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Brollach

Tá tábhacht ar leith ag baint leis an gcúrsa comhtháite teagaisc seo, Séideán Sí. Is fada a leithéid
ag teastáil chun freastal cóir a dhéanamh ar riachtanais an oideachais trí mheán na Gaeilge sa
Ghaeltacht agus ar fud na tíre i gcoitinne. Tuigeadh le fada go raibh easnaimh shuntasacha sa
soláthar a bhí á dhéanamh ina leith. Dá réir sin, tá an-áthas orm gur shocraigh mo Roinnse
ar thacaíocht a thabhairt don tionscadal seo chun tabhairt go cuimsitheach faoi chuid de na
fadhbanna bunúsacha a bhaineann le soláthar an oideachais trí mheán na Gaeilge.
Is léir gur i méid atá an t-éileamh ag dul maidir le soláthar acmhainní den saghas seo.
Ba dhúshlán nár bheag é do mo Roinnse féachaint chuige go gcuirfí raon oiriúnach acmhainní
ar fáil a shásódh ardchaighdeán oideachais an lae inniu. D’éirigh linn é sin a dhéanamh trí
fhoireann oidí a chur le chéile a raibh taithí luachmhar acu ar theagasc i scoileanna sa
Ghaeltacht agus i scoileanna lán-Ghaeilge sna ceithre chúige. Fágann sin go bhfuil rian láidir
den dúchas ar an saothar seo a shaibhreoidh cumas teanga na ndaltaí de réir na canúna is fearr
a oireann dóibh. Molaim a saothar go hard. Molaim chomh maith, an dua a chaith fiche scoil
go fonnmhar le linn dóibh a bheith ag píolótú gnéithe dá bhfuil sa phacáiste teagaisc seo. Níl
amhras orm ná gur obair cheannródaíoch den scoth a bhfuil déanta eatarthu ar fad.
Níorbh fhéidir an obair stairiúil seo a dhéanamh, áfach, gan nasc torthúil a chothú idir teoiric
na teangeolaíochta agus teagasc na Gaeilge sa seomra ranga. Dá thoradh sin, táimid faoi
bhuanchomaoin ag líon mór de chomhairleoirí teanga a thacaigh go fial fonnmhar le foireann
na ndearthóirí le linn dóibh a bheith i mbun oibre. Tá súil agam go leanfar leis an gcur chuige
comhoibritheach seo feasta agus sinn ag leanúint lenár n-iarrachtaí chun freastal níos iomláine
a dhéanamh ar an oideachas trí mheán na Gaeilge.
Is onóir ar leith dom, mar Aire Oideachais agus Eolaíochta, iomlán mo thacaíochta a thabhairt
don saothar seo a bheidh chomh lárnach sin i mbuanú na Gaeilge mar ghné ríthábhachtach
den saol nua-aimseartha ina mairimid.

Nollaig Ó Díomasaigh T.D.
Aire Oideachais agus Eolaíochta

V

Admhálacha

Is í seo an chéad uair ar cuireadh cúrsa comhtháite Gaeilge ar fáil do scoileanna Gaeltachta
agus do scoileanna lán-Ghaeilge na tíre.
Tá a bhfuil sa chúrsa seo bunaithe ar na téamaí atá leagtha síos i gCuraclam na Bunscoile –
Gaeilge (1999).
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta a mhaoinigh an tionscadal ina iomláine.
Foireann dearthóirí curaclaim a bhfuil taithí fhada teagaisc acu i scoileanna Gaeltachta agus i
scoileanna lán-Ghaeilge a chuir an cúrsa ar fáil le cúnamh fial ó líon mór saineolaithe mar atá
luaite anseo thíos.
An Gúm (Foras na Gaeilge) a d’fhoilsigh an t-ábhar.
Ionad Oideachais Dhún na nGall a bhí i mbun an tionscadal a riar.

F OIREANN D EARTHÓIRÍ Á ISEANNA T EAGAISC

NA

G AEILGE (2003-2004)

Máire Uí Dhufaigh, Scoil Chaomháin, Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
(Comhordaitheoir an tionscadail)
Gobnait Uí Chonchubhair, S. N. an Ghleanna, An Daingean, Co. Chiarraí
Siobhán Mhic Gearailt, Scoil Chrónáin, Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath
Uinsionn Ó Domhnaill, S. N. An Chillín, Inbhear, Co. Dhún na nGall (go Nollaig 2003)
Anna Ní Chartúir, S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus, Co. na Gaillimhe
Áine Ní Shioradáin, Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimh
Brídín Nic Uiginn, Scoil Cholmcille, Carraig Airt, Co. Dhún na nGall
Siobhán Ní Dhúill, Gaelscoil na Cille, Cill Dhéagláin, Co. na Mí

C OISTE S TIÚRTHA

AN

T IONSCADAIL

Muireann Ní Mhóráin, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
(Cathaoirleach)
Sally Bonner, Ionad Oideachais Dhún na nGall
Seosamh Ó Murchú, An Gúm (Foras na Gaeilge)
Máire Uí Dhufaigh, Comhordaitheoir an tionscadail

C OISTE C OMHAIRLEACH

AN

T IONSCADAIL

Pádraig Ó Duibhir, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
(Cathaoirleach)
An Dr John Harris, Coláiste na Tríonóide (ITÉ go 2004)
Cathal de Paor, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Fionnbarra Ó Tuama, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
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Seosamh Mac Ionmhain, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
Pól Ó Cainín, ITÉ / An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Máire Uí Dhufaigh, Comhordaitheoir an tionscadail
Gobnait Uí Chonchubhair, Ball d’fhoireann Dhearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge
Chuir siad seo a leanas comhairle thábhachtach ar fáil do na dearthóirí chomh maith:
An Dr Tina Hickey, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (ITÉ go 2004)
Jane Kelly / Máirín Ní Chartúir / Clíodhna Furlong, Clár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile
Dónall Ó hAiniféin / Niamh Ní Mhaoláin, Gaelscoileanna Teo.
Máirín Ní Broin, Príomhoide, Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin
Siobhán Ní Chathaláin-McGovern / Máire Ní Bhaoill, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
Tomás Ó Ruairc / Séamus Ó Néill, Coláiste Froebel
An Dr Ailbhe Ní Chasaide, Coláiste na Tríonóide
Eibhlín Ní Scannláin, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Is ó Niamh Scully, mac léinn i gColáiste Oideachais Froebel, a tháinig an bunsmaoineamh do
na cluichí focal ‘Sa Bhaile’.

T ÁSTÁIL

AR

C HEACHTANNA

Rinneadh tástáil ar chuid de na ceachtanna do chúrsa comhtháite Rang a hAon i scoileanna
Gaeltachta agus i scoileanna lán-Ghaeilge.
An Dr David Tuohy a rinne anailís ar na ceistneoirí a líon na múinteoirí isteach.
Is iad seo a leanas na scoileanna a ghlac páirt sa tástáil:
Scoil an Ghleanna, Na Gleannta, Daingean Uí Chúis, Co. Chiarraí
Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh, Trá Lí, Co. Chiarraí
Scoil Laichtín Naofa, Cill na Martra, Co. Chorcaí
Scoil Cholmcille, Duibhlinn Riabhach, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall
Scoil Náisiúnta Leitir Mealláin, Leitir Mealláin, Co. na Gaillimhe
Scoil Náisiúnta Ghob an Choire, Acaill, Co. Mhaigh Eo
Scoil Náisiúnta na hAirde Móire, An Aird Mhóir, Cill Chiaráin, Co. na Gaillimhe
Scoil an Athar Uí Ghramhnaigh, Ráth Cairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí
Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimh
Gaelscoil Iarfhlatha, Tuaim, Co. na Gaillimhe
Gaelscoil Charraig Uí Leighin, Carraig Uí Leighin, Corcaigh
An Mhodh Scoil, Bealach Uí Chonaill, Luimneach
Scoil Lorcáin, Baile na Manach, Co. Átha Cliath
Scoil Mhic Easmainn, Ráth Rónáin, Trá Lí, Co. Chiarraí
Gaelscoil Adhamhnáin, Gleann Cearra, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall

VIII

Réamhrá

Tá an cúrsa seo, Séideán Sí, bunaithe ar chur chuige cumarsáideach. Dá bhrí sin is ar an bpáiste
féin, ar na riachtanais teanga atá aige agus ar a chuid ábhar spéise féin atá an phríomhbhéim.
Cúrsa comhtháite, páistelárnach, taitneamhach atá ann a chuideoidh le forbairt na teanga,
na cognaíochta, na mothúchán agus na samhlaíochta ag an bpáiste. Chun go rachaidh an cúrsa
seo chun sochair mar is ceart do na daltaí is gá na míreanna ar fad atá sa phacáiste a úsáid
ar bhealach córasach. Is ar scoileanna Gaeltachta agus ar scoileanna lán-Ghaeilge atá an cúrsa
dírithe.

T ÉAMAÍ
Tá na ceachtanna sa leabhar seo bunaithe ar na téamaí in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999).
Is iad seo na téamaí:
Ócáidí Speisialta, An Scoil, Caitheamh Aimsire, An Aimsir, Sa Bhaile, Siopadóireacht,
Mé Féin, An Teilifís, Éadaí
Fo-théamaí de chuid ‘Ócáidí Speisialta’ is ea iad seo a leanas:
Ag Bogadh Tí, An Zú, An tSamhain, An Nollaig, Na Síoga
Moltar na téamaí a chur i láthair san ord ina bhfuil siad sa leabhar seo más féidir. Tá
leorsholáthar ceachtanna ar fáil anseo le freastal ar na réimsí éagsúla cumais. Dá bhrí sin is
faoin múinteoir féin atá sé tarraingt ar a shaineolas féin i roghnú na gceachtanna chun freastal
ar riachtanais na ndaltaí.

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Is é aidhm gach ceachta feidhm teanga ar leith a thabhairt chun críche. Is é atá i gceist le
‘feidhm teanga’ an úsáid a bhaintear as an teanga chun cuspóir cumarsáide ar leith a bhaint
amach. Na feidhmeanna teanga atá luaite leis na ceachtanna seo, tá siad ag teacht leis na
feidhmeanna atá molta do na scoileanna Gaeltachta agus do na scoileanna lán-Ghaeilge
in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999), lgh 78-84.

E ISEAMLÁIRÍ
Is faoin gceannteideal seo a thugtar samplaí den chaint a úsáidtear chun feidhm teanga a
chomhlíonadh. Cuirtear béim ar an gcaint nádúrtha agus ar an bhfreagra gairid ar cheist. Is
minic a léirítear rogha teanga i gcló iodálach idir lúibíní cearnacha, e.g. Tá … uaimse [de dhíth
ormsa / ag teastáil uaimse]. An bhfuil sé agatsa, a …(ainm dalta)? Is éard atá i gceist go gcuirfidh an
múinteoir ceann amháin de na nathanna nó de na focail atá i gcló iodálach idir lúibíní
cearnacha in áit na bhfocal atá sa chló trom más mian leis.
Dá dtarlódh nach mbeadh baint ag na focail a luaitear sna heiseamláirí le saol nó le
timpeallacht an dalta ba cheart don mhúinteoir focail níos oiriúnaí a úsáid. Moltar tús áite
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a thabhairt i gcónaí do riachtanais teanga agus d’ábhar spéise na ndaltaí féin agus aon athrú
cuí a dhéanamh ar eiseamláir dá réir.
Má thugann an múinteoir faoi deara le linn an cheachta nach sealbhaíonn na daltaí an
eiseamláir mar is ceart ba chóir dó / di dul siar ar an eiseamláir sin arís i ndeireadh na
tréimhse. Chun tairbhe cheart a bhaint as an gcúrsa tá sé riachtanach go mbainfí úsáid rialta as
na heiseamláirí sa leabhar seo i gcomhthéacsanna eile taobh amuigh den cheacht Gaeilge féin.
Ní chuirtear na heiseamláirí ar fáil i ngach cás. I gcuid de na ceachtanna luaitear go bhfuil
na heiseamláirí ‘le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí’. Sna cásanna seo
iarrtar ar an múinteoir éisteacht leis na daltaí le linn dóibh a bheith i mbun drámaíochta
nó i mbun díospóireachta agus eiseamláirí a mhúineadh de réir na riachtanais teanga a léirigh
na daltaí agus iad ag caint. Moltar go ndéanfadh an múinteoir féin clárú ar an heiseamláirí sin
san áit sa cheacht a bhfuil spás fágtha chuige.

Á ISEANNA
Déantar cur síos faoin gceannteideal seo ar na háiseanna teagaisc a bheidh ag teastáil chun
ceacht áirithe a mhúineadh. Uaireanta bíonn tagairt do leathanach in Mo Leabharsa, do phóstaer
nó don dlúthdhiosca. Glactar leis, dar ndóigh, go n-úsáidfidh an múinteoir na háiseanna seo ar
bhealaí breise chomh maith, de réir mar a oireann dá rang féin. Uaireanta is fíorábhar a bhíonn
mar áis teagaisc, bréagáin nó éadaí na ndaltaí féin, mar shampla. Is iondúil nach liostaítear
áiseanna don Fhorleathnú. Is faoin múinteoir féin iad sin a roghnú agus a chur ar fáil.
Tá liosta de na heiseamláirí, na rainn agus na hamhráin a múineadh i gcúrsa na Naíonán Mór
le fáil ag cúl an leabhair seo mar áis don dul siar.
Mo Leabharsa (Leabhar an Dalta C)
Tá an t-ábhar ar fad in Mo Leabharsa ag brath ar na ceachtanna in Cúrsa Comhtháite Gaeilge. Dá bhrí
sin moltar é a úsáid i dteannta an leabhair seo i gcónaí.
I gcás cúrsa comhtháite Rang a hAon tá trí leagan de Mo Leabharsa curtha ar fáil, ceann do gach
mórchanúint.
An Dlúthdhiosca
Tá sé an-tábhachtach go dtabharfaí deis do na daltaí éisteacht le fuaimeanna, le rithim agus
le comhréir nádúrtha na Gaeilge. Baineann an t-ábhar ar fad ar an dlúthdhiosca leis na
ceachtanna sa leabhar seo. Is ag úsáid rialacha litrithe agus gramadaí an Chaighdeáin Oifigiúil
is mó a scríobhadh na scripteanna a bhaineann leis an dlúthdhiosca (féach Nóta Faoin
Eagarthóireacht). Táthar ag súil leis áfach, agus iad ag léamh script an dlúthdhiosca,
go bhfuaimneoidh múinteoirí na focail de réir a gcanúna féin, chun aitheantas a thabhairt
do stádas na teanga labhartha.
Dhá dhlúthdhiosca a théann leis an leabhar seo. Tá na dánta agus na hamhráin le fáil
ar Dhlúthdhiosca 1. Meascán canúintí atá le cloisteáil ar an dlúthdhiosca seo. Ar Dhlúthdhiosca
2 atá na scéalta, na sceitsí agus na tascanna éisteachta. Tá trí leagan ann den dlúthdhiosca seo,
ceann do gach mórchanúint. Agus na dlúthdhioscaí á thaifead, tugadh treoir do na cainteoirí
gach téacs a léamh ina gcanúint féin agus ar luas nádúrtha na cainte.
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C UR C HUIGE
Is sa tréimhse réamhchumarsáide a mhúintear na heiseamláirí. Ní thugtar treoir sa leabhar
seo ó thaobh modhanna múinte na n-eiseamláirí de, cé go ndéantar moltaí uaireanta maidir le
húsáid geáitsí nó le húsáid póstaeir. Tá saoirse mhodheolaíochta ag an múinteoir agus moltar
réimse modhanna múinte a úsáid. Is iad seo na modhanna a ndéantar tagairt dóibh in
Treoirlínte do Mhúinteoirí (Curaclam na Bunscoile – Gaeilge, 1999), lgh 64-67:
• an modh díreach
• modh na sraithe
• modh na lánfhreagartha gníomhaí
• an modh closlabhartha
• an modh closamhairc
• modh na ráite
Sa tréimhse chumarsáide úsáidtear straitéisí difriúla agus comhthéacsanna éagsúla chun suim
na ndaltaí a choinneáil agus iad páirteach i ngníomh fíorchumarsáide. Bíonn deis acu
na heiseamláirí atá foghlamtha acu a úsáid go cumarsáideach chun a dtuairimí féin a chur
in iúl nó tasc ar leith a chur i gcrích. I measc na dtascanna tá cluichí cainte, tascanna éisteachta,
rólghlacadh, dánta, amhráin, cluichí boird, drámaíocht, agus gníomhaíochtaí in Mo Leabharsa.
Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh an múinteoir nach gá cloí go docht leis na céimeanna
teagaisc atá luaite leis na tascanna.
Sa tréimhse iarchumarsáide buanaítear an obair trí dhaingniú na n-eiseamláirí. Tá
fíorthábhacht ag baint leis an athchúrsáil teanga sa chúrsa seo. D’fhéadfaí a rá go mbíonn
an iarchumarsáid ar siúl go leanúnach sa scoil Ghaeltachta / scoil lán-Ghaeilge mar go
n-úsáidtear an Ghaeilge mar theanga an teagaisc.
Má thugtar faoi deara agus na daltaí ag labhairt go neamhfhoirmiúil go bhfuil eiseamláir
a múineadh ligthe i ndearmad acu moltar dul siar ar an gceacht inar múineadh an eiseamláir
sin ar dtús.
Chomh fada agus a bhaineann sé leis na cainteoirí líofa is cuid den iarchumarsáid roinnt de
na gníomhaíochtaí a luaitear leis an bhForleathnú (féach An Forleathnú).
Glactar leis má tharlaíonn go bhfuil straitéis níos oiriúnaí ag múinteoir chun eiseamláir a chur
i bhfeidhm go cumarsáideach go n-úsáidfidh sé an straitéis sin in áit na straitéise atá molta
sa leabhar seo.
Scéalta agus Sceitsí
Tumadh teanga atá i gceist leis na scéalta agus le cuid de na sceitsí. Níltear ag súil leis go
dtuigfeadh na daltaí atá ag foghlaim na Gaeilge mar dhara teanga gach uile fhocal iontu.
Ní luaitear eiseamláirí leis na scéalta de bharr gurb iad an éisteacht agus an taitneamh
na príomhchuspóirí atá leo.
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A N F ORLEATHNÚ
Is do dhaltaí a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus a bhfuil dúshlán breise uathu an Forleathnú
tríd is tríd. Fágtar faoin múinteoir é cinneadh a dhéanamh maidir leis na daltaí sa rang
a mbeadh an Forleathnú oiriúnach dóibh. Tá sé fíorthábhachtach go bhfaigheadh na daltaí,
ar cainteoirí dúchais iad, ionchur ón múinteoir féin chun a gcumas sa teanga a fhorbairt.
Tá sé tábhachtach chomh maith go dtabharfaí gach deis dóibh a bheith ag obair
ina mbeirteanna agus ina ngrúpaí le daltaí eile atá ar comhlíofacht leo féin.
Is i ndeireadh an cheachta a thabharfar faoin bhForleathnú. Is faoin múinteoir a bheidh sé cibé
míreanna a oireann dá dhaltaí féin a phiocadh as an rogha atá curtha ar fáil. Níl na moltaí san
Fhorleathnú in aon ord ar leith ó thaobh deacrachta ná tábhachta de.
Is minic a thugtar rogha san Fhorleathnú maidir le stór focal / nathanna cainte. Sa chás
go dtugtar rogha tá sé i gceist go roghnóidh an múinteoir féin an focal nó an nath is oiriúnaí
do na daltaí. Cé go liostaítear roinnt focal / nathanna as na mór-Ghaeltachtaí mar chabhair
don mhúinteoir glactar leis go mbeidh focail agus nathanna eile, agus iad níos oiriúnaí
do Ghaeilge an cheantair, ag an múinteoir féin nó ag na daltaí. Tá sé ríthábhachtach
an t-aitheantas ceart a thabhairt dóibh sin agus iad a chur in ionad na bhfocal /
na nathanna atá liostaithe san Fhorleathnú de réir mar a oireann.
Bheifí ag súil leis freisin go ndéanfadh an múinteoir forbairt ar na moltaí atá tugtha
san Fhorleathnú.

N A C ANÚINTÍ
Ba cheart go mbeadh páistí na Gaeltachta bródúil as a gcanúint féin agus as na nathanna ar leith
a bhaineann lena gceantar. Cé go bhfuil iarracht déanta sa chúrsa seo ar aitheantas a thabhairt
don saibhreas, don teanga nádúrtha agus don éagsúlacht teanga atá sna Gaeltachtaí, ní fhéadfaí
na ceachtanna a chur in oiriúint do na Gaeltachtaí ar fad. Glactar leis go ndéanfaidh na múinteoirí
sna Gaeltachtaí éagsúla na hathruithe cuí chun an teanga a chur in oiriúint do Ghaeilge an cheantair
ina bhfuil siad ag teagasc. D’fhéadfadh tuismitheoirí, ar cainteoirí dúchais iad, cuidiú le múinteoirí
liostaí de nathanna cainte áitiúla, a bhainfeadh leis na téamaí éagsúla, a chur le chéile.
Ní chiallaíonn an t-ord ina liostaítear an teanga sna heiseamláirí ná san Fhorleathnú go bhfuil
tosaíocht á thabhairt do chanúint amháin thar chanúint eile.

FAD

NA G C EACHTANNA

Ós rud é go bhfuil an oiread ilghnéitheachta ag baint leis na ceachtanna múinfear cuid acu
i dtréimhse ghairid ach tá tuilleadh acu a thógfaidh cúpla lá. Nuair a luaitear tréimhse ama
le ceacht ní bhíonn ann ach treoir ghinearálta. Glactar leis go dtabharfaidh an múinteoir
breithiúnas gairmiúil ar an ábhar i gcónaí chun é a chur in oiriúint don rang.

