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Amárach dúiseoidh mé ag 7.30 agus éireoidh 
mé ag 7.35.



Tógfaidh mé cith agus gléasfaidh mé.



Cuirfidh mé mo leabhair i mo mhála scoile 
agus tosóidh mé ag siúl ar scoil.



Foghlaimeoidh mé rudaí suimiúla agus 
imreoidh mé peil.



Seinnfidh mé an fheadóg agus scríobhfaidh 
mé i mo chóipleabhair.



Rachaidh mé abhaile agus déanfaidh mé 
m’obair bhaile.



Féachfaidh mé ar an teilifís agus tógfaidh mé 
mo mhadra amach ag siúl.



Glanfaidh mé mo sheomra codlata ó bhun go 
barr agus titfidh mé i mo chodladh go sámh.



Cuir na briathra sa mhála ceart

Briathra atá ‘caol’ 
agus sa chéad 
réimniú - Cuir

Briathra atá ‘leathan’ 
agus sa chéad 
réimniú - Dún



Cuir na briathra sa mhála ceart

Briathra atá ‘caol’  
agus sa dara réimniú - 
Éirigh

Briathra atá ‘leathan’ 
agus sa dara réimniú - 
Ceannaigh



Cuir
Cuirfidh mé 
Cuirfidh tú 
Cuirfidh sé/sí
Cuirfimid
Cuirfidh sibh
Cuirfidh siad

An gcuirfidh tú?  
Cuirfidh mé.  
Ní chuirfidh mé.

Tóg
Tógfaidh mé
Tógfaidh tú
Tógfaidh sé/sí
Tógfaimid
Tógfaidh sibh
Tógfaidh siad

An dtógfaidh tú?
Tógfaidh mé.  
Ní thógfaidh mé.

Aimsir Fháistineach –
cad a thugann tú  

faoi deara? 



Dúisigh
Dúiseoidh mé
Dúiseoidh tú
Dúiseoidh sé/sí
Dúiseoimid
Dúiseoidh sibh
Dúiseoidh siad

An ndúiseoidh tú? 
Dúiseoidh mé.  
Ní dhúiseoidh mé.

Ceartaigh
Ceartóidh mé
Ceartóidh tú
Ceartóidh sé/sí
Ceartóimid
Ceartóidh sibh
Ceartóidh siad

An gceartóidh tú?
Ceartóidh mé.  
Ní cheartóidh mé.

Aimsir Fháistineach –
cad a thugann tú  

faoi deara? 



Inis
Inseoidh mé
Inseoidh tú
Inseoidh sé/sí
Inseoimid
Inseoidh sibh
Inseoidh siad

An inseoidh tú?  
Inseoidh mé.  
Ní inseoidh mé.

Freagair
Freagróidh mé
Freagróidh tú
Freagróidh sé/sí
Freagróimid
Freagróidh sibh
Freagróidh siad

An bhfreagróidh tú?
Freagróidh mé.  
Ní fhreagróidh mé.

Cad a thugann tú  
faoi deara? 

Inis agus Freagair



Abairtí san aimsir fháistineach:  
an chéad réimniú
• (Cuir mé) an litir sa phost amárach.
• (Tit) na duilleoga de na crainn an fómhar seo chugainn.
• (Glan mé) mo sheomra amárach.
• (Rith) Seamus sa rás an tseachtain seo chugainn.
• (Buail sinn) lenár gcairde an deireadh seachtaine seo chugainn.
• (Cas mé) leat an tseachtain seo chugainn. 
• (Fill sé) abhaile ag a trí a chlog amárach.
• (Íoc) Daidí as an mbéile níos déanaí.
• (Fás) na bláthanna an t-earrach seo chugainn.
• (Éist sinn) leis an nuacht níos deireanaí anocht.
• (Pós siad) i gceann bliana.
• (Lig sé) béic as má fheiceann sé an taibhse.
• (Scuab mé) mo fhiacla agus (cíor mé) mo ghruaig maidin amárach.



Abairtí san aimsir fháistineach:  
an dara réimniú

• (Críochnaigh mé) na habairtí seo chomh tapa agus is féidir liom.
• (Cuimhnigh mé) ar an eachtra sin go deo na ndeor.
• (Socraigh) an múinteoir an fhoireann agus (roghnaigh sí) na himreoirí 

tráthnóna amárach.
• (Bailigh) an múinteoir na cóipleabhair amárach agus (ceartaigh sé) iad.
• (Dúisigh mé) níos luaithe maidin amárach.
• ‘(Cabhraigh mé) leat leis an mata,’ a dúirt Máire liom.
• (Tosaigh) an cluiche ar a trí a chlog amárach.
• ‘(An brostaigh sibh) anseo?’ a d’iarr an múinteoir orainn.



Cleachtaí

• Pléigh nó scríobh alt – cad a dhéanfaidh tú amárach/an 
deireadh seachtaine seo chugainn/an samhradh/an Nollaig 
seo chugainn.

• Ag obair le páirtí – scríobh fiche sampla den aimsir 
fháistineach mar a chloiseann tú iad i rith an lae. 

• Ag obair le páirtí – aimsigh fiche sampla den aimsir 
fháistineach i dtéacsanna ranga. Déan liosta díobh agus 
scríobh ainm gach briathair.

• Bí ag faire amach do na briathra neamhrialta.



An Dialann Mhachnaimh

• Cad a d’fhoghlaim mé?
• Míniú ar cad a d’fhoghlaim mé
• Mo shamplaí féin
• Cad a cheap mé?
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