
   

 Mé Féin 2 - Aimsir Chaite  inné  

   

   

1 Bhí gruaig dhonn ar aintín Orla. Bhí gruaig fhada uirthi.  

2 Chíor mé mo chuid gruaige nuair a d'éirigh mé.   

3 Seo an páiste beag. Bhí caipín buí ar a chloigeann.  

4 Seo an múinteoir. Bhí tinneas cinn uirthi.  

 Bhreathnaigh   

5 B' í seo múinteoir Aoife. Bhreathnaigh sí ar a craiceann geal sa scáthán.  

6 B' í seo  múinteoir Ava. Bhreathnaigh sí ar a craiceann dorcha sa scáthán  

 

D'oscail  

7 D'oscail sí a súil ghorm.  

8 D'oscail an bhean a súile gorma.   

 Shéid  

9 Bhí srón bhréige agam ar m'éadan don dráma.   

10 Seo mo chomharsan. Shéid sí a srón le ciarsúr páipéir.  

 D'oscail   Níor oscail  

11 D'oscail mé mo bhéal don fhiaclóir.  

12 Níor oscail mé mo bhéal don fhiaclóir.  

 Nigh  Chaill  

13 Scuab mé mo chuid fiacla ar maidin.  

14 Chaill mé fiacla an tseachtain seo caite.  

 Ligh  Chuir  

15 Ligh mé an t-uachtar reoite le mo theanga.  

16 Chuir mé amach mo theanga.   

 D'oscail  Bhreathnaigh  

17 Seo mo mhuineál. D'oscail mé mo bhéal don dochtúir.  

18 Bhreathnaigh an dochtúir siar i mo mhuineál.  

 D'éist  Thaitin  

19 D'éist mé le mo chluas chlé. D'éist mé le mo chluasa.  

20 Thaitin sé liom a a bheith ag éisteacht le ceol ar mo chluasáin.  

   

  

 

 

FOCLÓIR 
 

 

1 gruaig  / hair  donn / brown  fada / long     gruaig dhonn / gruaig fhada  

2 Chíor mé  / I combed  mo chuid gruaige / my hair    nuair  / when   a d'éirigh mé  / I got up  

3 caipín buí / yellow cap    ar a chloigeann / on his head  mo cheann / my head  a chloigeann / his head  

4 tinneas cinn / headache  in a cloigeann / in her head (no h)  théis / tar éis / after  scoile / school  



5 Bhreathnaigh sí / D'fhéach sí / she looked craiceann / skin   geal /fair  scáthán / mirror  

6 dorcha / dark   

7 D'oscail sí / She opened  a súil / her eye  gorm / blue   súil ghorm  

8 súile gorma / blue eyes  súile is plural of súil so adjective is plural  

9 srón / nose  bhréige / false  ar m'éadan / on my face   don dráma / for the drama  

10 mo chomharsan / my neighbour  Shéid sí  / She blew   ciarsúr páipéir/ paper handkerchief 

11 D'oscail mé / I opened   mo bhéal / my mouth  don fhiaclóir / for the dentist  

12 Níor oscail me / I did not open  

13 mo chuid fiacla / my teeth   ar maidin / this morning  

14 Chaill mé / I lost   seachtain / week an tseachtain  seo caite /  past  

15 Ligh mé / I licked  mo theanga / my tongue   an t-uachtar reoite / the ice-cream  

16 Chuir mé amach / I put out  

17 muineál / neck /throat  

18 Bhreathnaigh / D’fhéach / looked  

19 D'éist mé  / I listened  mo chluas / my ear   clé / left   cluas chlé  

20 Thaitin sé liom / I liked   ag éisteacht / listeninig   ceol / music   ar mo chluasáin / on my earphones  

  

 

   

   

 Mé Féin 2  Aimsir Fháistineach  amárach  
   

 Beidh  Cíorfaidh  

1 Beidh gruaig dhonn ar aintín Orla nuair a fhillfidh sí ón ngruagaire.  

2 Cíorfaidh mé mo chuid gruaige nuair a éireoidh mé.  

3 Seo an páiste beag. Beidh caipín buí ar a chloigeann amárach.  

4 Seo an múinteoir. Beidh tinneas cinn uirthi théis na scoile.  

 Breathnóidh  

5 Seo múinteoir Aoife. Breathnóidh sí ar a craiceann geal sa scáthán.  

6 Seo múinteoir Ava. Breathnóidh sí ar a craiceann dorcha sa scáthán.  

 Osclóidh  

7 Osclóidh sí a súil ghorm.   

8 Osclóidh an bhean a súile gorma.   

 Séidfidh  

9 Beidh srón bréige ar m'éadan agam don dráma.   

10 Seo mo chomharsan. Séidfidh sí a srón le ciarsúr páipéir.  

 Osclóidh Ní osclóidh  

11 Osclóidh mé mo bhéal breá leathan don fhiaclóir.  

12 Ní osclóidh mé mo bhéal don fhiaclóir.  

 Nífidh  Caillfidh  

13 Nifidh mé mo chuid fiacla maidin amárach.  

14 Caillfidh mise fiacla eile ar ball.  



 Lífidh  Cuirfidh  

15 Lífidh mé an t-uachtar reoite le mo theanga.  

16 Cuirfidh mé amach mo theanga.   

 Osclóidh Breathnóidh    

17 Seo é mo mhuineál. Osclóidh mé mo bhéal don dochtúir.   

18 Breathnóidh an dochtúir siar i mo mhuineál.  

 Éistfidh Taitneoidh  

19 Éistfidh mé le mo chluas chlé. Éistfidh mé le mo chluasa.   

