Gníomhaíochtaí
Éisteachta

Comhráite
Comhrá 1
- Haigh!
- Haló!
- Cén chaoi ‘bhfuil
tú?
- Go breá, go raibh
maith agat.

Comhrá 2
- Dia duit.
- Dia is Muire duit.
- Conas atá tú?
- Go maith, go
raibh maith agat.

Comhrá 3
- Cad is ainm duit?
- Gerry. Cad is
ainm duitse?
- Is mise Bernard.

Comhrá 4
- A Bhríd, seo é
Pádraig agus a
Phádraig, seo í
Bríd.
- Tá sé go deas
bualadh leat.

Torthaí spóirt
Círíní
Tá círín ag gach contae in Éirinn. Bíonn círín an chontae le feiceáil ar gheansaí an
chontae. Baineann na círíní seo a leanas le cuid de na contaetha atá luaite sa
ghníomhaíocht Torthaí spóirt. Tá a thuilleadh eolais faoi chiríní na gcontaetha ar fáil
ar www.gaa.ie .

An Clár

Baile Átha Cliath

Gaillimh

Dún na nGall

Sligeach

Doire

Liatroim

Corcaigh

Círín Luimnigh
Seasann na siombailí ar an gcírín do
stair shaibhir an chontae:

– Cloch an Chonartha
– Caisleán Rí Eoin

Torthaí spóirt
Mo chírín féin
• Féach ar na círíní spóirt seo a
leanas. Is círíní cáiliúla iad. An
aithníonn tú iad?

• An mbaintear úsáid as círíní i
do cheantar dúchais féin?
• Inis don rang faoi chírín do
cheantair.

Meaitseáil
Meaitseáil na beannachtaí, freagraí agus
ceisteanna Gaeilge ar chlé leis an leagan Béarla
cuí ar dheis.
1. Dia duit
2. Buíochas le Dia
3. Deas bualadh leat
4. Cén chaoi a bhfuil tú?
5. Fionn is ainm dom
6. Go maith
7. Conas atá tú?
8. Go raibh maith agat.
9. Seo í Síofra.
10. Slán leat.

a. How are you?
b. Thank you
c. Bye
d. Good
e. Thank God
f. This is Síofra
g. Hi
h. How are you?
i. Nice to meet you.
j. My name is Fionn.
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