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Arsa 
Mamó …

6 Róisín agus 

an Chairt Ainm Dáta

“Cuir isteach luchóg.”
“Cuir isteach cat.”

“Cuir isteach hata.”
“Cuir isteach bocsa.”

“Cuir isteach stocaí.”
“Cuir isteach bocsa.”

“Cuir isteach stocaí.”
“Cuir isteach hata.”

“Ar mhaith leat dul
isteach sa chairt?”

“Cad é a chuirfidh 
mé isteach inti?”

Déan pictiúr den 
rud a rinne Róisín.

Arsa Róisín …

Arsa 
Mamaí …

Arsa 
Daidí …

Arsa 
Daideo …

2

Ticeáil an
freagra ceart.

!



6
Ainm DátaAn Liathróid Mhór 

3

Scríobh an scéal faoin liathróid mhór.



6

Déan pictiúr beag do
gach duine i do 
theaghlach. 
Scríobh ainm an 
duine in aice leis.

Mo Theaghlach Ainm Dáta

4

Déan pictiúr de do theaghlach ar chrann.



6

2.

An dTig Leat

Seo a Dhéanamh?

1.

3. 4.

Ainm Dáta

5

Thig leat damhán alla a dhéanamh le bosca 
uibheacha. Cad é mar a dhéanann tú é?



6
Ainm Dáta

Phéinteáil

Peadar Pictiúr  

Arsa Mamaí … “Thig leat teach 
dearg a phéinteáil.”
“Thig leat teach 
gorm a phéinteáil.”

Arsa Daidí … “Thig leat cat 
a phéinteáil.”
“Thig leat luchóg 
a phéinteáil.”

Arsa Mamó … “Thig leat luascán 
a phéinteáil.”
“Thig leat crann 
a phéinteáil.”

Arsa Daideo … “Thig leat féileacán 
a phéinteáil.”
“Thig leat beach 
a phéinteáil.”

Ticeáil an freagra ceart.!
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Cat scríobach a bhí i Lára. 

Scríob sí an chathaoir úr.

“Tar anseo!” arsa Mamaí.

Scríob Lára Mamaí.

Scríob Lára an carr úr.

“Stad!” a scairt Daidí.

“Imigh leat, a Lára.” arsa Daidí.

Rinne Daidí rud speisialta do Lára.

Déan pictiúr den rud a 
rinne Daidí.

Mícheart

7
Ainm DátaAn Cat Scríobach 

Ceart nó Mícheart!

7

Ceart



Ticeáil an freagra ceart.!

7

Tá cearc ag Nuala
darb ainm …

Is maith le Rua …

Tá Rua ina cónaí …

Cad é a thugann
Nuala do na cearca?

Cad é a thugann na
cearca do Nuala?

Ainm DátaCearca Nuala

bia
uisce

8

Síle
Rua
Cití

suí ar chloigeann
Nuala
rith thart
rudaí a 
scríobadh
sa teach
sa chró le 
cearca eile
sa scoil 

bainne
úlla
cochán

úlla
uisce
bainne
uibheacha



7 Lá Breithe Sona

Duit!

Cnag, cnag!  
Cé atá ag an 
doras?

Cnag, cnag!  
Cé atá ag an 
doras?

Cnag, cnag!  
Cé atá ag an 
doras?

Cnag, cnag!  
Cé atá ag an 
doras?

Cnag, cnag!  
Cé atá ag an 
doras?

atá ann.
Tar            .

atá ann.
Tar            .

atá ann.
Tar            .

Ainm Dáta

9

Iora Rua  Luchóg  Coinín  Frog  Cat  isteach

atá ann.

atá ann.

Tar

Tar  .

.



7
Peataí ar Scoil Ainm Dáta

Tá firéad ag Seán.

Tá cocatú ag Síle.

10

Cad é a scríobh na páistí faoi na peataí?



7 Cé Leis an 

Ubh seo? Ainm Dáta

11

Is liomsa na
huibheacha
seo atá sa
ghaineamh.