A G O BAIR L IOM (L EABHAR

AN

D ALTA C)

AGUS

L EABHAR C ÚNTA

AN

Tá na gníomhaíochtaí sa dá leabhar seo taitneamhach agus tairbheach do na daltaí.
Cuidíonn an leabhar Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta C) le breis forbartha a dhéanamh
ar fho-scileanna na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.
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O IDE C

Sa leabhar Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta C) déantar dul siar ar na consain leathana agus ar na
gutaí gearra a múineadh in Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta A) agus ar na gutaí fada a múineadh in
Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta B). Is féidir na póstaeir a cuireadh ar fáil do Ag Obair Liom (Leabhar an
Dalta B) a úsáid don dul siar seo, agus mar áis nuair a bheidh na consain chaola á múineadh.
Múintear na consain chaola, na cnuaschonsain bunaithe ar an litir ‘r’ agus na consain
shéimhithe in Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta C) agus in Leabhar Cúnta an Oide C. Cuideoidh an obair
seo freisin le haird na ndaltaí a dhíriú ar cheartfhoghraíocht na Gaeilge. Déantar tuilleadh
oibre ar an aibítir idir aithint, scríobh agus cur in ord. Chomh maith le freastal a dhéanamh
ar na scileanna feidhmiúla tugann Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta C) deis do na daltaí forbairt
a dhéanamh ar an scríbhneoireacht chruthaitheach.
In Leabhar Cúnta an Oide C tá ábhar breise curtha ar fáil, chomh maith le moltaí maidir lena úsáid.
Tá cead ag an múinteoir cóipeanna a dhéanamh de leathanaigh an leabhair seo.
Tá póstaeir curtha ar fáil freisin chun freastal ar ghnéithe nua na hoibre i Rang a hAon.

N A L EABHAIRÍNÍ
Tá na leabhairíní bunaithe ar na tuiscintí is nuálaí ar phróiseas na léitheoireachta. Tá an ealaín
tarraingteach agus teanga nádúrtha atá sa téacs. Tá na scéalta bunaithe ar chomhthéacsanna
agus ar charachtair a mbeadh comhbhá ag an bpáiste leo. Ba cheart don mhúinteoir a chinntiú
go ndéantar comhtháthú cuí ar na ceithre scileanna (an éisteacht, an labhairt, an léamh agus
an scríobh) agus na leabhairíní in úsáid sa rang acu.
Tá treoir maidir le húsáid leabhairíní Rang a hAon curtha ar fáil (Leabhairíní Séideán Sí: moltaí –
leabhrán don oide) chun a cabhrú leis an múinteoir an comhtháthú a dhéanamh ar na ceithre
scileanna agus an oiread tairbhe agus is féidir a bhaint as na leabhairíní atá sa phacáiste.
Tá téacs na leabhairíní le fáil ar Dhlúthdhiosca 3.

N A L EABHAIR M HÓRA
Tá na Leabhair Mhóra bunaithe ar scéalta atá sa chúrsa comhtháite. Tá moltaí maidir le húsáid
na Leabhar Mór le fáil ar shuíomh PCSP ag www.pcsp.ie.

C LUICHÍ F OCAL ‘S A B HAILE ’
Bainfidh na daltaí taitneamh agus tairbhe as na cluichí seo. Tá siad bunaithe ar sheomraí an tí
agus ar na rudaí éagsúla a fhaightear iontu.

C OMHTHÁTHÚ

LE H Á BHAIR

E ILE

Ós rud é gur trí Ghaeilge a dhéantar na hábhair ar fad a theagasc sna scoileanna Gaeltachta
agus sna scoileanna lán-Ghaeilge bíonn go leor deiseanna ag na daltaí an teanga
a fhoghlaimíonn siad sa cheacht Gaeilge a úsáid i gcomhthéacsanna nua i rith an lae sa scoil.
Tá sé ríthábhachtach úsáid rialta a bhaint as na deiseanna seo ar mhaithe le cur i bhfeidhm
na n-eiseamláirí i gcomhthéacsanna nua.
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Chun go mbeadh an toradh is fearr ar an gcúrsa seo ní mór é a theagasc taobh istigh de chóras
tumoideachais ina bhfuil an Ghaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide sa scoil. Tá sé intuigthe
go múinfear an sainteanga a bhaineann le hábhair eile an Churaclaim nuair a bheidh na
hábhair sin á dteagasc.

M EASÚNÚ
Is cuid lárnach de chúrsa mar seo an measúnú. Is féidir leis an múinteoir measúnú
a dhéanamh go leanúnach ar chumas tuisceana agus cumarsáide an dalta agus an cúrsa
á theagasc (féach ‘Uirlisí Éagsúla Measúnaithe’ – Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999), lgh
146-50). Is féidir an liosta eiseamláirí ag cúl an leabhair seo, chomh maith leis na ceachtanna
ina ndéantar daingniú ar na feidhmeanna teanga, a úsáid mar uirlisí measúnaithe freisin.
Tugann na ceachtanna drámaíochta, an obair i mbeirteanna agus an obair i ngrúpaí deis
don mhúinteoir measúnú neamhfhoirmiúil a dhéanamh ar Ghaeilge labhartha na ndaltaí.
D’fhéadfaí úsáid a bhaint as an gclárú a dhéanann an múinteoir ar riachtanais teanga na ndaltaí
(féach Eiseamláirí) chun measúnú a dhéanamh chomh maith.

R ÓL

AN

T UISMITHEORA /

AN

C HAOMHNÓRA

Tá ról fíorthábhachtach ag an tuismitheoir / ag an gcaomhnóir mar pháirtí sa chóras
oideachais seo againne. Ba cheart gach iarracht a dhéanamh na tuismitheoirí / na caomhnóirí
a chur ar an eolas faoina bhfuil á fhoghlaim ag a gcuid páistí sa rang Gaeilge. Moltar an bhéim
atá ar an nGaeilge labhartha agus ar an saibhriú teanga a chur ar a súile dóibh. Chomh maith
leis sin ba chóir an tábhacht a bhaineann le ról an tuismitheora / an chaomhnóra ó thaobh
labhairt na Gaeilge agus ó thaobh phróiseas na léitheoireachta de a phlé leo ag cruinnithe eolais.
D’fhéadfaí cóipeanna de dhánta, de chluichí agus d’amhráin atá foghlamtha ag na daltaí,
chomh maith le nathanna cumarsáideacha, a chur abhaile. B’fhiú go mór cóipeanna de na
nathanna a eascraíonn as na heiseamláirí reatha a chur abhaile go rialta chomh maith.
Má tá ranganna Gaeilge do thuismitheoirí / do chaomhnóirí á n-eagrú sa scoil ba cheart
na heiseamláirí atá sa leabhar seo, chomh maith le haon ábhar oiriúnach eile, a bheith ar fáil
don mhúinteoir atá i mbun na ranganna sin.

N ÓTA FAOIN E AGARTHÓIREACHT
Ag baint úsáide as rialacha litrithe agus gramadaí an Chaighdeáin Oifigiúil a scríobhadh
téacsanna Séideán Sí. Rinneadh cinneadh eagarthóireachta áfach, leaganacha malartacha áirithe,
a bhfuil aitheantas tugtha dóibh in Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill, a úsáid in áiteanna áirithe.
Sna téacsanna don mhúinteoir a bhfuil an bhéim ar fhorbairt na scileanna labhartha rinneadh
é seo ar son éagsúlachtaí áirithe foghraíochta sna canúintí a léiriú. Sna téacsanna a bhaineann
le léitheoireacht agus le scríbhneoireacht na ndaltaí rinneadh é seo chun cabhrú le foghlaim
na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.
Tuigfidh múinteoirí gur leis an teanga scríofa amháin a bhaineann an Caighdeán Oifigiúil agus
gur gá na focail a rá de réir cheartfhoghraíocht na gcanúintí.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Ag Bogadh Tí
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Dúirt Mamaí [Mam / Mama] go raibh an teach [an tigh] seo againne / mo sheomra
leapa [mo sheomra leapan / mo sheomra codlata] / mo … róbheag / rómhór.

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 12)

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí gur chas Róisín agus Liam le chéile ag geata na scoile. Iarr orthu éisteacht
go cúramach leis an sceitse lena fháil amach cén nuacht atá ag Róisín.

AG BOGADH TÍ (Leagan Ultach)
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:

Dia duit, a Liam.
Dia is Muire duit, a Róisín.
Ar chuala tú an scéal?
Cad é an scéal?
Beidh muid ag bogadh tí. Dúirt Mamaí go bhfuil an teach seo
againne róbheag.
Róbheag?
Sea, mar tá Mamaí le babaí úr a bheith aici.
Nach bhfuil sin galánta! Dúirt mo Mhamaí go bhfuil mo sheomra leapasa
róbheag. Beidh mise ag bogadh isteach i seomra eile.
Ó! Tá an clog buailte.
Isteach sa líne linn.
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AG BOGADH TÍ (Leagan Muimhneach)
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:

Dia duit, a Liam.
Dia is Muire duit, a Róisín.
An gcualaís an scéal nua?
Cén scéal?
Beimid ag bogadh isteach i dtigh nua. Dúirt Mam go raibh an tigh seo
againne róbheag.
Róbheag?
Sea, mar tá Mam chun leainbhín a bheith aici.
Nach iontach é sin! Dúirt mo Mham go raibh mo sheomra leapan róbheag.
Beadsa ag bogadh isteach i seomra eile.
Ó! Tá an clog buailte.
Isteach sa líne linn.


AG ATHRÚ TÍ (Leagan Connachtach)
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:

Dia duit, a Liam.
Dia is Muire duit, a Róisín.
Ar chuala tú an scéal?
Cén scéal?
Beidh muide ag athrú tí. Dúirt Mama go raibh an teach seo againne róbheag.
Róbheag?
Sea, mar tá Mama le páistín a bheith aici.
Nach bhfuil sé sin thar cionn! Dúirt Mam go raibh mo sheomra leapansa
róbheag. Beidh mise ag athrú isteach i seomra eile.
Ó! Tá an clog buailte.
Isteach sa líne linn.

Dearbhaigh go mbeidh Róisín ag bogadh tí nó go bhfuil a Mamaí le babaí úr a bheith aici.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach cén nuacht atá ag Liam.
Dearbhaigh go mbeidh sé ag bogadh isteach i seomra eile.
Múin an eiseamláir thuas. Spreag na daltaí chun é a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca.
Roinn an rang ina dhá leath agus iarr orthu an sceitse a aithris in éineacht leis an dlúthdhiosca.
Fiafraigh de na daltaí an ndúirt a máthair le haon duine acu go raibh rud éigin róbheag nó
rómhór dóibh féin. Spreag iad chun an eiseamláir thuas a úsáid le cur síos air sin.
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F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh beirt daltaí chun an sceitse a chur i láthair don rang.
 Meall na daltaí chun labhairt faoina dtithe féin. Múin más gá ‘Is [teach [tigh] ceann tuí /

bungaló / teach [tigh] dhá stór / árasán / carbhán / teach [tigh] soghluaiste] atá
againne’. Iarr orthu grianghraf a thabhairt isteach nó pictiúr a tharraingt dá dteach féin.
Spreag iad chun scríobh faoin ngrianghraf nó faoin bpictiúr.
 Múin an dán seo thíos do na daltaí.

TITHE
Teach ag an seilide,
Teach beag cruinn;
Tugann sé leis é
Ar a dhroim.
Teach ag an madra
Amuigh sa chlós;
Doras breá mór ann,
Gan aon fhuinneog.
Teach ag an spideog
Istigh i dtor;
Uibheacha beaga ann,
Éan ar gor.
Tithe deasa
Iad go léir,
Ach is fearr go mór liom
Mo theach beag féin.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Ag Bogadh Tí
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 1 – Ag Bogadh Tí
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 1)

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer leis an rang.
Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal leis na daltaí. Ar mhaith leo féin bogadh chuig teach nua? Ar bhog aon duine
acu nó cairde nó gaolta leo cheana féin? An bhfuil aon duine acu nach bhfuil i bhfad sa
cheantar seo?
Iarr ar dhaltaí aonair an scéal nó giota de a insint ina gcuid focal féin.

F ORLEATHNÚ
 Bhí Liam uaigneach nuair a d’imigh Róisín. Pléigh ócáidí a raibh na daltaí féin uaigneach.

Pléigh cé mar a mhothaigh siad. Múin más gá:
Bhí uaigneas [cumha] orm.
Mhothaigh mé [Mhothaíos / D’airigh mé / Bhraith mé / Bhraitheas] uaigneach.
Bhí mo chroí briste nuair a d’imigh [nuair a d’fhág] …(ainm) / nuair a fuair …(ainm)
bás [nuair a cailleadh …(ainm) / nuair a d’éag…(ainm)].
Múin nathanna dúchasacha eile a bhaineann leis an ábhar de réir Ghaeilge an cheantair.
 Cad a shíleann na daltaí a tharlóidh nuair a théann Róisín ag lorg a teidí? Cabhraigh leo
scéilín nó sceitse a chumadh bunaithe air sin.
 Pléigh an seomra codlata nua is dóigh leis na daltaí a bheidh ag Liam. Iarr orthu pictiúr a
tharraingt de.
 Léigh agus pléigh an leabhar Ag Aistriú Tí le hAnna Civardi (Gill & Macmillan – ISBN
0-7171-1805-3). Déan comparáid idir an scéal sin agus an scéal ‘Ag Bogadh Tí’.
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AG BOGADH TÍ (Leagan Ultach)
Sa deireadh tháinig an lá mór. Nuair a d’éirigh Róisín bhí a máthair agus a hathair
iontach gnoitheach ag cur rudaí isteach i mboscaí – plandaí, ornáidí, cupaí, plátaí, éadach,
bróga agus cuid mhór rudaí eile.
‘Tá muid ag bogadh tí inniu, a Róisín,’ arsa Mamaí.
Thosaigh Róisín a chruinniú a cuid rudaí féin – stocaí, bróga, bréagáin, leabharthaí,
cluichí, dlúthdhioscaí agus cuid mhór rudaí eile.
Ag meán lae tháinig veain mhór go dtí an teach. Léim triúr fear amach aisti. Thosaigh
siad ag iompar trioc amach as an teach agus á chur isteach sa veain – cathaoireacha,
táblaí, leapacha, vardrús, teilifíseán, clog, rothar, dréimire agus cuid mhór rudaí eile. Bhí
achan duine iontach gnoitheach.
Thart fán am chéanna tháinig Liam agus a mhuintir a chuidiú leo. Nuair a tháinig Liam
amach as an charr chonaic sé Róisín ag teacht amach as an teach agus a teidí léi. Rith sé
anonn chuici.
‘An bhfuil sibh ag imeacht anois díreach?’ arsa seisean.
‘Tá,’ arsa Róisín.
‘An bhfuil tú sásta a bheith ag imeacht?’ arsa Liam.
‘Níl. B’fhearr liom fanacht anseo,’ arsa Róisín. ‘An dtiocfaidh tú ar cuairt chuig an teach
úr?’
‘Tiocfaidh cinnte. Agus an dtiocfaidh tusa le mo sheomra úr a fheiceáil?’ arsa Liam.
‘Tiocfaidh cinnte,’ arsa Róisín.
Sa deireadh bhí achan rud istigh sa veain agus d’imigh sí. Sheas achan duine thart a
chomhrá ar feadh tamaill. Ansin chuaigh Róisín agus a muintir isteach ina gcarr féin agus
d’imigh siadsan fosta. Sheas Liam ag amharc go brónach ar an charr ag imeacht síos an
bealach mór.
‘Beidh muid uaigneach gan iad sa chomharsanacht,’ arsa athair Liam.
‘Beidh, cinnte,’ arsa máthair Liam.
‘Agus beidh Róisín uaigneach gan a teidí,’ arsa Liam. ‘Amharc, sin thall ar an bhalla é.
Rinne sí dearmad dó. Ach bhéarfaidh mise aire mhaith dó. Agus, a Mhamaí agus a
Dhaidí, an dtig linne a ghabháil ar cuairt chuig teach úr Róisín?’
‘Cinnte, a Liam,’ arsa Daidí.
‘Inniu?’ arsa Liam.
‘A Liam, ní bheadh sin ceart,’ arsa Mamaí. ‘Níl siad ach ag bogadh isteach. Beidh siad
róghnoitheach. Rachaidh muid lá inteacht eile.’
Ní raibh Liam róshásta. Bhí a chara Róisín ar shiúl agus bhí sé uaigneach ina diaidh.
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AG BOGADH TÍ (Leagan Muimhneach)
Faoi dheireadh tháinig an lá mór. Nuair a d’éirigh Róisín bhí a máthair agus a hathair
an-ghnóthach ag cur rudaí isteach i mboscaí: plandaí, ornáidí, cupaí, plátaí, éadaí, bróga
agus mórán rudaí eile.
‘Táimid ag bogadh isteach sa tigh nua inniu, a Róisín,’ arsa Mam.
Thosaigh Róisín ag bailiú a cuid rudaí féin: stocaí, bróga, bréagáin, leabhartha, cluichí,
dlúthcheirníní agus mórán rudaí eile.
Ag meán lae tháinig veain mhór go dtí an dtigh. Léim triúr fear amach aisti. Thosaíodar
ag iompar troscán agus giúirléidí eile amach as an dtigh agus á gcur isteach sa veain:
cathaoireacha, boird, leapacha, vardrús, teilifíseán, clog, rothar, dréimire agus mórán rudaí
eile. Bhí gach éinne an-ghnóthach.
Timpeall an ama chéanna tháinig líon tí Liam i gcabhair orthu. Nuair a léim Liam amach
as an mótar chonaic sé Róisín ag teacht amach as an dtigh agus a teidí aici. Rith sé sall
chuici.
‘An bhfuil sibh ag imeacht anois díreach?’ ar seisean.
‘Táimid,’ arsa Róisín.
‘An maith leat a bheith ag imeacht?’ arsa Liam.
‘Ní maith. B’fhearr liom fanacht anso,’ arsa Róisín. ‘An dtiocfaidh tú go dtí an dtigh nua
chugam?’
‘Tiocfad siúráilte. Agus an dtiocfaidh tusa ag féachaint ar mo sheomra nua?’ arsa Liam.
‘Tiocfad siúráilte,’ arsa Róisín.
Faoi dheireadh bhí gach éinní istigh sa veain agus d’imigh sí. Sheasaimh gach éinne
timpeall ag caint ar feadh tamaill. Ansan chuaigh Róisín agus a muintir isteach ina mótar
féin agus d’imíodar san chomh maith. Sheasaimh Liam ag féachaint go brónach ar an
mótar ag dul síos an bóthar.
‘Mothóimid uainn iad nuair nach mbeidh siad sa chóngar againn,’ arsa athair Liam.
‘Mothóimid, siúráilte,’ arsa máthair Liam.
‘Agus mothóidh Róisín uaithi a teidí,’ arsa Liam. ‘Féach, sin é thall ar an bhfalla é.
Dhearmad sí é. Ach tabharfadsa aire mhaith dó. Agus, a Mham agus a Dhaid, an
bhféadfaimid-ne dul ar cuairt go dtí tigh nua Róisín?’
‘Siúráilte, a Liam,’ arsa Daid.
‘Inniu?’ arsa Liam.
‘A Liam, ní bheadh sé sin ceart ná cóir,’ arsa Mam. ‘Nílid ach ag bogadh isteach. Beidh
siad róghnóthach. Raghaimid lá éigin eile.’
Ní mó ná sásta a bhí Liam. Bhí a chara Róisín bailithe léi agus bhí sé uaigneach ina
diaidh.
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AG ATHRÚ TÍ (Leagan Connachtach)
Sa deireadh tháinig an lá mór. Nuair a d’éirigh Róisín bhí a máthair agus a hathair anchruógach ag cur rudaí isteach i mboscaí – plandaí, ornáidí, cupáin, plátaí, éadach, bróga
agus go leor leor rudaí eile.
‘Tá muid ag athrú tí inniu, a Róisín,’ arsa Mama.
Thosaigh Róisín ag bailiú a cuid rudaí féin – stocaí, bróga, bréagáin, leabhra, cluichí,
dlúthdhioscaí agus go leor rudaí eile.
I lár an lae tháinig veain mhór chuig an teach. Léim triúr fear amach aisti. Thosaíodar ag
iompar troscán agus balcaisí amach as an teach agus á gcur isteach sa veain –
cathaoireacha, boird, leapacha, vardrús, teilifíseán, clog, rothar, dréimire agus go leor rudaí
eile. Bhí chuile dhuine thar a bheith cruógach.
Timpeall an t-am céanna tháinig Liam agus a líon tí a chúnamh dóibh. Nuair a tháinig
Liam amach as an gcarr chonaic sé Róisín ag teacht amach as an teach agus a teidí aici.
Rith sé anonn chuici.
‘An bhfuil sibh ag imeacht anois láithreach?’ arsa seisean.
‘Tá,’ arsa Róisín.
‘An maith leat a bheith ag imeacht?’ arsa Liam.
‘Ní maith. B’fhearr liom fanacht san áit seo,’ arsa Róisín. ‘An dtiocfaidh tú ar cuairt
chugam sa teach nua?’
‘Tiocfaidh cinnte. Agus an dtiocfaidh tusa le breathnú ar mo sheomra nua?’ arsa Liam.
‘Tiocfaidh cinnte,’ arsa Róisín.
Ar deireadh thiar thall bhí chuile rud istigh sa veain agus d’imigh sí. Sheas chuile dhuine
thart ag comhrá ar feadh scaithimh. Ansin chuaigh Róisín agus a líon tí isteach ina gcarr
féin agus d’imigh siadsan chomh maith. Sheas Liam ag breathnú go brónach ar an gcarr
ag imeacht síos an bóthar.
‘Beidh muid uaigneach dá n-uireasa,’ arsa athair Liam.
‘Beidh, cinnte,’ arsa máthair Liam.
‘Agus beidh Róisín uaigneach gan a teidí,’ arsa Liam. ‘Breathnaigh, sin thall ar an mballa
é. Níor chuimhnigh sí é a thabhairt léi. Ach tabharfaidh mise aire mhaith dó. Agus, a
Mham agus a Dhaid, an bhféadfaidh muide a ghabháil ar cuairt chuig teach nua Róisín?’
‘Cinnte, a Liam,’ arsa Daid.
‘Inniu?’ arsa Liam.
‘A Liam, ní bheadh sé sin ceart,’ arsa Mam. ‘Níl siad ach ag athrú isteach. Beidh siad
róchruógach. Gabhfaidh muid lá éicint eile.’
Ní mó ná sásta a bhí Liam. Bhí a chara Róisín imithe léi agus bhí sé uaigneach ina
diaidh.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Ag Bogadh Tí
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as amhrán
● cuimhne nó easpa cuimhne a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is cuimhin [Is cuimhneach] liomsa céard [cad / cad é] a bhí istigh sa veain – …,
… agus ….
Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom aon rud [rud ar bith / aon cheo / faic / aon ní] eile.

Á ISEANNA
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 6)
Leathanach 1 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Seinn an dlúthdhiosca nó abair an t-amhrán. (Cuir in oiriúint do Ghaeilge an cheantair
é más gá.)

