Litriú: Rang 6

Seachtain 1
Mé Féin
Seachtain 2
Mé Féin
Seachtain 3
Sa Bhaile
Seachtain 4
Sa Bhaile
Seachtain 5
Dul siar
Seachtain 6
Sa Bhaile
Seachtain 7

cliste, ceolmhar, cabhrach, ciúin, iontach, ag canadh, ag déanamh, ealaín,
spórt, ag seinm
mo chara, is fearr, cairdiúil, greannmhar, cineálta, cainteach, téimid, le
chéile, ar scoil, céanna
deartháir, deirfiúr, amháin, beirt, triúr, ceathrar, is sine, is óige, sé bliana,
d’aois
máthair, athair, mac, iníon, mamó, daideo, aintín, uncail, col ceathrar,
leanbh
cliste, ceolmhar, cabhrach, cairdiúil, greannmhar, is sine, is óige, athair
máthair, leanbh
teach, dhá stór, bungaló, seomraí, gairdín, féar, bláthanna, troscán, bothán,
garáiste
is breá, a bheith, ag bácáil, bonnóg, muifín, oideas, a mheá, plúr, siúcra, im

Caitheamh Aimsire
Seachtain 8
Bia
Seachtain 9
Ag Siopadóireacht
Seachtain 10
Dul siar
Seachtain 11
Ag Siopadóireacht
Seachtain 12
Bia

conas, ceapaire, a dhéanamh, slisín, cuisneoir, liamhás, trátaí, scian, cuir,
gearr
ceannaím, úll, criospaí, tugaim, airgead, siopadóir, tugann, sóineáil, ar ais,
dom
ceapaire, a dhéanamh, ag bácáil, ceannaím, criospaí, cuisneoir, gairdín, oideas,
seomraí, troscán
cheannaigh, ag ceannach, bia, bialann, glasraí, torthaí, feoil, praghas , saor,
daor,
chuaigh, an bhialann, d’iarr, freastalaí, orm, ar mhaith, leat, ba mhaith, píotsa,
sceallóga,
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Seachtain 13
Teilifís

d’fhéach, clár, spórt, nádúr, cartún, greannmhar, scannán, scanrúil, aisteoir,
chonaic,

Seachtain 14
Caitheamh Aimsire

imrím, cluichí, ríomhaire, léim, iris, leabhair, bím, ag bácáil, ag canadh, ag rince

Seachtain 15

cheannaigh, bialann, d’iarr, freastalaí, praghas, píotsa, sceallóga, imrím,
ríomhaire, teilifís

Dul siar
Seachtain 16
Aimsir
Seachtain 17

aimsir, ag éirí, níos deise, níos teo, scamaill, tintreach, toirneach, stoirm, ar
maidin, tráthnóna,
cuireadh, féasta, cóisir, dáta, ag maisiú, coinnle, cairde, gléasta, bia, blasta

Ócáidí Speisialta
Seachtain 18
Éadaí
Seachtain 19
Ar Scoil
Seachtain 20
Dul Siar
Seachtain 21

ag caitheamh, geansaí, rómhór, róbheag, pollta chaith, seaicéad, róghearr,
rófhada, salach,
téann, daltaí, caitheann, éide scoile, gach lá, tosaíonn, naoi, a chlog, príomhoide,
múinteoirí
ag éirí, ar maidin, tráthnóna, cuireadh, éide scoile, féasta, gléasta, lá breithe,
scamaill, seaicéad
éasca, deacair, ábhar, spéisiúil, suim, agam, matamaitic, tíreolas, is fearr, uafásach

Ar Scoil
Seachtain 22
Sa Bhaile
Seachtain 23
Mé Féin
Seachtain 24
Ar Scoil
Seachtain 25
Dul Siar

seomra, folctha , folcadán, báisín, buacaire, cith, leithreas, shruthlaigh, gallúnach,
tuáille
nigh, thriomaigh, taos fiacla, scuab, seampú, scáthán, triomadóir, cófra, scuab
fiacla, scuab gruaige.
obair bhaile, dialann, cóipleabhair, peann, rialóir, rialaigh, an dáta, ábhair, léamh,
litriú.
seomra, folctha, gallúnach, scuab fiacla, dialann, ábhar, is fearr, deacair,éasca,
obair bhaile,
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Seachtain 26

bhuail, an clog, dhúisigh, d’éirigh, ghléas, chíor, nigh, thriomaigh, d’ith, d’imigh

Mé Féin
Seachtain 27
Turas Scoile

ag dul, an bus, sceitimíní, ar bís, turas scoile, faoin tuath, músaem, páirc, spraoi,
picnic

Seachtain 28
Aidiachtaí
Neamhchosúla

beag, mór, lán, folamh, ramhar, tanaí, ard , íseal, geal, dorcha

Seachtain 29

áthas, brón, fearg, faitíos, eagla, díomá, tuirse, tart, orm, ort,

Mothúcháin
Seachtain 30

d’éirigh, turas scoile, faoin, tuath, sceitimíní, ar bís, dorcha, geal, ramhar, tanaí,

Dul Siar
Seachtain 31
Suíomhanna
Seachtain 32
Ceisteanna
Seachtain 33
Gairm Bheatha
Seachtain 34

suíomhanna, cá bhfuil, ar chúl, in aice, faoi, ar an, os comhair, ar chlé, ar dheis,
sa
ceisteanna, an bhfuil, céard, cad, conas, cén, cén chaoi, cén fáth, cé mhéad
cathain
ealaíontóir, altra, garda, múinteoir, feirmeoir, tógálaí, eolaí, dochtúir, ceoltóir,
cócaire
an chéad, dara, tríú, ceathrú , cúigiú, séú, seachtú, ochtú ,naoú, deichiú

Ord Uimhreacha
Seachtain 35
Dul Siar

ar chlé, ar dheis, os comhair, cé mhéad , cén fáth, cá bhfuil, altra, dochtúir, cúigiú,
deichiú,
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