Is liomsa 
an ubh 
seo atá cois 
farraige.

Is liomsa na
huibheacha seo.

Tarraing líne ón abairt go dtí an
pictiúr ceart.

Is liomsa 
na huibheacha 
seo atá sa 

nead.



7 Béir, Béir, 

Béir Ainm Dáta

Tá an chéad bhéar beag ag
glanadh.

Tá an dara béar beag ag
glanadh.

Tá an tríú béar beag ag
glanadh.

Tá an ceathrú béar beag ag
déanamh císte.

Tá an cúigiú béar beag ag 
dul suas an staighre.

Gearr amach na pictiúir. Cuir sna boscaí cearta iad.
"
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“An dtig leat 
mé a thabhairt 
chuig an   ?” 
arsa Dónall.

“Rómhór!              !”
arsa an captaen.  
“Nach bhfuil 
snámh              ?”

8
Is Maith le Dónall

Dobhareach an 

Domhnach

“An dtig leat 
a thabhairt 

chuig an trá?” 
arsa Dónall.

“Rómhór! Rómhór!”
arsa an              .  
“Seo chugainn 
an              .”

“Rómhór! Rómhór!”     
an tiománaí.  

“Seo chugainn 
an              .”

“             ,”  arsa  
an tiománaí.
“Thig linn dul 
a              .”

“An dtig  
mé a thabhairt 
chuig an trá?” 
arsa Dónall.

“An       leat 
mé a thabhairt 
chuig an trá?” 
arsa Dónall.

Ainm Dáta

t r á

13

mé    bád   agat   tiománaí  trá       leat    
Thig   arsa  dtig    shnámh   Rómhór  bus



8 Peadar Portán
Ainm Dáta

Ticeáil an freagra ceart.!

Bhí Peadar 
Portán … 

rómhór dá 
shliogán.
róbheag dá 
shliogán.

Ba mhaith le 
Peadar Portán … 

fanacht sa 
sliogán.
teach úr a 
fháil.

Chonaic 
Peadar Portán 
iasc.
Arsa an t-iasc, … 

“Thig leat 
fanacht anseo.”
“Níl teach ar 
bith anseo!”

Chonaic Peadar Portán 
portán mór.
Arsa an portán 
mór, … 

“Níl teach ar bith
anseo!”
“Ar mhaith leat an 
sliogán seo?”

Chonaic Peadar 
Portán canna.  
Chuaigh sé isteach 
ann, ach … 

bhí an canna 
rómhór.
bhí an canna 
róbheag.14



8
Dóra Dobhareach

Nuair a théann Daideo
chuig na siopaí, is maith
le Dóra …  

Nuair a théann Daideo 
ag scátáil, is maith le
Dóra … 

Nuair a imríonn Daideo
galf, is maith le Dóra … 

Nuair a deir Daideo,
“Oíche mhaith!”, is
maith le Dóra … 

dul sa tralaí. bheith leis. dul isteach san
uisce.

dul isteach san
fholcadán.

"

Ainm Dáta

15



8 Cén Dath 

atá air?

Úsáid do dhathanna
féin.

Ainm Dáta

16

Cén dath ceart atá ar na rudaí seo?



8
Béir Bhána Ainm Dáta

Úsáid an clár sa leabhar leis 
an eolas seo a chuardach.

Maireann na béir bhána 
ar an oighear agus ar
an sneachta.

Leathanach:
Caibidil:

Is béir mhóra iad.
Tá fionnadh bán orthu.

Leathanach:  
Caibidil:

17

Itheann na béir bhána
iasc.

Leathanach: 
Caibidil:



8
Turas sa Spás Ainm Dáta

Innéacs

cultacha spáis

éirí

spásairí

spáslong

tuirlingt

Cén leathanach is fearr leat?

18

Úsáid an leabhar le cuidiú leat.
Scríobh na leathanaigh ar a bhfuil na focail seo.



Déanann damhán
alla gréasán … 

Bíonn an gréasán
le feiceáil … 

i dteach s’againne.
i ngaráiste. 
s’againne.

gach maidin.
gach oíche.