20 Taitneoidh sé liom a bheith ag éisteacht le ceol ar mo chluasáin.  

   

  

 

 

FOCLÓIR 
 

 

1 gruaig  / hair  donn / brown  fada / long     gruaig dhonn / gruaig fhada  

2 Cíorfaidh mé  / I will comb   mo chuid gruaige / my hair    nuair  / when   a éireoidh mé  / I get up  

3 caipín buí / yellow cap    ar a chloigeann / on his head  mo cheann / my head  a chloigeann / his head  

4 pian / pain  in a ceann / in her head (no h)  théis / tar éis / after  scoile / school  

5 Breathnóidh sí / Féachfaidh sí / she will loook  craiceann / skin   geal /fair  scáthán / mirror  

6 dorcha / dark   

7 Osclóidh sí / She  will open  a súil / her eye  gorm / blue   súil ghorm  

8 súile gorma / blue eyes  súile is plural of súil so adjective is plural  

9 srón / nose  bhréige / false  ar m'éadan / on my face   don dráma / for the drama  

10 mo chomharsan / my neighbour  Séidfidh  sí  / She will blow  ciarsúr páipéir/ paper handkerchief 

11 Osclóidh mé / I will open   mo bhéal / my mouth  don fhiaclóir / for the dentist  

12 Ní osclóidh me / I will not open  

13 mo chuid fiacla / my teeth   ar maidin / this morning  

14 Caillfidh mé / I will lose   seachtain / week   an tseachtain  seo chugainn /  next week  

15 Lífidh mé / I will  lick     mo theanga / my tongue   an t-uachtar reoite / the ice-cream  

16 Cuirifdh mé amach / I will  put out  

17 muineál /scornach / scornach / throat  

18 Breathnóidh / Féachfaidh / will look  

19 Eistfidh mé  / I will listen  mo chluas / my ear   clé / left   cluas chlé  

20 
Taitneoidh sé liom / I willl like  ag éisteacht / listeninig   ceol / music    
ar mo chluasáin / on my earphones 

 

  

 

   

   

 Mé Féin 2 - An  Aimsir Láithreach  gach lá  

  . 

 Bíonn Cíorann  



1 Bíonn gruaig dhonn ar aintín Orla. Bíonn gruaig fhada uirthi.  

2 Cíoraim mé mo chuid gruaige nuair a éirím mé.  

3 Seo an páiste beag. Bíonn caipín buí ar a chloigeann.  

4 Seo an múinteoir. Bíonn tinneas cinn uirthi go minic théis na scoile.  

 Breathnaíonn  

5 Seo múinteoir Aoife. Breathnaíonn sí ar a craiceann geal sa scáthán.  

6 Seo múinteoir Ava. Breathnaíonn sí ar a craiceann dorcha sa scáthán.  

 Osclaíonn  

7 Osclaíonn sí a súil ghorm.   

8 Osclaíonn an bhean a súile gorma.   

 Bíonn Séideann  

9 Bíonn srón bhréige agam ar m'éadan don dráma.   

10 Seo mo chomharsan. Séideann sí a srón le ciarsúr páipéir.  

 Osclaím Ní osclaím  

11 Osclaím mé mo bhéal breá leathan don fhiaclóir.  

12 Ní osclaím mo bhéal don fhiaclóir.  

 Níonn  Cailleann  

13 Níonn mé mo chuid fiacla chuile mhaidin.  

14 Cailleann gach duine fiacla nuair a bhíonn siad óg.  

 Líonn Cuireann  

15 Líonn mé an t-uachtar reoite le mo theanga.  

16 Cuirim amach mo theanga anois agus arís.   

 Osclaím Breathnaíonn  

17 Seo mo mhuineál.  Osclaíonn mé mo bhéal don dochtúir.   

18 Breathnaíonn an dochtúir siar i mo mhuineál.  

 Éisteann Taitníonn  

19 Éisteann mé le mo chluas chlé. Éisteann mé le mo chluasa.  

