na cuirí agus chuireamar amach go dtí
ár ngaolta ar fad iad, ár n-aintíní, ár n-uncailí, ár gcol ceathracha agus ar
ndóigh, go dtí a chairde. Ghlan mo dheartháir Liam an teach ó bhun go barr.
Ghlan mo dheirfiúr Fíona na fuinneoga. Bhí an teach sciobtha scuabtha.
Chaith mo mháthair an lá roimh ré ag bácáil agus ag cócairáil. Chrochamar
meirgí agus ‘Fáilte romhat abhaile’ scríofa orthu.

Thosaigh an chóisir ag a hocht a chlog agus bhí an teach lán go.
doras Bhí togha gach bia agus rogha gach dí ann agus bhí gach
duine sona sásta. Bhí gach duine ag caint is ag comhrá an oíche ar
fad agus chan mo dheartháir agus m’athair an t-amhrán ‘Trasna
na dTonnta’ le chéile. Baineann an t-amhrán sin le duine ag filleadh
(returning) abhaile ó thar lear. Bhí sé an-deas ar fad. Cóisir den
scoth a bhí ann – bhí gach duine sona sásta agus ní dhéanfaidh aon
duine i mo theaghlach dearmad ar an gcóisir a bhí againn nuair
a d’fhill Aodhán abhaile ón Astráil.

Obair bhaile > Punann

Scríobh aiste tú féin anois faoi chóisir a bhí i do theach le déanaí. Nuair a fhaigheann tú
aiseolas ón múinteoir agus ó dhaltaí eile, cuir an leagan nua isteach i do Leabhar Punainne
agus Féinmheasúnaithe. Cad a d’fhoghlaim tú? Céard iad na rudaí is mó a gcaithfidh tú
díriú orthu?

Eagraí grafach
Líon aon ghraf i do Leabhar Punainne agus
Féinmheasúnaithe le foclóir a bhaineann leis an
gcóisir agus leis an gcaoi ar mhothaigh gach duine
ag an gcóisir.

MR1
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Litir bhuíochais phearsanta

Bhí do bhreithlá ann an tseachtain seo caite agus fuair tú bronntanas álainn ó d’aintín.
Scríobh litir bhuíochais chuici.

Beannú

A Aintín Máire dhil,

A Uncail Liam dhil,

A Chiara, a chroí,

A Sheáin, a chara,
Nathanna ginearálta

Cén chaoi a bhfuil tú?
Tá súil agam go
bhfuil tú i mbarr na sláinte.

Bhí brón orm a chloisteáil
nach raibh tú ar fónamh.

Aon scéal?
Caidé mar atá sibh go léir?

Críoch na litr
each

Abair le Seán go raibh mé ag

cur a thuairisce.

Tá súil agam go bhfeicfidh mé

go luath thú.

Míle maith agat arís,

Do nia grámhar,

Do neacht ghrámhar,

Do chara buíoch,

Corp na litreach buíochais

Míle míle maith agat as an
mbronntanas álainn a thug tú dom.

Bhí áthas an domhain orm nuair a tháinig

fear an phoist go dtí an doras.

Is mór agam é gur smaoinigh tú ar mo

bhreithlá.

Bhí tú fial flaithiúil, mar is gnáth.

Seoladh
2 Ascaill an Bhóthair
An tInbhear Mór
Co Chill Mhantáin

Dáta _____________________

34
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2 Ascaill an Bhóthair

An tInbhear Mór

Co Chill Mhantáin

5 Bealtaine 2018

A Aintín Máire dhil,

Tá súil agam go bhfuil tú féin agus an teaghlach ar fad i mbarr na

sláinte. Tá gach duine anseo ar an Inbhear Mór go maith ach táimid

beagáinín tuirseach mar bhí mo chóisir ann Dé Sathairn agus táimid

fós ag glanadh an tí!

Míle míle maith agat as an dearbhán a chuir tú chugam do

mo bhreithlá. Níor chreid mé mo dhá shúil nuair a d’oscail mé

an cárta agus nuair a chonaic mé an dearbhán céad euro. Tá

tú fial flaithiúil mar is gnáth, ach deir mo mham go bhfuil tú

rófhial. Beidh mé ag dul go dtí ionad siopadóireachta

Dhún Droma ag an deireadh seachtaine agus úsáidfidh mé

an dearbhán ansin. Táim ar bís.