Daidí
Mamaí

“Níl ciall ar bith ag
an damhán alla sin.”
“Níl ciall ar bith
agamsa.”

“Níl ciall ar bith ag 
an damhán alla sin.”
“Níl ciall ar bith ag
Mamaí.”

Gach maidin,        
briseann  
an gréasán.

Arsa Mamaí, … 

Arsa mise, …

19

9
Gréasán Ainm Dáta

Ticeáil an freagra ceart.!



9
Leamhan Ainm Dáta

20

Meaitseáil na habairtí leis na
pictiúir chearta.

Isteach le Leamhan  –
isteach i ngruaig Aintín Anna!
“ÁÁÁÁ!” a scairt Aintín
Anna.

D’amharc Séamas ar Leamhan.
D’amharc Mamaí agus Daidí
agus Aintín Anna ar Leamhan.

D’oscail Séamas an doras   
agus lig sé Leamhan amach.

“Lig isteach mé!”  arsa
Leamhan.
“Lig isteach chuig an solas mé.”



9
Blasta!

an t-éan an damhán alla  an madadh rua an t-iasc

Chuaigh an chuileog thar an
loch. Cé a fuair an chuileog?

"

Cé a léim suas leis 
an chuileog a fháil?

Cé a d’eitil síos leis 
an iasc a fháil?

Cé a léim amach leis 
an éan a fháil?

Ainm Dáta

21

D’eitil an chuileog thar an loch.



9

Déan leathanach Gréasáin faoi dhamháin alla.

Cad é atá an 

Damhán Alla 

seo a Dhéanamh?

Cuir teachtaireacht chuig do chara  
ar an leathanach Gréasáin.

Ainm Dáta

22



9

Cad é a itheann 
dobhareacha?

Cá maireann 
dobhareacha?

Cad é a dhéanann 
dobhareacha?

Dobhareacha Ainm Dáta

23

Cuir lipéid ar an dobhareach.



9

“Maidin mhaith, cé atá ag srannfach?” arsa             .

“Ní mise atá ann,” arsa                 .

“Ní mise atá ann,” arsa                 .

“Ní mise atá ann,” arsa                 .

“Ní muidne atá ann,” arsa             .

“Ní mise atá ann,” arsa                 .

“Mise atá ann,” arsa                 .

Maidin Mhaith

an madadh

na cearca

an mhuc

Mamaí

an chaora

Daidí

Ainm Dáta

"

B r e a n d á n

24



i gcrann.
ar oileán.

“Ar mhaith leat 
súgradh linn?”
“Tá tú róbheag le
súgradh linn.”

“Ar mhaith leat 
cluiche a imirt liom?”
“Níor mhaith liom
súgradh leat.”

“Níor mhaith liom
súgradh leat.”
“Tóg an rópa seo.”

rith Coinín leis.
ghearr Coinín an 
rópa.

ar an talamh.
isteach san uisce.

9 An bhFuil Tú 

Mór go Leor? Ainm Dáta

Bhí Coinín, Eilifint 
agus Dobhareach 
ina gcónaí …

Arsa Eilifint agus   
Dobhareach le 
Coinín…

Arsa Coinín le   
Dobhareach …

Arsa Coinín   
le hEilifint …

Nuair a tharraing   
Dobhareach   
agus Eilifint  
an rópa …

Thit Dobhareach   
agus Eilifint …

25

Ticeáil an freagra ceart.!



10

Bhí dúil ag Geabaí Gé …

Lá amháin, arsa mamaí
Gheabaí léi, “Tá sé thar 
am agat …

Bhí Geabaí Gé …

Níor mhaith le Geabaí …

Chonaic Geabaí Gé …

Ní fhaca Colm Coinín …

Scairt Geabaí Gé …

Rith Geabaí Gé chomh gasta
sin gur …

Stop Colm Coinín …

An Ghé Scátála       
Ainm Dáta

sa scátáil.
sa snámh.

an eitilt a fhoghlaim.”
an scátáil a fhoghlaim.”

sásta.
faoi bhrón.

scátáil.
eitilt.

a mamaí.
Colm Coinín.

an solas dearg.
a mhamaí.

