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Seachtain 1 - Tasc 1 
 

Déan féin agus do ghrúpa liosta de na pointí comhairle is tábhachtaí dar libh, do 

dhuine ar bith atá ag foghlaim teanga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tasc 2 

 
Cad é mar a chuirfeá Gaeilge ar na frásaí seo? 

 

1 A bare pass 

 Pas ar éigean 

2 I failed that exam 

 Theip orm sa scrúdú sin 

3 I’m worried I’ll fail 

 Tá imní orm go dteipfidh orm 

4 I’m studying Irish 

 Tá mé ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge 

5 When I have my degree 

 Nuair a bheidh mo chéim agam 

6 The hardest thing about this course is... 

 Is é an rud is deacra faoin chúrsa seo (ná)... 

7 The easiest course is Nua-Litríocht 

 Is í an Nua-litríocht an cúrsa is fusa 

8 How did you get on in the exam? 

 Cad é mar a d'éirigh leat sa scrúdú? 



Tasc 3 
 
 

Seo thíos samplaí de chuid de na hearráidí coitianta a dhéanann foghlaimeoirí  

Gaeilge. Féach féin agus do ghrúpa ar an liosta – I ngach cás pléigí an earráid agus  

cuirigí an leagan ceart ar fáil. Cad iad na cinn is deacra duitse? 

 
1 Ní féidir liom tú a éisteacht. Ní féidir liom tú a chloisteáil 

2 Tá sí sa dara bhliain. Tá sí sa dara bliain 

3 Bíonn mo chúrsa an-deacair. Tá mo chúrsa an-deacair 

4 Níor mhaith liom popcheol. Ní maith liom popcheol 

5 Tá sé deacair rá gach rud i 

nGaeilge. 

Tá sé deacair gach rud a rá i 

nGaeilge 

6 Ba mhaith liom rudaí difríocht a 

dhéanamh i mo chúrsa. 

Ba mhaith liom rudaí difriúla a 

dhéanamh i mo chúrsa 

7 Tá mé i gcónaí i Corcaigh. Tá mé i mo chónaí i gCorcaigh/Bím i 

gCorcaigh i gcónaí 

8 Ní taitníonn mé mo chúrsa. Ní thaitníonn mo chúrsa liom 

9 An maith leat ag snámh? An maith leat snámh? /An maith leat 

bheith ag snámh? 

10 An bhfuil sé mac léinn BA? An mac léinn BA é? 

11 Tá Áine sé bhliain déag. Tá Áine sé bliana déag d'aois 

12 Teastaíonn uaim dul ar aghaidh go 

dtí múinteoir bunscoile. 

Teastaíonn uaim bheith i mo 

mhúinteoir/Teastaíonn uaim dul le 

múinteoireacht 

13 Ní chuaigh mé ansin. Ní dheachaigh mé ansin 

14 Tá mé ag imirt leis an club sin ar 

feadh ocht bliain. 

Tá mé ag imirt leis an chlub sin ar 

feadh ocht mbliana 

15 Sin an fadhb atá ann. Sin an fhadhb atá ann 

 

Tasc 4 
 

Seo rudaí a luann Siuán san agallamh maidir le foghlaim teanga – cad iad na rudaí 

a bhaineann leat féin? Roghnaigh ceann nó dhó a bhaineann leat féin agus déan 

iarracht plean a réiteach chun dul i ngleic leis.  



  Baineann Ní 

bhaineann 

1 An claonadh an locht a chur ar achan rud ach ort féin, 

an locht a chur ar an mhúinteoir, ar an téacsleabhar 

agus ar an chúrsa go ginearálta. 

  

2 Smaoineamh ort féin mar fhoghlaimeoir, smaoineamh 

ar na laigí agus na buanna atá agat. 

  

3 Go leor deacrachtaí agat leis an ghramadach.   

4 Barraíocht ama á chaitheamh ar na codanna sin den 

teanga nach bhfuil deacracht ar bith agat leo. 

  

5 Aird a dhíriú ar na laigí agus gach deis a fhaigheann 

tú a thapú le dul i ngleic leis na fadhbanna sin. 

  

6 Deacrachtaí agat le foghraíocht na Gaeilge.   

7 Leabhar beag nótaí a choinneáil agus rudaí úra a 

fhoghlaimíonn tú a bhreacadh síos. 

  

8 Anailís a dhéanamh ar na botúin a dhéanann tú.   

9 Dul ar ais agus ceist a chur ar an teagascóir.   

10 leachtaí breise a dhéanamh ar na codanna sin den 

ghramadach a bhfuil deacrachtaí agat leo. 

  

11 Anailís a dhéanamh ar na botúin a dhéanann tú.   

12 Dul ar ais agus ceist a chur ar an teagascóir.   

13 leachtaí breise a dhéanamh ar na codanna sin den 

ghramadach a bhfuil deacrachtaí agat leo. 

  

 
Tasc 5 

 
Léigh an sliocht beag thíos faoi fhoghlaim focal – cén chomhairle a thógfá as? 

 

Léirigh staidéar a rinneadh roinnt blianta ó shin nithe spéisiúla faoi fhoghlaim focal: 

Iarradh ar rannpháirtithe abairtí ina raibh focail a bhí siad díreach tar éis a fhoghlaim 

a léamh os ard.  Iarradh ar rannpháirtithe eile na habairtí a léamh os íseal. 

Chuimhnigh na rannpháirtithe a léigh na habairtí os ard níos fearr ar na focail ná na 

rannpháirtithe a dúirt na focail os íseal. Ach bhí cuimhne níos fearr arís ag 



rannpháirtithe a chum a gcuid abairtí féin ag úsáid na bhfocal nua agus a léigh os 

ard ansin iad.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tasc 6 
 

Déanann Siuán tagairt san agallamh do na nithe seo thíos. Cad iad go díreach? Cad  

atá ar eolas agat fúthu? Cad é mar a mhíneofá iad? An bhfuil deacrachtaí agat féin 

leo?  

 
an tuiseal tabharthach 

 

Bíonn ainmfhocal sa t.t. nuair a leanann 
sé réamhfhocal simplí - úsáidtear na 
réamhfhocail simplí le cuspóir briathair 
a chur in iúl nó le suíomh/gluaiseacht a 
chur in iúl nó leis an chaidreamh idir 
ainmfhocail a chur in iúl. 

na briathra neamhrialta 

 

is briathra iad seo nach bhfeidhmíonn 
de réir na gnáthrialacha a bhaineann 
leis na briathra rialta (1ú réimniú + 2ú 
réimniú) - msh. an chodarsnacht idir 
foirmeacha spleácha + 
neamhspleáchac 

foghraíocht 

 

is ionann foghraíocht agus an staidéar 
ar phatrúin fuaime i dteanga - an tslí a 
ndéantar na fuaimeanna sa bhéal agus 
dóigh a ndéantar cumarsáid leo 

réamhfhocail 

 

focail bheaga a úsáidtear i bpáirt le 
haimnfhocail agus forainmneacha chun 
iad a cheangal le ainmfhocail eile  

inscne focal 

 

coincheap gramadaí a roinneann 
ainmfhocail i ngrúpaí de réir na 
deilbhíochta/na céille 

an tuiseal ginideach 

 

tuiseal gramadaí a chuireann seilbh nó 
an t-idirspleáchas idir ainmfhocail in iúl 

 
 


