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Tá Seán, Máire, Gráinne, Micheál agus 
Peadar i lár na tíre.



Chuaigh Seán ó thuaidh go Béal Feirste Dé 
Céadaoin agus tháinig sé aduaidh Dé hAoine. 

Cliceáil ar an bpictiúr!






Chuaigh Máire siar go Conamara Dé Luain 
agus tháinig sí aniar Dé Céadaoin.

Cliceáil ar an bpictiúr!






Chuaigh Gráinne soir go Baile Átha Cliath Dé 
Máirt agus tháinig sí anoir Déardaoin.

Cliceáil ar an bpictiúr!






Chuaigh Micheál ó dheas go Ciarraí 
Dé Sathairn agus tháinig sé aneas Dé 
Domhnaigh.

Cliceáil ar an bpictiúr!






Chuaigh Peadar anonn go Sasana Dé Luain 
agus tháinig sé anall Dé hAoine.

Cliceáil ar an bpictiúr!






Ag obair le páirtí, déan 
iarracht an deachtú snasta a 

athscríobh go cruinn. 
Go n-éirí libh!



Bí ag 
smaoineamh

• Cá raibh Seán Déardaoin?
• Cá raibh Máire Dé Máirt?
• Cá raibh Gráinne Dé Céadaoin?
• Cá raibh Micheál Dé Sathairn?
• Cá raibh Peadar i rith na seachtaine?



Bí ag 
smaoineamh 

• Bhí Seán thuaidh i mBéal Feirste Déardaoin.
• Bhí Máire thiar i gConamara Dé Máirt.
• Bhí Gráinne thoir i mBaile Átha Cliath Dé 

Céadaoin.
• Bhí Micheál theas i gCiarraí Dé Sathairn. 
• Bhí Peadar thall i Sasana i rith na 

seachtaine.



Cá bhfuil Peadar?
Cá ndeachaigh sé?

Cliceáil ar an bpictiúr!






An Dialann Mhachnaimh

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



Chuaigh Seán suas staighre agus d’fhan sé 
thuas ina sheomra codlata ar feadh uair an 
chloig. Nuair a bhí sé  
réidh, tháinig sé anuas.

Cén uair a úsáidtear 
suas/thuas/anuas?

Cliceáil ar an bpictiúr!






Chuaigh Mamaí síos staighre agus chaith sí 
uair thíos sa chistin. Tháinig sí aníos tar éis 
uair an chloig.

Cén uair a úsáidtear 
síos/thíos/aníos?

Cliceáil ar an bpictiúr!






An Dialann Mhachnaimh

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



Tá Máire ag dul isteach sa teach agus tá 
Seán ag dul amach.

Cén uair a úsáidtear 
isteach/amach?

Cliceáil ar an bpictiúr!






Tá Máire istigh sa teach agus tá Seán amuigh 
sa ghairdín. 

Cén uair a úsáidtear 
istigh/amuigh?



An Dialann Mhachnaimh

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



Abairtí le Treonna iontu
• Tá an pictiúr ______ ar an mballa. Bain ______ é.
• Tá Peadar ______ sa pháirc agus tá Gráinne ______ sa siopa.
• D’fhás mé ______ i mBaile Átha Cliath.
• Tá an chistin ______ staighre agus tá an seomra codlata ______ 

staighre.
• Níl an múinteoir ______ go fóill.
• An bhfuil Áine ag teacht ______ inniu?
• Ar mhaith leat dul ______ oíche Aoine?
• Bhí an réalta ______ ar bharr an chrainn agus bhain mé ______ í tar 

éis na Nollag.
• Dúirt bean an tí liom suí ______ agus mo scíth a ligean.
• Bhí mé ______ ag cluiche rugbaí aréir.
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