Áit

Chónaithe
Mo Theach Do Theach: Réamhobair

A





B

Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.
Cá bhfuil cónaí ort?
Cén seoladh baile atá agat?
An bhfuil tú i do chónaí i gceantar tuaithe, i sráidbhaile nó i gcathair?
Cé acu ab fhearr leat mar áit chónaithe – ceantar tuaithe nó cathair? Cén fáth?
Meaitseáil an focal leis an mbrí atá leis

faoin tuath

clothes shop

plódú tráchta

hospital

córas iompair phoiblí

in the countyside

linn snámha

playing fields

páirceanna imeartha

fast food restaurant

sa chathair

in the city

áiseanna

traffic congestion

siopaí éadaigh

housing estate

ionad mearbhia

facilities

ospidéal

public transport

eastát tithíochta

C

swimming pool

Líon na bearnaí

1. Is minic nach mbíonn mórán áiseanna ______________________.
2. Má théann tú go Nua-Eabhrac, b’fhiú duit cuairt a thabhairt ar Central Park, an pháirc phoiblí is
mó ____________________.
3. Níl go leor __________________ i mo cheantarsa: níl anseo ach siopa beag, teach tábhairne
agus bunscoil amháin.
4. Bhog mo mhuintir go Maigh Eo mar gheall go raibh siad bréan de thurais fhada go dtí an obair
gach lá de bharr ____________________________.
5. Nuair a bhris mé mo chos, b’éigean dom seachtain a chaitheamh san _____________________.
6. Tá go leor _____________________ ar an bpríomhshráid; Mexx, Next agus TopShop ina measc.
7. Ní théim isteach sa chathair go minic mar níl an ___________________________ rómhaith.
8. Tá cead ag duine ar bith ___________________ an chlub áitiúil a úsáid ach caithfidh tú clárú leo
ar dtús.
9. Tá cúpla _______________ ar oscailt anois in aice leis an scoil agus tá go leor de na
tuismitheoirí míshásta faoi sin.
10. Is breá liom an uisce agus téim go dtí an __________________ chomh minic agus is féidir liom.
11. Tá mise i mo chónaí i dteach leathscoite, in ___________________ i mbruachbhaile ar imeall na
cathrach.
© TG4 Foghlaim 2016

Áit

Chónaithe
Mo Theach Do Theach: Mír a hAon

A

Éist leis an mír agus freagair na ceisteanna thíos
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cá bhfuil cónaí ar Dheidre agus ar Shéamus?
Tá cónaí orthu i nGaillimh
Tá cónaí orthu i mBaile Átha Cliath
Tá cónaí orthu i gCionn Átha Gad
Is_________________ iad Deirdre agus Séamus.
múinteoirí
Gardaí
oibrithe oifige
Cén fhad a bhfuil Deirdre agus Séamus ag roinnt tí le chéile?
Dhá bhliain
Ceithre bliana
Ocht mbliana
Cá bhfuil cónaí ar Michael agus ar Eileen?
Tá cónaí orthu i nDoire
Tá cónaí orthu i gCarraig Airt
Tá cónaí orthu i nDurlas Éile
Is ___________ iad Michael agus Eileen.
úinéirí bialainne
tiománaithe tacsaí
pinsinéirí
Cén fhad atá Michael agus Eileen pósta le chéile?
Dhá bhliain déag
Scór bliain
Sé bliana is daichead
Cén fáth a bhfuil Deirdre agus Séamus ag déanamh an malartú tí? [dhá rud]
Taitníonn sé leo éalú ón gcathair
Is breá leo Dún na nGall
Tá cairde acu sa cheantar
Mar is breá leo rudaí difriúla a dhéanamh
Le tuiscint a fháil ar shaol na Gaeltachta
Cén fáth a bhfuil Michael agus Eileen ag déanamh an malartú tí? [rud amháin]
Ba mhaith leo Coláiste na Tríonóide a fheiceáil
Ní bhfuair siad deis riamh gach rud atá i mBaile Átha Cliath a fheiceáil
Tá cairde acu i mBaile Átha Cliath
Mar is breá leo saol na cathrach
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Áit

Chónaithe
Mo Theach Do Theach: Mír a hAon (ar lean)

B





Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.
Cá bhfuil cónaí ort?
Déan cur síos ort féin agus ar do theaghlach.
Cén aois iad na daoine i do theaghlach?
Cén tslí bheatha atá ag na daoine difriúla i do theaghlach?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nótaí

© TG4 Foghlaim 2016

Áit

Chónaithe
Mo Theach Do Theach: Mír a Dó

A

Éist leis an mír agus freagair na ceisteanna thíos.
1.

