


  

 
An Luan  

An Mháirt 
An Chéadaoin 
An Déardaoin 

An Aoine 
An Satharn  

An Domhnach 
 

Cén lá atá ann inniu? 
An              atá ann  

inniu:    

Dé Luain atá ann. 
Dé Mairt atá ann.  

Dé Céadaoin atá ann.  
Déardaoin atá ann.  
Dé hAoine atá ann.  

Dé Sathairn atá ann.  
Dé Domhnaigh atá ann.  

 



  

Cén dáta atá ann inniu? 
Inniu an ___ lá de mhí ____   

Dáta: De mhí… 

1ú - An chéad lá 
2ú - An dara lá  
3ú - An tríú lá  
4ú - An ceathrú lá  
5ú - An cúigiú lá  
6ú - An séú lá  
7ú - An seachtú lá  
8ú - An t-ochtú lá  
9ú - An naoú lá  
10ú - An deichiú lá  
11ú -An t-aonú lá déag  
12ú - An dara lá déag  
13ú - An tríú lá déag  
14ú -  An ceathrú lá déag  
15ú -  An cúigiú lá déag  
16ú -  An séú lá déag  

17ú - An seachtú lá déag  
18ú - An t-ochtú lá déag  
19ú - An naoú lá déag  
20ú -  An fichiú lá 
21ú - An t-aonú lá is fiche  
22ú - An dara lá is fiche  
23ú - An tríú lá is fiche  
24ú - An ceathrú lá is fiche  
25ú - An cúigiú lá is fiche. 
26ú - An séú lá is fiche  
27ú - An seachtú lá is fiche 
28ú - An t-ochtú lá is fiche  
29ú - An naoú lá is fiche  
30ú - An tríochadú lá  
31ú -  An chéad lá is tríocha 

Eanáir 
Na Feabhra 
Mhárta 
Aibreáin 
Na Bealtaine 
An Mheithimh 
Iúil  
Lúnasa 
Mheán Fomhair 
Na Samhna 
Na Nollag 
 



  

Conas atá an aimsir inniu? 
Lá _______ atá ann. 

Grianmhar tirim fliuch te 

fuar 

gaofar scamallach stoirmiúil 

geal dorcha 

Tá sé _______ inniu.  

Ag cur báistí ag cur sneachta ag cur seaca 



  

 
Chuaigh mé go dtí _________________ 
Chuamar go dtí ___________________ 

 

An pháirc  An baile  

 
An ionad siopadóireachta 

 

An trá  
 

An phictiúirlann 
 

 
Mo chlub spóirt 

 

Cad a rinne tú inné 
Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?  



  

Bhí mé ag imirt _______ 
Le mo chairde. 

 
Peile 

Leadóige 

Sacar 

Camógaíocht 

Cluichí boird 

Cluichí ríomhaire  

Bhí mé ag léamh. 
 

Bhí mé ag bácáíl. Rinne mé..   
 



  

Chuaigh mé amach don bhricfeasta/lóin/dinnéar  
 

go dtí ________ le ______. 



  

An bhfuil aon nuacht i do rang? 

Beimid ag ________ an seachtain seo.  
 

Bhuaigh ______ comórtas _____.  
 

Táimid ag léamh an leabhar ______.  
 

Rachaimid go dtí _______ an seachtain seo.  



  

An bhfuil aon nuacht ar scoil? 

Tá __________ ar siúl an seachtain seo.  
 

Beidh ________ ar siúl.  
 

Bhuaigh foireann na scoile __________.  
 

Beidh cuairteoir againn an seachtain seo.  
 

Rachaimid go dtí _________ ar turas scoile.  
 

Beidh an fhoireann _____ ag imirt an seachtain seo.  