CAD

É ATÁ ISTIGH SA VEAIN?

(Fonn: An bhfaca tú mo Shéamaisín?)

Curfá:
Cad é atá istigh sa veain,
Istigh sa veain, istigh sa veain?
Cad é atá istigh sa veain
’gus é ’gabháil síos an bóthar?
(Can roimh gach véarsa)
Teileafón is bosca lóin,
Cliabhán deas don bhabaí,
Cúpla clog, bréagán bog
’gus mála scoile Róisín.
Planda glas, pictiúr deas,
Slipéirí is pitseámaí, ó,
Cóta bán le pócaí lán,
’gus steiteascóp le Mamaí.
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Teilifís is dlúthdhioscaí, ó,
Ríomhaire ’gus hataí,
Cathaoir, stól, bosca ceoil,
’gus bróga peile Dhaidí!

Pléigh an t-amhrán agus labhair faoi na rudaí a bhí istigh sa veain.
Múin an eiseamláir thuas.
Mínigh do na daltaí go mbeidh comórtas ann féachaint an féidir le dalta ar bith cuimhneamh
ar na rudaí ar fad a bhí istigh sa veain. Seinn an dlúthdhiosca nó abair an t-amhrán arís.
Pléigh leathanach 1 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí an litir cheart a chur isteach i ngach spás.
Léigh na focail leis an rang. Ansin iarr ar dhaltaí aonair na focail a léamh.
Téigh siar ar an amhrán arís agus dírigh aird na ndaltaí ar na gutaí fada ‘í’ agus ‘ó’.

F ORLEATHNÚ
 In áit na chéad abairte san eiseamláir múin ‘Is cuimhin [Is cuimhneach] liomsa go raibh …,

… agus … sa veain’.
 Faigh amach cad é a cheapann na daltaí a dhéanfaidh teaghlach Róisín nuair a shroichfidh

siad an teach úr.
 Pléigh na rudaí eile, nach bhfuil luaite san amhrán, a d’fhéadfadh a bheith sa veain. Múin
más gá ‘Déarfainn [Is dócha / Is dóigh / B’fhéidir / Tá mé ag déanamh / Déanaim amach / Tá mé den
bharúil / Táim den tuairim] go mbeadh … sa veain chomh maith [fosta / freisin / leis]’.
 Cabhraigh leis na daltaí véarsa eile a chur leis an amhrán ag tagairt dóibh do na rudaí eile
a d’fhéadfadh a bheith sa veain dar leo. Iarr orthu an véarsa nua a rá.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Ag Bogadh Tí
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● mian a léiriú
● easpa ábaltachta a léiriú
● ceist a chur agus a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tá mo theanga amuigh agam. [Tá mo theanga bheag amuigh leis an tart.]
2. Nílim [Níl mé] ábalta [in ann] teacht [a theacht] ar an … / ar mo …. [Níl mé ábalta
an … / mo … a fháil.]
3. Céard [Cad / Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse], a …(ainm)? An bhfuil tú ábalta [in ann]
teacht [a theacht] air? [An bhfuil tú ábalta é a fháil?]
Nílim. [Níl mé.]

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 2 in Mo Leabharsa
Na sceitsí ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 13 agus 14)
Rudaí le cur i bhfolach sa seomra ranga

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh leathanach 2 in Mo Leabharsa. Mínigh do na daltaí go bhfuil teaghlach Róisín sa teach nua
anois. Iarr orthu éisteacht leis an sceitse lena fháil amach céard atá siad a lorg.


CÁ BHFUIL SÉ? (Leagan Ultach)
Mamaí:
Tá mo theanga amuigh le tart. Ba mhaith liom cupa tae.
Daidí:
Déanfaidh mise cupa tae … ach cá bhfuil an citeal? Níl mé ábalta an citeal a
fháil. Cad é fá dtaobh duitse, a Róisín? An bhfuil tú ábalta é a fháil?
Róisín:
Níl.
Mamaí:
B’fhéidir nár thug muid linn é.
Daidí:
B’fhéidir nár thug. Nó b’fhéidir go bhfuil sé i dtóin bosca inteacht.
Mamaí:
Níl fonn ormsa a ghabháil a chuartú anois.
Daidí:
Ná ormsa, ach oiread. Goitse, rachaidh muid go dtí an bhialann.
Róisín:
Yipí!
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CÁ

BHFUIL SÉ?

Mam:
Daid:
Róisín:
Mam:
Daid:
Mam:
Daid:
Róisín:

(Leagan Muimhneach)

Tá mo theanga amuigh agam. Ba bhreá liom cupa tae.
Déanfadsa cupa duit … ach cá bhfuil an citeal? Nílim ábalta teacht ar an
gciteal. Cad fútsa, a Róisín? An bhfuil tú ábalta teacht air?
Nílim.
B’fhéidir nár thugamar linn é.
Seans nár thug. Nó b’fhéidir go bhfuil sé i dtóin bosca éigin.
Níl aon fhonn ormsa dul á chuardach anois.
Ná ormsa, ach an oiread. Seo anois, raghaimid go dtí an mbialann.
Yipí!


CÁ

BHFUIL SÉ?

Mama:
Deaide:
Róisín:
Mama:
Deaide:
Mama:
Deaide:
Róisín:

(Leagan Connachtach)

Tá mo theanga bheag amuigh leis an tart. Thaitneodh cupán tae liom.
Déanfaidh mise cupán tae … ach cá bhfuil an citeal? Níl mé in ann a theacht
ar an gciteal. Céard fútsa, a Róisín? An bhfuil tú in ann a theacht air?
Níl mé.
B’fhéidir nár thug muid linn é.
Seans nár thug. Nó b’fhéidir go bhfuil sé i dtóin bosca éicint.
Níl fonn ormsa a ghabháil ag cartadh anois.
Ná ormsa, ach an oiread. Seo anois, gabhfaidh muid chuig an mbialann.
Yipí!

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – an citeal.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Spreag na daltaí chun í a úsáid nuair a bhíonn deoch á lorg
acu.
Múin na heiseamláirí eile thuas. Iarr ar na daltaí iad a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca.
Cuir rudaí éagsúla i bhfolach sa seomra ranga. Roghnaigh beirt daltaí chun iad a lorg. Bainidís
úsáid as an dara agus as an tríú heiseamláir. Spreag na daltaí chun na heiseamláirí sin a úsáid ar
ócáidí eile agus iad ag lorg rud atá caillte.
Mínigh do na daltaí go bhfuil Mamaí, Daidí agus Róisín i mbialann anois. Iarr orthu éisteacht
leis an sceitse lena fháil amach céard a íosfaidh Daidí.
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CAD

É BA MHAITH LEAT?

Daidí:
Róisín:
Daidí:
Mamaí:
Daidí:
Róisín:
Daidí:
Róisín:

(Leagan Ultach)

Anois, a Róisín, cad é ba mhaith leat?
Ó, tá mé stiúgtha leis an ocras. Ba mhaith liom sceallóga, burgar, gloine
oráiste agus…
Is leor sin. Agus tusa, a Réitseal, cad é ba mhaith leatsa?
Níl ocras ar bith ormsa. Níl uaim ach cupa tae.
Níl mórán ocrais orm féin ach oiread. Déanfaidh cupa tae agus ceapaire
gnoithe breá domhsa.
Bhí sin breá blasta. (ag méanfach) Á…
Bhí lá fada agatsa, a Róisín. Tá am luí agat.
(ag méanfach arís) Á…
Ba mhaith liom a ghabháil a luí … ach an bhfuil sibhse cinnte go bhfuil
leapacha sa teach úr?


CAD

BA MHAITH LEAT?

Daid:
Róisín:
Daid:
Mam:
Daid:
Róisín:
Daid:
Róisín:

(Leagan Muimhneach)

Anois, a Róisín, cad ba mhaith leat?
Ó, táim caillte leis an ocras. Ba mhaith liom sceallóga, burgar, gloine oráiste
agus…
Déanfaidh san. Agus tusa, a Réitseal, cad ba mhaith leatsa?
Níl aon ocras orm. Níl uaim ach cupa tae.
Níl puinn ocrais orm féin ach an oiread. Déanfaidh cupa tae agus ceapaire
mé.
Bhí san go deas. (ag méanfach) Á…
Bhí lá fada agatsa, a Róisín. Tá sé thar am codlata agat.
(ag méanfach arís) Á…
Ba mhaith liom a bheith sa leaba … ach an bhfuil sibh siúráilte go bhfuil
leapacha sa tigh nua?


CÉARD
Deaide:
Róisín:
Deaide:
Mama:
Deaide:
Róisín:
Deaide:
Róisín:

BA MHAITH LEAT?

(Leagan Connachtach)

Anois, a Róisín, céard ba mhaith leat?
Ó, tá mé caillte leis an ocras. Ba mhaith liom sceallóga, burgar, gloine oráiste
agus…
Déanfaidh sé sin. Agus tusa, a Réitseal, céard ba mhaith leatsa?
Níl aon ocras orm. Níl uaim ach cupán tae.
Níl mórán ocrais ormsa ach an oiread. Déanfaidh cupán tae agus ceapaire mé.
Bhí sé sin go deas. (ag méanfach) Á…
Bhí lá fada agatsa, a Róisín. Tá sé thar am codlata agat.
(ag méanfach arís) Á…
Ba mhaith liom a bheith sa leaba … ach an bhfuil sibh cinnte go bhfuil
leapacha sa teach nua?
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Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – ceapaire.
Abair leis na daltaí go raibh lá fada ag Róisín agus go bhfuil sí tuirseach. Iarr ar dhaltaí aonair
cur síos ar uair a raibh lá fada tuirsiúil acu féin.

F ORLEATHNÚ
 Múin nathanna a bhaineann le tuirse:

Bhí mé [Bhíos] tugtha traochta [spíonta / marbh tuirseach] tar éis …(ócáid éigin).
Bhí mé [Bhíos] ag méanfach.
Níorbh fhéidir liom [Ní fhéadfainn / Ní raibh mé ábalta / Ní rabhas ábalta / Ní raibh mé in ann]
fanacht i mo dhúiseacht [fanacht múscailte / fanacht dúisithe].
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
 Iarr ar ghrúpaí de thriúr na sceitsí thuas a chur i láthair don rang.
 Pléigh an chúis a ndeachaigh teaghlach Róisín chuig an mbialann. Ar tharla a leithéid seo
do na daltaí féin riamh? Múin más gá ‘B’éigean dúinn [Chaitheamar] dul [a ghabháil] chuig
an mbialann [go dtí an bhialann / go dtí an mbialann] [mar nach raibh aon leictreachas againn
/ mar gur theip [gur chlis] ar an oigheann / mar go raibh na siopaí dúnta [druidte], etc.]’.
 Pléigh nathanna eile a d’úsáidfeadh daoine agus iad ag lorg ruda. Múin más gá:
Táim [Tá mé] á chuardach [á chuartú / á lorg] ó mhaidin.
Níl a fhios agam [Ní fheadar] cá bhféadfadh sé [cá dtiocfadh leis] a bheith.
Níl a fhios agam [Ní fheadar] ó thalamh an domhain / ó Dhia anuas cár chuir mé /
tú é.
Chuardaigh mé [Chuardaíos] ansin [an áit sin] cheana [roimhe].
Ní cuimhin liom cár fhág mé é.
Ní féidir liom [Ní thig liom / Nílim ábalta] cuimhneamh [smaoineamh] ar áit ar bith eile
[ar aon áit eile].
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Ag Bogadh Tí
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● sceitse a léamh

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 3 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 4) (Dlúthdhiosca 2, Rian 14)

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil leagan scríofa de chuid den dara sceitse a chuala siad i gCeacht
4 ina leabhar. Céard is cuimhin leo faoin eachtra?
Léigh agus pléigh leathanach 3 in Mo Leabharsa. Seinn an dlúthdhiosca. Iarr ar na daltaí an
sceitse a léamh in éineacht leis an dlúthdhiosca.


CAD

É BA MHAITH LEAT?

Daidí:
Róisín:
Daidí:
Mamaí:
Daidí:

(Leagan Ultach)

Anois, a Róisín, cad é ba mhaith leat?
Ó, tá mé stiúgtha leis an ocras. Ba mhaith liom sceallóga, burgar, gloine
oráiste agus…
Is leor sin. Agus tusa, a Réitseal, cad é ba mhaith leatsa?
Níl ocras ar bith ormsa. Níl uaim ach cupa tae.
Níl mórán ocrais orm féin ach oiread. Déanfaidh cupa tae agus ceapaire
gnoithe breá domsa.


CAD

BA MHAITH LEAT?

Daid:
Róisín:
Daid:
Mam:
Daid:

(Leagan Muimhneach)

Anois, a Róisín, cad ba mhaith leat?
Ó, táim caillte leis an ocras. Ba mhaith liom sceallóga, burgar, gloine oráiste
agus…
Déanfaidh sin. Agus tusa, a Réitseal, cad ba mhaith leatsa?
Níl aon ocras orm. Níl uaim ach cupa tae.
Níl puinn ocrais orm féin ach an oiread. Déanfaidh cupa tae agus ceapaire
mé.
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CÉARD
Deaide:
Róisín:
Deaide:
Mama:
Deaide:

BA MHAITH LEAT?

(Leagan Connachtach)

Anois, a Róisín, céard ba mhaith leat?
Ó, tá mé caillte leis an ocras. Ba mhaith liom sceallóga, burgar, gloine oráiste
agus…
Déanfaidh sé sin. Agus tusa, a Réitseal, céard ba mhaith leatsa?
Níl aon ocras orm. Níl uaim ach cupán tae.
Níl mórán ocrais orm féin ach an oiread. Déanfaidh cupán tae agus ceapaire
mé.

Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr – Mamaí, Daidí agus Róisín – agus iarr orthu an sceitse
a léamh. Seinn an dlúthdhiosca arís más gá.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an comhrá a d’fhéadfadh tarlú idir an triúr nuair a tháinig siad abhaile ón mbialann.

Iarr ar na daltaí pictiúr den chomhrá seo a tharraingt agus abairt a chur leis.
 Pléigh nathanna dúchasacha a bhaineann le bheith ocrach. Múin más gá:
Bhí mé [Bhíos] stiúgtha [caillte] leis an ocras.
Bhí mo bholg thiar ar mo dhroim.
Tá mo theanga (bheag) amuigh agam.
Síleann mo ghoile nach bhfuil béal orm, etc.
Iarr ar na daltaí, mar chuid den obair bhaile, a fháil amach céard iad na leaganacha atá ag
a muintir féin.
 Abair leis na daltaí go raibh Róisín ag insint dá cairde ar scoil faoinar tharla an lá ar
bhogadar chuig an teach nua. Iarr ar dhaltaí aonair ligean orthu gurb iadsan Róisín agus
an cur síos a dhéanamh.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Ag Bogadh Tí
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● rudaí a théann le chéile ina bpéirí a aithint agus a ainmniú
● taitneamh a bhaint as cluiche
● rud a iarraidh ar dhuine
● rud a thairiscint do dhuine
● aiféala a léiriú
● maíomh
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tá … uaimse [de dhíth ormsa / ag teastáil uaimse]. An bhfuil sé agatsa, a …(ainm dalta)?
2. Tá (ambaiste [leoga / muise / mhuige]). Seo duit é.
Is (mór an) trua liom [Tá faitíos orm / Is oth liom] nach bhfuil.
3. Is agamsa / ag …(ainm dalta) is mó atá péirí!
4. Tá (aon) p(h)éire amháin / dhá phéire / trí phéire agamsa / ag …(ainm dalta).
Níl ach …(uimhir) phéire (faighte) agamsa / ag …(ainm dalta).
5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun
an chluiche:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Cártaí inscortha as Mo Leabharsa (lár an leabhair)
Clúdach litreach do gach dalta chun na cártaí a chur i dtaisce

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh an dá leathanach cártaí i lár Mo Leabharsa. Iarr ar dhaltaí aonair na péirí a
ainmniú, e.g. ‘salann agus piobar.’ Taispeáin do na daltaí ansin conas na cártaí inscortha a bhrú
amach as an mbileog. Iarr orthu a n-ainm a scríobh ar chúl gach cárta.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir thuas.
Iarr ar thriúr daltaí teacht os comhair an ranga chun an cluiche ‘Téigh ag iascach’ a léiriú don
rang.
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RIALACHA
1. Measc paca amháin cártaí agus dáiligh ar an triúr imreoirí iad – Dalta A, Dalta B agus
Dalta C (6 chárta an duine). Abair leo gan ligean do na himreoirí eile a gcuid cártaí féin
a fheiceáil.
2. Má tá péirí ar bith acu cuirfidh siad os a gcomhair ar an mbord iad agus ainmneoidh siad
iad.
3. Ansin déarfaidh Dalta A, e.g. ‘Tá forc uaimse [de dhíth ormsa / ag teastáil uaimse]. An bhfuil sé
agatsa, a …(ainm Dalta B nó Dalta C)?’ Má tá an cárta cuí ag an dalta a ainmníodh freagróidh
sé ‘Tá (ambaiste [leoga / muise / mhuige]). Seo duit é.’ Cuirfidh Dalta A an péire os a chomhair
ar an mbord ansin agus ainmneoidh sé é, e.g. ‘scian agus forc.’ Mura bhfuil an cárta cuí
ag an dalta a ainmníodh freagróidh sé ‘Is (mór an) trua liom [Tá faitíos orm / Is oth liom]
nach bhfuil’.
4. Ansin déarfaidh Dalta B ‘Tá … uaimse [de dhíth ormsa / ag teastáil uaimse]. An bhfuil sé agatsa,
a …(ainm Dalta C nó Dalta A)?’ etc.
5. Leanfaidh an cluiche ar aghaidh mar sin go dtí go mbeidh na péirí ar fad ar an mbord.
Ag an dalta a fhaigheann an líon is mó péirí a bheidh an bua.
Múin an tríú agus an ceathrú heiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar an gcluiche
mar atá sna heiseamláirí sin.
Imir cluiche eile os comhair an ranga le triúr daltaí difriúla.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr agus lig dóibh an cluiche a imirt.
Éist leis na daltaí agus iad ag imirt an chluiche. Breac síos cuid de na nathanna / den stór focal
atá de dhíth orthu. Múin na nathanna / an stór focal sin i ndeireadh an cheachta.
Iarr ar na daltaí a n-ainmneacha a scríobh ar an gclúdach litreach agus a gcártaí a chur isteach
ann. Bailigh na clúdaigh litreach. Imir an cluiche arís in imeacht na seachtaine agus in imeacht
na bliana. Is féidir na heiseamláirí atá múinte cheana a dhaingniú agus eiseamláirí nua a
mhúineadh de réir riachtanais na ndaltaí gach uair.
(Nóta: Is féidir na cártaí céanna a úsáid chomh maith chun cluiche Snap nó cluiche ‘Cuimhne’
a imirt.)

F ORLEATHNÚ
 Pléigh rudaí eile a théann le chéile ina bpéirí, e.g. tarracóir agus leantóir; capall agus cairt;

camán agus sliotar [cnag], scuab gruaige agus cíor; casúr agus tairne; scuab agus péint, etc.
 Pléigh contrárthachtaí. Múin más gá ‘te / fuar; fliuch / tirim; bán / dubh; mór / beag;
fada / gearr [gairid]; istigh / amuigh; thuas / thíos; saibhir / daibhir [bocht]; lán / folamh’.
Roinn an rang ina mbeirteanna. Déarfaidh duine amháin ceann de na focail agus déarfaidh
an duine eile a chontrárthacht.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Ag Bogadh Tí
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 12)
An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 2, Rian 1)

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir as an sceitse agus as an scéal de réir riachtanais
na ndaltaí:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Nóta: Tabhair tús áite do nathanna a mbainfidh na daltaí úsáid nádúrtha astu sa chaint.)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar na heiseamláirí a bhí múinte faoin téama ‘Ag Bogadh Tí’.
Téigh siar ar an sceitse ‘Ag Bogadh Tí’ (Ceacht 1). Múin do rogha nathanna as an sceitse. Seinn
an dlúthdhiosca. Iarr ar na daltaí na nathanna atá múinte a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca.
Téigh siar ar an scéal ‘Ag Bogadh Tí’ (Ceacht 2). Múin do rogha nathanna as an scéal. Inis /
léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Iarr ar na daltaí na nathanna atá múinte a rá in
éineacht leat / leis an dlúthdhiosca.
Spreag na daltaí chun na nathanna sin a úsáid ar ócáidí eile.

F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an leabhar An Tigh le Meitheal Múinteoirí Chorca Dhuibhne (Céim 1).
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AN SCOIL

An Naíonra
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● comparáid a dhéanamh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Bíonn / Ní bhíonn [bréagáin / ríomhaire / Cúinne Baile [Coirnéal Baile] / clár
dubh / Cúinne na Leabhar [Coirnéal na Leabhar] / cóipleabhair] sa naíonra.
2. Bíonn leanaí [páistí / gasúir] an naíonra níos óige / níos lú ná leanaí [páistí / gasúir]
na scoile.
Bíonn leanaí [páistí / gasúir] na scoile níos sine / níos mó ná leanaí [páistí / gasúir]
an naíonra.
3. Bíonn boird [táblaí] / cathaoireacha an naíonra níos ísle / níos lú ná boird [táblaí]
/ cathaoireacha na scoile.
4. Tosaíonn [Tosnaíonn] an naíonra / an scoil ag a [ar a] …(am).
5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 2 – An Naíonra
Leathanach 4 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer leis an rang.
Múin na heiseamláirí thuas.
Pléigh na difríochtaí atá idir an naíonra agus an scoil. Éist leis na daltaí agus iad ag caint. Breac síos
cuid de na nathanna / den stór focal atá de dhíth orthu. Múin na nathanna / an stór focal sin.
Imir cluiche ‘Feicim le mo shúilín ghrinn’ bunaithe ar an bpóstaer.
Pléigh leathanach 4 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí labhairt faoi na difríochtaí atá idir an dá
phictiúr.
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F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an leabhar Ruairí agus Úna sa Naíonra le Treasa Ní Ailpín (An Comhchoiste

Réamhscolaíochta Teo. – Forbairt Naíonraí Teo. anois). Déan comparáid idir an naíonra atá
léirithe sa leabhar sin agus an naíonra ar an bpóstaer.
 Iarr ar dhalta a d’fhreastail ar an naíonra cur síos a dhéanamh ar na rudaí a dhéanadh sé
féin ann. Múin más gá:
Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom mórán [puinn] / faic [dada / tada] faoi [mar gheall air].
Is cuimhin [Is cuimhneach] liom go mbínn [go mbeinn] ag (déanamh) spraoi [ag súgradh /
ag imirt / ag déanamh cuideachta / ag (déanamh) cuileachta] / ag péinteáil.
D’imrínn [D’imreoinn] le bréagáin / le gaineamh / le huisce.
Léadh an múinteoir scéalta dúinn, etc.

