
Gramadach	agus	Cómhrá	

Naíonáin 

 

Topic 1 Dathanna  
 
Dearg, Glas, Gorm, Bán Gorm, Dubh, Buí, Donn, Oráiste, Liath, Corcra, Liath, 
Bán-dearg, Dúghorm 
 
Topic 2  
Dia duit Dia                        is Muire duit 
Cé tusa?                            Mise … 
Cad is ainm duit?               … is ainm dom 
Go raibh maith agat           Tá fáilte romhat 
An bhfuil cead agam …?   Tá/Níl 
An maith leat … ?              Is maith liom/Ní maith liom 
Céard é sin?                       Is …. é 
Cé hé/hí sin?                      Is … é/Is …. í 
 

Rang a hAon: 

 

Topic 1 
Ag rith, Ag gáire, Ag ól, Ag léamh, Ag siúl, Ag léim, Ag scríobh, Ag ithe, Ag 
scríobh, Ag ithe, Ag caoineadh, Ag rothaíocht 
 
Topic 2 
Mé, Tú, Sé, Sí, Sinn, Sibh, Siad 

Rang a dó: 

 

Topic 1 
Dia duit Dia                       is Muire duit 
Cé tusa?                           Mise … 
Cad is ainm duit?              … is ainm dom 
Cén aois thú?                   Tá mé seacht/ocht  mbliana d’aois 
Cá bhfuil tú i do chonaí?  Tá mé I mo chonaí 
Conas atá tú?                  Tá mé go maith/Níl mé go maith 
An maith leat?                  Is maith liom/Ní maith liom 
Ar mhaith leat?                Ba mhaith liom/Níor mhaith liom 
 
 

 

 

 



 

Topic 2 
Céard? 
Cé? 
 
Topic 3 
Mo pheann 
Do charr 
 

Topic 4 
Orm, ort, air, uirthi. orainn, oraibh, orthu 
Áthas, brón, eagla, tart, ocras, tinneas, náire, fearg 
An bhfuil ___ ort? Tá/Níl ___ orm 
 

Topic 5 
Liom, leat, leis, léi, linn, libh, leo 
An maith leat? Is maith liom/Ni maith liom 
 
Topic 6  
Agam, agat, aige, aici, again, agaibh, acu 
An bhfuil _____ agat? Tá/Níl ___ agam 
 
Topic 7 
Dom, duit, dó, di, dúinn 
Cad is ainm duit? _____ is ainm dom 
 
Topic 8 
A haon a chlog, A dó a chlog, A trí a chlog, A ceathair a chlog, A cúig a chlog, A 
sé a chlog, A seacht a chlog, A hocht a chlog, A naoi a chlog, A deich a chlog, 
A haon déag a chlog, A dó dhéag a chlog 
 

Rang a Trí 

 

Topic 1 
Duine amháin, beirt, triúr, ceathrar, cúigear, seisear 
 
Topic 2 
Aon bhríste amháin, dhá bhríste,trí bhríste, ceithre bhríste, cúig bhríste, 
Sé bhríste 
 
Topic 3  
An féidir Is féidir…/Ní féidir 
Cé hé seo? Seo é 
Cé hí seo? Seo í 
 
 

 

 



 

Topic 4 
Cén sort? 
Cathain? 
Cén fáth? 
 
Topic 5 
e agus é (céag, te) 
i  agus í (fiche, bríste) 
 
 
Topic 6 (Briathre / an Chéad Réimniú) 
Glan- Ghlan mé/tú/sé/sí/sibh/siad, ghlanamar. Ar ghlan tú? Níor ghlan mé  
Cuir- Chuir mé/tú/sé/sí/sibh/siad, chuireamar. Ar chuir tú? Níor chuir mé 
 
Topic 7 (Briathre / an Chéad Réimniú) 
D’fhág mé/tú/sé/sí/sibh/siad, dfhágamar. Ar fhág tú? Níor fhág mé 
(Ól, Fán, Féach srl) 
 
Topic 8 (Briathre / an Dara Réimniú) 
Ceannaigh - Cheannaigh mé/tú/sé/sí/sibh/siad, cheannaíomar. Ar cheannaigh 
tú? Níor cheannaigh mé 
Bailigh -  Bhailigh mé/tú/sé/sí/sibh/siad, bhailíomar. Ar bhailigh tú? Níor bhailigh 
mé 

Rang a Ceathair 

 
Topic 1 (Uimhreacha Pearsanta)  
Duine, Beirt, Triúr, Ceathrar Cuigear, Seisear, Seachtar, Ochtar, Naonúr, Deichniúr 
 
