
Gaeilge: 18ú - 22ú d’Eanáir  

Dé Luain 

A – Cúpla ceist 

1) Bhí Neasa agus Rossa ag siúl abhaile ón scoil.  

2) Chuaigh siad go teach Aintín Orla. 

3) Bhí Aintín Orla sa bhaile. 

4) Shuigh Neasa agus Rossa os comhair na tine. 

5) Tár éis leath uair an chlóg ghlaoigh Aintín Orla ar na 

páistí. 

 

Dé Máirt 

A – Cúpla ceist 

6) D'ith siad a ndinnéar sa chistin. 

7) Bhí go leor bia ar an mbord, leitís, trátaí, cáis, 

piobair, avocado agus maonáis 

8) Ní raibh citseap ar an mbord. 

9) D'ith siad an sailéad torthaí le huachtar reoite tar éis 

an dinnéir. 

10) Luigh Rossa agus Guairí sios in aice na tine. 



Dé Céadaoin 

C - Líon na bearnaí 

1)  Shuigh an dochtúir síos os comhair na tine. 

2) Cheannaigh mé béigil sa siopa inné. 

3) D’ith an píolóta an dinnéar inné. 

4) Duirt Aintín Orla go raibh dinnéar réidh. 

5) Luigh an madra ar an leaba. 

6) Fuair na páistí cead ón múinteoir dul abhaile. 

 

Déardaoin 

E – Bíonn citseap i gconaí sa chuisneoir 

1) Bíonn leitís i gcónaí sa sailéad. 

2) Bíonn uibheacha i gcónaí sa chuisneoir. 

3) Bíonn úlla i gcónaí ar an gcrann. 

4)  Bíonn ceapaire i gcónaí sa bhosca loin. 

5) Bíonn sceallóga i gcónaí sa bhialann. 

6) Bíonn banana i gcónaí sa chófra. 

 

 



Dé hAoine 

F. Fuair siad cead ó Mhamaí cuairt a thabhait ar Aintín 

Orla.  

1) Fuair siad cead ón múinteoir ag dul amach sa 

chlós. 

2) Fuair siad cead ó Dhaidí féachaint ar an teilifís. 

3) Fuair siad cead ó Mhamaí dul go dtí an 

phictiúrlann. 

4) Fuair siad cead ón dochtúir cuairt a thabhair ar 

Dhaideo san ospidéal. 

5) Fuair siad cead leabhar nua a cheannach sa siopa. 

6) Fuair siad cead ó Mhamó uachtar reoite a ithe sa 

chistin. 