20

AN SCOIL

An Naíonra
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as amhrán
● tuairisciú
● easpa eolais a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Téann [Cáit / mo dheartháir […(ainm) seo againne] / mo dheirfiúr [… (ainm)
seo againne] / leanaí beaga [páistí beaga / gasúir bheaga]] go dtí [chuig] an
naíonra gach aon [achan / gach uile / chuile] lá.
2. Is / Ní maith [leis / léi / leo] é.
Níl a fhios agam [Ní fheadar / Cha bhfios domh / Ní fhéadfainn a rá (leat)] an maith
[leis / léi / leo] é.
3. Bíonn / Ní bhíonn [scoil / naíonra / ceol / peil / ealaín] againn [Dé Luain /
Dé Máirt / Dé Céadaoin / Déardaoin / Dé hAoine / Dé Sathairn /
Dé Domhnaigh [ar an Luan, etc.]].
4. [Bíonn Cáit / Ní bhíonn Cáit / Bímid [Bíonn muid] / Ní bhímid [Ní bhíonn muid]]
ag imirt (cluichí) sa chlós [sa gclós] (ag) am sosa / (ag) am lóin.

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 2 – An Naíonra (as Ceacht 1)
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 7)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Iarr ar dhalta duine de mhuintir Liam a aimsiú ar an bpóstaer (Cáit).
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an amhrán lena fháil amach an maith le Cáit an naíonra. Seinn an
dlúthdhiosca nó abair an t-amhrán. (Cuir in oiriúint do Ghaeilge an cheantair é más gá.)
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TÉANN CÁIT
Téann
Téann
Téann
Téann

Cáit
Cáit
Cáit
Cáit

GO DTÍ AN

go
go
go
go

dtí
dtí
dtí
dtí

an
an
an
an

NAÍONRA (Fonn: She’ll be coming round the mountain)

naíonra gach aon lá.
naíonra gach aon lá.
naíonra. Téann Cáit go dtí an naíonra.
naíonra gach aon lá.

Curfá:
Yipí aighe-aighe-yipí, is maith léi é.
Yipí aighe-aighe-yipí, is maith léi é.
Yipí aighe-aighe-yipí, yipí aighe-aighe-yipí,
Yipí aighe-aighe-yipí, is maith léi é.
(Can i ndiaidh gach véarsa)
Bíonn sí ’g imirt leis na bréagáin sa naíonra.
Bíonn sí ’g imirt leis na bréagáin sa naíonra.
Bíonn sí ’g imirt leis na bréagáin, ’g imirt leis na bréagáin,
Ag imirt leis na bréagáin sa naíonra.

Dearbhaigh gur maith le Cáit an naíonra.
Múin an t-amhrán agus cuir geáitsí leis.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir thuas. Faigh amach an bhfuil aithne ag na daltaí ar
pháistí a théann go dtí an naíonra. Fiafraigh díobh an maith leis na páistí sin an naíonra.
Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun an t-amhrán a chanadh arís ach go gcuirfidh sibh
ainm duine de na páistí a luaigh siad thuas in ionad ‘Cáit’ san amhrán. Roghnaigh ainm. Can
an t-amhrán. Déan arís le hainmneacha eile. (Más buachaill atá i gceist cuir focail an amhráin
in oiriúint.)
Múin an tríú heiseamláir thuas. Pléigh na laethanta ar a dtarlaíonn imeachtaí scoile nó
imeachtaí iarscoile éagsúla.
Múin an ceathrú heiseamláir thuas. An dóigh leis na daltaí go n-imríonn Cáit agus na páistí
eile sa naíonra cluichí sa chlós ag am sosa agus ag am lóin? Pléigh an fáth nach n-imríonn siad
cluichí ag am lóin. Dearbhaigh go mbíonn páistí an naíonra imithe abhaile agus go mbíonn lá
níos giorra acu sa naíonra.
Pléigh na cluichí a imríonn na daltaí féin sa chlós ag am sosa agus ag am lóin. Abair leo go
mbeidh cluiche clóis nua á fhoghlaim acu amárach.

22

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an naíonra áitiúil leis na daltaí. Cuir i gcomparáid é leis an naíonra ar an bpóstaer.

Eagraigh cuairt chuig naíonra sa cheantar más féidir.
 Le cabhair na ndaltaí cuir véarsaí eile leis an amhrán.
 Pléigh na cúiseanna go dtaitníonn / nach dtaitníonn an naíonra le páistí áirithe. Múin más
gá ‘Ní maith le …(ainm páiste) an naíonra mar go bhfuil sí cúthail [cúthalach / faiteach] /
mar go mbraitheann [go n-airíonn / go mothaíonn] sí uaithi a máthair [mar go gcronaíonn sí a
máthair] / mar go mb’fhearr [gurbh fhearr] léi a bheith i dteach [i dtigh] a Mamó [a máthar
mór / a máthar críonna]’ agus ‘Is maith le …(ainm páiste) an naíonra mar gur maith leis an
comhluadar / mar nach bhfuil aon pháistí eile ag baile [sa bhaile] / mar go mbíonn
bréagáin dheasa sa naíonra / mar go mbíonn seans [deis] aige a bheith ag péinteáil /
mar go bhfuil sé mór le …(ainm páiste eile).
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AN SCOIL

An Naíonra
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● soiléiriú a lorg
● treoir a thabhairt
● taitneamh a bhaint as cluiche

E ISEAMLÁIRÍ
1. Rug [Bheir] / Níor rug [Níor bheir] …(ainm dalta) ar an liathróid.
2. Cé aige a bhfuil [atá] an liathróid?
3. An agatsa atá sí, a …(ainm dalta)?
Sea / Ní hea.
4. Inis don mhúinteoir go bhfuil …(ainm) gortaithe / go raibh …(ainm) ag troid
[ag bruíon].

Á ISEANNA
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 8)
Liathróid bheag bhog

C UR C HUIGE
Pléigh leis na daltaí na cluichí a imríonn siad sa chlós ag am lóin. Abair leo go bhfuil tú chun
cluiche clóis nua a mhúineadh dóibh.
Múin na heiseamláirí thuas.
Seinn an dlúthdhiosca nó abair an t-amhrán. Múin é.

RÍONAÍ (Fonn: My old man’s a dustman)
Rug duin’ éigin ar an liathróid,
Nuair a chaith tú chugainn í.
Cé aige ’bhfuil an liathróid?
Inis dúinn, a Ríonaí!

Tabhair an rang go dtí an halla nó an clós.
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RIALACHA
1. Roghnaigh dalta amháin le bheith ina ‘Ríonaí’. Seasfaidh sé ag barr an halla agus a dhroim
leis na daltaí eile. Caithfidh ‘Ríonaí’ an liathróid thar a ghualainn.
2. Béarfaidh dalta amháin ar an liathróid. Cuirfidh sé féin agus gach dalta eile a lámha taobh
thiar dá ndroim.
3. Canfaidh na daltaí an t-amhrán. Casfaidh ‘Ríonaí’ timpeall chomh luath is a chloisfidh sé an
focal ‘Ríonaí’.
4. Tomhaisfidh ‘Ríonaí’ cé aige a bhfuil an liathróid. Déarfaidh sé ‘An agatsa atá sí, a …(ainm
dalta)?’ Freagróidh an dalta ‘Sea / Ní hea.’
5. Mura dtomhaiseann ‘Ríonaí’ i gceart cé aige a bhfuil an liathróid tógfaidh an dalta a bhfuil
an liathróid aige áit ‘Ríonaí’ agus tosóidh an cluiche arís.
6. Má éiríonn le ‘Ríonaí’ a thomhas cé aige a bhfuil an liathróid beidh deis eile aige a bheith
ina ‘Ríonaí’.
Ag deireadh an chluiche iarr ar dhaltaí aonair a rá cé a rug ar an liathróid.
Téigh siar ar na heiseamláirí thuas. Spreag na daltaí chun iad a úsáid le linn dóibh a bheith ag
imirt cluichí clóis eile.
Spreag na daltaí chun an ceathrú heiseamláir a úsáid i gcomhthéacsanna eile, e.g. ‘Inis don
mhúinteoir go bhfuil …(ainm) ag caoineadh [ag gol] / go raibh …(ainmneacha) ag argóint
[ag argáil / ag sáraíocht (ar a chéile)] / go raibh …(ainm) ag eascainí,’ etc.

F ORLEATHNÚ
 Cleacht aimsirí eile den bhriathar ‘inis’, e.g:

Inseoidh mise [Inseodsa / Neosfadsa] mo chuid nuachta don rang anois.
Inseoidh mise [Inseodsa / Neosfadsa] don mhúinteoir go bhfuil tusa ag cur isteach orm.
Tá tusa ag insint [ag inseacht] bréige [éithigh].
D’inis Mamó [mo mháthair chríonna / mo mháthair mhór] scéal dom aréir.
An inseoidh tú [An neosfaidh tú] scéal dúinn, a mhúinteoir?
 Roghnaigh daltaí le rialacha an chluiche thuas a mhíniú do dhaltaí as rang eile. Múin más
gá ‘Ar dtús caithfidh Ríonaí an liathróid agus béarfaidh duine éigin uirthi. Cuirfidh
an duine sin taobh thiar dá dhroim í. Cuirfidh gach dalta eile a lámha taobh thiar dá
ndroim freisin [chomh maith / fosta / leis]. Tomhaisfidh Ríonaí cé aige a bhfuil [atá] an
liathróid.’ Iarr ar na daltaí as an rang eile ceisteanna a chur chun soiléiriú a lorg de réir
mar is gá.
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AN SCOIL

An Naíonra
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● cur síos a dhéanamh céim ar chéim
● maíomh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cén t-am é? [Cén t-am atá sé?]
1-12 (a chlog) / Leathuair tar éis 1-12 [(A) leath i ndiaidh 1-12].
2. Ar a [Ag a] …(am) [téann Cáit go dtí [chuig] an naíonra / bíonn Cáit ag imirt
[ag déanamh cuideachta / ag (déanamh) cuileachta / ag (déanamh) spraoi] le bréagáin / bíonn
Cáit ag péinteáil / bíonn Cáit ag ithe / bíonn Cáit ag éisteacht le scéal / téann
Cáit abhaile [chun an bhaile]].
3. Tá sé …(am) ar mo chártasa. Cén t-am é [Cén t-am atá sé] ar do cheannsa?
4. Tá mo pháirtí aimsithe [faighte] agamsa!

Á ISEANNA
●
●
●

Clog
Pictiúrchártaí 1-6
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 28) – gearr amach na cártaí ama

C UR C HUIGE
Múin an chéad eiseamláir thuas. Lig do dhaltaí aonair lámha an chloig a shocrú ar an uair nó
ar an leathuair. Iarr orthu a chéile a cheistiú faoin am.
Múin an dara heiseamláir thuas. Taispeáin na pictiúrchártaí do na daltaí. Iarr orthu Cáit a
aimsiú sna pictiúir agus an t-am atá léirithe ar na pictiúrchártaí a léamh. Labhair faoi na rudaí
a dhéanann Cáit sa naíonra ag amanna faoi leith.
Múin an tríú agus an ceathrú heiseamláir thuas. Iarr ar sheisear daltaí cárta ama an duine
a thógáil. Iarr ar sheisear eile pictiúrchárta an duine a thógáil. Mínigh dóibh nach cóir go
bhfeicfeadh na daltaí eile an t-am atá léirithe ar a gcárta féin. Abair leo ansin go gcaithfidh
siad an dalta a bhfuil an t-am céanna aige ar a chárta a aimsiú. Siúlfaidh siad timpeall ag
ceistiú a chéile mar atá sa tríú heiseamláir go dtí go mbeidh a bpáirtí aimsithe acu. Déarfaidh
siad an ceathrú heiseamláir ansin agus seasfaidh na beirteanna le chéile. Ansin taispeánfaidh
siad na cártaí don rang. Dearbhaigh go bhfuil an t-am céanna ar a gcártaí ag na beirteanna.
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Déan fríos balla de na pictiúrchártaí á gcur in ord reatha de réir ama. Iarr ar dhalta aonair
na cártaí ama cuí a chrochadh faoi na pictiúrchártaí agus cur síos leanúnach á dhéanamh
aige ar na rudaí a dhéanann Cáit sa naíonra. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Spreag na daltaí chun an cluiche ‘Cén t-am é, a mhac tíre?’ a imirt sa chlós ag am sosa nó
ag am lóin.

F ORLEATHNÚ
 Déan amach tráthchlár bunaithe ar bhur lá scoile féin. Pléigh é. Pléigh an difríocht ama idir

an lá scoile a bhí ag na daltaí sna Naíonáin Mhóra agus an lá scoile atá acu anois i Rang a
hAon.
 Úsáid na pictiúrchártaí chun scéalta a chumadh leis na daltaí ag tosú le ‘Chuaigh Cáit go
dtí [chuig] an naíonra ar a [ag a] deich a chlog inné…’ agus ‘Rachaidh [Raghaidh /
Gabhfaidh] Cáit go dtí [chuig] an naíonra ar a deich a chlog amárach….’ Lig do gach dalta
abairt amháin a chur leis an scéal. D’fhéadfaí Leabhair Ranga a scríobh bunaithe ar na
scéalta.
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AN SCOIL

An Naíonra
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● abairtí a léamh
● abairtí a cheangal le pictiúir

Á ISEANNA
●

Leathanach 5 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh agus léigh leathanach 5 in Mo Leabharsa.
Iarr ar na daltaí a chur leis an abairt a dhéanann cur síos ar an bpictiúr. Dearbhaigh
na freagraí.
Déan tógáil ar abairt as Mo Leabharsa. Scríobh, e.g:
‘Tá Daidí [Daid] ag teacht,’ arsa Cáit.
ar an gclár dubh. Le cabhair na ndaltaí scríobh focail eile in áit ‘Daidí [Daid]’ san abairt, e.g.
Oíche Shamhna / an Nollaig / ainm dalta / fear an phoist, etc. Léigh na habairtí nua leis na
daltaí. Déan amhlaidh le habairtí eile as Mo Leabharsa.

F ORLEATHNÚ
 Bhí Daidí déanach ag teacht ag triall ar Cháit. Iarr ar bheirteanna an comhrá a tharla idir an

bheirt a chumadh.
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AN SCOIL

An Naíonra
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● suirbhé a dhéanamh
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Nuair a bhí tú [Nuair a bhís] beag an ndeachaigh tú [an deachaigh tú / ar chuais] go dtí
[chuig] an naíonra?
Chuaigh (mé) [Chuas]. / Ní dheachaigh (mé) [Cha deachaigh (mé) / Níor chuas].
2. Ar thaitin sé leat? [An raibh dúil agat ann?]
Thaitin / Níor thaitin. [Bhí / Ní raibh.]
3. Chuaigh / Ní dheachaigh [Níor chuaigh] …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) go dtí
[chuig] an naíonra nuair a bhí siad [nuair a bhíodar] beag.
4. Dúirt …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) gur thaitin / nár thaitin an naíonra leo.
[Dúirt …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) go raibh / nach raibh dúil acu sa naíonra.]

Á ISEANNA
●

Leathanach 6 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin an chéad agus an dara heiseamláir thuas.
Léigh agus pléigh leathanach 6 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí ansin siúl thart agus dalta eile
a cheistiú ag úsáid an chéad agus an dara heiseamláir. Iarr orthu ainm an dalta sin a scríobh
sa chéad cholún. Iarr orthu  a chur sa cholún sa lár má chuaigh an dalta chuig an naíonra
agus ✗ a chur ann mura ndeachaigh. Iarr orthu  a chur sa cholún ar dheis má thaitin an
naíonra leis an dalta agus ✗ a chur ann murar thaitin. (Fágfar an colún ar dheis folamh mura
ndeachaigh an dalta chuig naíonra.) Ceistídís daltaí eile sa tslí chéanna go dtí go bhfuil
an tábla lán.
Múin an tríú agus an ceathrú heiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar thorthaí an
tsuirbhé mar atá sna heiseamláirí sin.

30

F ORLEATHNÚ
 Cabhraigh leis na daltaí barra-chairt a dhéanamh bunaithe ar cé mhéad dalta sa rang a

chuaigh / nach ndeachaigh chuig an naíonra. Déan barra-chairt eile bunaithe ar na daltaí
ar thaitin / nár thaitin an naíonra leo. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar conas a cuireadh
na barra-chairteacha le chéile.
 Faigh amach ó na daltaí a d’fhreastail ar an naíonra an cuimhin leo cé a thugadh chuig
an naíonra iad. An siúlaidís nó an dtéidís sa charr? Múin más gá:
Is é m’athair / mo dhaideo [m’athair críonna / m’athair mór / mo sheanathair] a thugadh
[a thabharfadh] chuig [go dtí] an naíonra mé.
Is í mo mháthair / mo chomharsa a thugadh [a thabharfadh] chuig [go dtí] an
naíonra mé.
Théimis [Théadh muid / Rachadh muid] ann sa charr [sa gcarr / sa chairt / sa mhótar /
sa ghluaisteán].
Shiúlaimis [Shiúladh muid / Shiúlfadh muid] ann.
 Maidir leis na daltaí ar thaitin an naíonra leo faigh amach cén rud ba mhó a thaitin leo
mar gheall air.
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AN SCOIL

An Naíonra
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● cluiche ‘fíor nó bréagach’ a imirt

Á ISEANNA
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 2)
Leathanach 7 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach leis an scéal lena fháil amach cé hiad na cuairteoirí a
tháinig chuig teach Cháit. Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Dearbhaigh freagra na ceiste – Mamó agus Daideo.
Pléigh leathanach 7 in Mo Leabharsa. Léigh an téacs sa bholgán cainte leis na daltaí.
Iarr ar na daltaí an t-amhrán ‘Istigh sa Zú’ a chanadh. Múin é más gá.
Inis / léigh / seinn an scéal arís agus spreag na daltaí chun an t-amhrán a chanadh in éineacht
leat / leis an dlúthdhiosca.
Cum abairtí bunaithe ar an scéal chun cluiche ‘fíor nó bréagach’ a imirt. Abair, e.g. ‘Is í Mamaí
a thug Cáit abhaile ón Naíonra,’ ‘Bhí eilifint os comhair an tí nuair a tháinig siad abhaile,’ etc.
Bíodh cuid de na habairtí áiféiseach.
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F ORLEATHNÚ
 An gceapann na daltaí go bhfillfidh tuismitheoirí Cháit an oíche sin? Iarr orthu cúis







a thabhairt lena dtuairim.
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt de dhuine seachas tuismitheoir a thugann aire dóibh.
Iarr orthu cur síos ar a bpictiúr.
Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar ócáid ar thug a seantuismitheoirí nó duine
fásta eile aire dóibh. Múin más gá:
Bhí …(ainm) ag tabhairt aire dom [ag breathnú i mo dhiaidh / ag breathnú amach dom /
ag faire amach dom] / ag tabhairt aire dúinn [ag breathnú inár ndiaidh / ag breathnú amach dúinn
/ ag faire amach dúinn].
Bhí …(ainm) i bhfeighil [ag amharc i ndiaidh] an tí.
Bhí feighlí linbh ag faire amach dúinn.
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Má tá seantuismitheoirí caillte ag na daltaí múin más gá ‘Tá [mo sheanathair [m’athair
críonna / mo Dhaideo / m’athair mór] / mo sheanmháthair [mo mháthair chríonna / mo Mhamó /
mo mháthair mhór]] caillte [marbh / básaithe / imithe ar shlí na fírinne / ar Neamh]. Go ndéana Dia
trócaire air / uirthi / orthu,’ de réir Ghaeilge an cheantair.
Ceistigh na daltaí faoin rud a dúirt Daideo le Mamaí agus le Daidí agus iad ag fágáil an tí.
Seinn deireadh an scéil arís, más gá, chun teacht ar an abairt ‘Bainigí sásamh as an gcoirm
cheoil [as an choirm cheoil]’. Múin an eiseamláir sin agus spreag na daltaí chun í a úsáid i
gcomhthéacsanna eile, e.g. ‘Bainigí sásamh as an bhféasta [as an fhéasta / as an gcóisir] / as an
dráma / as an scannán, etc.’ Múin leaganacha eile de réir Ghaeilge an cheantair, e.g. ‘Bain
/ Bainigí súp [taitneamh / spraoi / sult / pléisiúr] as …,’ etc.
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NA CUAIRTEOIRÍ (Leagan Ultach)
Lá amháin nuair a tháinig Cáit chun an bhaile ón naíonra chonaic sí carr os coinne an tí.
‘Cé leis an carr dearg sin, a Mhamaí?’ ar sise.
‘Tá cuairteoirí againn, a Cháit!’ arsa Mamaí. ‘Isteach leat go bhfeicfidh tú cé atá ann.’
Bhí lúcháir ar Cháit. Thaitin sé go mór léi daoine a bheith ag teacht ar cuairt chucu.
Isteach sa halla léi ar chosa in airde. D’amharc sí isteach sa tseomra suí. Cé a bheadh ann
roimpi ach … a máthair mhór agus a hathair mór! Bhí lúcháir croí uirthi nuair a chonaic
sí iad.
‘A Mhóraí! A Ghraindea!’ a scairt sí agus thug sí póg daofa. ‘Amharc an pictiúr deas a
rinne mise sa naíonra. Seo daoibh é!’
‘Ó, tá sé go deas,’ arsa a máthair mhór. ‘Go raibh céad maith agat, a thaisce bheag.’
‘Tá tú i do ghirseach mhór anois!’ arsa a hathair mór. ‘Agus inis seo domh, an raibh lá
deas agat sa naíonra?’
‘Ó, bhí,’ arsa Cáit. ‘Bhí mé ag péinteáil agus mmm… ag imirt le marla agus mmm…
d’fhoghlaim mé amhrán úr.’
‘Ceol an t-amhrán dúinn, mar a dhéanfadh girseach mhaith,’ arsa a máthair mhór.
Sheas Cáit i lár an urláir. ‘Hm … hm.’ Thosaigh sí a cheol le fonn:
‘Istigh sa zú
Tá an Babaí Cangarú –
Léim anois,
Léim anois,
Léim anois go luath!’
‘Bhí sin iontach maith!’ arsa a máthair mhór.
‘Rath Dé ort!’ arsa a hathair mór agus thug sé bualadh bos di.
‘An mbeidh sibh ag fanacht go maidin,’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Beidh,’ arsa a máthair mhór.
‘Ó, nach maith sin!’ arsa Cáit.
‘Nár chuala tú fán choirm cheoil a bheas ar siúl sa chathair anocht?’ arsa a máthair mhór.
‘Beidh do Dhaidí ag bualadh ann.’
‘Ó, rinne mé dearmad glan air!’ arsa Cáit. ‘An anocht atá sé sin ar siúl?’
Leis sin tháinig Mamaí agus Daidí go dtí doras an tseomra.
‘Tá muid ag imeacht anois,’ arsa Daidí.
Bhí cás ina lámh aige. Amach sa halla leo uilig.
‘Bí i do ghirseach mhaith anois, a Cháit,’ arsa Mamaí.
‘Ó, beidh mé,’ arsa Cáit.
‘Bainigí sásamh as an choirm cheoil,’ arsa an t-athair mór.
‘Ádh mór oraibh,’ arsa an mháthair mhór.
Nuair a bhí Mamaí agus Daidí ar shiúl síos an bealach mór dhruid an t-athair mór an
doras. Bhí Cáit agus a droim leis an bhalla aici.
‘Cad é atá ort, a stór?’ arsa a hathair mór.
‘Bhí Eoin sa zú. Agus bhí Liam sa zú. Ach ní raibh mise riamh sa zú,’ arsa Cáit go
truacánta.
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‘Cáit bhocht!’ arsa a máthair mhór. ‘Nach raibh tú riamh sa zú?’
‘Cad é a déarfá dá rachadh muid go dtí an zú amárach, mar sin?’ arsa a hathair mór.
‘Bheadh sin go deas,’ arsa Cáit. ‘Yipí! Beidh mise ag gabháil go dtí an zú sa deireadh!’
Bhí Cáit ar mhuin na muice arís.
‘Isteach linn sa tseomra suí arís,’ arsa an t-athair mór, ‘agus ceolfaidh mise amhrán duit
fán zú.’
Rug Cáit greim láimhe air.
‘Ó, a Ghraindea,’ ar sise, ‘is maith liomsa tú féin agus Móraí a fheiceáil ag teacht ar cuairt
go teach seo againne. Is maith liomsa sibh a fheiceáil!’


