
 

  

 

 

 

  

  

Smaointe don Drámaíocht   
  An t-agallamh 
 

Téama Leibhéal 1 Leibhéal 2 Leibhéal 3 Leibhéal 4 
     

Mé Féin Cé thusa? 
Is mise   . 
An bhfuil tú go 
maith? 
Tá/Níl mé. 
Slán leat! 

Cad is ainm duit? 
   is ainm dom. 
An bhfuil deirfiúr agat? 
   (Uimhir: deirfiúr 
amháin, beirt, triúr) 
An bhfuil deartháir agat? 

[‘Cara nua’] 
Cé thusa? 
Is mise   . 
Cá bhfuil cónaí 
ort? 
I   . 
Inis dom faoi do 
chlann. 
An maith leat 
  ? 
Is maith liom    
ach is fearr liom 
  . Agus tusa? 

[‘Tuairisceoir ón 
Teilifís’] 
Cén t-ainm atá ort? 
  . 
Cá bhfuil cónaí ort? Inis 
dom fút féin! 
Is mise an duine is 
sine/ duine is óige...(cf 
cárta) 

Sa Bhaile (pictiúr dá 
seomraí ag na 
páistí) 
Sin mo sheomra. 
Cad é sin? 
Sin   . (agus 
ar aghaidh….) Tá 
sé go deas. 

An bhfuil cead agam dul 
amach? 
Cá bhfuil tú ag dul? Go 
dtí   . 
Bí ar ais ar   . 
Slán. 
(Is féidir diúltú freisin – Níl. 
Cén fáth? Tá obair bhaile 
agat!) 

(cara ag an doras) 
An bhfuil tú ag 
teacht amach? Ní 
féidir liom. Cén 
fáth? 
Tá obair bhaile 
agam/ Caithfidh mé  
  a   . 
Ceart go leor. 
Feicfidh mé thú. 

(gadaí agallamh 
beirte) 
Céard a tharla don 
fhuinneog? 
Bhí gadaí sa teach. 
Céard a thóg sé? 
Tá mo    agus    
imithe. 
An raibh aon duine sa 
bhaile? 
Bhíomar ag an   . 



 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

An Scoil (pictiúir de 
fearais ranga- peann 
luaidhe, 
glantóir/scriosán, 
siosúr, bioróir. ) 
An bhfuil    
agat? 
Tá. 
Tabhair dom é le do 
thoil. 
Seo duit. 
Go raibh maith 
agat. 

(sa chlós) 
Ar mhaith leat imirt 
(liom)? 
Ba mhaith. Cén cluiche? 
  . 
Tá tusa air! 
Tá tú gafa. 

(timpist sa chlós, 
triúr ag teastáil) A 
mhúinteoir, tá 
   ag caoineadh. 
Céard a tharla? 
Bhí mé ag rith 
agus bhrúigh 
   mé. 
Tar anseo   . 
Céard a rinne mé? 
(Cf cluichí teanga) 
Bhrúigh tú   . 
Tá brón orm. 

(ar maidin – mamaí 
agus    
=>múinteoir) 
An bhfuil tú réidh? Níl 
mo    agam. 
Cá bhfuil sé? 
Níl a fhios agam. Déan 
deifir. Beidh tú déanach. 
Tá mé ag teacht! 
Tá tú déanach. Tá 
brón orm. 
An bhfuil nóta agat? 
Seo duit. 

Bia (bosca lón) 
Ba mhaith liom 
  . / An bhfuil 
   agat? 
Níl    agam / 
Seo duit. 
(arís agus arís) 

(lón) 
Cad atá agat don lón? 
   agus   . 
Is fuath liom   . 
Ach tá    agam. 
An dtabharfaidh tú 
ceann dom? 
Seo duit. 
Go raibh maith agat. 
(Supermacs/McDonalds) Ba 
mhaith liom    agus 
  . 
Ceart go leor. Sin    
Euro le do thoil.Seo duit. 