Bhí cóisir iontach agam agus tá brón orm nach raibh tú féin

ná Saoirse ábalta teacht. Ghlan agus mhaisigh mise agus mo

thuismitheoirí an teach agus bhí gach áit go deas. Thosaigh mo

chairde agus na gaolta ag teacht ag a hocht agus lean an chóisir ar

aghaidh go dtí a haon a chlog ar maidin. Bhí gach duine sona sásta ag

dul abhaile.

Míle buíochas arís, a aintín Máire, as do bhronntanas iontach.

Tá súil agam go bhfeicfidh mé go luath thú, b’fhéidir go rachaidh

mé féin agus Mam ar cuairt chugat an mhí seo chugainn.

Slán go fóill,

Do neacht ghrámhar,

Lily
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Obair bhaile > Punann

1 Scríobh litir bhuíochais chuig cara leat a thug bronntanas aisteach (strange) duit ar do
lá breithe. Nuair a fhaigheann tú aiseolas ón múinteoir, cuir an leagan nua isteach i do
Leabhar Punainne agus Féinmheasúnaithe. Cad a d’fhoghlaim tú? Céard iad na rudaí is
mó a gcaithfidh tú díriú orthu?

2 Seol ríomhphost chuig do dheartháir atá ina chónaí i Meiriceá ag gabháil buíochais leis as
bronntanas a sheol sé chugat ag an Nollaig. Nuair a fhaigheann tú aiseolas ón múinteoir agus
ó dhaltaí eile, cuir an leagan nua isteach i do Leabhar Punainneagus Féinmheasúnaithe. Cad a
d’fhoghlaim tú? Céard iad na rudaí is mó a gcaithfidh tú díriú orthu?

MR1
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AONAD 1MO SHAOL SA BHAILE

Foclóir na filíochta

Bíonn focail ar leith ag teastáil agus tú
ag déanamh cur síos ar dhán.

Seo cuid díobh:

íomhá image na híomhánna an íomhá

meafar metaphor na meafair an meafar

samhail simile an tsamhail na samhlacha

siombail symbol an tsiombail na siombailí

an friotal the expression

uaim alliteration an uaim

athrá repetition an t-athrá

téama theme Is é grá/brón/uaigneas téama an dáin.

forbairt development an fhorbairt

an file the poet grá an fhile

an dán the poem i rith an dáin

líne line sa líne na línte

atmaisféar atmosphere an t-atmaisféar

mothúchán feeling/emotion an mothúchán namothúcháin

❱ Scríobh na focail thuas i
do chóipleabhar agus
foghlaim iad mar cheacht
obair bhaile.

❱ Scríobh abairtí leis na
focail agus léigh amach
na habairtí sa rang.
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Aidiachtaí

Scríobh na haidiachtaí thíos i do chóipleabhar agus foghlaim iad mar cheacht obair bhaile.

dearfach (positive) diúltach (negative)

Tá cur síos dearfach sa dán. Tá an file diúltach faoi…

brónach sona

Is íomhá bhrónach atá ann. Is duine gnaíúil í (she is awarm person).

idéalach (idealistic) foirfe (perfect)

soineanta (innocent) grámhar (loving)

Briathra chun cur síos a dhéanamh ar dhán

molann an file…............................................................ the poet praises…

cáineann an file… ......................................................... the poet criticises…

cruthaíonn an file íomhá de….................................... the poet creates an image of…

déanann an file cur síos ar… ...................................... the poet gives a description of…

seasann an tsiombail do… ......................................... the symbol stands for…

oireann an íomhá do… ............................................... the image suits…

cuireann sé in iúl… ...................................................... it conveys…

cuireann sé béim ar… .................................................. it emphasises…

úsáideann an file íomhánna ón dúlra… ................... the poet uses images from nature…

guíonn an file… ............................................................ the poetwishes…

cuireann an file an páiste i gcomparáid le… ........... the poet compares the child to…
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Litríocht

Fuinseog trí thine An ashtree on fire

gruaig do chinn

ag mealladh fuiseoige coaxing larks

le do ghlór binn

i bhféar glas,

is scata nóiníní crowd of daisies

ag súgradh leat,

is scata coiníní rabbits

ag damhsa leat,

an lon dubh blackbird

is a órghob golden beak

mar sheoid leat, jewel

lasair choille goldfinch

is a binneas sweetness

mar cheol leat.

Is cumhracht tusa, perfume

ismil, is sú talún: honey / strawberry

ceapann na beacha féin bees

gur bláth sa pháirc thú.

