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Stór focal 

gruaig 
fhionn

gruaig 
dhonn

  

gruaig 
rua

  

gruaig 
ghearr

  

gruaig 
fhada

gruaig 
dhíreach

gruaig 
chatach

  

súile 
gorma

  

súile 
donna

  

súile 
glasa

tinneas 
fiacaile

tinneas 
cinn

  

slaghdán

  

fiaclóir

  

dochtúir

Eiseamláirí

Mé féin

Tá eagla / imní / áthas orm.

Cad atá cearr leat?
Tá tinneas fi acaile / tinneas cinn / 
slaghdán orm.
Tá pian i mo bholg / chos / lámh.

Déan cur síos ar ….
Tá gruaig … ar ….
Tá súile … ag ….

Cén aois é / í / iad?
Tá … d’aois.
Tá … níos óige / níos sine ná mé.

Inis dom faoi do chairde.
Seo iad na cairde is fearr atá 
agam, ….

Conas atá tú inniu?
Tá / Níl mé go maith.

Stór focal 

Mé féinMé féinMé féinMé féinMé féinMé féinA dedicated page of key vocabulary 
and language structures for each 
theme provides children with a handy 
reference and a focus for their learning.

NEW
Vocabulary fl ashcards are 
available digitally and can also 
be printed. New digital games 
support the consolidation and 
practice of vocabulary and 
phrases in every unit.  

NEW
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Mo chairde11

gruaig 
dhíreach

ard

beag

ag caint

ag siúl

ag imirt peile

ag imirt leadóige
ag rith

gruaig dhonn

súile gorma

súile donna

ag imirt leadóige

Illustrated poster scenes 
serve as a stimulus for oral 
language. Digital versions of 
the posters are also available 
and include story, vocabulary 
and question modes, as well 
as a NEW labelling mode.
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Mé féin

ag dreapadh

ag luascadh

gruaig
chatach

gruaig fhada

gruaig ghearr

ag imirt cispheile

gruaig fhionn
súile glasa

gruaig rua
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A. Léigh na próifílí.

10

Seo í Aoife.
Tá sí deich mbliana d’aois.
Tá gruaig ghearr dhíreach uirthi.
Tá súile gorma aici.
Is breá léi a bheith ag imirt 
leadóige.

9

Seo í Sinéad.
Tá sí naoi mbliana d’aois.
Tá gruaig fhada dhíreach uirthi.
Tá súile glasa aici.
Is maith léi a bheith ag snámh.

10

Seo é Daithí.
Tá sé deich mbliana d’aois.
Tá gruaig ghearr chatach air.
Tá súile donna aige.
Is maith leis a bheith ag imirt 
peile.

9

Seo é Tomás.
Tá sé naoi mbliana d’aois.
Tá gruaig ghearr chatach air.
Tá súile donna aige.
Is bréa leis a bheith ag léamh.

The reading texts have been revised to 
improve accessibility by increasing repetition of 
vocabulary and language structures and adding 
more illustrations to support understanding. 
The audio of the texts is also available online for 
children to access at home.
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B. Comhrá

Agallóir: Inis dom faoi do chairde.
Seán: Seo iad na cairde is fearr atá agam, Liam agus Daithí.
Agallóir: Cén aois iad?
Seán: Tá Liam naoi mbliana d’aois agus tá Daithí deich mbliana d’aois. 
Tá Liam níos óige ná mé ach tá Daithí níos sine.
Agallóir: Déan cur síos orthu.
Seán: Tá gruaig ghearr dhíreach ar 
Liam agus tá súile gorma aige. 
Seán: Tá gruaig ghearr chatach ar 
Dhaithí agus tá súile donna aige.
Agallóir: Cad is maith libh a
dhéanamh le chéile?
Seán: Is breá linn peil a imirt le chéile.

C. Mo chairde

9  naoi mbliana d’aois  10  deich mbliana d’aois níos óige níos sine


                    ghearr   fhada   dhíreach   chatach                     gorma   donna   glasa

gruaig súile

Is mise Síofra. Tá mé deich mbliana d’aois. 
Tá gruaig fhada dhíreach orm. 
Seo iad na cairde is fearr atá agam, Magda agus Niamh.