NA CUAIRTEOIRÍ (Leagan Muimhneach)
Lá amháin nuair a tháinig Cáit abhaile ón naíonra chonaic sí mótar os comhair an tí.
‘Cé leis an mótar dearg san, a Mham?’ ar sise.
‘Tá cuairteoirí againn, a Cháit!’ arsa Mam. ‘Isteach leat go bhfeicfidh tú cé atá ann.’
Bhí Cáit ar bís. Ba bhreá léi daoine a bheith ag teacht go dtí an dtigh chucu. Isteach sa
halla léi ar cosa in airde. D’fhéach sí isteach sa tseomra suite. Cé a bheadh ann roimpi
ach … Neain agus Daideo! Bhí ardáthas uirthi nuair a chonaic sí iad.
‘A Neain! A Dhaideo!’ a bhéic sí agus thug sí póigín dóibh. ‘Féach an pictiúr deas a
dheineas sa naíonra. Seo daoibh é!’
‘Ó, tá sé go haoibhinn,’ arsa Neain. ‘Go raibh míle maith agat, a mhaoineach.’
‘Tá tú i do chailín mór anois!’ arsa Daideo. ‘Agus inis é seo dom, an raibh lá deas agat sa
naíonra?’
‘Ó, bhí,’ arsa Cáit. ‘Bhíos ag péinteáil agus mmm… ag imirt le marla agus mmm…
d’fhoghlaimíos amhrán nua.’
‘Abair an t-amhrán dúinn, mar a dhéanfadh cailín maith,’ arsa Neain.
Sheasaimh Cáit i lár an urláir. ‘Hm … hm.’ Thosaigh sí ag canadh le fonn:
‘Istigh sa zú
Tá an Babaí Cangarú –
Léim anois,
Léim anois,
Léim anois go luath!’
‘Bhí sé sin go hiontach!’ arsa Neain.
‘Nár laga Dia thú!’ arsa Daideo agus thug sé bualadh bos di.
‘An mbeidh sibh ag fanacht thar oíche,’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Beimid,’ arsa Neain.
‘Go hiontach!’ arsa Cáit.
‘Nár chualaís faoin gcoirm cheoil a bheidh ar siúl sa chathair anocht?’ arsa Neain. ‘Beidh
do Dhaid ag seinnt ann.’
‘Ó, dheineas dearmad glan air!’ arsa Cáit. ‘An anocht atá sé sin ar siúl?’
Leis sin tháinig Mam agus Daid go dtí doras an tseomra.
‘Beimid ag imeacht anois,’ arsa Daid.
Bhí cás ina lámh aige. Amach sa halla leo go léir.
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‘Bí i do chailín maith anois, a Cháit,’ arsa Mam.
‘Ó, beidh mé,’ arsa Cáit.
‘Bainíg’ sásamh as an gcoirm cheoil,’ arsa Daideo.
‘Go n-éirí an bóthar libh,’ arsa Neain.
Nuair a bhí Mam agus Daid bailithe leo síos an bóthar dhún Daideo an doras. Bhí Cáit
agus a droim leis an bhfalla aici.
‘Cad atá ort, a leanbh?’ arsa Daideo.
‘Bhí Eoin sa zú. Agus bhí Liam sa zú. Ach ní rabhas-sa riamh sa zú,’ arsa Cáit go
truamhéalach.
‘Cáit bhocht!’ arsa Neain. ‘Nach rabhais riamh sa zú?’
‘Cad a déarfá dá raghaimis go dtí an zú amárach, mar sin?’ arsa Daideo.
‘Bheadh sé sin go hiontach,’ arsa Cáit. ‘Yipí! Beadsa ag dul go dtí an zú ar deireadh thiar
thall!’
Bhí Cáit ar mhuin na muice arís.
‘Isteach linn sa tseomra suite arís,’ arsa Daideo, ‘agus déarfadsa amhrán duit mar gheall ar
an zú.’
Rug Cáit greim láimhe air.
‘Ó, a Dhaideo,’ ar sise, ‘is breá le mo chroí tú féin agus Neain a bheith ag teacht ar cuairt
chugainn. Is breá liom san!’


NA CUAIRTEOIRÍ (Leagan Connachtach)
Lá amháin nuair a tháinig Cáit abhaile ón naíonra chonaic sí carr ar aghaidh an tí.
‘Cé leis an carr dearg sin, a Mham?’ ar sise.
‘Tá cuairteoirí againn, a Cháit!’ arsa Mam. ‘Isteach leat go bhfeicfidh tú cé atá ann.’
Bhí Cáit ríméadach. Thaitin léi daoine a bheith ag teacht chuig an teach acu. Isteach sa
halla léi ar cosa in airde. Bhreathnaigh sí isteach sa seomra suite. Cé a bheadh ann roimpi
ach … Mamó agus Daideo! Bhí dhá chroí aici nuair a chonaic sí iad.
‘A Mhamó! A Dhaideo!’ ar sise de bhéic agus thug sí póigín dóibh. ‘Breathnaigh ar an
bpictiúr deas a dhein mé sa naíonra. Seo daoibh é!’
‘Ó, tá sé gleoite,’ arsa Mamó. ‘Go raibh míle maith agat, a stóirín.’
‘Tá tú i do chailín mór anois!’ arsa Daideo. ‘Agus inis seo dom, an raibh lá deas agat sa
naíonra?’
‘Ó bhí,’ arsa Cáit. ‘Bhí mé ag péinteáil agus mmm… ag déanamh spraoi le marla agus
mmm… d’fhoghlaim mé amhrán nua.’
‘Abair an t-amhrán dúinn, mar a dhéanfadh cailín maith,’ arsa Mamó.
Sheas Cáit i lár an urláir. ‘Hm … hm.’ Thosaigh sí ag gabháil fhoinn:
‘Istigh sa zú
Tá an Babaí Cangarú –
Léim anois,
Léim anois,
Léim anois go luath!’
‘Bhí sé sin thar cionn ar fad!’ arsa Mamó.
‘Nár lagaí Dia thú!’ arsa Daideo agus thug sé bualadh bos di.

36

‘An mbeidh sibh ag fanacht anseo anocht?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Beidh,’ arsa Mamó.
‘Togha!’ arsa Cáit.
‘Nár chuala tú faoin gcoirm cheoil a bheas ar siúl sa gcathair anocht?’ arsa Mamó. ‘Beidh
do Dhaid ag casadh ann.’
‘Ó, d’imigh sé glan as mo cheann!’ arsa Cáit. ‘Ab é anocht atá sé sin ar siúl?’
Ag an am céanna tháinig Mam agus Daid chuig doras an tseomra.
‘Beidh muid ag imeacht anois,’ arsa Daid.
Bhí cás ina lámh aige. Amach sa halla leo ar fad.
‘Bí i do chailín maith anois, a Cháit,’ arsa Mam.
‘Ó, beidh mé,’ arsa Cáit.
‘Bainigí sásamh as an gcoirm cheoil,’ arsa Daideo.
‘Go n-éirí an bóthar libh,’ arsa Mamó.
Nuair a bhí Mam agus Daid imithe síos an bóthar dhún Daideo an doras. Bhí Cáit agus a
droim leis an mballa aici.
‘Céard atá ort, a leanbh?’ arsa Daideo.
‘Bhí Eoin sa zú. Agus bhí Liam sa zú. Ach ní raibh mise riamh sa zú,’ arsa Cáit agus
an-truaí aici di féin.
‘Cáit bhocht!’ arsa Mamó. ‘Nach raibh tú riamh sa zú?’
‘Céard a déarfá dá ngabhfadh muid chuig an zú amárach, mar sin?’ arsa Daideo.
‘Bheadh sé sin togha,’ arsa Cáit. ‘Yipí! Beidh mise ag gabháil chuig an zú ar deireadh
thiar thall!’
Bhí Cáit ar mhuin na muice arís.
‘Isteach linn sa seomra suite arís,’ arsa Daideo, ‘agus déarfaidh mise amhrán duit mar
gheall ar an zú.’
Rug Cáit greim láimhe air.
‘Ó, a Dhaideo,’ ar sise, ‘bím chomh ríméadach nuair a thagann tú féin agus Mamó ar
cuairt againn. Bím sin!’
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AN SCOIL

An Naíonra
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as amhrán
● ainmhithe a fheictear sa zú a aithint

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 8 in Mo leabharsa
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 9)

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 8 in Mo Leabharsa.
Pléigh an scéal ‘Na Cuairteoirí’ (Ceacht 7). Mínigh do na daltaí go bhfuil an t-amhrán a chan
Daideo do Cháit agat.
Spreag na daltaí chun méar a chur ar an bpictiúr cuí in Mo Leabharsa de réir mar a luaitear
na hainmhithe san amhrán. Seinn an dlúthdhiosca nó abair an t-amhrán.

SA ZÚ (Fonn: Head, shoulders, knees and toes)
Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Moncaí, rón,
Sioráf is eilifint.
Chífeá iad go léir sa zú,
Ó, sa zú.

Múin an t-amhrán.
Iarr ar na daltaí ainmneacha na n-ainmhithe san amhrán a aimsiú sa tóraíocht focal
in Mo Leabharsa.
Iarr ar dhaltaí aonair ainmneacha na n-ainmhithe a d’aimsigh siad a insint don rang.
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F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an leabhar Ruairí sa Zú le Colman Ó Raghallaigh (Cló Mhaigh Eo – ISBN

1-8999-22-04-4) nó seinn an scéal ar an CD-ROM Ruairí sa Zú (Fios Feasa).
 Pléigh na hainmhithe is coitianta a bhíonn sa zú. Múin aon nathanna / stór focal a bhíonn
de dhíth ar na daltaí.
 Pléigh gnáthóg nádúrtha ainmhithe an zú agus na háiteanna ar domhan a mbíonn cónaí
orthu. Lig do na daltaí an cluiche meaitseála ar an CD-ROM Ruairí sa Zú (Fios Feasa) a imirt.

39

Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Zú
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● cuireadh a thabhairt
● glacadh le cuireadh
● diúltú do chuireadh
● éisteacht le dán agus taitneamh a bhaint as

E ISEAMLÁIRÍ
1. An dtiocfaidh tú (in éineacht) liom go dtí an zú [chuig an zú] /
go dtí an leabharlann [chuig an leabharlann] / go dtí an phictiúrlann
[go dtí an bpictiúrlann / chuig an bpictiúrlann / chuig an phictiúrlann]?
Tiocfaidh / Ní thiocfaidh.
2. An dtiocfaidh tú abhaile [chun an bhaile] liom?
Tiocfaidh / Ní thiocfaidh.
3. Seo linn [Ar aghaidh linn] go dtí an clós / an halla, etc.

Á ISEANNA
●
●
●

Póstaer 3 – An dtiocfaidh tú liom?
An dán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 1)
Leathanach 9 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh na hainmhithe ar an bpóstaer.
Múin na heiseamláirí thuas.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dán agus dhá ainmhí atá luaite ann a ainmniú. Seinn an
dlúthdhiosca nó abair an dán.
(Nóta: I gcanúint bhunaidh a chumtha (mar atá sé ar an dlúthdhiosca) atá an dán scríofa ar an
bpóstaer. Más mian leis an múinteoir d’fhéadfadh sé an dán a chur in oiriúint do Ghaeilge an
cheantair.)
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AN

DTIOCFAIDH TÚ LIOM?

An dtiocfaidh tú liom go dtí an zú?
Cífidh tú dobhareach is cangarú,
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha*.
Tiocfaidh mé leat go dtí an zú.
Cífidh mé dobhareach is cangarú,
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha*.
Seo linn anois go dtí an zú!

(*Fuaimnítear ‘dubha’ mar ‘dú’ sa dán seo.)
Iarr ar dhaltaí aonair dhá ainmhí a luadh sa dán a ainmniú.
Pléigh an dán.
Abair leis na daltaí go bhfuil focail sa dán a bhfuil an fhuaim ‘ú’ iontu. Iarr orthu éisteacht leis
an dán agus iad a aimsiú. Seinn an dlúthdhiosca nó abair an dán arís. Dearbhaigh go bhfuil an
fhuaim ‘ú’ sna focail ‘tú,’ ‘zú’ agus ‘cangarú’. Marcáil ar an bpóstaer iad.
Spreag na daltaí chun na heiseamláirí thuas a úsáid go rialta nuair a thugann siad cuireadh do
dhalta eile teacht chuig áit éigin leo.
Léigh agus pléigh leathanach 9 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na focail chearta a chur isteach
sna bearnaí sa chéad trí abairt. Ansin iarr orthu a rogha pictiúir a tharraingt sa bhosca folamh
agus an abairt taobh leis a chríochnú dá réir.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar chuairt a thug siad féin ar an zú.
 Pléigh cuirí. Pléigh cé mar a mhothódh an duine a thug an cuireadh dá ndiúltófaí é.

Ceangail an plé leis an OSPS. Múin más gá:
Bheadh an-díomá orm.
Bheinn trína chéile.
Ní bheinn róshásta. [Ní mó ná sásta a bheinn.]
Ní bheinn róbhuíoch don duine sin.
Chuirfeadh sé as go mór dom.
Chuirfeadh sé isteach orm.
Ghoillfeadh sé orm.
Bheinn thart ceart.
Bunaigh rólaithris ar chomhthéacs den sórt seo.
 Pléigh nathanna áitiúla a úsáidtear nuair a bhíonn daoine ag dul le chéile in áit éigin. Faigh
amach céard iad na nathanna atá ag na daltaí agus ag a muintir. Múin más gá:
Siúil leat.
Siúlaigí libh.
Goitsigí.
Gabh [Tar] i leith uait.
Gabhaigí [Tagaigí] i leith uaibh.
Téanam ort.
Téanaigí oraibh.

42

Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Zú
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● gearán a dhéanamh
● taitneamh a bhaint as dán a léamh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is féidir liomsa [Thig liomsa / Tá mise in ann / Táimse ábalta] é a fheiceáil [a fheiscint] /
an …(rud ar an bpóstaer) a fheiceáil [a fheiscint] / an scríobh a léamh.
Ní féidir liomsa [Ní thig liomsa / Níl mise in ann / Nílimse ábalta] é a fheiceáil
[a fheiscint] / an …(rud ar an bpóstaer) a fheiceáil [a fheiscint] / an scríobh a léamh.
2. Tá an póstaer rófhada uaim / ró-íseal (dom) / ró-ard (dom).
Tá an scríobh róbheag (dom).
Tá (an) …(rud éigin sa seomra) / cloigeann [ceann] …(ainm dalta) sa bhealach
[sa mbealach / sa tslí] orm [sa chasán agam].
3. Nílim ard mo dhóthain. [Níl mé sách ard. / Níl mé ard go leor.]

Á ISEANNA
●

Póstaer 3 – An dtiocfaidh tú liom? (as Ceacht 1)

C UR C HUIGE
Croch an póstaer in áit nach mbeidh radharc maith ag gach duine air. Mínigh do na daltaí
go bhfuil an dán a chuala siad inné scríofa ar an bpóstaer.
Múin na heiseamláirí thuas.
Faigh amach cé hiad na daltaí ar féidir leo agus nach féidir leo an póstaer a fheiceáil ón áit
ina bhfuil siad ina suí. Murar féidir le daltaí áirithe é a fheiceáil pléigh na cúiseanna leo.
Léigh an dán ar an bpóstaer in éineacht leis na daltaí. Ansin iarr ar leath an ranga an chéad
véarsa a léamh agus ar an leath eile an dara véarsa a léamh.
Spreag na daltaí chun na heiseamláirí thuas a úsáid nuair nach féidir leo an clár dubh,
an leabhar, pictiúr, etc, a fheiceáil go soiléir.
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F ORLEATHNÚ
 Labhair leis na daltaí nach raibh in ann rudaí éagsúla ar an bpóstaer a fheiceáil. Pléigh slite

leis na fadhbanna a réiteach. Múin más gá ‘Bheinn in ann [Bheinn ábalta / D’fhéadfainn] é a
fheiceáil [a fheiscint] [dá mbogfadh …(ainm dalta) as an mbealach [as an slí / as an chosán] /
dá mbeinn níos airde / dá mbeadh an pictiúr níos mó, etc.]’
 Múin an dán seo thíos do na daltaí.

AG

AN

ZÚ

Chonaic mé moncaithe
Ag an Zú.
Ní raibh siad béasach,
Ní raibh siad ciúin.
Chuala mé leon
Ag tafann go hard.
Chonaic mé eilifint
Ag dul thar bráid.
I gcúinne na bpeataí
Chonaic mé muc,
Ag ithe a dhinnéir,
‘Suc, suc, suc.’
Chonaic mé tíogar,
Séabra agus rón,
Agus éan mór daite
Ag déanamh ceoil.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Zú
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● tuar a dhéanamh

Á ISEANNA
●
●

Leabhar Mór den scéal
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 3)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh clúdach an Leabhair Mhóir leis an rang.
Téigh siar ar na hamhráin ‘Istigh sa Zú’ (An Naíonra: Ceacht 7) agus ‘Sa Zú’ (An Naíonra:
Ceacht 8).
Téigh siar ar an dán ‘An dtiocfaidh tú liom?’ (Ceacht 1).
Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Spreag na daltaí chun na codanna sin den scéal
atá ar eolas cheana féin acu a aithris in éineacht leis an dlúthdhiosca, e.g. na hamhráin
‘Istigh sa Zú’ agus ‘Sa Zú’, agus an dán ‘An dtiocfaidh tú liom?’
Nuair a thagann tú go dtí an áit sa scéal ina ndeir Mamó ‘Beidh an phicnic [picnic] againn’
(tá * sa téacs) stop agus lig do na daltaí a thuar cad a bheidh le hithe acu don phicnic.
Stop níos faide anonn chomh maith (tá ** sa téacs), dírigh aird na ndaltaí ar an leathanach
sa Leabhar Mór, agus lig dóibh a thuar cad a tharlóidh a fhad is atá Liam fós ag féachaint
ar na lachain.
Pléigh an scéal leis na daltaí.
Iarr orthu na hainmhithe a chonaic teaghlach Liam sa zú a ainmniú.
Iarr ar dhaltaí aonair an scéal nó giota de a insint ina gcuid focal féin.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh an nath sa scéal ‘Lig an leon búir as’. Pléigh ainmhithe eile sa chomhthéacs céanna.