A bhanríon óg thír na leabhar queen

go raibh tú mar seo go deo forever

go raibh tú saor i gcónaí always free

ó shlabhra an bhróin. the chain of sorrow

Seo mo bheannacht ort, a chailín,

is is tábhachtachmar bheannú é – important / blessing

go raibh áilleacht anama do mháthar leat beauty / soul

is áilleacht a gné. face

Dán do Lara, 10

le Mícheál Ó hAirtnéide
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Cleachtadh ar an dán
Éist leis an múinteoir ag léamh an dáin ar dtús. Ansin léigh an dán
go ciúin tú féin, ag féachaint ar an ngluais.

Obair bheirte

Cuir tic sa bhosca ceart.

1 Cé atá ag caint sa dán seo?

athair Lara deirfiúr Lara máthair Lara

2 Cad a cheapann an file de Lara?

go bhfuil sí millte go bhfuil sí go hálainn go bhfuil sí dána

3 Cén duine eile a luann an file sa dán?

deirfiúr Lara deartháir Lara máthair Lara

Léigh an dán arís. Céard iad na rudaí ón dúlra (nature) a luann an file sa dán seo?
Scríobh liosta díobh i do chóipleabhar.

Sampla

Luann an file fuinseog agus fuiseog sa dán.

Cén fáth ar roghnaigh an file na rudaí seo chun cur síos a dhéanamh ar Lara?

Mar go gcuireann siad in iúl:

go bhfuil grá ag Lara don dúlra

go bhfuil grá ag an dúlra do Lara

go bhfuil Lara soineanta

Taighde

❱ Cén t-ainm atá ar an bhfile?

❱ Déan taighde (research) ar an bhfile ar an idirlíon.

❱ Scríobh síos cúig líne thíos faoin bhfile. Ansin
scríobh an t-eolas i do Leabhar Punainne agus
Féinmheasúnaithe.

❱ Déan cur i láthair sa rang ar an bhfile.

MR1
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Obair bheirte

Ag léamh an dáin os ard
Léigh na línte seo os ard arís agus freagair na ceisteanna.

Fuinseog trí thine
gruaig do chinn
ag mealladh fuiseoige
le do ghlór binn

1 Cén dath atá ar ghruaig Lara? Conas a chuireann an file é sin in iúl?

2 Cén cineál glóir (voice) atá aici? Conas a chuireann an file é sin in iúl?

3 Cén dá rud ón dúlra a luann an file anseo?

❱ Foghlaim na línte anois de ghlanmheabhair
(off by heart).

❱ An dtugann tú faoi deara go bhfuil rím
(rhyme) ann, idir ‘chinn’ agus ‘binn’?

❱ Iarr ar do chara iad a aithris agus ansin
aithris iad tú féin.

Obair ealaíne

Tarraing pictiúr d’fhuinseog trí thine agus
d’fhuiseog i do chóipleabhar.
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Obair bheirte

Ag léamh an dáin os ard
Léigh na línte seo os ard arís agus freagair na ceisteanna.

i bhféar glas,
is scata nóiníní
ag súgradh leat,
is scata coiníní
ag damhsa leat,

Cad a chuireann na híomhánna (images) sin in iúl?

go bhfuil Lara sona go bhfuil Lara saor go bhfuil Lara soineanta

❱ Foghlaim na línte anois de ghlanmheabhair.

❱ Iarr ar do chara iad a aithris agus ansin aithris iad tú féin.

Obair ghrúpa

❱ Cum véarsa i do ghrúpa faoi pháiste
óg ag súgradh sa pháirc.

❱ Bain úsáid as an bhfoclóir chun
cabhrú leat.

❱ Léigh amach na véarsaí i do ghrúpa.

❱ Tarraing pictiúr i do chóipleabhar
faoin véarsa.

❱ Pléigh na véarsaí sa rang.

1 Cé atá ag súgradh le Lara? Cén áit?

2 Cé atá ag damhsa le Lara?
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Obair bheirte

Ag léamh an dáin os ard
Léigh na línte seo os ard arís agus freagair na ceisteanna.

1 Cén dá éan a luann an file sna línte seo?

2 Céard iad na dathanna a luann an file sna línte seo?

3 Cén chaoi a gcuireann an file in iúl go bhfuil na créatúir seo go hálainn?

4 Cén cineál glóir atá ag Lara í féin?

Obair ealaíne

❱ Tarraing pictiúr chun áilleacht na línte sin a thaispeáint.

❱ Foghlaim na línte anois de ghlanmheabhair.

❱ Iarr ar do chara iad a aithris agus ansin aithris iad tú féin.