Tá Magda   d’aois.
Tá sí níos  ná mé. Tá gruaig   

 ar Magda agus tá súile  aici.

Tá Niamh     . 
Tá sí níos ná mé. Tá gruaig   

 ar Niamh agus tá súile  aici.

10

10

9





 Seo iad na cairde is fearr atá agam, Liam agus Daithí.

 Tá Liam naoi mbliana d’aois agus tá Daithí deich mbliana d’aois. 

In addition to the animated 
comhráithe activities, new 
real-life videos of 3rd and 4th 
class children speaking the 
focus language structures will 
engage and motivate students.

NEW
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D. Gramadach: An forainm réamhfhoclach ‘ag’

ag
    

Tá súile gorma ag Síofra.
mé tú sé sí

agam agat aige aici

Tá súile 
gorma agam.

Tá súile 
gorma agat.

Tá súile 
gorma aige.

Tá súile 
gorma aici.

Líon na bearnaí.
1. Tá súile glasa __________. (mé)
2. Tá a lán cairde __________. (sé)
3. An bhfuil peann luaidhe __________? (tú)
4. Tá liathróid ina lámh __________. (sí)
5. Tá a lán obair bhaile __________ inniu. (Síofra)
6. Níl a fhios __________. (mé)

Scríobh abairtí le ag, agam, agat, aige agus aici.
Mar shampla: Tá madra beag agam.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 Aimsigh samplaí de agam, aige agus aici san aonad seo.

D. Gramadach: An forainm réamhfhoclach ‘ag’

Tá súile gorma 

A focused double-page spread for 
grammar and verb instruction in 
each unit signposts the learning. 

Enhanced visuals 
support explicit 
modelling and instruction 
for each grammar topic.
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E. Briathra: An aimsir chaite – an chéad réimniú

Inné
consan + h guta + d’ f + d’ agus h

cuir ól fán

chuir mé
chuir tú
chuir sé
chuir sí

d’ól mé
d’ól tú
d’ól sé
d’ól sí

BUS
d’fhan mé
d’fhan tú
d’fhan sé
d’fhan sí

Ar chuir?
Chuir. / Níor chuir.

Ar ól?
D’ól. / Níor ól.

Ar fhan?
D’fhan. / Níor fhan.

Líon na bearnaí.
1. _________________ geansaí orm. (cuir, mé)
2. _________________ cupán tae ar maidin. (ól, sí)
3. _________________ sa pháirc go dtí a hocht a chlog. (fan, tú)
4. _________________ an teach ó bhun go barr inné. (glan, Daidí)
5. _________________ leis an múinteoir. (éist, an páiste)
6. Bhí brón ar Oisín mar _________________  a lón sa bhaile. (fág, sé)
7. Ar _________________ do leabhar sa mhála? (cuir, tú)
8. Níor _________________ sú oráiste. (ól, Seán)
9. Ar _________________ sa bhaile? (fan, Síofra)

10. Níor _________________ an liathróid. (caith, mé)

Scríobh cúig abairt ag baint úsáid as na briathra thuas.
Mar shampla: Chuir mé cóta orm.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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F. Éist agus líon na bearnaí.

Ainm: 

Aois:   

Níos sine / óige:   

Gruaig:   

Súile:   

Ainm: 

Aois:   

Níos sine / óige:   

Gruaig:   

Súile:   

G. Dán

Cé Thú Féin?

Cé thú féin? 
Cén aois thú? 
Inis dom 
Dath do shúl? 

Cad as duit?
Cé leis thú?
Cé chomh hard 
Is atá tú? 

An rua, donn nó dubh 
Do ghruaig?                             
Rang a Ceathair 
Nó Rang a Cúig?

Ceisteanna móra
Céim ar chéim  
Le fáil amach
Cé thú féin?

Each unit contains a 
dedicated listening 
activity with the 
accompanying audio 
available online.

