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Deir Ó Grádaigh
Is bealach iontach chun baill an choirp a fhoghlaim 
i nGaeilge atá sa chluiche Deir Ó Grádaigh. Ar 
fhaitíos nach bhfuil fhios agat, imrítear mar seo é.

01   Tosnaíonn imreoir amháin (an ceannaire) ag rá, 
mar shampla, “Deir Ó Grádaigh cuir do lámha ar do 
cheann” agus caithfidh gach duine é sin a dhéanamh.

02   Ach, más rud é go ndeireann an ceannaire, “Cuir do 
lámha ar do cheann” gan “Deir Ó Grádaigh,” a rá, ansin 
níor chóir d’aon duine bogadh.

03   Má dhéanann duine gníomh gan “Deir Ó Grádaigh”  
a bheith ráite, tá siad díbrithe as an gcluiche go dtí  
an chéad bhabhta eile.

04   Déan iarracht an oiread de bhaill an choirp agus is 
féidir a úsáid agus tú ag imirt, agus gheobhaidh tú 
neart cleachtadh ar an focail seo a rá!



D’éirigh Múinteoir John ar maidin. Chuir sé dhá cos 
amach as an leaba. Ansin sheas sé suas agus sheas 
sé díreach anuas ar phíosa Lego! Thosaigh sé ag léim 
timpeall ar chos amháin agus bhuail sé a uillin i gcoinne 
an balla! Ina dhiadh sin, chas sé timpeall agus bhuail sé a 
ghualainn i gcoinne an dorais! Chrom sé síos agus bhuail 
sé a cheann i gcoinne an tseilf. Sin mar a ghortaigh 
sé a chloigeann. Ghortaigh sé a chos, a uillin, agus a 
ghualainn freisin!  Múinteoir John bocht!

01   Cén rúd ar sheas Múinteoir John air?  

 

 

02   Céard a bhuail sé faoin mballa?  

 

 

03   Céard faoi ar bhuail sé a cheann?  

 

 

04   Ainmnigh trí bhall an choirp a  
ghortaigh Múinteoir John?  

 

05   Ar ghortaigh tú aon bhall den chorp riamh.  
Cad a bhí i gceist?  

 

 

“Cad A Tharla, Múinteoir?” 



Aimsigh na Difríochtaí
Féach ar an dá phictiúr seo a leanas. Cad iad na 
difríochtaí? (10 rud)

Freagraí: Mé Féin: 1 = Ceann, 2 = Aghaidh, 3 = Béal, 4 = Gualainn,  
5 = Uillinn, 6 = Lámh, 7 = Glúin, 8 = Cos.