Tuairimí a nochtadh

❱ Ar thaitin an véarsa thuas leat? Cén fáth ar thaitin na línte leat?

❱ Scríobh do thuairimí faoin véarsa i do chóipleabhar.

❱ Pléigh do thuairimí i do ghrúpa.

an lon dubh
is a órghob
mar sheoid leat,
lasair choille
is a bhinneas
mar cheol leat.
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Obair bheirte

Ag léamh an dáin os ard
Léigh na línte seo os ard arís agus freagair na ceisteanna.

Is cumhracht tusa,
is mil, is sú talún:
ceapann na beacha féin
gur bláth sa pháirc thú.

1 Cad é an mothúchán atá le brath sna línte seo?

grá an athar do Lara brón bród

2 Cén fáth a ndeir an file go bhfuil Lara cosúil le

cumhracht, le mil agus le sú talún?

3 Cad a cheapann na beacha faoi Lara? Cén fáth?

4 Molann an file Lara sna línte seo. Cén chaoi?

❱ Foghlaim na línte anois de ghlanmheabhair.

❱ Iarr ar do chara iad a aithris agus ansin aithris iad tú féin.

44
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Obair bheirte

Ag léamh an dáin os ard
Léigh na línte seo os ard arís agus freagair na ceisteanna.

A bhanríon óg thír na leabhar
go raibh tú mar seo go deo
go raibh tú saor i gcónaí
ó shleabhra an bhróin.

1 Cén t-ainm a thugann an file ar Lara sna
línte seo? Cad a chuireann sé sin in iúl?

2 Cén caitheamh aimsire eile atá ag Lara?

3 Cén guí (wish) atá ag an bhfile do Lara?

4 Tá nóta brónach sna línte seo. Céard iad na
focail a chuireann é sin in iúl?

❱ Foghlaim na línte anois de ghlanmheabhair.

❱ Iarr ar do chara iad a aithris agus ansin
aithris iad tú féin.
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Obair bheirte

Ag léamh an dáin os ard
Léigh na línte seo os ard arís agus freagair na ceisteanna.

Seo mo bheannacht ort, a chailín,
is is tábhachtach mar bheannú é –
go raibh áilleacht anama do mháthar leat
is áilleacht a gné.

1 Cad a deir an file faoi mháthair Lara anseo?

go bhfuil sí go haláinn go bhfuil sí go deas mar dhuine go bhfuil sí gránna

2 Cén bheannacht atá ag an bhfile do Lara sna línte seo?

❱ Foghlaim na línte anois de ghlanmheabhair.

❱ Iarr ar do chara iad a aithris agus ansin aithris iad tú féin.

Beannachtaí

‘Go raibh…’ a bhíonn mar thús beannachta go minic
sa Ghaeilge ach nuair a bhíonn daoine á rá, deir siad gura!

Sampla

Go raibh maith agat; go raibh saol fada agat;
go raibh fada buan a bheidh sé
(may it be like that forever).

Pioc amach gach beannacht atá sa dán agus scríobh
iad i do chóipleabhar.
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Meaitseáil na habairtí i nGaeilge agus i mBéarla thíos

1 Is dán faoi ghrá é seo.

2 Is é Mícheál Ó hAirtnéide an file.

3 Tá athair Lara ag caint sa dán.

4 Ceapann an file gur cailín álainn í
Lara.

5 Tá gruaig rua ar Lara.

6 Tá guth binn ag Lara.

7 Is aoibhinn le Lara súgradh leis
na coininí.

8 Is maith le Lara na nóininí.

9 Tá Lara saor agus sona.

10 Tá Lara cosúil le mil agus sú talún.

11 Ceapann na beacha go bhfuil Lara
cosúil le bláth.

12 Tá súil ag an bhfile nach mbeidh
brón ar Lara go deo.

13 Tá súil ag an bhfile go mbeidh sí go
hálainn cosúil lena máthair.

14 Tá an-ghrá ag an bhfile dá iníon.

a Lara is free and happy.

b Lara is like honey and strawberries.

c Lara loves to playwith the rabbits.

d Lara has a sweet voice.

e The poet hopes that Larawill never
be sad.

f The bees think that Lara is like a
flower.

g The poet has a great love for his
daughter.

h Lara’s father is speaking in the poem.

i The poet hope that shewill be
beautiful like her mother.

j This is a poemabout love.

k Michael Hartnett is the poet.

l Lara has red hair.

m Lara loves daisies.

n The poet thinks that Lara is a
beautiful girl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Ceisteanna agus freagraí

Mar chabhair duit…
Bain úsáid as foclóir na filíochta ar leathanach 37.