2.

3.

4.

5.

Cá bhfuil cónaí ar Dheidre agus ar Shéamus?
In árasán beag in aice le lár na cathrach
I dteach leathscoite i mbruachbhaile lasmuigh de Bhaile Ás
I dteach mór ar theorainn Bhaile Átha
Cá bhfuil cónaí ar Michael agus ar Eileen?
I dteach sraithe ar phríomhshráid Charraig Airt
I dteach iargúlta amuigh faoin tuath
I dteach dhá stór in aice le teach ósta gnóthach
Céard a deir Eileen faoin teach i mBaile Átha Cliath?
Tá an seomra níos mó ná a ceann féin sa bhaile
Tá an áit an-mhór
Ní chreideann sí cé chomh deas is atá sé cóirithe
Céard atá le rá ag Séamus faoin teach i gCarraig Airt?
Tá sé náirithe mar gheall go bhfuil sé i bhfad níos mó ná a theach féin
Tá sé an-fhada ó áiseanna ar nós siopaí agus tithe tábhairne
Tá an spéir an-ghlan i nDún na Gall i gcomparáid le Baile Átha Cliath
Cén tuairim atá ag Deirdre de cheantar Charraig Airt?
Tá sé rógharbh sa gheimhreadh
B’fhearr léi cónaí i gceantar mar é ná a bheith ina cónaí i mBaile Átha Cliath
Tá an baile ró-iargúlta

B





Pléigh na ceisteanna thíos le do pháirtí ranga.
Cá bhfuil tú i do chónaí?
Céard iad na rudaí dearfacha agus na rudaí diúltacha faoi do cheantar féin?
Cé acu de na háiseanna thíos atá i do cheantar?
Cé na háiseanna atá ag teastáil i do cheantar?
ospidéal

siopa éadaigh

siopa poitigéara

córas iompair phoiblí

páirceanna imeartha

bialanna

linn snámha

eastát tithíochta

club óige

tithe tábhairne

monarcha

oifigí
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Áit

Chónaithe
Mo Theach Do Theach: Mír a Trí

A

Éist leis an mír agus freagair na ceisteanna thíos.
1.

Céard í an phríomhdhifríocht idir na tithe tábhairne i nDún na Gall agus na cinn i mBaile
Átha Cliath, dar le Séamus?
Tá praghas na ndeochanna i bhfad níos airde i mBaile Átha Cliath
Tá atmaisféar níos fearr i nDún na Gall
Tá ceol traidisiúnta i bhfad níos fearr ná popcheol
Céard a deir an treoraí faoin fána i lár Pháirc an Chrócaigh?
Is ann a sheasann an réiteoir nuair a chaitear isteach an liathróid ag tús an chluiche

2.

Cuidíonn sé leis an bhfás
Titeann daoine ar an gcuid sin den pháirc go minic
Cé chomh mór is atá an pháirc?
120 méadar ar fhad agus 85 méadar ar leithead
130 méadar ar fhad agus 89 méadar ar leithead
145 méadar ar fhad agus 89 méadar ar leithead
Cén bhliain ar tógadh Áras an Úachtaráin?
1751
1781
1801

3.

4.

B

Obair ghrúpa

Cuimhnigh ar na rudaí is fearr faoi do cheantar féin. Le do ghrúpa, ullmhaigh póstaer ag déanamh
cur síos ar na rudaí taitneamhacha ar fad atá le déanamh i do cheantar dírithe ar thurasóirí.
Déan cur síos ar na bealaí éagsúla le teacht go dtí an áit, na gníomhaíochtaí éagsúla atá le
déanamh sa cheantar agus an rogha bia agus dí atá ann.

Nótaí
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