“Amharc ormsa.”  
“Stop!  Stop!”

thosaigh sí ag eitilt.
thit sí.

an traein.
a rothar.

26

Ticeáil an freagra ceart.!



Bhuail Peadar a chloigín agus 
d’amharc sé isteach sa scáthán.

Ceart Mícheart

27

10
Peadar Pearaicít Ainm Dáta

D’fhág Tomás an fhuinneog ar
oscailt.

D’imigh Peadar leis.

“Ní thiocfaidh Peadar ar ais ,” arsa
Eimear.

“Imigh leat,” arsa na héin.
“Is linne an crann seo.”

Bhí ocras ar Pheadar.

D’amharc Peadar ar na síolta.

D’eitil Peadar isteach sa chás.

D’eitil Peadar leis arís.

Ticeáil an bosca ceart.!



Is            í Lúsaí.

Buaileann sí ar an             agus í ag iarraidh
aráin.

D’ith na lachíní              fosta!

Chonaic mé nach raibh ach         amháin ar
cheann de na lachíní.

Thug mé Réiltín ar an             seo.

Lá amháin, fuair            greim ar Réiltín.

Ní             Réiltín gortaithe.

Thug muid Réiltín                  chuig Lúsaí.

28

10 Réiltín agus

Bean na nÉan Ainm Dáta

doras   lacha  cos  arán  lachín  raibh  ar ais  cat

Déan pictiúr de Réiltín agus Lúsaí.
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10 Géanna ag

Coimhéad Ainm Dáta

Tá na géanna ag            cois locha.

Tá gé amháin ag amharc thart, tá sí ag            .

Nuair a bhíonn contúirt ann, deir an ghé, “         !  
!          !”.

Bíonn siad réidh le            .

Bíonn siad réidh le            .

Ní fhágann na géanna móra na géanna            .

Croitheann siad a n-eiteoga            .
Tá na géanna ina gcodladh ar an          .

coimhéad  ithe  Honc  rith  loch  snámh  óga  móra

Tarraing pictiúr de ghéanna.



Cén chuma atá ar ulchabháin?

Cad é a itheann ulchabháin?

Cá mbíonn neadacha ulchabhán?

Úsáid an leabhar         le cuidiú leat.

30

10
Ulchabháin Ainm Dáta

Lipéadaigh an pictiúr.

c

gs 

c



Cén chuid den scéal is fearr leat?

31

10 Na Géanna 

agus an Róimh Ainm Dáta

Déan pictiúr.

Ceart Mícheart

Lár na hoíche a bhí ann.
Bhí gach duine ina gcodladh.

Bhí madadh ar an bhalla ag coimhéad.
“Honc!  Honc!  Honc!” arsa an ghé.

Chonaic gach duine na
saighdiúirí.

Mhúscail na géanna gach
duine.

Thosaigh na saighdiúirí ag
súgradh.
Chuir na géanna an ruaig ar na
saighdiúirí eile.

Ticeáil na boscaí.!



Cé a bhí ag eitilt thart 
ar bhláth?

Cad chuige a bhfuil Bóín
Dé ag eitilt go gasta?

Cad é a dúirt Beach le
Bóín Dé?

Cé a bhí i dteach Bhóín
Dé?

Cé a chuidigh leis na
páistí beaga?

10 Bóín Dé, 

Bóín Dé Ainm Dáta

32

féileacán
beach

Tá teach Bhóín Dé 
trí thine.
Is maith le Bóín Dé
eitilt  go gasta.

“Imigh leat.”
“Rachaidh mé leat.”

Snáthaid Mhór
na páistí

trodaí tine
Beach

Meaitseáil na focail a dhéanann rím.

Ticeáil an freagra ceart.!

teach
níos sine
trí
srón

buí
amach
tine
brón


