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… is ainm dom

Is maith liom “…”

Ní maith liom…

Péinteáil

Caithfidh mé glaoch a
chur ar dhuine éigin.

Breathnú ar chartúin/
scannáin

Cluichí ríomhaire a imirt

Leabhair a léamh

Spóirt

Tá modh iompair ag
teastáil uaim.

Cluichí cláir a imirt

Tá tuirse orm.
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Caithfidh mé dul go dtí an
leithreas.

Ba mhaith liom ithe.

Ba mhaith liom ól.

Táim ar strae.

Céard ba cheart dom a
dhéanamh?

Táim críochnaithe.

Tá cabhair ag teastáil
uaim.

Cár cheart dom dul?

Ni thuigim.

Nílim ag iarraidh é seo a
dhéanamh.

Ní féidir liom é seo a
dhéanamh.

Is maith liom é.
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Tar liom.

Táimid ag dul amach.

Suigh síos ag an mbord.

Suigh síos ar an mbrat
urláir.

Táimid chun ithe anois.

Táimid ag dul go
seomra eile.

Tá na ranganna thart.

Tá sos againn anois.

Is féidir leat a bheith ag
súgradh anois.

Tá tú ag dul abhaile.

Tá tú ag dul go dtí an
seomra caidrimh.

Táimid ag dul go clós
súgartha na scoile.
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Cuir ort d’éadaí spóirt.

Beimid ag tarraingt.

Beimid ag canadh.

Beimid ag breathnú ar
scannán.

Táimid ag dul ar thuras.

Táimid ag dul go dtí
an ceaintín.

Táim ag déanamh
ionadaíocht ar bhur
múinteoir.

Nigh do lámha.

An bhfuil tú ag mothú go
maith?

An bhfuil ort dul go dtí an
leithreas?

An bhfuil cabhair ag
teastáil uait?

An bhfuil barróg ag
teastáil uait?
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Gaeilge

Béarla

Gearmáinis

Fraincis

Eitic

Spáinnis

Matamaitic

Corpoideachas

Reiligiún

Stair

Fisic

Ceimic

Iрландська мова
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Bitheolaíocht

Tíreolaíocht

Eolaíocht

Oideachas sábháilteachta

Léann an chultúir

Bunchúrsa gnó

Staidéar sóisialta

Ealaín

Ceol

Ceardaíocht

Teicneolaíocht faisnéise

Seomra caidrimh
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Tá gríos orm

Táim tinn

Tá fiabhras orm.

Táim ar crith.

Tá tochas ann.

Tá sé ata.

Tá sé dóite.

Tá gearranáil orm.

Tá buinneach orm.

Tá meadhrán ionam.

Tá casacht orm.

Tá mo shrón ag sileadh.
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Tá tinneas cinn orm.

Tá pian i mo bholg.

Tá pian i mo chos.

Tá tinneas fiacaile orm.

Tá scornach thinn orm.

Ta tinneas cluaise orm.

Tá pian i mo dhroim.

Tá pian i mo chliabhrach.

Tá pian i mo chos.

Tá dochtúir ag teastáil
uaim.

Táim fuar.

Táim te.
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Suigh síos.

Luigh síos.

Bain díot do chuid éadaí.

Oscail do bhéal.

Déanfaidh mé scrúdú ar
do scornach.

Déanfaidh mé scrúdú ar
do chliabhrach.

Tarraing anáil dhomhain.

Déan casacht.

Tógfaidh mé do theocht.

Déanfaidh mé mionscrúdú
ar do chluasa.

Déanfaidh mé do bhrú fola
a thomhas.

Caithfimid roinnt fola a
tharraingt.
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Cóireoidh mé an chneá.

Tabharfaidh mé instealladh
duit.

Táim ag scríobh oideas
duit.

Caithfimid níos mó
tástálacha a dhéanamh.

Rachaidh tú go dtí an
t-ospidéal.

Cén meáchan atá ionat?

An bhfuill ailléirge ort le
haon rud?

Cá bhfuil an pian?

An dtógann tú aon
chógas?

An bhfuil aon tinneas ort?

An bhfuil tú i bpian nuair a
bhrúim anseo?

Cá fhad atá sé ag tarlú?
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Seaicéad

Bríste

Léine

T-léine

Stocaí

Fo-éadaí

Cíochbheart

Hata

Scairf

Bróga reatha

Buaitisí geimhridh

Húdaí
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Do mo mhac.

Do m’iníon.

Tá ceann níos mó ag
teastáil uaim.

Tá ceann níos lú ag
teastáil uaim.

Baineann

Fireann
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Leis an leabhrán praiticiúil seo, agus
na picteagraim atá ann, is féidir cabhrú
le cainteoirí Gaeilge agus Úcráinise na
luathchonstaicí cumarsáide a sharú.

Цей практичний посібник, із
використанням піктограм, може
допомогти україномовним та
ірландськомовним особам подолати
перші труднощі у спілкуванні.