(Sa bhialann- ag 
ordú [freastalaí agus 
custamaer] ) Céard 
ba mhaith leat? 
Ba mhaith liom 
   agus   . 
[tá brón orm, níl aon  
  againn] 
Agus don mhilseog? 
Ba mhaith liom 
  . 
An mbeidh tae nó 
caife agat? 

(Sa bhialann- ag 
gearán) 
Freastalaí! 
Sea. An bhfuil gach rud 
ceart go leor? Níl. Bhí an  
  fuar 
agus tá blas uafásach ar 
an   . 
Tá brón orm. 
Gheobhaidh mé    
nua duit. 
Níl mé sásta ar chor ar 
bith. Ba mhaith liom 
labhairt leis an 
mbainisteoir. 



 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

An Teilifís An maith leat 
  ? (tráthchlár) Is/Ní 
maith liom. 

nó 
Ní maith liom    
ach is maith liom 
  . 
[Tá    go 
hiontach] 

(sa seomra teilifíse) 
Cad atá ar siúl?   . 
Go hiontach! / Yeuch! 
Is breá liom/Is fuath liom 
  . 
An bhfuil cead agam 
athrú? 

Cá bhfuil an 
cianrialtán? Cén 
fáth? 
Ba mhaith liom/ 
Táim ag iarraidh 
féachaint ar   . 
Ach is fuath liom 
  . Bhí mise 
anseo ar dtús! 
Tabhair dom an 
cianrialtán!….. 

(Agallamh Beirte) 
An bhfaca tú    
aréir? 
Ní fhaca. Céard a 
tharla? 
Bhí sé go hiontach! 
Nuair a tháinig    
isteach……. 
Bhí ormsa féachaint ar 
an Nuacht mar….. Mí-
ádh! 

 
nó 

Cluiche Tomhais: Cé 
mise? Réaltóg scannán. 
Cén aois thú. Cá bhfuil 
cónaí ort? An mbíonn tú 
ag canadh?...... 

Siopadóireacht (Siopa sa 
seomra) 
Dia duit. Dia is 
Muire duit. 
Ba mhaith liom 
   [agus   ]. 
Seo duit. [Níl    
agam] 
Go raibh maith 
agat. 
Slán 

(Sa siopa) 
An bhfuil cead agam    
a cheannach? Tá. 
Ba mhaith liom   . 
Sin    Euro le do thoil. Níl 
ach    agam. 
Cuir ar ais é. 
Ba mhaith liom   . 

(le cara) 
Cá bhfuil tú ag 
dul? 
Go dtí an t- ionad 
siopadóireachta? Cén 
fáth? (cf Cluichí 
Teanga) Chun    
a cheannach. 
An féidir liom dul 
leat? Is féidir, 

(CD) 
Cá bhfuair tú an CD? I  
 . 
Cá bhfuair tú an t- 
airgead? 
Ó m’airgead póca. An 
dtabharfaidh tú dom é 
don oíche? Ceart go 
leor ach bí cúramach 
leis. 



 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

   cinnte. 
Caithfidh mé ceist 
a chur ar mo  
 . 
Feicfidh mé thú! 

 

Caitheamh 
Aimsire 

(mím – 
gníomhaíochtaí – 
siúl, rith, snámh, 
eitilt..) An féidir 
leat 
  ? 
Is féidir liom   . 
Féach! 

Cad atá agat? 
Tá    agam. (liathróid, 
raicéad, caipín 
snámha…) 
Cá bhfuil tú ag dul? Ag 
(imirt)    
An cead agam dul leat? 
Ceart go leor. 

(Pictiúrlann) 
Ar mhaith leat dul 
go dtí an 
phictiúrlann? Cad 
atá ar siúl? 
  . 
Tá an scannán sin 
go hiontach. Tá  
  ann. 
Caithfidh mé ceist a 
chur ar mo     faoi. 
Cuir text chugam! 
Feicfidh/cífidh mé 
thú! 