An rua, donn nó dubh 

Poems and songs 
are available online 
with accompanying 
audio and lyrics. 
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H. Fónaic: Na gutaí

leathan: a á o ó u ú caol: e é i í

Léigh na focail. Scríobh faoin bpictiúr ceart iad.

te sé glas clog

brón cupán ribín spúnóg

Abair na focail os ard. Éist leis na fuaimeanna. Scríobh na focail.

b r ó g

 Cé mhéad siolla atá i ngach focal thuas? Scríobh liosta de na 
focail le siolla amháin agus liosta eile de na focail le dhá shiolla.

caol: e é i í

Structured and systematic 
phonics instruction in each unit 
supports pronunciation and 
spelling. Digital fl ashcards and 
games are also available online.
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A. Léigh an insint.

Tinneas22

Am bricfeasta a bhí ann. Bhí 
an-tuirse ar Oisín bocht. Níor 
chodail sé go maith. Bhí tinneas 
fi acaile air. Níor ith sé a bhricfeasta.

Bhí imní ar Mhamaí. ‘Cad atá 
cearr leat, a Oisín?’ ar sise. ‘Tá 
tinneas fi acaile orm,’ arsa Oisín. 
Ghlaoigh Mamaí ar an bhfi aclóir.

Chuaigh Oisín agus Mamaí go dtí 
an fi aclóir. Bhí imní an domhain 
ar Oisín bocht. Bhí sé chomh bán 
le sneachta. ‘Beidh tú ceart go 
leor,’ arsa Mamaí.

Tar éis tamaill, ghlaoigh an 
fi aclóir ar Oisín. ‘Tar isteach, a 
Oisín,’ ar seisean. Bhí eagla an 
domhain ar Oisín. Thosaigh sé 
ag caoineadh. Rug Mamaí ar a 
lámh. ‘Beidh tú ceart go leor,’ 
arsa an fi aclóir.

Óóó! Tá pian
i m’fhiacail!

Tá mé an-
neirbhíseach.

Ná bí buartha.

Tá eagla orm, 
a Mhamaí.

Texts cover a variety of genres and 
text types including narratives, 
recounts, procedures and reports. 
The texts are also available digitally so 
children can listen to them being read 
aloud with accompanying images.
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Tar éis tamaill, bhí an fi aclóir 
críochnaithe. ‘Níl tinneas fi acaile 
orm anois!’ arsa Oisín. ‘Go raibh 
maith agat!’ ‘Tá fáilte romhat,’ 
arsa an fi aclóir.

Thug an fi aclóir scuab fi acla nua 
d’Oisín. ‘Scuab do chuid fi acla ar 
maidin agus san oíche gach lá,’ 
arsa an fi aclóir. ‘Agus ná bí ag 
ithe a lán milseán!’

Chuaigh Oisín agus Mamaí 
abhaile. Bhí áthas an domhain ar 
Oisín. Agus bhí ocras air freisin! 
D’ith sé ceapaire mór.

Ansin, shiúil Seán isteach sa 
chistin agus a lámh ar a cheann. 
‘Cad atá cearr leatsa?’ arsa 
Mamaí. ‘Tá tinneas cinn orm,’ 
arsa Seán. ‘Tá mé an-te.’

Tá mé ceart 
go leor.

Óóó! Tá pian 
i mo cheann!Neam!

Mé féin
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B. Freagair na ceisteanna.

1. Cén t-am den lá a bhí ann?
Am ____________________ a bhí ann.

2. Cad a bhí cearr le hOisín?
Bhí ____________________ ar Oisín.

3. Cá ndeachaigh Oisín agus Mamaí?
Chuaigh Oisín agus Mamaí  ___________________________________

4. Cad a thug an fi aclóir d’Oisín?
Thug an fi aclóir  _____________________________________________

5. An raibh eagla ar Oisín ag deireadh an scéil?
 ____________________________________________________________

6. Cad a bhí cearr le Seán ag deireadh an scéil?
 ____________________________________________________________

  An raibh tusa tinn riamh? Cad a bhí cearr leat?

C. Fíor nó bréagach?

1. Am dinnéir a bhí ann. 

2. Bhí tinneas fi acaile ar Oisín. 

3. Ghlaoigh Mamaí ar an dochtúir. 

4. Thug an fi aclóir milseáin d’Oisín. 

5. D’ith Oisín ceapaire mór. 

6. Bhí tinneas fi acaile ar Sheán freisin. 

7. Bhí áthas ar Oisín ag deireadh an scéil. 

Comprehension questions 
progress in diffi culty from 
easy to more challenging.
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D. Comhrá

Dochtúir: Dia duit, a Sheáin. Conas atá tú inniu?
Seán: Dia is Muire duit. Níl mé go maith.
Dochtúir: Cad atá cearr leat?
Seán: Tá tinneas cinn orm agus tá mé an-te.
Dochtúir: Tóg an leigheas seo agus beidh tú ceart go leor.