Cad é téama an dáin seo?

Is é grá athar dá iníon téama an dáin seo. Ceapann an file Mícheál Ó hAirtnéide go

bhfuil a iníon Lara go hálainn agus gleoite (sweet). Tá Lara deich mbliana d’aois, tá

gruaig rua uirthi, is maith léi an dúlra agus bheith amuigh ag súgradh sa dúlra agus is

maith léi leabhair freisin. Tá glór binn aici agus tá sí sona. Tá Lara chomh hálainn

agus chomh deas sin go meallann sí rudaí ón dúlra. Úsáideann an file íomhánna áille

nuair atá sé ag caint faoi Lara. Is maith leis na coiníní agus na nóiníní Lara, is maith

leis na héin í – an fhuiseog, an lon dubh agus an lasair choille – agus tá sí chomh milis

sin go gceapann na beacha gur bláth í. Níl eagla ar na créatúir seo roimh Lara, tá sí

chomh deas sin. Úsáideann an file friotal an-dearfach nuair atá sé ag caint faoi Lara,

focail mar ‘glór binn’, ‘mar sheoid leat’, ‘mar cheol leat’.

Ceapann a hathair go bhfuil sí foirfe. Feicimid ó na meafair go bhfuil Lara milis,

álainn agus deas.

Is cumhracht tusa,

is mil, is sú talún:

Tugann an t-athair (the father calls) banríon óg ar Lara, rud a chuireann a

ghrá in iúl.

Guíonn (wishes) an t-athair go mbeidh Lara sona i gcónaí agus nach mbeidh

brón uirthi go deo.

go raibh tú mar seo go deo

go raibh tú saor i gcónaí

ó shlabhra an bhróin.
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Cén íomhá de Lara a fhaighimid sa dán?

Cén léiriú a fhaighimid ar an bhfile sa dán?

Tá Lara álainn, deas agus gleoite. Tá gruaig rua uirthi agus tá glór binn séimh (gentle) aici. Tá

sí ceolmhar (musical) freisin. Tá a fhios agam go bhfuil glór séimh aici mar meallann sí na héin

agus na beacha. Níl eagla ar na créatúir seo roimpi.

ag mealladh fuiseoige

le do ghlór binn

Is maith le Lara bheith amuigh ag spraoi sa dúlra. Tá Lara soineanta agus feicimid é sin nuair

a deir an file go mbíonn sí ag súgradh agus ag damhsa.

is scata nóiníní

ag súgradh leat

Is maith le Lara bheith ag léamh agus glaonn a hathair ‘a bhanríon óg thír na leabhar’ uirthi.

Tá sí saor agus sona. Tá grá mór ag a hathair di agus tá a máthair go han-deas freisin.

Mothaíonn Lara slán ina saol agus tá sí sona mar sin. Tuigeann sí go bhfuil grá mór

ag a hathair di.

Is cumhracht tusa,

is mil, is sú talún:

Is duine grámhar é an file gan aon dabht. Tá grá an-mhóraige dá iníon Lara agus do mháthair Lara chomh maith.Úsáideann an file íomhánna an-deasa chun a ghrá do Lara a chur in iúl. Is aoibhinn leisbheith ag féachaint ar Lara amuigh ag súgradh. Tá grá ag an bhfile don dúlra freisin.Ceapann an file go bhfuil an dúlra go hálainn ‘an lon dubh is a órghob’ agus ‘lasair choille isa bhinneas’. Tá bealach álainn ag an bhfile chun cur síos a dhéanamh ar ghruaig Lara,úsáideann sé meafar na fuinseoige.
Ba mhaith leis an bhfile Lara a chosaint (protect) agus níormhaith leis go mbeadh brón uirthi go deo.

go raibh tú saor i gcónaí
ó shlabhra an bhróin.

Tá grá mór ag an bhfile dá bhean chéile freisin. Ceapann ségur bean chineálta dheas í ‘áilleacht anama do mháthar leat’agus go bhfuil sí go hálainn ‘is áilleacht a gné’.
Guíonn an file go mbeidh Lara cosúil lena máthair i gcónaí.

49
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Ar thaitin an dán leat?

Obair bheirte > Obair ealaíne

1 Bain úsáid as Animoto chun taispeántas ranga a ullmhú
ar an dán.

2 Déan póstaer chun príomhghnéithe (main aspects) an
dáin a léiriú. Sa phóstaer, taispeáin na rudaí seo a leanas:
íomhánna; téama an dáin; mothúchán an dáin; meafar
ón dán.

