Lesson 9b
root
1

2

3

4

5

6

7

8

9

past tense

habitual present

future tense

verbal noun vn

d’athraigh mé

athraím

athróidh mé

ag athrú

athraigh change

I change

I will change

changing

I changed
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verbal adjective vadj

athraithe
(was) changed

bhailigh mé

bailím

baileoidh mé

ag bailiú

bailithe

bailigh gather

I gather

I will gather

gathering

(were) gathered

cheannaigh mé ceannaím

ceannóidh mé

ag ceannach

ceannaithe

ceannaigh buy

I will buy

buying

d’fhiafraigh mé fiafraím

fiafróidh mé

ag fiafraí

fiafraigh enquire

I will enquire

enquiring

I gathered

I bought

I asked

I buy

I enquire

thosaigh mé

tosaím

tosóidh mé

ag tosú

tosaigh begin

I begin

I will begin

starting

I began

d’éirigh mé

éirím

éireoidh mé

ag éirí

eirigh get up

I get up

I will arise

rising

I got up

chuidigh mé

cuidím

cuideoidh mé

ag cuidiú

cuidigh help

I help

I will help

helping

I helped

(was ) bought

fiafraithe
(was ) asked

tosaithe
(was) begun

éirithe
(is) arisen

d’imigh mé

imím

imeoidh mé

ag imeacht

imithe

imigh leave

I leave

I will leave

leaving

(has) left

dúisím

dúiseoidh mé

ag dúiseacht

dúisithe

I wake up

I will wake up

awaking

(was) awoken

teastaíonn*

teasteoidh*

ag teastáil

needs

will need

needing

I left

dhúisigh mé
dúisigh awaken

10

(A) Learn 1st person of each verb across (horizontally)

I woke up

theastaigh*
teastaigh be in need

needed

(B) Learn the sample verbs down through each person singular and plural
d’athraigh mé
d’athraigh tú
d’athraigh sé/sí
d’athraíomar
d’athraigh sibh
d’athraigh siad

athraím
athríonn tú
athraíonn sé / sí
athraímid
athraíonn sibh
athraíonn siad

athróidh mé
athróidh tú
athróidh sé / sí
athróimid
athróidh sibh
athróidh siad

thosaigh mé
thosaigh tú
thosaigh sé / sí
thosaíomar
thosaigh sibh
thosaigh siad

tosaím
tosaíonn
tosaíonn
tosaímid
tosaíonn
tosaíonn

tosóidh mé
tosóidh tú
tosóidh sé / sí
tosóimid
tosóidh sibh
tosóidh siad

d’imigh mé
d’imigh tú
d’imigh sé / sí
d’imíomar
d’imigh sibh
d’imigh siad

imím
imíonn
imíonn
imímid
imíonn
imíonn

tú
sé / sí
sibh
siad

tú
sé / sí
sibh
siad

imeoidh mé
imeoidh tú
imeoidh sé / sí
imeoimid
imeoidh sibh
imeoidh siad

Lesson 9b
root
1

past tense

d’aithin mé
aithin recognise

2

8

9

10

aithním

aithneoidh mé

ag aithint

I recognise

I will recognise

recognising

ceanglaím

ceanglóidh mé

ag ceangailt

ceangailte

I tie

I will tie

tying

(was) tied

I will learn

learning

labhraím

labhróidh mé

ag labhairt

I speak

I will speak

speakig

I learn

(was) recognised

foghlamtha
(was ) learned

labhartha
(was ) spoken

freagróidh mé

ag freagairt
answering

imrím

imreoidh mé

ag imirt

I played

I play

I will play

playing

insím

inseoidh mé

ag insint

I told

I tell

I will tell

telling

osclaím

osclóidh mé

ag oscailt

oscailte

I open

I will open

opening

opened

I opened

tarraingím

tarraingeoidh mé ag tarraingt

I pulled

I drag, draw

I will drag, draw

dragging, drawing

taitníonn*

taitneoidh*

ag taitneamh

shone, enjoyed

shines, enjoys

I will enjoy

shining

thaitin*
taitin shine, enjoy

foghlaimeoidh mé ag foghlaim

aitheanta

I will answer

tharraing mé
tarraing drag, draw

verbal adjective vadj

freagraím

d’oscail mé
oscail open

verbal noun vn

I answer

d’inis mé
inis tell

future tense
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I answered

d’imir mé
imir play a game

7

I spoke

d’fhreagair mé
freagair answer

6

I learned

labhair mé
labhair speak

5

I tied

habitual present

d’fhoghlaim mé foghlaimím
foghlaim learn

4

I recognised

cheangail mé
ceangail tie

3

(A) Learn 1st person of each verb across (horizontally)