Dochtúir: Agus cad fútsa, a Shíofra? Conas atá tú inniu?
Síofra: Níl mise go maith. Tá mé tinn freisin.
Dochtúir: Cad atá cearr leatsa?
Síofra: Tá pian i mo bholg.
Dochtúir: Tóg an leigheas seo agus 
beidh tú féin ceart go leor freisin.

Seán agus Síofra: Go raibh maith 
agat, a dochtúir.

E. Cad atá cearr leat?

Tá pian i 
mo chos.

Tá tinneas 
cinn orm.

Tá slaghdán  
orm.

Tá pian i 
mo bholg.

Cad atá
cearr leat?

1. Tá                                             orm.

2. Tá 

3. 

4. 
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F. Gramadach: An forainm réamhfhoclach ‘ar’

ar
Tá tinneas fiacaile ar Shíofra.

mé tú sé sí

orm ort air uirthi

Tá tinneas 
fiacaile orm.

Tá tinneas 
fiacaile ort.

Tá tinneas 
fiacaile air.

Tá tinneas 
fiacaile uirthi.

Líon na bearnaí.
1. Tá tinneas cinn __________. (mé)
2. Tá gruaig dhonn __________. (sí)
3. An bhfuil eagla __________? (tú)
4. Bhí imní ____________________ mar bhí Oisín tinn. (Mamaí)
5. Chuaigh mé go dtí an fi aclóir mar bhí tinneas fi acla __________. (mé)
6. Níor chuir Seán a chóta _______ agus anois tá slaghdán ______. (sé)

Scríobh abairtí le ar, orm, ort, air agus uirthi.
Mar shampla: Tá slaghdán orm.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 Aimsigh samplaí de ar, orm agus air san aonad seo.air san aonad seo.

Starred activities provide 
a challenge for more 
able children, supporting 
differentiation.

íofra.

Digital grammar games 
are available for every unit 
to practise and consolidate 
learning in a fun way.

NEW
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G. Briathra: An aimsir chaite – an dara réimniú

Inné
consan + h guta + d’

ceannaigh éirigh

cheannaigh mé
cheannaigh tú
cheannaigh sé
cheannaigh sí

d’éirigh mé
d’éirigh tú
d’éirigh sé
d’éirigh sí

Ar cheannaigh?
Cheannaigh. / Níor cheannaigh.

Ar éirigh?
D’éirigh. / Níor éirigh.

Líon na bearnaí.
1. ____________________ milseáin sa siopa. (ceannaigh, mé)
2. ____________________ ar a seacht a chlog ar maidin. (éirigh, sí)
3. ____________________ isteach sa chistin. (siúil, tú)
4. ____________________ ag caoineadh. (tosaigh, Oisín)
5. ____________________ an dochtúir mar bhí sé tinn. (glaoigh, Mamaí)
6. Bhí áthas ar Oisín mar ___________________ go maith. (codail, sé)
7. Ar ____________________ arán? (ceannaigh, Mamaí)
8. Ar ____________________ ag a hocht a chlog? (éirigh, tú)
9. Níor ___________________ an fhuinneog. (oscail, Oisín)

10. Níor ____________________ na cóipleabhair. (bailigh, Seán)

Scríobh cúig abairt ag baint úsáid as na briathra thuas.
Mar shampla: Ghlaoigh mé mo chara.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
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H. Na mothúcháin

áthas imnítuirse ocrasbrón feargeagla

1. Bhí  tuirse     ar Shíofra mar níor chodail sí go maith.
2. Bhí _________ ar Sheán mar níor ith sé a bhricfeasta.
3. Bhí _________ ar Niamh mar ghortaigh sí a lámh.
4. Bhí _________ ar Dhaidí mar d’ith Tafaí a stocaí.
5. Bhí _________ ar Mhamaí mar bhuaigh sí an rás.
6. Bhí _________ agus _________ ar Oisín mar ní maith leis an fi aclóir.