Múin más gá:
Lig an gadhar [an madra / an madadh] sceamh as.
Lig an buachaill liú [scread / béic / sian / scréach] as.
Lig an chearc grág aisti.
Lig an coileach glaoch as.
 Múin leaganacha áitiúla a d’fhéadfaí a úsáid in áit ‘Ba dhóbair [Ba bheag] nár …’, e.g. Aon
ní ach [Is beag] nár thit / nár leag / nár bhris / nár bhuail ….’ Iarr ar dhaltaí aonair cur
síos ar ócáid nuair a d’éirigh leo féin teacht slán ar éigean ó ghátar.
 Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar na rudaí a d’fheicfidís dá rachaidís go dtí an zú.
Múin más gá ‘Dá rachainn [Dá raghainn / Dá ngabhfainn] go dtí [chuig] an zú d’fheicfinn
[chífinn / tchífinn] sioráf, etc.’
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LÁ IONTACH MAITH (Leagan Ultach)
‘A Liam,’ arsa a mháthair mhór, ‘an bhfuil do bhricfeasta ite agat go fóill?’
‘Tá mé chóir a bheith réidh, a Mhóraí,’ arsa Liam.
‘Beidh muid ag baint na mbonnaí as chomh luath is atá tú réidh,’ arsa a mháthair mhór
leis.
‘An bhfuil an bia don phicnic sa charr?’ a d’fhiafraigh an mháthair mhór den athair
mhór.
‘Tá,’ arsa an t-athair mór, ‘agus tá Eoin is Cáit ann fosta.’
Chruinnigh Liam é féin suas agus amach leis sa charr. Bhí Móraí agus Graindea
ar a shála. Isteach sa charr leo agus d’imigh siad go dtí an zú.
Bhí na páistí ag léimtigh le háthas. Thosaigh Cáit ag ceol:
‘Istigh sa zú
Tá an Babaí Cangarú –
Léim anois,
Léim anois,
Léim anois go luath!’
Thosaigh Liam ag ceol:
‘Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Moncaí, rón,
Sioráf is eilifint,
Tchífeá iad go léir sa zú,
Ó, sa zú!’
Ansin thosaigh Eoin ag aithris:
‘An dtiocfaidh tú liom go dtí an zú?
Tchífidh tú dobhareach is cangarú.
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha.
Tiocfaidh mé leat go dtí an zú,
Tchífidh mé dobhareach is cangarú.
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha.
Seo linn anois go dtí an zú.’
Nuair a bhain siad amach an zú thóg siad an bia don phicnic amach as an charr.
D’iompair Eoin é. Fuair siad léarscáil den zú i gcuideachta a gcuid ticéidí.
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‘Cá dtosóidh muid?’ arsa an mháthair mhór.
‘Leis na tíogair,’ arsa Eoin.
‘Leis na leoin,’ arsa Liam.
‘Leis na moncaithe,’ arsa Cáit.
‘Is maith leatsa na moncaithe,’ arsa Liam, ‘mar is cosúil le moncaí beag tú féin.’
‘Stad de sin, a Liam,’ arsa a mháthair mhór, ‘agus bí deas le do dheirfiúr bheag.’
‘Tosóidh muid le huimhir a haon, an sioráf,’ arsa an t-athair mór, ‘agus rachaidh muid
thart ar na hainmhithe uilig.’
‘Tá an sioráf chomh hard le Graindea,’ arsa Cáit.
Thosaigh achan duine a gháire.
Lig an leon búirthe as. Rinne Liam aithris ar an leon.
‘Ní maith liom an leon,’ arsa Cáit. ‘Tá sé scáfar. Ó! Tá ceann eile anseo!’
‘Chan sin leon ach tíogar!’ arsa Eoin.
Bhain achan duine taitneamh as an éanlaith. Bhí an dobhareach ina chodladh.
‘Sh!’ arsa Cáit. ‘Ná múscail é.’
Nuair a bhain siad amach an loch chonaic siad lachain ag snámh ann.
‘An dtig liomsa píosa aráin a thabhairt do na lachain?’ a d’fhiafraigh Liam.
‘Thig cinnte,’ arsa an t-athair mór.
Thóg an t-athair mór amach píosa aráin as an mhála agus thug sé píosa d’Eoin, do Liam
agus do Cháit. Ba dhóbair nár thit Cáit bheag bhocht isteach sa loch agus í ag tabhairt
bia do na lachain ach thug Liam tarrtháil uirthi.
‘Tá ocras ormsa anois,’ arsa Cáit.
*‘Tá táblaí thall ansin,’ arsa an mháthair mhór. ‘Beidh picnic againn.’
Chuir siad na ceapairí, na torthaí agus an deoch ar an tábla. Thosaigh siad ag ithe
le fonn. Bhí Liam ag coimhéad ar na lachain go fóill.**
Nuair a shuigh Liam síos bhí a cheapaire ar shiúl!
‘Cé a sciob mo cheapaire?’ arsa Liam.
‘Ní mise a sciob é,’ arsa an mháthair mhór.
‘Ná mise,’ arsa Eoin.
‘Ná mise ach oiread,’ arsa an t-athair mór.
‘Cé a sciob é, mar sin?’ arsa Liam.
‘Is é an moncaí a sciob é!’ arsa Cáit.
‘Is é, fosta!’ arsa Liam.
‘Amharc air, taobh thiar den chrann,’ arsa an t-athair mór.
‘A mhoncaí dhímhúinte!’ arsa Liam. ‘Tabhair domh mo cheapaire.’
‘Ní dócha go n-íosfá anois é,’ arsa Eoin.
‘Ní dócha go ndéanfainn,’ arsa Liam. ‘Beidh an banana agam, mar sin.’
‘Anois tá cuma an mhoncaí ortsa!’ arsa Cáit.
Chruinnigh siad suas a raibh fágtha den phicnic agus chaith siad na páipéir sa bhosca
bruscair.
‘An dtiocfaidh tú liom go dtí an luascán?’ a d’fhiafraigh Cáit d’Eoin.
‘Tiocfaidh,’ arsa Eoin.
‘Cad é fá dtaobh domhsa?’ arsa Liam.
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‘Imígí libh,’ arsa an mháthair mhór.
‘Tá mé marbh tuirseach,’ arsa Cáit i ndiaidh tamaill.
D’iompair an t-athair mór Cáit ina bhaclainn.
‘Ar aghaidh linn go dtí Coirnéal na bPeataí,’ arsa an t-athair mór.
Thaitin an cat go mór le Cáit.
‘Ba mhaith liom mo chat féin a bheith agam,’ ar sise.
Nuair a tháinig siad a fhad leis na heilifintí bhí fear ag tabhairt bia daofa.
‘Ar mhaith libh bia a thabhairt daofa?’ arsa an fear.
‘Ba mhaith linn,’ arsa Eoin.
Thug an fear buicéad daofa. Chaith Eoin dornán bia chuig eilifint amháin. Rinne Liam
agus Cáit an rud céanna. Chaith an eilifint siar é.
Bhí deireadh feicthe acu faoin am seo.
‘Tá sé in am againn a bheith ag bogadh linn chun an bhaile,’ arsa an mháthair mhór.
‘Bhí lá iontach maith againn,’ arsa Eoin lena mháthair mhór agus lena athair mór.
‘Go raibh maith agaibh.’
‘Go raibh céad maith agaibh,’ arsa Liam agus Cáit le chéile.
‘Muise, tá fáilte romhaibh,’ arsa an mháthair mhór.


AN-LÁ

AR

FAD (Leagan Muimhneach)

‘A Liam,’ arsa Neain, ‘an bhfuil do bhricfeasta ite agat fós?’
‘Táim geall leis críochnaithe, a Neain,’ arsa Liam.
‘Beimid ag piocadh linn chomh luath agus a bheidh tú ullamh,’ arsa Neain leis.
‘An bhfuil an phicnic sa mhótar?’ a d’fhiafraigh Neain do Dhaideo.
‘Tá,’ arsa Daideo, ‘agus tá Eoin agus Cáit ann chomh maith.’
Bhailigh Liam suas é féin agus amach leis sa mhótar. Bhí Neain agus Daideo ar a shála.
Isteach sa mhótar leo agus ar aghaidh leo go dtí an zú.
Bhí áthas an domhain ar na leanaí. Thosaigh Cáit ag canadh:
‘Istigh sa zú
Tá an Babaí Cangarú –
Léim anois,
Léim anois,
Léim anois go luath!’
Thosaigh Liam ag canadh:
‘Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Moncaí, rón,
Sioráf is eilifint,
Chífeá iad go léir sa zú,
Ó, sa zú!’

49

Ansan thosaigh Eoin ag aithris:
‘An dtiocfaidh tú liom go dtí an zú?
Cífidh tú dobhareach is cangarú.
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha.
Tiocfaidh mé leat go dtí an zú,
Cífidh mé dobhareach is cangarú.
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha.
Seo linn anois go dtí an zú.’
Nuair a bhaineadar amach an zú thógadar an phicnic amach as an mótar. D’iompair Eoin
í. Fuaireadar léarscáil den zú in éineacht lena dticéadaí.
‘Cá dtosóimid?’ arsa Neain.
‘Leis na tíogair,’ arsa Eoin.
‘Leis na leoin,’ arsa Liam.
‘Leis na moncaithe,’ arsa Cáit.
‘Is maith leatsa na moncaithe,’ arsa Liam, ‘mar is geall le moncaí beag tú féin.’
‘Cuir uaim, a Liam,’ arsa Neain, ‘agus bí deas le do dheirfiúr bheag.’
‘Tosóimid le huimhir a haon, an sioráf,’ arsa Daideo, ‘agus gabhaimid timpeall chucu
ar fad.’
‘Tá an sioráf chomh hard le Daideo,’ arsa Cáit.
Thosaigh gach éinne ag gáire.
Lig an leon búir as. Dhein Liam aithris ar an leon.
‘Ní maith liom an leon,’ arsa Cáit. ‘Tá sé fíochmhar. Ó! Tá ceann eile anso!’
‘Ní leon é sin ach tíogar!’ arsa Eoin.
Thaitin na héin le gach éinne. Bhí an dobhareach ina chodladh.
‘Sh!’ arsa Cáit. ‘Ná dúisigh é.’
Nuair a bhaineadar amach an loch bhí scata lachan ag snámh ann.
‘An bhféadfainn píosa aráin a thabhairt do na lachain?’ a d’fhiafraigh Liam.
‘D’fhéadfá, gan dabht,’ arsa Daideo.
Thóg Daideo amach píosa aráin as an mála agus thug sé píosa d’Eoin, do Liam agus
do Cháit. Ba dhóbair nár thit Cáit bhocht isteach sa loch agus í ag tabhairt bia
do na lachain ach tháinig Liam i gcabhair uirthi.
‘Tá ocras ormsa anois,’ arsa Cáit.
*‘Tá boird anso thall,’ arsa Neain. ‘Beidh picnic againn.’
Chuireadar na ceapairí, na torthaí agus an deoch ar an mbord. Thosaíodar ag ithe
le fonn. Bhí Liam fós ag féachaint ar na lachain áfach.**
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Nuair a shuigh Liam síos bhí a cheapaire imithe!
‘Cé a sciob mo cheapaire?’ arsa Liam.
‘Ní mise a sciob é,’ arsa Neain.
‘Ná mise,’ arsa Eoin.
‘Ná mise ach an oiread,’ arsa Daideo.
‘Agus cé a sciob é, mar sin?’ arsa Liam.
‘Is é an moncaí a sciob é!’ arsa Cáit.
‘Is é, leis!’ arsa Liam.
‘Féach ansan é, taobh thiar den gcrann,’ arsa Daideo.
‘A mhoncaí chrosta!’ arsa Liam. ‘Tabhair dom mo cheapaire.’
‘Ní dócha go n-íosfá anois é,’ arsa Eoin.
‘Ní dócha go ndéanfainn,’ arsa Liam. ‘Beidh an banana agam, más ea.’
‘Anois tá cuma an mhoncaí ortsa!’ arsa Cáit.
Bhailíodar suas a raibh fágtha den bpicnic agus chaitheadar na páipéir sa bhosca bruscair.
‘An dtiocfaidh tú in éineacht liom go dtí an luascán?’ a d’fhiafraigh Cáit d’Eoin.
‘Tiocfad,’ arsa Eoin.
‘Cad fúmsa?’ arsa Liam.
‘Seo libh,’ arsa Neain.
‘Táim traochta,’ arsa Cáit tar éis tamaill.
Thóg Daideo Cáit leis ina bhaclainn.
‘Ar aghaidh linn go dtí Cúinne na bPeataí,’ arsa Daideo.
Thaitin an cat go mór le Cáit.
‘Ba bhreá liom mo chat féin a bheith agam,’ ar sise.
Nuair a thángadar chomh fada leis na heilifintí bhí fear ag tabhairt bia dóibh.
‘Ar mhaith libh bia a thabhairt dóibh?’ arsa an fear.
‘Ba bhreá linn,’ arsa Eoin.
Thug an fear buicéad dóibh. Chaith Eoin dornán bia go dtí an eilifint. Dhein Liam agus
Cáit an rud céanna. Chaith an eilifint siar é.
Bhí deireadh feicthe acu faoin dtráth so.
‘Tá sé in am againn a bheith ag piocadh linn abhaile,’ arsa Neain.
‘Bhí an-lá ar fad againn,’ arsa Eoin le Neain agus le Daideo. ‘Go raibh maith agaibh.’
‘Go raibh míle maith agaibh,’ arsa Liam agus Cáit in éineacht.
‘Dhera, tá míle fáilte romhaibh,’ arsa Neain.
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AN-LÁ

GO

DEO (Leagan Connachtach)

‘A Liam,’ arsa Mamó, ‘an bhfuil do bhricfeasta ite agat fós?’
‘Tá mé i ngar a bheith críochnaithe, a Mhamó,’ arsa Liam.
‘Beidh muid ag imeacht chomh luath agus a bheas tú réidh,’ arsa Mamó leis.
‘An bhfuil an phicnic sa gcarr?’ a d’fhiafraigh Mamó de Dhaideo.
‘Tá,’ arsa Daideo, ‘agus tá Eoin agus Cáit ann chomh maith.’
Réitigh Liam é féin agus amach leis sa gcarr. Bhí Mamó agus Daideo ar na sála aige.
Isteach sa gcarr leo agus thugadar a n-aghaidh ar an zú.
Bhí ríméad ar na gasúir. Thosaigh Cáit ag gabháil fhoinn:
‘Istigh sa zú
Tá an Babaí Cangarú –
Léim anois,
Léim anois,
Léim anois go luath!’
Thosaigh Liam ag gabháil fhoinn:
‘Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Moncaí, rón,
Sioráf is eilifint,
Chífeá iad go léir sa zú,
Ó, sa zú!’
Ansin thosaigh Eoin ar an dán:
‘An dtiocfaidh tú liom go dtí an zú?
Cífidh tú dobhareach is cangarú.
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha.
Tiocfaidh mé leat go dtí an zú,
Cífidh mé dobhareach is cangarú.
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha.
Seo linn anois go dtí an zú.’
Nuair a bhaineadar amach an zú thógadar an phicnic amach as an gcarr. D’iompair Eoin
í. Fuaireadar léarscáil den zú in éineacht lena gcuid ticéad.
‘Cá dtosóidh muid?’ arsa Mamó.
‘Leis na tíogair,’ arsa Eoin.
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‘Leis na leoin,’ arsa Liam.
‘Leis na moncaithe,’ arsa Cáit.
‘Is maith leatsa na moncaithe,’ arsa Liam, ‘mar is geall le moncaí beag tú féin.’
‘Éirigh as, a Liam,’ arsa Mamó, ‘agus bí go deas le do dheirfiúr bheag.’
‘Tosóidh muid le huimhir a haon, an sioráf,’ arsa Daideo, ‘agus gabhfaidh muid timpeall
chucu ar fad.
‘Tá an sioráf chomh hard le Daideo,’ arsa Cáit.
Thosaigh chuile dhuine ag gáire.
Lig an leon búir as. Dhein Liam aithris ar an leon.
‘Ní maith liom an leon,’ arsa Cáit. ‘Tá sé fiáin. Ó! Tá ceann eile anseo!’
‘Ní leon é sin ach tíogar!’ arsa Eoin.
Thaitin na héanacha leo ar fad. Bhí an dobhareach ina chodladh.
‘Sh!’ arsa Cáit. ‘Ná dúisigh é.’
Nuair a bhaineadar amach an loch bhí lachain ag snámh ann.
‘An bhféadfainn píosa aráin a thabhairt do na lachain?’ a d’fhiafraigh Liam.
‘D’fhéadfá, siúráilte,’ arsa Daideo.
Thóg Daideo amach píosa aráin as an mála agus thug sé píosa d’Eoin, do Liam agus
do Cháit. Ba bheag nár thit Cáit isteach sa loch agus í ag tabhairt bia do na lachain ach
shábháil Liam í.
‘Tá ocras ormsa anois,’ arsa Cáit.
*‘Tá boird ansin thall,’ arsa Mamó. ‘Beidh an phicnic againn.’
Chuireadar na ceapairí, na torthaí agus an deoch ar an mbord. Thosaíodar ag ithe agus
confadh orthu. Bhí Liam fós ag breathnú ar na lachain.**
Nuair a shuigh Liam síos bhí a cheapaire imithe!
‘Cé a ghoid mo cheapaire?’ arsa Liam.
‘Ní mise a ghoid é,’ arsa Mamó.
‘Ná mise,’ arsa Eoin.
‘Ná mise ach an oiread,’ arsa Daideo.
‘Cé a ghoid é, mar sin?’ arsa Liam.
‘Is é an moncaí a ghoid é!’ arsa Cáit.
‘Ó, is é, muise!’ arsa Liam.
‘Breathnaigh ansin é, taobh thiar den chrann,’ arsa Daideo.
‘A mhoncaí mhí-mhúinte!’ arsa Liam. ‘Tabhair dom mo cheapaire.’
‘Ní cheapfainn go n-íosfaidh tú anois é,’ arsa Eoin.
‘Ní cheapfainn go n-íosfaidh,’ arsa Liam. ‘Beidh an banana agam, más ea.’
‘Anois tá cuma an mhoncaí ortsa!’ arsa Cáit.
Bhailíodar suas a raibh fágtha den phicnic agus chaitheadar na páipéirí sa mbosca
dramhaíola.
‘An dtiocfaidh tú in éineacht liom go dtí an luascán?’ a d’fhiafraigh Cáit d’Eoin.
‘Tiocfaidh,’ arsa Eoin.
‘Céard fúmsa?’ arsa Liam.
‘Seo libh,’ arsa Mamó.
‘Tá mé tugtha,’ arsa Cáit tar éis tamaill.
Thóg Daideo Cáit leis ina bhaclainn.
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‘Seo linn go dtí Cúinne na bPeataí,’ arsa Daideo.
Thaitin an cat thar cionn le Cáit.
‘Ba mhaith liom dá mbeadh cat dom féin agam,’ ar sise.
Nuair a thángadar chomh fada leis na heilifintí bhí fear ag tabhairt bia dóibh.
‘Ar mhaith libh bia a thabhairt dóibh?’ arsa an fear.
‘Ó, ba mhaith,’ arsa Eoin.
Thug an fear buicéad dóibh. Chaith Eoin slám bia chuig an eilifint. Dhein Liam agus
Cáit an rud céanna. Chaith an eilifint siar é.
Bhí chuile cheo feicthe acu faoin am seo.
‘Tá sé in am againn a bheith ag déanamh ar an mbaile,’ arsa Mamó.
‘Bhí an-lá go deo againn,’ arsa Eoin le Mamó agus Daideo. ‘Go raibh maith agaibh.’
‘Go raibh míle maith agaibh,’ arsa Liam agus Cáit in éineacht.
‘Muise, tá fáilte romhaibh,’ arsa Mamó.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Zú
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● rud a shéanadh
● rud a chur i leith dhuine
● sceitse a léamh agus é a chur i láthair
● cur le sceitse

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cé a sciob [a ghoid] [mo cheapaire / mo pheann luaidhe / mo rubar / mo bhosca
lóin, etc]?
2. Ní mise a sciob [a ghoid] é.
Ná mise ach (an) oiread.
3. Is é Lug / …(ainm) a sciob [a ghoid] é. / Is í …(ainm) a sciob [a ghoid] é.
4. Is é, leis! [Is é, fosta! / Is é, muise!]

Á ISEANNA
●
●

Fearas scoile na ndaltaí, e.g. peann luaidhe, cóipleabhar, bosca lóin, etc.
Leathanach 12 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair an fhearais scoile.
Léigh leis na daltaí an téacs ar bharr leathanach 12 in Mo Leabharsa.


CÉ A SCIOB MO CHEAPAIRE? (Leagan Ultach)
Pearsa 1: Cé a sciob mo cheapaire?
Pearsa 2: Ní mise a sciob é.
Pearsa 3: Ná mise ach oiread.
Pearsa 1: Cé a sciob é, mar sin?
Pearsa 2: Is é Lug a sciob é.
Pearsa 1: Is é, fosta!
Pearsa 3: Níor sciob duine ar bith do cheapaire. Amharc air_______________________
__________________________________________________________________.
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CÉ

A SCIOB MO CHEAPAIRE?

Pearsa
Pearsa
Pearsa
Pearsa
Pearsa
Pearsa
Pearsa

1:
2:
3:
1:
2:
1:
3:

(Leagan Muimhneach)

Cé a sciob mo cheapaire?
Ní mise a sciob é.
Ná mise ach an oiread.
Cé a sciob é, mar sin?
Is é Lug a sciob é.
Is é, leis!
Níor sciob éinne do cheapaire. Féach ansin é ___________________________
__________________________________________________________________.


CÉ A GHOID MO CHEAPAIRE? (Leagan Connachtach)
Pearsa 1: Cé a ghoid mo cheapaire?
Pearsa 2: Ní mise a ghoid é.
Pearsa 3: Ná mise ach an oiread.
Pearsa 1: Cé a ghoid é, mar sin?
Pearsa 2: Is é Lug a ghoid é.
Pearsa 1: Is é, muise!
Pearsa 3: Níor ghoid éinne do cheapaire. Breathnaigh ansin é______________________
__________________________________________________________________.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr – Pearsa 1, Pearsa 2 agus Pearsa 3. Léidís an téacs in
Mo Leabharsa de réir na bpáirteanna. Iarr ar roinnt grúpaí an sceitse a chur i láthair don rang.
Ansin roghnaigh grúpa chun an sceitse a chur i láthair arís ach iarr orthu focal eile a chur
in áit ‘mo cheapaire’ sa chéad líne. Iarr orthu freisin ainm dalta éigin a chur in áit ‘Lug’
sa chúigiú líne. Cuirfidh siad féin críoch leis an seachtú líne chun a léiriú cén áit, dar leo,
a bhfuil an rud a sciobadh dar le Pearsa 1. Déan amhlaidh le grúpaí eile.
Scríobh cuid de na moltaí a bhí ag na grúpaí le haghaidh an seachtú líne ar an gclár dubh.
Iarr ar na daltaí ansin a rogha féin críche a scríobh isteach ar an seachtú líne ina leabhar féin.
Pléigh an pictiúr i mbun leathanach 12 leis na daltaí. Iarr orthu na ceapairí atá i bhfolach ann
a fháil. Téigh siar, más gá, ar úsáid na réamhfhocal / na réamhfhocal comhshuite a bheidh
ag teastáil, e.g. ar, faoi, in aice, etc.
Spreag na daltaí chun na heiseamláirí a úsáid ar ócáidí eile de réir mar a oireann sé.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar uair ar chaill siad féin nó duine dá muintir

mála, spéaclaí, eochair nó rud tábhachtach eile.
 Pléigh leis na daltaí cad a deir siad nuair a fheiceann siad rud éigin a bhaineann leo féin
a bhí imithe ar strae. Múin más gá:
Sin é an áit a [ina] bhfuil sé!
Táim [Tá mé] á chuardach [á chuartú / á lorg] le leathuair (anuas).
Nach mé atá dall. [Nach dall atáim. / Nach caoch atáim.]
Ansin atá tú (agus mise ar do lorg)!
 Taispeáin pictiúr do na daltaí de bheirt atá ag caint. Inis dóibh gur chaill duine den bheirt
rud éigin. Meall iad chun a thomhas cad a chaill an duine sin agus cad atá á rá aige / aici.
 Múin an tsamhail:
Táim [Tá mé] chomh caoch [chomh dall] le gandal.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Zú
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tomhas a chur
● tomhas a fhreagairt
● tuairisciú
● dearcadh a léiriú
● abairtí a léamh
● abairtí a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. An …(ainmhí) tú?
Is ea / Ní hea.
2. Tá / Níl a fhios agamsa / ag …(ainm dalta) cé (hé) thú féin!
3. Ní raibh a fhios ag aon duine [éinne / duine ar bith] cé (hé) thú féin.
4. Bhí an [chéad / dara / tríú / ceathrú / cúigiú] ceann [deacair [casta] / furasta
[fuirist / éasca / réidh]].