freagartha
(was) answered

imeartha
(was) played

inste
told

tarraingthe
(was) dragged, drawn

(B) Learn the sample verbs down through each person singular and plural
d’imir mé
d’imir tú
d’imir sé / sí
d’imríomar
d’imir sibh
d’imir siad

imrím
imríonn
imríonn
imrímid
imríonn
imríonn

d’inis mé
d’inis tú
d’inis sé / sí
d’insíomar
d’inis sibh
d’inis siad

insím
insíonn
insíonn
insímid
insíonn
insíonn

d’oscail mé
d’oscail tú
d’oscail sé / sí
d’osclaíomar
d’oscail sibh
d’oscail siad

osclaím
osclaíonn
osclaíonn
osclaímid
osclaíonn
osclaíonn

tú
sé / sí
sibh
siad

tú
sé / sí
sibh
siad

tú
sé / sí
sibh
siad

imreoidh mé
imreoidh tú
imreoidh sé / sí
imreoimid
imreoidh sibh
imreoidh siad
inseoidh mé
inseoidh tú
inseoidh sé / sí
inseoimid
inseoidh sibh
inseoidh siad
osclóidh mé
osclóidh tú
osclóidh sé / sí
osclóimid
osclóidh sibh
osclóidh siad

Lesson 9b

The sentences below are used in the game.
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A. Underline the verb in each sentence.
B. Write the root of each verb in front of the sentence.
root verb

C. Translate each sentence into English.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Dúirt mé go raibh an geata dúnta.
D'athraigh mé rothaí an chairr.
Bhailigh mé airgead ar son na scoile.
Cheannaigh m'athair carr nua.
D'fhiafraigh mé den garda cá raibh tú.
Thosaigh an ceolchoirm ar a hocht a chlog aréir.
D'éirigh mé go moch ar maidin.
Chuidigh mo mháthair liom le m'obair bhaile.
D'imigh an madra amach an doras.
Theastaigh bróga nua uaim.
Deirim paidir nuair a théim ar bhord eitleán.
Athraím mo léine tar éis dom bheith ag cur allais.
Bailím stampaí ó bhí mé óg.
Ceannaíonn m'uncail Paidí leabhar dom go minic.
Fiafraím faoin aimsir roimh dul ag bádóireacht.
Tosaíonn na rásaí ar a cúig gach tráthnóna.
Éiríonn an ghrian san oirthear.
Cuidíonn Niamh lena máthair sa ghairdín.
Imíonn an bus ar a naoi a chlog.
Teastaíonn dhá euro uaim.
D'aithin mé tú ar an bpointe.
Cheangail mé na balúin le píosa téide.
D'fhoghlaim mé an dán 'Cúl a' Tí'.
Labhair mamó leis an múinteoir.
D'fhreagair mé gach ceist sa scrúdú.
D'imir Gráinne go maith sa chluiche.
D'inis an seanfhear scéal dúinn.
D'oscail mé doras na scoile.
Tharraing mé cearnóg i mo chóipleabhar.
Thaitin an ceolchoirm go mór linn.
Aithníonn ciaróg, ciaróg eile.
Ceanglaíonn na fir na báid leis an gcé.
Foghlaimím ceacht nua gach lá.
Labhraím le mo chol ceathrar san Astráil ar 'Skype'.
Freagraíonn mo mhadra don t-ainm Isaac.
Imríonn an chlann cártaí sa gheimhreadh.
Insíonn daideo scéalta do na páistí.
Osclaím an fhuinneog chun aer úr a ligean isteach.
Tarraingím pictúir le peann luaidhe.
Taitníonn ceol tradisiúnta liom.