 Críochnaigh an abairt: ‘Bhí ___ orm mar ___.’

I. Cuir snas ar na habairtí.

Abairtí

Bhí eagla an domhain ar Oisín.
Bhí Oisín chomh bán le sneachta.

Abairtí snasta

 1. Bhí eagla ar Sheán 
nuair a chonaic sé luch.

 1. Bhí eagla                                ar 
Sheán nuair a chonaic sé luch.

 2. Bhí eagla ar Shíofra nuair 
a bhris sí an fhuinneog.

 2. Bhí Síofra chomh 
nuair a bhris sí an fhuinneog.

 3. Bhí eagla ar Thafaí nuair 
a chuala sé toirneach.

 3. Bhí eagla an 

 Scríobh na nathanna thuas in abairtí.

Bhí eagla 
ar Oisín.

 4. Bhí eagla ar Mhamaí 
nuair a chuaigh Oisín 
ar strae.

 4. Bhí Mamaí chomh 
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J. Fónaic: Leathan agus caol

leathan: a á o ó u ú caol: e é i í

Abair na focail os ard. Éist leis na fuaimeanna. An féidir leat an 
difríocht a chloisteáil idir an fhuaim leathan agus an fhuaim caol?

 leathan caol

doras dinnéar

súil siopa

 leathan caol

rothar rith

tolg teidí

Cuir líne faoi na gutaí sna focail. An bhfuil siad caol nó leathan? 
Scríobh na focail ar an liosta ceart.

sé tá de di
rás tóg subh rís

donn tinn dath rang
ribín salach sicín téigh

leathan caol

 Aimsigh samplaí de fuaimeanna leathana
agus fuaimeanna caola san aonad seo.
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K. Léigh an insint.

Síofra tinn

Bhí Síofra tinn. Bhí tinneas cinn uirthi 
agus bhí pian ina bolg. Bhí brón uirthi 
agus bhí sí ag caoineadh. Bhí imní ar 
Mhamaí. Ghlaoigh sí ar an dochtúir.

An tús

Tháinig an dochtúir. D’fhéach sí ar 
Shíofra. Chuir sí a lámh ar a ceann. 
Dúirt sí go raibh Síofra an-tinn. Thug sí 
leigheas do Mhamaí.

An lár

D’fhan Síofra sa leaba ar feadh cúpla 
lá. Thóg sí an leigheas. Tar éis cúpla lá, 
ní raibh tinneas cinn uirthi ná ní raibh 
pian ina bolg. Bhí sí ceart go leor arís. 
Bhí áthas uirthi.

An deireadh

Dedicated writing 
pages support a 
Gradual Release of 
Responsibility model.
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L. Scríobh d’insint féin.

Seán tinn

Bhí Séan tinn. Bhí  
 
 
 

tinneas cinn     slaghdán      
pian ina bholg     brón     ag caoineadh     

ghlaoigh     dochtúir

An tús

Tháinig  
 
 
 
 

an dochtúir     d’fhéach     chuir 
dúirt     thug     leigheas

An lár

D’fhan  
 
 
 
 

d'fhan     leaba     thóg     leigheas
tar éis cúpla lá     ceart go leor     áthas

An deireadh
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P. Cé mise?

Seán Síofra Liam Magda

Daithí Niamh Amit Sinéad

Tomás Aoife Michal Orlaith

Imir an cluiche ‘Cé mise?’ le cara.
1. Roghnaigh carachtar thuas.
2. Cuir ceisteanna ar do chara chun a fháil amach cén carachtar a 

roghnaigh siad.
3. Freagair ceisteanna ó do chara faoi do charachtar. 

An bhfuil gruaig fhionn / dhonn / rua ar do charachtar?

An bhfuil gruaig fhada / ghearr ar do charachtar?

An bhfuil gruaig dhíreach / chatach ar do charachtar?

An bhfuil súile gorma / donna / glasa ar do charachtar?

An bhfuil spéaclaí / hata ar do charachtar?

Each theme concludes with an oral language 
activity, motivating children to practise the 
language structures they have learned in a fun, 
informal way.

NEW