Á ISEANNA
●

Póstaer 3 – An dtiocfaidh tú liom? (as Ceacht 1)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh na hainmhithe ar an bpóstaer.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir thuas.
Imir cluiche ‘Cé hé mise?’ Mínigh do na daltaí go bhfuil tú chun cur síos a dhéanamh
ar ainmhí agus go gcaithfidh siad a thomhas cén t-ainmhí atá i gceist. Cuir na tomhais thíos
ar na daltaí. (Cuir in oiriúint do Ghaeilge an cheantair iad más gá.) Freagróidh na daltaí mar
atá sna heiseamláirí.
Tomhas 1
Táim an-ard.
Tá muineál an-fhada orm.
Ithim duilleoga.
Cé hé mise?
Freagra: sioráf
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Tomhas 2
Táim an-mhór.
Tá dath liath orm.
Tá trunc fada orm.
Cé hé mise?
Freagra: eilifint
Tomhas 3
Táim an-fhíochmhar.
Tá dath donnbhuí orm.
Ligim búir asam – ‘Grr-rr-rr’.
Cé hé mise?
Freagra: leon
Tomhas 4
Tá dath bán orm.
Ithim iasc.
Cónaím sa Mhol Thuaidh.
Cé hé mise?
Freagra: béar bán
Tomhas 5
Táim an-ramhar.
Tá béal mór orm.
Is maith liom a bheith san uisce.
Cé hé mise?
Freagra: dobhareach
Múin an tríú agus an ceathrú heiseamláir thuas. Pléigh conas a d’éirigh leis na daltaí
sna tomhais. Cé acu a bhí deacair dar leo?
Scríobh abairtí mar seo ar an gclár dubh:
Tá an sioráf
Tá an eilifint

ard.
liath, etc.

Cabhraigh leis na daltaí iad a léamh. Iarr ar dhaltaí aonair ansin abairtí seafóideacha a rá,
e.g. ‘Tá an sioráf liath.’ Ansin iarr ar na daltaí a rogha abairte seafóidí a scríobh agus pictiúr
a chur leis.
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F ORLEATHNÚ
 Spreag na daltaí chun na tomhais thuas a chur ar dhaltaí as ranganna eile.
 Iarr ar na daltaí tomhais bunaithe ar ainmhithe eile a chumadh.
 Cuir leis na tomhais / na heiseamláirí thuas. Múin más gá:

Táim [Tá mé] an-ard go deo [iontach ard].
Táim an-mhór ar fad / mór groí / míorúilteach mór / mór millteach.
Bhí a fhios agamsa láithreach (bonn baill) [ar an toirt / ar an dtoirt] cén t-ainmhí a bhí
i gceist.
Ní raibh (aon) tuairim (faoin spéir) / tuairim (na ngrást / ar bith) / barúil
(ar bith) agamsa.
Cad [Céard / Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse], a …(ainm dalta)?
Bhí an ceann sin cloiste cheana (féin) agam.
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
 Múin roinnt samhlacha a bhaineann le hainmhithe, e.g:
Chomh ramhar le broc / le muc [le muic] / le rón.
Chomh liath le broc.
Chomh ceanndána le muc [le muic].
Chomh láidir le capall.
Chomh giobach le caora ghlas.
Chomh cam le hadharc reithe.
Chomh casta le hadharc gabhair.
Chomh lag le sicín.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Zú
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

Ba cheart go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● cur síos a dhéanamh céim ar chéim

E ISEAMLÁIRÍ
1. Chonaic siad [Chonaiceadar] / Chonaic mé [Chonac] an …(ainmhí) ar dtús [ar tús].
Ansin chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] an …(ainmhí) agus
an …(ainmhí).
Ina dhiaidh sin chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] na …, an …,
agus na ….
Ina dhiaidh sin arís chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] an … agus
an ….
Ar deireadh thiar (thall) chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] na ….
2. Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú agus chonaic mé [chonac] …(ainmhí).
3. Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú ach ní fhaca mé …(ainmhí).

Á ISEANNA
●
●
●

Leabhar Mór den scéal (as Ceacht 3)
An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 3) (Dlúthdhiosca 2, Rian 3)
3 Fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 63, 64 agus 65) – dóthain lena
rogha bileoige a thabhairt do gach dalta

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an dán ‘An dtiocfaidh tú liom?’ (Ceacht 1).
Múin an chéad eiseamláir thuas. Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach leis an scéal ‘An-Lá ar
Fad’ (Ceacht 3) lena fháil amach cén t-ord ina bhfaca teaghlach Liam na hainmhithe éagsúla
sa zú. Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Dearbhaigh an t-ord ina bhfaca teaghlach Liam na hainmhithe.
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Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar dhalta amháin an eiseamláir a chríochnú agus iarr
ar dhaltaí eile cur leis, e.g:
Dalta 1: Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú agus chonaic mé [chonac] tíogar.
Dalta 2: Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú agus chonaic mé [chonac] tíogar agus leon.
Dalta 3: Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú agus chonaic mé [chonac] tíogar, leon,
agus béar.
Lean ar aghaidh go dtí go bhfuil na hainmhithe go léir a bhfuil eolas acu orthu ainmnithe
ag na daltaí. Múin ainmneacha ainmhithe eile dóibh más gá.
Pléigh ainmhithe nach mbíonn sa zú. Múin an tríú heiseamláir thuas. Imir cluiche ‘Chuaigh
mé go dtí an zú ach ní fhaca mé …(ainmhí)’ leis an rang.
Tabhair amach na fótachóipeanna as Cúrsa Comhtháite Gaeilge. Iarr ar na daltaí scéal beag nó dán
a scríobh ar an bhfótachóip faoin ainmhí a roghnaigh siad féin.

F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an leabhar Mamó ag an Zú le Mary Arrigan (An Gúm – ISBN

1-85791-382-5) nó Cá bhfuil Daidí? le Carla Dijs (Child’s Play – ISBN 0-85953-901-6).
 Pléigh an zú leis an rang. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar cad a chonaic siad nuair a thug
siad féin cuairt ar an zú. Iarr ar dhalta amháin cur síos ar a ndúirt dalta eile. Múin más gá
‘Dúirt …(ainm dalta) go ndeachaigh [gur chuaigh] sé / sí go dtí an zú agus go bhfaca sé / sí
…(ainmhí)’ agus ‘Cheap [Shíl] …(ainm dalta) go bhfeicfeadh [go gcífeadh] sé …(ainmhí) ach ní
fhaca’.
 Faigh amach cé hiad na daltaí nach raibh riamh ag an zú. Pléigh na rudaí ba mhaith leo
a fheiceáil agus a dhéanamh dá rachaidís ann. Múin más gá:
Dá rachainn [Dá raghainn / Dá ngabhfainn] go dtí [chuig] an zú d’fheicfinn [chífinn /
tchífinn] ….
Thabharfainn bia don / do na ….
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An Eilifint
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

An Coinín
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________

An Sioráf
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Zú
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●
●

Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair
An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● treoracha a léamh agus a leanúint
● taitneamh a bhaint as cluiche

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is …(ainmhí) é seo. D’fheicfeá [Chífeá / Tchífeá] sa zú é / í.
2. Téigh siar spás amháin / dhá spás / trí spás.
Téigh ar aghaidh spás amháin / dhá spás / trí spás.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun
an chluiche:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Dísle do gach beirt agus licín do gach dalta (le fáil ag an múinteoir)
Leathanach 10 agus 11 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin an chéad eiseamláir thuas.
Pléigh agus léigh leathanach 10 agus 11 in Mo Leabharsa. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar na
hainmhithe a d’fheicfí sa zú. Iarr ar na daltaí na leoin a aimsiú. Iarr ar dhalta aonair a bhfuil
á rá ag na leoin a léamh. (‘Grr! Caill do sheans.’)
Múin an dara heiseamláir thuas.
Léigh a bhfuil scríofa sa chéad chearnóg dhearg. (‘Téigh siar dhá spás.’) Mínigh do na daltaí
go gciallaíonn cearnóg dhearg go mbeidh orthu bogadh siar líon áirithe cearnóg. (Sa chás seo
beidh orthu an licín a bhogadh siar dhá spás.) Ansin léigh a bhfuil scríofa sna cearnóga dearga
eile leis na daltaí.
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Léigh a bhfuil scríofa sa chéad chearnóg ghlas. (‘Téigh ar aghaidh trí spás.’) Mínigh do
na daltaí go gciallaíonn cearnóg ghlas go mbeidh cead acu bogadh ar aghaidh líon áirithe
cearnóg. (Sa chás seo beidh cead acu bogadh ar aghaidh trí spás.) Ansin léigh a bhfuil scríofa
sna cearnóga glasa eile leis na daltaí.
Téigh siar ar na heiseamláirí (as cúrsa na Naíonán Mór) a bhaineann le cluichí boird:
Mise an chéad duine [Tosóidh mise / Tosnódsa].
Tóg do sheans. [Do shealsa anois.] Caith an dísle.
Cad [Cad é / Céard] a fuair tú [a fuairis]?
(Fuair mé [Fuaireas]) a haon / a dó / …, etc.
Caill do sheans.
Bhuaigh mise [Bhain mise / Bhuas-sa]!
Múin rialacha an chluiche thíos. Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga chun an cluiche
a imirt leat.

RIALACHA
1. Ina mbeirteanna a imríonn na daltaí an cluiche seo. Tabhair licín do gach imreoir. Is leor
leabhar amháin idir gach beirt. Cuireann na himreoirí a licíní ag ‘An Tús’.
2. Deir Dalta A ‘Mise an chéad duine [Tosóidh mise / Tosnódsa]’ agus caitheann sé an dísle.
3. Ceistíonn Dalta B é ‘Cad [Cad é / Céard] a fuair tú [a fuairis]?’
4. Deir Dalta A ‘(Fuair mé [Fuaireas]) a …(1-6)’ agus bogann sé a licín de réir na huimhreach
a fhaigheann sé. Nuair a shroicheann sé cearnóg a bhfuil ainmhí air bíonn air an
eiseamláir a bhaineann leis an gcearnóg sin a rá, e.g. ‘Is cangarú é seo. D’fheicfeá [Chífeá /
Tchífeá] sa zú é’ nó ‘Is leon é seo. D’fheicfeá [Chífeá / Tchífeá] sa zú é. Grr! Caill do sheans.’
Murar féidir leis an eiseamláir a rá bíonn air filleadh ar an áit ina raibh sé. Bíonn dhá
sheans i ndiaidh a chéile ag Dalta B má shroicheann Dalta A leon.
5. Má shroicheann dalta cearnóg ghlas léann sé a bhfuil scríofa ann, e.g. ‘Téigh ar aghaidh
dhá spás’ agus bogann sé a licín ar aghaidh an líon sin cearnóg.
6. Má shroicheann dalta cearnóg dhearg léann sé a bhfuil scríofa ann, e.g. ‘Téigh siar spás
amháin’ agus bogann sé a licín siar an líon sin cearnóg.
7. Ansin deir Dalta A ‘Tóg do sheans. [Do shealsa anois.] Caith an dísle.’ Caitheann Dalta B
an dísle. Ceistíonn Dalta A é ‘Cad [Cad é / Céard] a fuair tú [a fuairis]?’ etc.
8. Ag an dalta is túisce a shroicheann ‘An Deireadh’ a bhíonn an bua. Deir sé ‘Bhuaigh mise
[Bhain mise / Bhuas-sa]!’
Iarr ar na daltaí an cluiche a imirt ina mbeirteanna. Siúil thart agus déan cinnte de go bhfuil
siad ag úsáid na n-eiseamláirí. Breac síos aon nathanna / stór focal eile atá de dhíth orthu.
Múin na nathanna / an stór focal sin i ndeireadh an cheachta.
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F ORLEATHNÚ
 Spreag na daltaí chun abairt bhreise a chur leis an gcéad eiseamláir agus iad ag imirt

an chluiche boird. D’fhéadfaí, mar shampla, rud éigin suimiúil a rá faoin ainmhí, e.g. ‘Is
tíogar é seo. D’fheicfeá [Chífeá / Tchífeá] sa zú é. Bíonn stríocaí dubha agus buí air,’ etc.
 Iarr ar na daltaí tuairisc a thabhairt ar cé mar a d’éirigh leo sa chluiche. Múin más gá
‘B’éigean domsa [Bhí ormsa / Chaitheas-sa] fanacht ar chearnóg …(uimhir),’ ‘Bhí …(ainm)
chun cinn orm ar dtús [ar tús] ach d’éirigh liom dul thairis / thairsti ar deireadh,’ etc.
 Léigh agus pléigh an leabhar Lóbó sa Zú le Meitheal Múinteoirí Chorca Dhuibhne (Céim 2).
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An tSamhain
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as

Á ISEANNA
●
●
●

Leabhar Mór den scéal
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 4)
Leathanach folamh d’fhillteán an dalta

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh clúdach an Leabhair Mhóir leis an rang. Mínigh do na daltaí gurb é seo Colm an Cheoil.
Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal leis na daltaí. Iarr orthu pictiúr a tharraingt den chuid den scéal ba mhó
a thaitin leo agus abairt a chur leis.
Iarr ar na daltaí a gcuid pictiúr a thabhairt abhaile agus an scéal a insint dá muintir mar chuid
den obair bhaile.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair an scéal a insint mar a d’inseodh Colm féin dá mháthair é nuair

a d’fhill sé abhaile.
 Pléigh leaganacha áitiúla den leagan ‘An-cheoltóir go deo [An-cheoltóir ar fad / Ceoltóir iontach
maith] a bhí i gColm [ab ea Colm]’. Múin más gá:
Bhí / Tá bua an cheoil ag …(ainm).
Tá tabhartas ó Dhia sa cheol [sa gceol] ag …(ainm).
Bhí a cháil amuigh (air) mar gheall ar [i dtaobh] a chuid ceoil.
Bhí clú agus cáil air mar cheoltóir.
Bhí a ainm i mbéal an phobail mar cheoltóir, etc.
de réir Ghaeilge an cheantair.
 Pléigh na logainmneacha a bhí luaite sa scéal. Iarr ar na daltaí eolas a fháil sa bhaile faoi
na logainmneacha atá ina gceantar féin. Pléigh brí na logainmneacha sin leis na daltaí.
Iarr orthu pictiúr a tharraingt a léireoidh brí logainm amháin.
 Tabhair cuireadh do scéalaí / seantuismitheoir / staraí ón gceantar teacht isteach chuig
an rang le scéal dá chuid féin a bhaineann leis na sióga a insint.
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COLM AN CHEOIL (Leagan Ultach)
Bhí gasúr ann fadó agus Colm an t-ainm a bhí air. Ceoltóir iontach maith a bhí i gColm.
‘Colm an Cheoil’ a thugtaí mar leasainm air.
Bhí Colm ina chónaí lena mháthair i dteach beag ceann tuí thíos sa ghleann. B’álainn
an áit é. Bhí cnoic ar thaobh an ghleanna agus a ainm féin ar achan cheann acu.
Bhí ‘Cnoc na nÉan’ ann, bhí ‘Cnoc na gCaorach’ ann, agus, gar do theach Choilm,
bhí ‘Cnoc na Sí’.
B’fhearr le Colm Cnoc na Sí ná cnoc ar bith eile. Chaitheadh sé uaireanta fada
ag cleachtadh a chuid ceoil ar thaobh an chnoic. B’fhearr lena mháthair go gcleachtfadh
sé a chuid ceoil in áit inteacht eile. Bhí eagla uirthi go dtabharfadh na sióga leo a gasúr
beag.
‘Coimhéad tú féin, nó tógfaidh na sióga leo thú,’ a dúirt a mháthair le Colm oíche
amháin. ‘Tabhair aird ormsa agus bí cinnte go dtiontaíonn tú do chóta taobh istigh
amuigh agus tú de dheas do Chnoc na Sí. Má dhéanann tú sin ní bheidh na sióga ábalta
tú a thógáil leo!’ Agus thaispeáin sí do Cholm an dóigh lena chóta a thiontú taobh istigh
amuigh.
‘Ach níl eagla ar bith ormsa roimh na sióga,’ a dúirt Colm. ‘Is maith liomsa na scéalta
sí ach ní chreidim iontu beag ná mór.’
‘Tá siad ann ceart go leor, a mhic,’ a dúirt a mháthair leis. ‘Deirimse leat go bhfuil.
Chonaic mé féin iad agus ba dhóbair nár thit an t-anam asam.’
Ach níor thug Colm aird ar bith ar a mháthair. Níor chreid sé sna sióga beag ná mór.
Thug Colm a aghaidh ar Chnoc na Sí. Is é a bhí breá sásta leis féin. Oíche Shamhna
a bhí ann – oíche ghealaí agus an spéir breac le réaltaí. Bhí fonn mór ceoil ar Cholm
an oíche chéanna. Sheinn sé ríleanna agus sheinn sé portanna. Sheinn sé foinn mhalla
agus sheinn sé suantraithe. Ach i ndiaidh a bheith ag seinm ar feadh tamaill mhothaigh
Colm duine inteacht eile ag seinm ceoil chomh maith leis féin.
‘An bhfuil mise ag sílstint rud,’ a dúirt sé leis féin, ‘nó an mothaím duine inteacht eile
ag seinm ceoil?’
Stad sé agus d’éist sé go cúramach.
Bhí an ceart ag Colm. Bhí ceol binn le cloisteáil ó cheann ceann an ghleanna. A leithéid
de cheol níor chuala Colm riamh ina shaol.
‘Níor chuala mé a leithéid de cheol riamh i mo shaol,’ arsa Colm. ‘Sheasóinn sa tsneachta
ag éisteacht leis. Ach cá bhfuil an ceoltóir? Ba mhaith liom é a fheiceáil.’
Agus thosaigh Colm ag cuartú an cheoltóra. Chuartaigh sé thall agus chuartaigh sé
abhus, chuartaigh sé thoir agus chuartaigh sé thiar, ach tásc ná tuairisc ní raibh le fáil
ar cheoltóir ar bith.
I gceann tamaill thuig Colm nach raibh ceoltóir ar bith ann. Bhí an ceol ag teacht
ón chnoc.
‘Ón chnoc atá an ceol ag teacht. Ceol sí, b’fhéidir,’ a dúirt sé leis féin.
Chuimhnigh sé ar an rud a dúirt a mháthair leis: ‘Coimhéad tú féin, nó tógfaidh na sióga
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leo thú.’
Bhuail eagla é.
‘Ach … cad é atá orm,’ a dúirt sé leis féin. ‘Ní chreidimse sna sióga, beag ná mór.’
Mar sin féin bhí a sháith imní ar Cholm.
Shiúil sé i dtreo an cheoil go bhfeicfeadh sé cá has a raibh sé ag teacht. Nach air a bhí
an t-iontas nuair a thug sé doras beag bídeach fá deara ar thaobh an chnoic. D’oscail
Colm an doras go mall cúramach agus d’amharc sé isteach. Ba dhóbair nár thit
an t-anam as nuair a chonaic sé an slua sí taobh istigh. Dhruid sé an doras go gasta.
Bhí a chroí ina bhéal. B’fhéidir go dtógfadh na sióga leo é! Cad é a dúirt a mháthair leis?
‘Bí cinnte go dtiontaíonn tú do chóta taobh istigh amuigh agus tú de dheas do Chnoc
na Sí. Má dhéanann tú sin ní bheidh na sióga ábalta tú a thógáil leo!’
I bhfaiteadh na súl bhí a chóta bainte de ag Colm agus é tiontaithe taobh istigh amuigh
aige.
Ach bhí Colm go fóill fá gheasa ag an cheol. Ní thiocfadh leis imeacht. Mheall an ceol
Colm. Mheall sé isteach i gCnoc na Sí é. Anonn leis go dtí an doras beag, gur oscail sé
arís é. Taobh istigh de Chnoc na Sí chonaic Colm an slua sí. Thug sé fá deara go raibh
achan chineál gléas ceoil acu: feadóga agus fidil, píobaí agus cruiteanna, agus gléasanna
ceoil eile nach bhfaca sé riamh ina shaol. Shuigh Colm ag éisteacht agus é fá gheasa
ag ceol na sí. Bhí port amháin a sheinn na sióga a raibh dúil ag Colm ann thar cheann
ar bith eile. Thóg sé a fheadóg as a phóca agus chleacht sé an port i gcuideachta na sióg.
Ach i ndiaidh tamaill smaoinigh Colm ar a mháthair sa bhaile. Bheadh imní uirthi nuair
nach raibh sé sa bhaile fán am seo. Shílfeadh sí go raibh sé tógtha ar shiúl ag na sióga.
Ach cad é an dóigh a rachadh sé chun an bhaile? Cad é mar a d’imeodh sé as an áit seo?
Is ansin a chuir duine de na sióga cogar ina chluas.
‘Má tá tú ag iarraidh imeacht, a Choilm, druid do shúile agus cuimil do lámh ar
do chóta,’ a dúirt sí leis.
Rinne Colm mar a dúirt an tsióg agus mhothaigh sé é féin ag titim. Nuair a d’oscail sé
a shúile bhí sé ina luí ina chnap ar thaobh an chnoic. Ní raibh tásc ná tuairisc ar shióg
ar bith.
Rith Colm síos an cnoc sna featha fásaí agus an port úr ina cheann go fóill aige. Ceol
na Sí. Isteach chun tí leis.
‘Bhí an ceart agat,’ a dúirt sé lena mháthair. ‘Tá sióga ann ceart go leor. Ach níor éirigh
leo mé a thógáil leo. Thiontaigh mé mo chóta taobh istigh amuigh, mar a dúirt tú liom.’
‘Amharc anois, a mhic,’ arsa a mháthair, ‘b’fhiú aird a thabhairt ar do mháthair.’
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COLM AN CHEOIL (Leagan Muimhneach)
Bhí buachaill ann fadó agus Colm an t-ainm a bhí air. An-cheoltóir ar fad ab ea Colm.
‘Colm an Cheoil’ a thugtaí mar leasainm air.
Bhí Colm ina chónaí lena mháthair i dtigín ceann tuí thíos sa ghleann. Ba ghleoite an áit
é. Bhí cnoic ar thaobh an ghleanna agus a ainm féin ar gach aon chnoc acu. Bhí ‘Cnoc
na nÉan’ ann, bhí ‘Cnoc na gCaorach’ ann, agus, cóngarach do thigh Choilm, bhí ‘Cnoc
na Sí’.
Thaitin Cnoc na Sí le Colm seachas aon chnoc eile. Chaitheadh sé uaireanta fada
ag cleachtadh a chuid ceoil ar thaobh an chnoic. B’fhearr lena mháthair go ndéanfadh sé
a chuid ceoil a chleachtadh in áit éigin eile. Bhí sí sceimhlithe go sciobfadh na sióga
a maicín óg.
‘Seachain tú féin, nó sciobfaidh na sióga thú,’ a dúirt a mháthair le Colm oíche amháin.
‘Dein rud ormsa agus bí siúráilte de go n-iompaíonn tú do sheaicéad isteach is amach
agus tú i gcóngar Chnoc na Sí. Má dheineann tú é seo ní fhéadfaidh na sióga tú
a sciobadh!’ Agus thaispeáin sí do Cholm conas a sheaicéad a iompú isteach is amach.
‘Ach níl aon eagla ormsa roimis na sióga,’ a dúirt Colm. ‘Is breá liom na scéalta sí ach
ní chreidim iontu beag ná mór.’
‘Táid ann ceart go leor, a mhaicín,’ a dúirt a mháthair leis. ‘Deirimse leat go bhfuilid.
Chonac féin iad agus ba dhóbair nár thit an t-anam asam.’
Ach níor thug Colm aon aird ar a mháthair. Níor chreid sé sna sióga beag ná mór.
Thug Colm aghaidh ar Chnoc na Sí. Is é a bhí breá sásta leis féin. Oíche Shamhna a bhí
ann – oíche ghealaí leis an spéir breac le réiltíní. Bhí an-fhonn ceoil ar Cholm an oíche
chéanna. Sheinn sé ríleanna agus sheinn sé poirt. Sheinn sé foinn mhalla agus sheinn sé
suantraithe. Ach tar éis dó dreas ceoil a sheinnt bhraith Colm go raibh duine éigin eile
ag seinnt ceoil chomh maith leis féin.
‘An bhfuil speabhraídí orm,’ a dúirt sé leis féin, ‘nó an gcloisim duine éigin eile ag seinnt
ceoil?’
Stop sé agus chuir cluas na héisteachta air féin.
Bhí an ceart ag Colm. Bhí ceol binn le clos ó cheann ceann an ghleanna. A leithéid
de cheol níor chuala Colm riamh ina shaol.
‘Níor chuala a leithéid de cheol riamh i mo shaol,’ arsa Colm. ‘Sheasóinn sa tsneachta
ag éisteacht leis. Ach cá bhfuil an ceoltóir? Ba mhaith liom é a d’fheiscint.’
Agus thosaigh Colm ag cuardach an cheoltóra. Chuardaigh sé thall agus chuardaigh sé
abhus, chuardaigh sé thoir agus chuardaigh sé thiar, ach tásc ná tuairisc ní raibh ar
aon cheoltóir.
Faoi cheann tamaill thuig Colm nach raibh aon cheoltóir ann. Bhí an ceol ag teacht
ón gCnoc.
‘Ón gcnoc atá an ceol ag teacht. Ceol sí, b’fhéidir,’ a dúirt sé leis féin.
Chuimhnigh sé ar an rud a bhí ráite ag a mháthair leis: ‘Seachain tú féin, nó sciobfaidh
na sióga thú.’
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Bhuail eagla é.
‘Ach … cad atá orm,’ a dúirt sé leis féin. ‘Ní chreidimse sna sióga, beag ná mór.’
Mar sin féin bhí Colm suaite go maith.
Shiúil sé i dtreo an cheoil go bhfeicfeadh sé cad as a bhí sé ag teacht. Nach air a bhí
an t-iontas nuair a thug sé doras beag bídeach faoi ndeara ar thaobh an chnoic. D’oscail
Colm an doras go mall cáiréiseach agus d’fhéach sé isteach. Ba dhóbair nár thit
an t-anam as nuair a chonaic sé an slua sí taobh istigh. Dhún sé an doras de gheit. Bhí
a chroí ina bhéal aige. B’fhéidir go sciobfadh na sióga é! Cad é siúd a dúirt a mháthair
leis?
‘Bí siúráilte de go n-iompaíonn tú do sheaicéad isteach is amach agus tú i gcóngar
Chnoc na Sí. Má dhéanann tú é seo ní fhéadfaidh na sióga tú a sciobadh!’
Ar iompú do bhoise bhí a sheaicéad bainte de ag Colm agus é iompaithe isteach is
amach aige.
Ach bhí Colm fós faoi gheasa ag an gceol. Níorbh fhéidir leis éalú. Mheall an ceol
Colm. Mheall sé isteach i gCnoc na Sí é. Sall leis go dtí an ndoras beag agus d’oscail
sé arís é. Taobh istigh de Chnoc na Sí chonaic Colm an slua sí. Thug sé faoi ndeara
go raibh gach aon tsaghas gléas ceoil acu: feadóga agus fidilí, píobaí agus cruiteanna,
agus gléasanna ceoil eile nach bhfaca sé riamh ina shaol. Shuigh Colm ag éisteacht agus
é faoi gheasa ag ceol na sí. Bhí port amháin a sheinn na sióga a thaitin le Colm seachas
aon cheann eile. Thóg sé a fheadóg as a phóca agus thriail sé an port in éineacht leis
na sióga.
Ach tar éis tamaill chuimhnigh Colm ar a mháthair ag baile. Bheadh sí suaite
nuair nach raibh sé tagtha abhaile faoin dtráth so. Cheapfadh sí go raibh sé sciobtha
ag na sióga. Ach conas a raghadh sé abhaile? Conas a d’imeodh sé as an áit seo?
Is ansan a chuir duine de na sióga cogar ina chluas.
‘Má theastaíonn uait éalú, a Choilm, dún do shúile agus cuimil do lámh ar do sheaicéad,’
a dúirt sí leis.
Dhein Colm rud ar an tsióg agus bhraith sé é féin ag titim. Nuair a d’oscail sé a shúile
bhí sé titithe ina staic ar thaobh an chnoic. Ní raibh tásc ná tuairisc ar aon tsióg.
Do rith Colm síos an cnoc ar cosa in airde agus an port nua ag rith trína cheann. Ceol
na Sí. Isteach abhaile leis.
‘Bhí an ceart agat,’ a dúirt sé lena mháthair. ‘Tá sióga ann ceart go leor. Ach ní rabhadar
ábalta mé a sciobadh. D’iompaíos mo sheaicéad isteach is amach, mar a dúraís liom.’
‘Féach anois, a mhaicín,’ arsa a mháthair, ‘ach gur fiú rud a dhéanamh ormsa.’
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COLM

