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NÍOS MÓ NÁ 101 BEALACH LE MAITH THÚ A RÁ! 

 
Is maith linn ar fad moladh a fháil. Seo roinnt frásaí is féidir linn a úsáid chun ár ndaltaí a mholadh, ach is frásaí iad freisin is féidir 
linn a thabhairt dár ndaltaí chun go mbeidh siad in ann moladh a thabhairt dá chéile. Cuir do chuid féin leis an liosta! 
 

Iontach! Tá sé sin go maith! Rinne tú go leor oibre inniu 

Ar fheabhas! 
Táim sásta tú a fheiceáil ag obair mar 
sin 

Tá an ceart agat! 

Thar barr! An bhfuil tú bródúil as an dea-obair? Tá sé agat anois 

Thar cionn! Sin an chaoi lena dhéanamh Sin an chaoi 

Conas a rinne tú é sin? Tá tú ag foghlaim go leor An-mhaith – seo do dhuais 

Tá sé sin níos fearr! Tá sé níos fearr anois ná riamh Tá sé agat anois! 

Táim an-tógtha leis sin! Is mór an feabhas é sin An-obair go deo ar bun agaibh! 

Rinne tú obair den scoth inniu! Ar fheabhas ar fad! Is iontach an fhoireann sibh! 

Tá éacht déanta agat! Tá sé oibrithe amach agat anois! Tá ag éirí go maith leat ansin. 

B’iontach an rud a rinne tú ansin! Thar barr! Go hiontach ar fad! 

Tá sé go hiontach gur féidir liom brath 
ort! 

An-jab déanta agat ansin! An-obair agat ansin! 

Tá an rogha ceart déanta ansin agat! Tá tú ag obair an-tapa inniu! 
Tá dul chun cinn iontach á dhéanamh 
agat! 

Tugaim faoi deara an feabhas atá ort Sin é! Sin chomh maith agus a rinne tú riamh! 

Tá tú fiú amháin níos fearr ná mar a 
cheap mé a bheifeá 

D'oibrigh tú amach an-tapa é Tá tú ag déanamh go maith! 

Nach iontach an rud é nuair a oibríonn 
gach rud amach 

Chuimhnigh tú! Lean ort! 

Rinne tú thar barr ansin Tá an-fheabhas ag teacht ort! Tá sé sin an-deas! 

Níl do shárú le fáil Ceapaim go bhfuil sé agat anois Wow!  

Sin é! Obair den scoth! Coinnigh ort leis an obair den scoth  

Maith thú! Is maith liom é sin! I bhfad níos fearr! 

Tá tú ag feabhsú gach lá 
Ní fhéadfainn é a dhéanamh níos fearr 
mé féin 

Maith thú! 

Iontach! Anois, sin jab den scoth An-smaoineamh! 

Bhí a fhios agam go mbeifeá in ann 
aige! 

Rinne tú go han-mhaith ansin Tá an ceart ar fad agat! 

Lean ort ag obair, tá sé ag feabhsú! Comhghairdeas Iontach! 

Tá ag éirí go hiontach leat! Obair den scoth a bhí ansin! An-deas ar fad 

Tá tú ag obair an-chrua inniu! Díreach ceart! Níl stró ort leis sin 

Sin an chaoi lena dhéanamh! Éachtach! An-mhaith! 

Iarracht mhaith! Lean ort ag triail i 
gcónaí! 

Sin an ceann is fearr fós! Bhí sé sin go hiontach! 

Is tú an dalta is fearr atá agam! Is maith a chuimhnigh tú air! Ar fheabhas! 

Ní choinneoidh tada anois tú! Níor chaill tú oiread is rud amháin! Tá an obair sin an-deas! 

Tá leat anois! 
Comhghairdeas leat! Tá sé déanta 
agat! 

Maith an cailín / buachaill 

Tá tú an-mhaith aige sin! Is dóigh go raibh tú ag cleachtadh Tá gach rud ceart agat. 

Is cinnte go ndearna tú an-obair inniu! Maith thú! Tá an obair seo go hálainn 



Táim chomh bródúil asat! Is céim sa treo ceart é sin! Rinne tú sár-obair inniu 

Tá tú ag foghlaim go tapa! Tá tú ag dul sa treo ceart anois! Tá mé an-sásta leis an obair seo 

Tá sé agat! Sin an-obair uait ansin! Comhghairdeas! 
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