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1 Tar ar ais, 

a Mháire!

Tá mise

ag dreapadh.

ag preabadh.ag scipeáil.

ag snámh.

ag luascadh.

Déan pictiúr.  
Scríobh abairt.

Tá  mise

Ainm Dáta
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1
Ainm DátaAn tÉan

b

Scríobh lipéid.

b

é

u

df

bia uisce bréagán faraéan dréimire
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1 Ainm Dáta

séabra

féileacán

Amharc go 
bhfeicfidh tú...           

Amharc go 
bhfeicfidh tú...    

atá ann.

Amharc go 
bhfeicfidh tú... 

atá ann.

Amharc go 
bhfeicfidh tú...              

atá ann.

Amharc go 
bhfeicfidh tú...

atá ann.

iasc

Patrúin

bláth

sliogán

sliogán atá ann. 



1
Ainm Dáta

Cé atá ar 

an Fheirm?

Cé atá ar an fheirm?

Níl 
mise.

Tá
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1
Ainm Dáta

Chonaic mé       choinín.

Chonaic mé       n-éan.

Chonaic mé     fhéileacán.

Chonaic mé      iora rua.

Chonaic mé      lacha.

Chonaic mé      mhadadh.

seacht
7

sé
6

cúig
5

ceathair
4

trí
3

dó
2

7

Chonaic Mé



Seo mo theach crainn.

Seo mo dhréimire.

Seo mo luascán.

Seo mo chrann.

Seo mo chat. 

Mo Theach Ainm Dáta
1

Gearr amach na pictiúir. Cuir leis na habairtí cearta iad.
!

7



2
Ainm Dáta

mé an fear sinséir.

mé súile air.

mé srón air.

mé an fear 
sinséir san oigheann.

D’ith

mé béal air.

An Fear Sinséir

Chuir

Rinne mé  
fear sinséir.
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2
Ainm Dáta

Tá hata glas
orm.

gorm

dearg

Lá Breithe Sona

buí

glas

Tá hata buí 
orm.

Tá hata gorm
orm.

Tá hata dearg orm.

Dathaigh an chathaoir.
Dathaigh an hata.
Dathaigh na balúin.
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2
Ainm Dáta

Is Maith Linn

Patrúin!

Déan patrúin.

Meaitseáil na patrúin.
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2
Ainm Dáta

Gearr amach na pictiúir. 
Cuir leis an abairt cheart iad.

Ag Dul ar Scoil

11

“Scairf?” arsa Mamaí.

“Cóta?” arsa Mamaí.

“Hata?” arsa Mamaí.

“Miotóga?” arsa Mamaí.

“Bróga?” arsa Mamaí.

“Ó!” arsa Cathal.

!

“Mála scoile?” arsa Mamaí.

“Geansaí?” arsa Mamaí.
!

!

!

!

!

!

!



An Fear

Sneachta Ainm Dáta
2

12

Gearr amach na pictiúir. Meaitseáil leis na
habairtí ar an chéad leathanach eile iad.

!



6.  Chuir mé hata air.

An Fear

Sneachta Ainm Dáta
2

13

4.  Chuir mé béal air.3.  Chuir mé srón air.

5.  Chuir mé lámha air.

2.  Chuir mé súile air.1.  Rinne mé fear sneachta.
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3
Ainm Dáta

An Cat sa 

Teach

f

c

liom do

c
e

c

Is maith         mo shúile.

Is maith        mo chluasa.

Is maith         m’eireaball.

Is maith         m’fhéasóg.

Is maith         mo theach.

Is maith         mo chloigeann.

Is maith         mo chrúba.   

Is maith liom          leaba.

liom Déan pictiúr.



isteach

3
Ainm Dáta

Oíche Mhaith, 

a Chití

Chuaigh Cití      na céimeanna.

Chuaigh Cití             sa chrann.

Léim Cití              mo leaba.

Chuaigh Cití            ar an fhuinneog.

Chuaigh Cití            an cosán.

“Oíche mhaith, a Chití,”  arsa mise.

suas anonnsíos ar

síos
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3
AinmMúscail!

Cé a mhúscail 
an béabhar?

Cé a mhúscail
an frog?

Cé a mhúscail 
an t-iora rua?

Cé a mhúscail 
an nathair?

Cé a mhúscail 
an béar?

Ciorclaigh an t-ainmhí ceart.

Dáta
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3
Ainm Dáta

Seo coileán.
óg atá ann.

Seo torbán. 
óg atá ann.

Seo gamhain.  
óg atá inti.

Seo síol. 
óg atá ann.

Seo piscín.  
óg atá ann.

Ag Fás

féileacán

crann

cat

madadh

bó

frog
Seo cruimh chabáiste.

óg atá inti.

Madadh
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bia cait
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3
Ainm Dáta

Gráinne

Gráinneog

Tá          blasta.

Tá          blasta.

Tá          blasta.

“Imigh leat. Is liomsa an
bia seo!” arsa an         .

Gearr amach na pictiúir.  
Cuir san áit cheart iad.

!

Tá          blasta.

Tá          blasta.

cuiteoga catbóíní Dé

bóíní Dé

seilidíuibheacha



3
An Faoileán Ainm Dáta

Tá mé i mo chónaí anseo.
Níl mé i mo chónaí anseo.

Tá mé i mo chónaí anseo.
Níl mé i mo chónaí anseo.

Tá mé i mo chónaí anseo.
Níl mé i mo chónaí anseo.