Topic Two (An Urú) 
Seacht mbríste, Ocht mbríste, Naoi mbríste, Deich mbríste 
 
Topic 3 (An Urú) 
Mb gc nd bp bhf n-a n-o n-u n-e n-i 
 
Topic 4 
Aon bhliain d’aois 
Dha bhliain d’aois 
Tri bliana d’aois 
Ceithre bliana d’aois 
Cúig bliana d’aois 
Sé bliana d’aois 
Seacht mbliana d’aois 
Ocht mbliana d’aois 
Naoi mbliana d’aois 
Deich mbliana d’aois 
Aon bhliain deag d’aois 
Dhá bhliain deag d’aois 



 
Topic 5 (an Urú) 
Ar an …; Ag an …; In aice leis an …; Faoin … 
 
 

An Aimsir Láithreach 
 
Topic 6   
Glan - Glanaim, glannann tú/sé/sí/sibh/siad, glanaimid  
Ní ghlanaim, An nglanann tú? (dún, much can….) 
Cuir - Cuirim, cuireann tú/sé/sí/sibh/said, cuirimid,  
Ní chuirim, An gcuireann tu?(bris, rith, tit….) 
 
Topic 7  
Fágaim, fágann tú/sé/sí/sibh/said, fágaimid  
Ní fhágaim. An bhfágann tú? (ól, fan, féach….) 
Ithim, itheann tú/sé/sí/sibh/said. Ithimid. 
Ní ithim. An itheann tú? 
 
Topic 8  
Ceannaím Ceannaíonn tú/sé/sí/sibh/said Ceannaímid  
Ní cheannaím An gceannaíonn tú? (tosaigh, brostaigh…) 
Bailím bailíonn tú/sé/sí/sibh/siad bailímid Ní bhailím An mbailíonn tú?(dúisigh..) 
 
Topic 9  
Ordaigh – Ordaím, ordaíonn tú/ sé/sí/sibh/siad, ordaímid.  
Ní ordaím An ordaíonn tú? 
Éirigh- Éirim éiríonn tú/ sé/sí/sibh/siad, éirímid  
Ní éirím. An éiríonn tú? 
 
Topic 10  
Bí – Tá mé/tú/sé/sí/sibh/siad, táimid.  
Níl mé/tú/sí/sibh/siad, nílimid. An bhfuil tú? 
 
 
Topic 11 An Clog 
Cúig tar éis, deich tar éis, ceathrú tar éis, fiche tar éis, fiche cúig tar éis, 
leathuair tar éis, fiche cúig chun, fiche chun, ceathrú chun, deich chun, cúig 
chun 
 
Topic 12   
Mo + séimhiú: mo bhróg / tá mé i mo chónaí 
Do + séimhiú:do bhróg / tá tú i do chónaí 
A + séimhiú: a bhróg / tá sé ina chónaí 
A gan séimhiú: a bróg / tá sí ina cónaí 
Ár + urú: ár mbróga / táimid inár gcónaí 
Bhur + urú: bhur mbróga / á sibh in bhur gcónaí 
A + urú: a mbróga / tá siad ina gcónaí 
 



 

 
Topic 13 Na Laethanta (inné an / inniu an / amárach an) 
An Luan / Dé Luain 
An Mháirt  / Dé Máirt 
An Chéadaoin / Dé Céadaoin 
An Déardaoin / Déardaoin 
An Aoine / Dé hAoine 
An Satharn / Dé Sathairn 
An Domhnach / Dé Domhnaigh 
 
 

Rang a Cúig 

 

Topic 1 
An Chéad áit, an dara háit, an triú háit, an ceathrú háit, an cúigiú háit, an séú háit, an seachtú 
háit, an t-ochtú háit, an naoú áit, an deichiú áit 
 
Topic 2  (Na Séasúr) 
An Geimhreadh; An tEarrach; An Samhradh; An Fómhar 
 

 
An Aimsir Fháistineach 
 
Topic 3 (Briathre Aon tSiolla) 
Glan – Glanfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad, glanfaimid. 
Ní ghlanfaidh mé.  An nglanfaidh tú? (dún, much, can….) 
Cuir – Cuirfidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad. Cuirfimid.  
Ní chuirfidh mé. An gcuirfidh tú?(rith, bris, tit…) 
 
Topic 4 (Briathre Aon tSiolla) 
Fág – Fágfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad. Fágfaimid. 
Ní fhágfaidh mé. An bhfágfaidh tú? (ól, fan, féach….) 
 
Topic 5 (Briathre Dhá Shiolla) 
Ceannaigh – Ceannóidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad. Ceannóimid  
Ní cheannóidh mé. An gceannóidh tú? (tosaigh, brostaigh….) 
Bailigh – Baileoidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad. Baileoimid  
Ní bhaileoidh mé. An mbaileoidh tú? (dúisigh…) 
 
Topic 6  
Ordaigh – Ordóidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad. Ordóimid  
Ní ordóidh mé. An ordóidh tú? 
Éirigh – Éireoidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad. Éireoimid  
Ní éireoidh mé. An éireoidh tú? 

