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Deachtú Snasta
Breithlá Mháire a bhí ann agus bhí áthas ar Mháire. Thug Seán 
rud éigin di mar bhronntanas. Ní raibh a fhios aici go fóill cad a 
bhí ann. 

Bhí Máire sásta nuair a fuair sí an bronntanas ó Sheán roimh 
dhul amach dó. 

Bhí litir ghrá faoi Mháire agus grianghraf de Mháire agus de 
Sheán leis an mbronntanas. 

Um thráthnóna chonaic Máire Seán ag teacht trí gheata an 
ghairdín. Léim sí den chathaoir agus isteach sa chistin léi chun 
an bronntanas a oscailt. 

Faoi dheireadh tháinig Seán isteach sa chistin agus thug Máire 
barróg don bhuachaill cineálta a thug an bronntanas di.



• Tá áthas ar Mháire.
• Thug Seán leabhar do Phól.
• Tá sí ag obair mar mhúinteoir le deich mbliana.
• Fuair mé ríomhphoist ó Phádraig.
• Tá mé buartha faoi chaighdeán na Gaeilge in Éirinn.
• Thug mé cuairt ar mo chara um Cháisc.
• Rinne mé an obair bhaile roimh dhul amach.
• Fuair mé grianghraf de Shíle sa bhosca.
• D’fhéach sí trí fhuinneog an tí.
• Thit sé den chathaoir.
• Thug sé bronntanas don mhúinteoir.
• Tá bláthanna sa phictiúr.



Réamhfhocail is cúis le séimhiú

• ar
• do
• mar
• ó
• faoi
• um

• roimh
• de
• trí
• den
• don
• sa



An Dialann Mhachnaimh

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



Abairtí le séimhiú iontu

• Tá brón ar (Máire).
• Tháinig sé abhaile um (tráthnóna).
• D’amharc sí trí (fuinneog) an tí.
• Thug mé milseán do (Pól).
• Fuair sí an tseoid mar (bronntanas).
• Abair do phaidreacha roimh (dul) a luí.
• Thit sé den (bord).
• Fuair mé bronntanas deas ó (Daidí na 

Nollag).
• Chonaic me grianghraf álainn de 

(Máire).
• Tá cumas peile ó (dúchas) inti.
• Thug sé litir don (múinteoir).
• Tá airgead sa (mála).
• Tá geansaí ar (Mairéad).

• Chuala me scéal scanrúil faoi 
(taibhsí) aréir.

• Fuair mé scéal ó (Pól) go mbeadh sé 
déanach inniu.

• Thug Liam bronntanas do (Máire).
• Bíonn uibheacha sna siopaí um 

(Cáisc).
• Féach ar an eiseamláir seo mar 

(sampla).
• Níl pictiúr de (Seán) sa seomra.
• Feicfidh me tú roimh (deireadh) na 

seachtaine.
• Ní dhearna mé é d’aon ghnó, trí 

(timpiste) a tharla sé.
• Tá Úna ag obair mar (dochtúir).
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