3 Dear cuireadh do bhreithlá Lara.

4 Scríobh dán anois faoi dhuine a bhfuil grá agat dó/di.
Déan iarracht meafar, íomhá agus gné den dúlra a
chur isteach ann.

Ar dtús, cheap mé go raibh an dán an-deacair ach
tar éis staidéar a dhéanamh air, thaitin sé go
mór liom.
Is dán sona é agus is maith liom téama an
dáin, grá an athar do Lara. Is maith liom na
híomhánna agus na meafair atá sa dán agus
is maith liom an dúlra sa dán freisin. Tá an
dán lán le grá agus le friotal dearfach. Is maith
liom an cur síos ar ghruaig Lara ‘fuinseog trí thine
gruaig do chinn’. Is maith liom é nuair a deir an file:

is cumhracht tusa,
is mil, is sú talún:

mar cuireann na meafair seo grá láidir an fhile in iúl.
Tá Lara óg agus soineanta agus tá bealach álainn ag an bhfile
chun é sin a thaispeáint. Tá Lara chomh saor agus chomh
hálainn leis an dúlra, bíonn sí ag damhsa agus ag súgradh leis na
nóiníní agus na coiníní agus ceapann na beacha gur bláth í Lara.
Is aoibhinn liom an íomhá sin.
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Eagraí grafach
Líon an t-eagraí grafach seo le príomhghnéithe an dáin.

Scríobh aiste faoin gcaoi a ndeachaigh an dán i bhfeidhm ort (make an impact on you).
Tar éis aiseolas a fháil ón múinteoir agus ó dhaltaí eile, cuir an leagan nua isteach i do
Leabhar Punainne agus Féinmheasúnaithe.

Is tusa Lara agus tá tú cúig bliana déag anois. Scríobh blag faoin dán seo agus faoi do
ghaol le d’athair agus do mháthair. Tar éis aiseolas a fháil ón múinteoir agus ó dhaltaí
eile, cuir an leagan nua isteach i do Leabhar Punainne agus Féinmheasúnaithe.

MR1

MR2
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Cluastuiscint 1.2

Cuid A
Cloisfidh tú giota cainte ó dhuine óg sa chuid seo. Cloisfidh tú an giota faoi dhó.
Éist go cúramach leis agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí thíos.

An chéad chainteoir

Ainm Muireann de Róiste

Cé hé an páiste is óige sa chlann?

Cá bhfuil athair Mhuireann ina chónaí?

Cén fáth a bhfaigheann Muireann bronntanas
mór amháin dá breithlá?

Cuid B

Cloisfidh tú fógra nó píosa nuachta anois. Cloisfidh tú é faoi dhó. Éist go
cúramach leis agus líon isteach an t-eolas atá á lorg sna greillí thíos.

Fógra

1 Cad is ainm do na haisteoirí clúiteacha?

2 Cén áit a mbeidh StarWars: The Force
Awakens agus The Last Jedi á ndéanamh?

3 Cathain a rinneadh scannán eile sa
cheantar seo?

Cuid C

Cloisfidh tú comhrá sa chuid seo. Cloisfidh tú é faoi dhó. Cloisfidh tú an comhrá ó thosach
deireadh an chéad uair. Ansin cloisfidh tú é ina dhá mhír an dara huair.

Comhrá

An chéad mhír

1 Cad a chuir áthas ar Mhamó agus ar Dhaideo?

An dara mír

2 Cad é an uair dheireanach a chonaic Daideo a dheartháir?

3 Cén t-éacht (achievement) atá déanta ag na seantuismitheoirí?

Obair ghrúpa

Scríobh cluastuiscint sibh féin anois, bunaithe ar an
aonad seo. Ansin taifead é agus seinn don rang é. Cuimhnigh!

Téigh go dtí www.edco.ie/cinnte3 agus
bain triail as na hidirghníomhaíochtaí.

MR2
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Mo dhialann phearsanta

Scríobh dialann phearsanta sa bhosca thíos fút féin, faoi do chairde agus faoi do
theaghlach. Ceartaigh na botúin sa dialann agus scríobh an leagan ceartaithe i do
Leabhair Punainne agus Féinmheasúnaithe.
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Bosca foclóra

Scríobh liosta i nGaeilge agus i mBéarla de na focail nua a
bhailigh tú in Aonad a hAon.
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