Tá mé i mo chónaí anseo.
Níl mé i mo chónaí anseo.

Tá mé i mo chónaí anseo.
Níl mé i mo chónaí anseo.

Tá mé i mo chónaí anseo.
Níl mé i mo chónaí anseo.

"
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4

Ceart nó Mícheart Ceart Mícheart

Ainm Dáta

Ciorclaigh na rudaí a shéid an
ghaoth.

Shéid an ghaoth 
hata Dhaidí. 

Shéid an ghaoth an hata
suas sa chrann.

Tá hata Dhaidí ag
madadh.

Dúirt éan,  
“Amharc, nead atá ann!”

Hata Dhaidí

"



4
Ainm Dáta

“Sin mo       .
Tar ar ais , a         !”

Tar ar ais, a hata!

“An bhfaca tú mo
hata?”

Cá bhfuil an hata i ngach pictiúr? hata

“An bhfaca tú mo
hata?”

“An bhfaca tú mo
hata?”
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4
Ainm Dáta

Feicim    
.

Feicim            
.

Is maith liomsa         
súgradh sa  

.

Amharc amach ar
an Fhuinneog          

Feicim           
.

Déan pictiúr.

##
#

#

##

#

an ghrian 

tintreach

Feicim        
.

fearthainn  sneachta  tintreach 
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4
Ainm DátaDéan Eitleog            

Cad é mar a dhéanann tú eitleog?

1. 2.

4.3.
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4
DátaAinmBoscaí Iontacha       

Tá seo ar 
leathanach        .

Tá seo ar
leathanach        .

Tá seo ar 
leathanach        .  

Tá seo ar 
leathanach 

Rinne mé traein as an
bhosca. 
Is tiománaí traenach mé.

Rinne mé roicéad as an
bhosca.
Is spásaire mé.

Rinne mé eitleán as an
bhosca.
Is píolóta mé.

Is é leathanach     is fearr
liom. Déan an pictiúr.

Rinne mé long as an
bhosca.
Is captaen mé.

Úsáid an clár le cuidiú leat iad seo a aimsiú.

CLÁR
Long 2
Roicéad 4
Eitleán 6
Carr Rása 8
Inneall Dóiteáin 10
Traein 12



Thig linn portáin a 
.

Ag Súgradh ar 

an Trá                 Ainm Dáta
4

Cad é a thig linn a dhéanamh
ar an trá?

Thig linn poll a 
leis na spáda.

Thig linn  
ar an ghaineamh.

Thig linn dul a
ar an trá.

25

rith rothaíocht   thochailt   chuardach
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5
Ainm DátaStad!

Stad arsa an solas      .
Nó is orm a chuirfidh tú fearg.

Níos moille arsa an solas
.
Ní hé seo an solas cuí.

Gabh arsa an solas       .

Gabh, gabh,
gabh!

Imíonn an trácht, imíonn 
gan stró.

Cuir dath an fhocail atá ar 
iarraidh ar na soilse tráchta.
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5
Ainm Dáta

Arsa an séabra,  
“Thig linn dul trasna 
anseo …”

Cé a Stad an

Trácht?

Gearr amach 
na pictiúir.
Greamaigh sa
bhosca cheart
iad.

Tháinig leoraí mór
glas.Tháinig carr gorm.

Tháinig bus mór
dearg.

“Cuirfidh mise stad
leo!”

Bhí an tíogar ag iarraidh
dul trasna an bhóthair,
ach …

Bhí an turtar ag iarraidh
dul trasna an bhóthair,
ach …

Bhí an eilifint ag iarraidh
dul trasna an bhóthair, 
ach …

!
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5
Dáta

atá ann.  

atá ann. 

atá ann. 

AinmCad é atá ann?

éan

gráinneog

iascatá ann. 

Meaitseáil na píosaí puzail leis an ainmhí ceart.

cat

caora

cat  

atá ann.  



5
Ainm Dáta

“Ba mhaith liom dul
amach ar mo rothar.”
“Ná déan 
dearmad              

.”

Ná Déan

Dearmad

“Ba mhaith liom dul 
amach sa bhád.”
“Ná déan 
dearmad              

.” 

ormsa 

“Ba mhaith liom dul 
ar cuairt chuig Mamó.”
“Ná déan 
dearmad              

.”

“Ba mhaith liom dul 
ar phicnic sa pháirc.”
“Ná déan 
dearmad               

!”

29

ar do chasóg
tarrthála

ar do chrios 
sábhála     

ar do
chlogad  

Críochnaigh na habairtí.



An Chuileog     Ainm Dáta
5

“      !” arsa an damhán
alla. Ach chuaigh an
chuileog             .

“        !” arsa an laghairt.
chuaigh an chuileog

ar aghaidh.

“        !” arsa an t-iasc.
Ach          an chuileog ar
aghaidh.

“        !” arsa an frog.
Níor stad an chuileog.
Chuaigh sí        !

stad achchuaigh

Stad

ar aghaidh  

30

isteach
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Ainm Dáta

Gearr amach na pictiúir.  
Greamaigh ar chairt na haibítre iad.

!
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Aa Bb Cc Dd Ee

Ff Gg Hh Ii Jj

Kk Ll Mm Nn Oo

Pp Qq Rr Ss Tt

Uu Vv Ww Xx Yy Zz

CAIRT NA hAIBÍTRE
Ainm Dáta