 



 
Na Briathre Neamhríalta  
 
Topic 7  
Bhí mé/tú/sé/sí/sibh/siad. Bhíomar 
Ní raibh. An raibh? 
Bím. Bíonn tú/sé/sí/sibh/siad. Bímid 
Ní bhíonn. An mbíonn 
 
Topic 8  
Rinne mé/tú/sé/sí/sibh/siad, rinneamar, Ní dhearna mé. An ndearna tú? 
Déanaim, déanann tú/sé/sí/sibh/siad, déanaimid. Ní dhéanaim. An 
ndéanann tú? 
Déanfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad, déanfaimid.  Ní dhéanfaidh mé. An ndéanfaidh tú? 
 
Topic 9 
Tháinig mé/tú/sé/sí/sibh/siad, thángamar. Níor tháinig mé. Ar tháinig tú? 
Tagaim, tagann tú/sé/sí/sibh/siad, tagaimid. Ní thagaim. An dtagann tú? 
Tiocfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad, tiocfaimid. Ní thiocfaidh mé? An 
dtiocfaidh tú?  
 
Topic 10 
Thug mé/tú/sé/sí/sibh/siad, thugamar, Níor thug. Ar thug? 
Tugaim, tugann tú/sé/sí/sibh/siad, tugaimid. Ni thugaim An dtugann tú? 
Tabharfaidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad Tabharfaimid, Ní thabharfaidh mé An 
dtabharfaidh tú? 
 
Topic 11 
Chonaic mé/tú/sé/sí/sibh/siad, chonaiceamar, Ní fhaca mé. An bhfaca tú? 
Feicim, feiceann tú/sé/sí/sibh/siad, feicimid. Ni fheicim. An bhfeiceann tú? 
Feicfidh mé/tú/sé/sí/sibh/siad, feicfimid. Ní fheicfidh mé. An bhfeicfidh 
tú? 
 
Topic 12 
Rug mé/tú/sé/sí/sibh/siad, rugamar. Níor rug mé. Ar rug tú? 
Beirim, beireann tú/sé/sí/sibh/siad, beirimid. Ní bheirim. An mbeireann tú? 
Béarfaidh mé/ tú/sé/sí/sibh/siad, béarfaimid. Ní bhéarfaidh mé. An 
mbéarfaidh tú? 
 
Topic 13 
Chuala mé/ tú/sé/sí/sibh/siad, chualamar. Níor chuala mé. Ar chuala tú? 
Cloisim, cloiseann tú/sé/sí/sibh/siad, cloisimid. Ní chloisim. An gcloiseann 
tú? 
Cloisfidh mé/ tú/sé/sí/sibh/siad, cloisfimid. Ní chloisfidh mé. An gcloisfidh 
tú? 
 
 

 

 



 

Topic 14 
Dúirt mé/tú/sé/sí/sibh/siad, dúramar. Ní dúirt mé. An ndúirt tú? 
Deirim,  deireann tú/sé/sí/sibh/siad, deirimid. Ní deirim. An ndeireann tú? 
Déarfaidh mé/ tú/sé/sí/sibh/siad, déarfaimid. Ní dhéarfaidh mé. An 
ndéarfaidh tú? 
 

Topic 15 
Fuair mé/ tú/sé/sí/sibh/siad, fuaireamar. Ní bhfuair mé. An bhfuair tú? 
Faighim, faigheann tú/sé/sí/sibh/siad, faighimid. Ní fhaigheann mé An 
bhfaigheann tú? 
Gheobaidh mé/ tú/sé/sí/sibh/siad, gheobhaimid. Ní bhfaighidh mé. An 
bhfaighidh tú? 
 
Topic 16 
D’ith mé/tú/sé/sí/sibh/siad, d’itheamar. Ní ith mé. Ar ith tú? 
Ithim itheann tú/sí/sí/sibh/siad, ithimid. Ní ithim. An itheann tú?  
Iósfaidh mé/ tú/sé/sí/sibh/siad, íosfaimid. Ní íosfaidh mé. An íosfaidh tú? 
 