20 Taitníonn sé liom a a bheith ag éisteacht le ceol ar mo chluasáin.  

  

 

 

FOCLÓIR 
 

 

1 gruaig  / hair  donn / brown  fada / long     gruaig dhonn / gruaig fhada  

2 Cíoraim  / I brush    chuid gruaige / my hair    nuair  / when   a éirím  / I get up  

3 caipín buí / yellow cap    ar a chloigeann / on his head  mo cheann / my head  a chloigeann / his head  

4 tinneas cinn / headache      théis / tar éis / after  scoile / school  

5 Breathnaíonn sí / Breathnaíonn sí / she looks  craiceann / skin   geal /fair  scáthán / mirror  

6 dorcha / dark   

7 Osclaíonn  sí / She opens  a súil / her eye  gorm / blue   súil ghorm  

8 súile gorma / blue eyes  súile is plural of súil so adjective is plural  

9 srón / nose  bhréige / false  ar m'éadan / on my face   don dráma / for the drama  

10 mo chomharsan / my neighbour  Séideann sí  / She blows   ciarsúr páipéir/ paper handkerchief 



11 Osclaíonn mé / I open   mo bhéal / my mouth  don fhiaclóir / for the dentist  

12 Ní osclaím / I do not open  

13 mo chuid fiacla / my teeth   ar maidin / this morning  

14 Cailleann  mé / I lose   gach / gach  óg / young  

15 Lím / I lick  mo theanga / my tongue   an t-uachtar reoite / the ice-cream  

16 Cuirim amach / I put out  

17 muineál  / scornach / throat  

18 Breathnaíonn / Breathnaíonn / look  

19 Éstim  / I listen    mo chluas / my ear   clé / left   cluas chlé  

20 Taitníonn sé liom / I like   ag éisteacht / listeninig   ceol / music   ar mo chluasáin / on my earphones  

  

 

   

 Mé Féin 2 - An t-Ainm Briathartha  anois  
   

 Tá  

1 Tá gruaig dhonn ar aintín Orla. Tá gruaig fhada uirthi.  

2 Tá gruaig fhionn ormsa agus ar mo Mhama.  

3 Seo é an páiste beag. Tá caipín buí ar a chloigeann.  

4 Seo í an múinteoir. Tá tinneas cinn uirthi.  

 ag breathnú   

5 Seo múinteoir Aoife.Tá sí ag breathnú ar an gcraiceann geal ar a haghaidh.  

6 Seo múinteoir Ava.Tá sí ag breathnú ar an gcraiceann dorcha ar a haghaidh.  

 ag oscailt  

7 Tá an tsúil ghorm oscailte.   

8 Tá an bhean ag oscailt a súile.   

 Tá    ag séideadh  

9 Seo mo shrón.Tá srón bhréige ar m'éadan agam don dráma  

10 Seo mo chomharsan. Tá sí ag séideadh a sróine le ciarsúr páipéir.  

 ag oscailt  

11 Tá mé ag oscailt mo bhéil don fhiaclóir.  

12 Níl mé ag oscailt mo bhéil don fhiaclóir.  

 ag ní ag cailleadh  

13 Seo mise ag ní mo chuid fiacla.  

14 Seo mise agus táim ag cailleadh fiacla.  

 ag lí  ag cur amach  

15 Tá an t-uachtar reoite a lí agam le mo theanga.  

16 Tá mise ag cur amach mo theanga.   

 ag oscailt ag breathnú  

17 Seo mo mhuineál. Tá mé ag oscailt mo bhéil don dochtúir.   

18 Tá an dochtúir ag breathnú siar i mo mhuineál.  

 ag éisteacht  Tá áthas orm  



19 Tá mé ag éisteacht le mo chluas chlé. Tá mé ag éisteacht le mo chluasa.  

20 Tá áthas orm a bheith ag éisteacht le ceol ar mo chluasáin.  

   

  

 

 

FOCLÓIR 
 

 

1 gruaig  / hair  donn / brown  fada / long     gruaig dhonn / gruaig fhada  

2 orm féin / (on) myself  

3 caipín buí / yellow cap  ar a chloigeann/on his head  mo chloigeann / my head  a chloigeann / his head  

4 tinneas cinn/ headache  théis / tar éis / after  scoile / school  

5 ag breathnú sí / looking  craiceann / skin   geal /fair  scáthán / mirror  

6 dorcha / dark   

7 ag oscailt /  opening  a súil / her eye  gorm / blue   súil ghorm  

8 súile gorma / blue eyes  súile is plural of súil so adjective is plural  

9 srón / nose  bhréige / false  ar m'éadan / on my face   don dráma / for the drama  

10 mo chomharsan / my neighbour  ag séideadh / blowing   ciarsúr páipéir/ paper handkerchief 

11 ag oscailt  / opening  mo bhéal / my mouth  don fhiaclóir / for the dentist  

12 Níl mé ag oscailt / I am  not opening  

13 mo chuid fiacla / my teeth   ar maidin / this morning  

14 ag cailleadh / losing     

15 ag lí / I licking  mo theanga / my tongue   an t-uachtar reoite / the ice-cream  

16 ag cur amach / put ting out  

17 muineál / scornach / throat  

18 ag breathnú  /    ag feachaint / looking  

19 ag éisteacht  / listening  mo chluas / my ear   clé / left   cluas chlé  

20 
Tá áthas orm  / I am   happy  ag éisteacht / listeninig   ceol / music   
 ar mo chluasáin / on my earphones 
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