(Agallamh le 
tuairisceoir teilifíse. 
Tusa an captaen.) 
Céard a cheap tú faoin 
gcluiche? 
Bhí sé go hiontach. Fuair  
  cúl iontach. 
Agus céard faoi   ? 
Níor imir sé go maith. An 
raibh tú sásta leis an 
réiteoir? 
Ceapaim go raibh sé 
ceart go leor…. 



 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Éadaí An bhfuil tú 
fuar? Tá. Cuir 
ort do chóta. 
An bhfuil tú te? Tá. 
Bain díot do chóta. 

An bhfuil    nua agat? 
Tá. 
Cá bhfuair tú é? I__. 
Tá sé go deas. 
An bhfuil    agat?.... 

(éadaí ró-bheag) 
Tá mo    ró- 
bheag. An bhfuil mé 
in ann ceann nua a 
cheannach? 
An bhfuil airgead 
agat? 
Níl. 
Rachaidh mé leat go 
dtí   . 
Ach tá    deasa i 
  . 
Tá siad ró-dhaor. 
Ach níl aon rud deas 
i    

(argóint ar an tsráid – 
geansaí stróicthe) Féach 
céard a rinne tú! 
Ní dhearna mise aon rud. 
Stróic tú mo 
gheansaí! 
Níor stróic. Tharraing 
tusa é. 
Caithfidh tú ceann nua 
a cheannach dom. 
Ní chaithfidh. Tá an locht 
ort féin. 

An Aimsir An bhfuil cead 
agam dul 
amach? 
Níl, tá sé    (ag 
cur báistí/ 
fuar…) 
Tá cóta orm. 
Slán. 

(ar an bhfón) 
Haigh! Cé atá ag caint? 
   anseo. 
An bhfuil tú ag teacht 
amach? Níl. 
Cén fáth? 
Tá sé ag cur báistí. 
Ceart go leor. Slán. 

(trioblóid) 
Cén fáth go bhfuil tú 
fliuch? 
Bhí sé ag cur 
baistí! 
Ach bhí tú ar an 
mbus. 
Chaill mé an bus. 
Conas? 
Bhí mé déanach 

(ag gearán le lucht na 
haimsire) 
Dia duit. Dia is Muire duit. 
Ba mhaith liom gearán a 
dhéanamh leat. 
Céard? 
Bhí sé ag cur baistí 
inné! 



 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

   ag fágáil na 
scoile. Cén 
fáth? Rinne 
mé 
dearmad ar mo 
  . 

Sea. 
Ach dúirt tú go mbeadh an 
ghrian ag taitneamh! 
Bhí an ghrian ag 
taitneamh i 
nGaillimh. 
Ach níl mé i mo 
chónaí i nGaillimh. Mí-
ádh! 

Ócáidí Speisialta (Lá Breithe) 
Fáilte romhat! 
Seo duit 
bronntanas! Cad 
atá sa mhála? 
  . (Cf Cluichí 
Teanga) Go raibh 
maith agat! 

(An Nollaig) 
Cad é sin? 
Is    é. Fuair mé é don 
Nollaig. 
Féach. Fuair mise    
agus   . 
An féidir liom súgradh leat? 
Is féidir. 

(Laethanta 
Saoire) 
Cá bhfuil tusa ag dul 
ar do laethanta 
saoire? Go dtí   . 
Cathain? 
Mí   . [i gceann 
  ] 
Tá an t-ádh leat! Cá 
bhfuil tusa ag 
dul? 
Go dtí……. B’fhearr 
liom dul go dtí  ____. 

(ar an bhfón) 
Haigh!    anseo. 
An mbeidh tú ag an 
gceolchoirm? 
Cé atá ag seinnt? 
Na   . Beidh sé ar 
fheabhas! 
Ní féidir liom dul. 
Cén fáth? 
Caithfidh mé    a 
  . 
Ceart go leor. 

 