Topic 17 Amhrán na bhFiann 
 
Topic 18  (an aidiacht shealbhach) 
M’aintín, d’aintín, a aintín, a haintín, ár n-aintín, bhur naintín, a naintín 
M’uncail, duncail, a uncail, a huncail, á n-uncail, bhur n-uncail, a nuncail 
 
 

Rang a Sé 

 
Topic 1 (uimhreacha) 
Aon déag, do dhéag, trí deag, ceathar déag, cúig déag, sé déag, seacht 
Déag, ocht déag, naoi déag, fiche 
 
Topic 2 (uimhreacha) 
Aon cháca dhéag, dha cháca dhéag, trí cháca dhéag, ceithre cháca dhéag, cúig cháca dhéag, 
sé cháca dhéag, seacht gcáca déag, ocht gcáca déag, naoi gcáca déag 
 
Topic 3 (uimhreacha) 
 
Topic 4 (briathre) 
Glan,ná glan. Glanaigí,ná glanaigí 
Bris, ná bris. Brisigí, ná brisigí 
Fág, ná fág. Fágaigí, ná fágaigí 
Dún, dá dún. Dúnaigí, ná dúnaigí 
Cuir, ná cuir. Cuirigí, ná cuirigí 
Ól, ná hól. Ólaigí, ná hólaigí 
 
 

 



 
Topic 5 (briathre) 
Ceannaigh, ná ceannaigh. Ceannaigí, ná ceannaigí 
Bailigh, ná baligh. Bailigí, ná bailigí 
Éirigh, á héirigh. Éirigí, ná héirigí 
Ordaigh, ná hordaigh. Ordáigí, ná hordaígí 
 
 
Topic 6 (Míonna) 
Eanair, Feabhra, Márta, Aibreáin, Bealtaine, Meitheamh, Iúil, Lúnasa, Meán Fómhair, 
Deireadh Fómhair, Samhain, Nollaig 
 
Topic 7 (forainmneacha réamfhoclacha)  
Dom, duit, dó, di, dúinn, daoibh, dóibh 
 
Topic 8 (forainmneacha réamfhoclacha) 
Fúm, fút, faoi, fúithi, fúinn, fúibh, fúthu 
 
Topic 9 (forainmneacha réamfhoclacha) 
Asam, asat, as, asti, asainn, asaibh, astu 
 
Topic 10 (forainmneacha réamfhoclacha) 
Romham, romhat, roimhe, roimpi, romhainn, romhaibh, rompu 
 
Topic 11 (forainmneacha réamfhoclacha) 
Tríom, tríot, tríd, tríthi, trínn, tríbh, tríuthu 
 
Topic 12 (forainmneacha réamfhoclacha) 
Chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu 
 
Topic 13 (forainmneacha réamfhoclacha) 
Thara, tharat, thairis, thairsti, tharainn, tharaibh, tharstu 
 
Topic 14 (forainmneacha réamfhoclacha) 
Ionam, ionat, ann, inti, ionainn, ionaibh, iontu 
 
Topic 15 (Na contaithe in Éirinn) 
 
Topic 16 (Briathre) 
Na briathre seo leanas a fhoghlaim san Aimsir Chaite 
Bhain mé – I took; Bhuaigh mé – I won; Bhuail mé – I hit; Bhris mé – I 
broke; Chaill mé – I lost; Chan mé – I sang; Chas mé – I turned; Cheap mé 
– I thought; Chuir mé – I put; D’eist mé – I listened; D’fhág mé – I left; 
D’fhan mé – I waited; D’fhéach mé – I looked; D’íoc mé – I paid; D’ól mé 
– I drank; Dhíol mé – I sold; Dhún mé – I closed; Ghearr mé – I cut; Ghlac 
mé – I accepted; Labhair mé – I spoke; Las mé – I lit; Léigh mé – I read; 
Nigh mé – I washed; Rith mé – I ran; Scríobh mé – I wrote; Sheas mé – I 
stood; Shiúil mé – I walked; Stop mé – I stopped; Theip mé – I failed; Thit 
mé- I fell; Thóg mé – I took 
 



 
Topic 17 (Briathre) 
Na briathre seo leanas a fhoghlaim san Aimsir Chaite. 
Chodail mé – I slept; D’ordaigh mé – I raised; D’eitil mé – I flew; 
D’fhoghlaim mé – I learned; D’inis mé – I told; D’oscail mé – I opened; 
D’ullmhaigh mé – I prepared; Dhúisigh mé – I awoke; Ghortaigh mé – I 
hurt; Mhariagh mé – I killed; Rothaigh mé – I cycled; Thaitin … liom – I 
liked; Theastaigh .. uaim I wanted; Thuirling mé – I landed 
 
Topic 17 (Briathre) 
Na briathre seo leanas a fhoghlaim san Aimsir Chaite. 
Chodail mé – I slept; D’ordaigh mé – I raised; D’eitil mé – I flew; 
D’fhoghlaim mé – I learned; D’inis mé – I told; D’oscail mé – I opened; 
D’ullmhaigh mé – I prepared; Dhúisigh mé – I awoke; Ghortaigh mé – I 
hurt; Mhariagh mé – I killed; Rothaigh mé – I cycled; Thaitin … liom – I 
 


