
Gníomhaíochtaí 
Labhartha 



An briathar Bí 
Bí 

• An Aimsir Chaite 
• An raibh? 

– Bhí  
– Ní raibh 

• An Aimsir Láithreach 
• An bhfuil? 

– Tá 
– Níl 

• An Aimsir Fháistineach 
• An mbeidh? 

– Beidh  
– Ní bheidh 



Saor 
 

• An mbeidh tú saor Déardaoin? 
– Beidh  
– Ní bheidh 
 

• An mbeidh tú saor Dé hAoine? 
– Beidh  
– Ní bheidh 
 

• An mbeidh tú saor Dé Sathairn? 
– Beidh. Cén fáth? 
– Ní bheidh. Beidh mé ag obair. 



Ocáidí 
• breithlá 

 
• cóisir 

 
• pósadh 

 
• bainis  

 
• cruinniú 

 



Ócáidí ar lean 



Ócáidí eile 

• scannán 

 

• dráma 

 

• ceolchoirm 

 

• seisiún ceoil  

 



Na hócáidí ar fad 



Comhrá 

Máire: Dia duit, a Sheáin! 
Seán: Dia is Muire duit, a 
Mháire. 
Máire: Conas atá tú inniu? 
Seán: Táim go breá. Agus tú 
féin? Aon scéal? 
Máire: Táim go diail! Beidh 
breithlá Aoife ann Dé hAoine. An 
mbeidh tú saor? 
Seán: Ní bheidh. Beidh mé ag 
obair! Beidh cruinniú mór agam. 
Máire: Is trua sin!  



Cathain? 

Liam: A Shíle, beidh breithlá 
Niamh ann ag an deireadh 
seachtaine? 
Síle: Cathain? 
Liam: Dé Sathairn. 
 
Fionn: A Eimear, beidh cruinniú 
mór ann an tseachtain seo 
chugainn. 
Eimear: Cathain? 
Fionn: Dé Luain! 



Na míonna 
• Eanáir  
• Feabhra  
• Márta   
• Aibreán 
• Bealtaine 
• Meitheamh  
• Iúil  
• Lúnasa  
• Meán Fómhair 
• Deireadh Fómhair  
• Samhain  
• Nollaig 
   



Na míonna ar lean 



Dátaí 
• An chéad lá 
• An dara lá 
• An tríú lá 
• An ceathrú lá 
• An cúigiú lá 
• An séú lá 
• An seachtú lá 
• An t-ochtú lá 
• An naoú lá 
• An deichiú lá 

 



Na horduimhreacha 



Dátaí ar lean 
• An chéad lá d’Eanáir    
• An dara lá de Mhárta    
• An tríú lá de Bhealtaine   
• An ceathrú lá de Mheitheamh 
• An cúigiú lá d’Iúil     
• An séú lá de Lúnasa  
• An seachtú lá de Mheán Fómhair  
• An t-ochtú lá de Dheireadh 

Fómhair 
• An naoú lá de Shamhain  
• An deichiú lá de Nollaig  

 



An mbeidh tú saor? 

Duine A: An mbeidh tú saor…?  

Duine B: Beidh./Ní bheidh.  

Duine A: Ar mhaith leat dul chuig/go 

dtí…  

Duine B: Ba bhreá liom, ach beidh 

mé ag dul go dtí an phictiúrlann le 

Seán.  



Cén t-am? 

Duine A: Cén t-am a bhuailfidh 
mé leat? 
Duine B: Buailfidh mé leat ag a 
hocht a chlog.  
Duine A: Ceart go leor.   
 
Duine A: Cén t-am a chasfaidh 
mé ort? 
Duine B: Casfaidh mé ort ag a 
hocht a chlog.  
Duine A: Ceart go leor.   
  



Aimsir Fháistineach 

• Cas 
–Casfaidh mé 

• Buail 
–Buailfidh mé 
 

• Aimsir Fháistineach? 
–Leathan? 
–Caol? 

 



Briathra eile 

• fan 
• ól 
• caith 
• féach 
• éist 



Cén t-am a bhuailfimid le 
chéile?  

Duine A: Cén t-am a 
bhuailfimid le chéile?  
Duine B: Buailfimid le 
chéile ag 8.00 p.m. 
Duine A: Go breá! 
 
Duine A: Cén t-am a 
chasfaimid ar a chéile? 
Duine B: Casfaimid ar a 
chéile ag 7.30 
Duine A: Go maith.  



An Aimsir Fháistineach 
Iolra 

• Buailfimid 
• Casfaimid 

 
 

• Aimsir Fháistineach iolra? 
–Leathan? 
–Caol? 

 



Briathra eile san iolra 

• fan 
• ól 
• caith 
• féach 
• éist 

 



Cén áit?  
• Cén áit a mbuailfidh mé leat?  

 
• Cén áit a gcasfaidh mé leat?  

 
• Freagraí? 

 
 



Áiteanna 
• sa phictiúrlann.  
• sa chaife. 
• sa bhialann.  
• sa teach tábhairne.  
• san óstán.  

 

• taobh amuigh den phictiúrlann.  
• taobh amuigh den chaife.  
• taobh amuigh den bhialann.  
• taobh amuigh den teach tábhairne.  
• taobh amuigh den óstán.  

 



 

An Phictiúrlann 

Cén áit a mbuailfimid le 
chéile? 



Cén áit a mbuailfimid le 
chéile? ar lean  

An t-óstán 



Comhrá 2 
Duine A: A Aoife, an mbeidh tú 
saor Déardaoin 
Duine B: Beidh! Cén fáth? 
Duine A: Ar mhaith leat dul chuig 
dráma liom? 
Duine B: Ba mhaith! Cén t-am a 
bhuailfidh mé leat? 
Duine A: 6.45 p.m. 
Duine B: Go breá. Cén áit a 
mbuailfidh mé leat? 
Duine A: Taobh amuigh den 
amharclann.  
Duine B: Ceart go leor.  
Duine A: Feicfidh mé tú 
Déardaoin. 
Duine B: Tá mé ag súil leis.  
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