AN

CHEOIL (Leagan Connachtach)

Bhí buachaill ann fadó agus Colm an t-ainm a bhí air. An-cheoltóir go deo a bhí
i gColm. ‘Colm an Cheoil’ a thugtaí mar leasainm air.
Bhí Colm ina chónaí lena mháthair i dteachín ceann tuí thíos sa ngleann. Ba ghleoite
an áit é. Bhí cnoic ar thaobh an ghleanna agus a ainm féin ar chuile chnoc acu.
Bhí ‘Cnoc na nÉan’ ann, bhí ‘Cnoc na gCaorach’ ann, agus, i ngar do theach Choilm,
bhí ‘Cnoc na Sí’.
Thaitin Cnoc na Sí le Colm thar chnoc ar bith eile. Chaitheadh sé uaireanta fada
ag cleachtadh a chuid ceoil ar thaobh an chnoic. B’fhearr lena mháthair go gcleachtfadh
sé a chuid ceoil in áit éicint eile. Bhí faitíos a croí uirthi go sciobfadh na sióga a maicín
óg.
‘Seachain tú féin, nó sciobfaidh na sióga thú,’ a dúirt a mháthair le Colm oíche amháin.
‘Tabhair toradh ormsa agus bí cinnte go n-iompaíonn tú amach do sheaicéad agus thú
i gcóngar Chnoc na Sí. Má dhéanann tú é seo ní fhéadfaidh na sióga tú a sciobadh!’
Agus thaispeáin sí do Cholm lena sheaicéad a iompú amach.
‘Ach níl aon fhaitíos ormsa roimh na sióga,’ a dúirt Colm. ‘Taitníonn na scéalta sí liom
ach ní chreidim iontu beag ná mór.’
‘Tá siad ann ceart go leor, a mhaicín,’ a dúirt a mháthair leis. ‘Deirimse leat go bhfuil.
Chonaic mé féin iad agus ba bheag nár thit an t-anam asam.’
Ach níor thug Colm aird ar bith ar a mháthair. Níor chreid sé sna sióga beag ná mór.
Thug Colm a aghaidh ar Chnoc na Sí. Is é a bhí breá sásta leis féin. Oíche Shamhna
a bhí ann – oíche ghealaí agus an spéir breac le réalta. Bhí an-fhonn ceoil ar Cholm
an oíche chéanna. Chas sé ríleanna agus chas sé poirt. Chas sé foinn mhalla agus chas
sé suantraithe. Ach tar éis dó píosa ceoil a chasadh bhraith Colm go raibh duine éicint
eile ag casadh ceoil chomh maith leis féin.
‘An bhfuil mearbhall orm,’ a dúirt sé leis féin, ‘nó an airím duine éicint eile ag casadh
ceoil?’
Stop sé agus chuir sé cluas éisteachta air féin.
Bhí an ceart ag Colm. Bhí ceol binn le cloisteáil ó cheann ceann an ghleanna. A leithéid
de cheol níor chuala Colm riamh ina shaol.
‘Níor chuala mé a leithéid de cheol riamh i mo shaol,’ arsa Colm. ‘Sheasfainn sa sneachta
ag éisteacht leis. Ach cá bhfuil an ceoltóir? Ba mhaith liom é a fheiceáil.’
Agus thosaigh Colm ag cuartú an cheoltóra. Chuartaigh sé thall agus chuartaigh
sé abhus, chuartaigh sé thoir agus chuartaigh sé thiar, ach tásc ná tuairisc ní raibh
ar aon cheoltóir.
Tar éis tamaill thuig Colm nach raibh aon cheoltóir ann. Bhí an ceol ag teacht ón gcnoc.
‘Ón gcnoc atá an ceol ag teacht. Ceol sí, b’fhéidir,’ a dúirt sé leis féin.
Chuimhnigh sé ar an rud a dúirt a mháthair leis: ‘Seachain tú féin, nó sciobfaidh na sióga
thú.’
Bhuail faitíos é.

74

‘Ach … céard atá orm,’ a dúirt sé leis féin. ‘Ní chreidimse sna sióga, beag ná mór.’
Mar sin féin bhí a dhóthain imní ar Cholm.
Lean sé an ceol go bhfeicfeadh sé cé as a raibh sé ag teacht. Nach air a bhí an t-iontas
nuair a thug sé doras beag bídeach faoi deara ar thaobh an chnoic. D’oscail Colm
an doras go mall cúramach agus bhreathnaigh sé isteach. Ba bheag nár thit an t-anam
as nuair a chonaic sé an slua sí taobh istigh. Dhún sé an doras de phlimp. Bhí a chroí
ina bhéal aige. B’fhéidir go sciobfadh na sióga é! Céard é siúd a dúirt a mháthair leis?
‘Bí cinnte go n-iompaíonn tú amach do sheaicéad agus tú i gcóngar Chnoc na Sí.
Má dhéanann tú é seo ní fhéadfaidh na sióga tú a sciobadh!’
Ar iompú do bhoise bhí a sheaicéad bainte de ag Colm agus é iompaithe amach aige.
Ach bhí Colm fós faoi gheasa ag an gceol. Níorbh fhéidir leis éalú. Mheall an ceol
Colm. Mheall sé isteach i gCnoc na Sí é. Anonn leis go dtí an doras beag, gur oscail sé é
arís. Taobh istigh de Chnoc na Sí chonaic Colm an slua sí. Thug sé faoi deara go raibh
chuile shórt deis ceoil acu: feadóga agus fidil, píobaí agus cruiteanna, agus deiseanna ceoil
eile nach bhfaca sé riamh ina shaol. Shuigh Colm ag éisteacht agus é faoi gheasa ag ceol
na sí. Bhí port amháin a chas na sióga a thaitin le Colm thar cheann ar bith eile. Thóg sé
a fheadóg as a phóca agus chleacht sé an port seo in éindí leis na sióga.
Ach tar éis scaithimh chuimhnigh Colm ar a mháthair ag baile. Bheadh imní uirthi
nach raibh sé tagtha abhaile faoin tráth seo. Cheapfadh sí go raibh sé sciobtha ag na
sióga. Ach cén chaoi a ngabhfadh sé abhaile? Cén chaoi a n-imeodh sé as an áit seo?
Is ansin a chuir duine de na sióga cogar ina chluas.
‘Má theastaíonn uait éalú, a Choilm, dún do chuid súile agus cuimil do lámh ar
do sheaicéad,’ a dúirt sí leis.
Dhein Colm mar a dúirt an tsióg agus d’airigh sé é féin ag titim. Nuair a d’oscail sé
a chuid súile bhí sé tite ina staic ar thaobh an chnoic. Ní raibh tásc ná tuairisc ar aon
tsióg.
Rith Colm síos an cnoc ar nós an lasair agus an port nua fós ag rith trína cheann. Ceol
na Sí. Isteach abhaile leis.
‘Bhí an ceart agat,’ a dúirt sé lena mháthair. ‘Tá sióga ann ceart go leor. Ach níor éirigh
leo mé a sciobadh. D’iompaigh mé mo sheaicéad amach, mar a dúirt tú liom.’
‘Anois, a mhaicín,’ arsa a mháthair, ‘nach fiú toradh a thabhairt ar do mháthair.’
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An tSamhain
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● dearcadh a léiriú
● tuairisciú
● mothúcháin a léiriú
● maíomh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Creidim / Ní chreidim go bhfaca Colm an slua sí.
2. Creidim / Ní chreidim go bhfuil [taibhsí / púcaí / fathaigh / cailleacha [badhbha]
/ spásairí / a leithéidí] ann.
3. Tá / Bíonn / Bheadh faitíos [eagla / scanradh] ormsa roimh [roimis] ….
4. [Níl / Ní bhíonn / Ní bheadh] aon eagla [eagla ar bith / faitíos ar bith] ormsa roimh
[roimis] [… / rud ar bith [aon ní]].

Á ISEANNA
●

Leathanach 13 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘Colm an Cheoil’ (Ceacht 1).
Múin an chéad eiseamláir thuas. Faigh amach an gcreideann na daltaí go bhfaca Colm
an slua sí.
Múin an dara heiseamláir thuas. Faigh amach an gcreideann na daltaí sna sprideanna eile
a bhaineann leis an tSamhain – an púca, etc.
Múin an tríú agus an ceathrú heiseamláir thuas. Faigh amach ó na daltaí céard iad na rudaí
a bhfuil / nach bhfuil / a mbeadh eagla orthu féin rompu.
Léigh agus pléigh leathanach 13 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí  nó ✗ a chur sna boscaí.
Iarr orthu pictiúr de rud a bhfuil faitíos orthu féin roimhe a tharraingt sa bhosca folamh agus
an abairt a ghabhann leis a chríochnú. Iarr ar dhaltaí aonair na habairtí a léamh.
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F ORLEATHNÚ
 Bain úsáid as bailiúchán béaloidis nó bailiúchán staire áitiúla chun teacht ar scéalta

bunaithe ar sheanchas an cheantair. Dírigh go háirithe ar scéalta faoi phúcaí agus faoi
thaibhsí.
 Scríobh agus maisigh Leabhar Ranga bunaithe ar scéal sí a chuala na daltaí sa bhaile agus /
nó ar an scéal a d’inis an staraí / seantuismitheoir / scéalaí ón gceantar (Ceacht 1 –
Forleathnú).
 Léigh agus pléigh an scéal An Phéist Mhór cóirithe ag Gabriel Rosenstock (An Gúm – ISBN
1-85791-152-0).
 Iarr ar na daltaí abairtí mar seo a chríochnú: ‘Dá bhfeicfinn taibhse…,’ ‘Dá rithfeadh madra
fiáin i mo dhiaidh…,’ etc.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An tSamhain
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoir a thabhairt agus a leanúint
● soiléiriú a lorg
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● éisteacht go grinn chun eolas a fháil
● taitneamh a bhaint as cluiche

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cuir cogar i gcluas [i gcluais] …(ainm dalta). Abair rud éigin leis / léi faoi Oíche
Shamhna.
2. Abair an rud céanna leis / léi agus a dúirt …(ainm dalta) leatsa.
3. Céard [Cad / Cad é] a dúirt sé / sí?
Sílim [Measaim / Déarfainn / Is dóigh liom] go ndúirt [gur dhúirt] sé / sí ….
4. Ab in (é) [Ab é sin / An é sin] (an rud) a dúirt tú [a dúraís]?
Is é / Ní hé.

Á ISEANNA
●

Ábhar a bhaineann le hOíche Shamhna, e.g. masc, scuab caillí, clóca caillí, etc.

C UR C HUIGE
Pléigh an tSamhain ag baint úsáide as an bhfíorábhar (masc, scuab caillí, clóca caillí, etc.)
Iarr ar gach dalta abairt amháin a chumadh a bhaineann le téama na Samhna. (D’fhéadfaidís
iad a bhunú ar an scéal ‘Colm an Cheoil’ (Ceacht 1) nó ar na heiseamláirí as Ceacht 2.)
Múin na heiseamláirí thuas.
Imir cluiche ‘Cogar Mogar’. Tabhair ceathrar daltaí os comhair an ranga – Dalta A, Dalta B,
Dalta C agus Dalta D. Cuir Dalta A i gceannas ar an ngrúpa. Iarr ar Dhalta B, ar Dhalta C agus
ar Dhalta D seasamh os a chomhair. Déarfaidh Dalta A le Dalta B ansin ‘Cuir cogar i gcluas
[i gcluais] …(ainm Dalta C). Abair rud éigin leis / léi faoi Oíche Shamhna.’ Cuirfidh Dalta B
cogar i gcluas Dhalta C. Ansin déarfaidh Dalta A le Dalta C ‘Cuir cogar i gcluas [i gcluais]
…(ainm Dalta D). Abair an rud céanna leis / léi agus a dúirt …(ainm Dalta B) leatsa.’ Cuirfidh
Dalta C cogar i gcluas Dhalta D. Fiafraíodh Dalta A de Dhalta D ansin ‘Céard [Cad / Cad é]
a dúirt sé / sí?’ Freagróidh Dalta D ‘Sílim [Measaim / Déarfainn / Is dóigh liom] go ndúirt
[gur dhúirt] sé / sí ….’ Fiafraíodh Dalta A de Dhalta B ansin ‘Ab in (é) [Ab é sin / An é sin]
(an rud) a dúirt tú [a dúraís]?’ Freagróidh Dalta B ‘Is é / Ní hé’.
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Tabhair ceathrar eile os comhair an ranga chun an cluiche a imirt arís.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí an cluiche thuas a imirt sa bhaile lena dteaghlach.
 Pléigh leaganacha éagsúla den fhocal ‘cogar’. Múin más gá:

Bhí siad [Bhíodar] ag cogar mogar.
Níl sé múinte [béasach] a bheith ag cogarnach [ag cogarnaíl / ag cogarnaigh]
i gcomhluadar.
Tá sé dímhúinte a bheith ag cogarnach [ag cogarnaigh].
Chuir Lug cogar i gcluas [i gcluais] Ghug, etc.
 Cabhraigh leis an daltaí idirdhealú a dhéanamh idir na briathra ‘inis’ agus ‘deir’. Múin, e.g.
D’inis Daideo [m’athair mór / m’athair críonna] / Mamó [mo mháthair mhór / mo mháthair chríonna]
scéal dom aréir. Dúirt sé / sí liom go mbíodh a (h)athair ag insint [ag inseacht] scéalta dó
/ di féin nuair a bhí sé / sí óg. Dúirt sé / sí go n-inseoidh sé / sí scéal eile dom anocht.
 Pléigh dea-rúin agus drochrúin leis na daltaí.
 Pléigh an seanfhocal:
Cogar i do chluais is chualaigh an tigh é.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An tSamhain
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● foláireamh a thabhairt do dhuine
● maíomh
● taitneamh a bhaint as cluiche

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is fathach fíochmhar [scáfar] mise. Seachain tú féin [Coimhéad tú féin] nó sciobfaidh
mé [tógfaidh mé liom] thú!
2. D’éirigh libh éalú uaim. [Thug sibh na cosa libh. / Fuair sibh ar shiúl orm.]
3. Tá tú i ngreim agam anois! [Tá beirthe ort! / Tá greim agam ort anois!]

Á ISEANNA
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 10)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Múin na heiseamláirí thuas.
Múin an t-amhrán seo thíos.

AN FATHACH FÍOCHMHAR (Fonn: I’ll tell me ma)
Fathach fíochmhar ’s fuadar faoi,
Níl sé ’teacht le bheith ag spraoi.
Súile dearga, fiacla géara,
Béarfaidh sé ortsa, cinnte béarfaidh.
Fí fó fum,
A deireann sé.
Tá páiste uaim,
I gcomhair an tae.
Fí fó fum,
Tá fuadar faoi.
Béarfaidh sé ort,
A haon, dó, trí.
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Tabhair na daltaí amach sa chlós. Múin rialacha an chluiche thíos.

RIALACHA
1. Roghnaigh dalta le bheith ina fhathach. Seasfaidh sé in aice an bhalla agus casfaidh sé
a dhroim leis na daltaí eile.
2. Canfaidh na daltaí eile an t-amhrán.
3. Nuair a deirtear ‘trí’ san amhrán casfaidh an fathach timpeall agus déarfaidh sé ‘Is fathach
fíochmhar [scáfar] mise. Seachain tú féin [Coimhéad tú féin] nó sciobfaidh mé [tógfaidh mé
liom] thú!’ Déanfaidh sé iarracht breith ar dhalta éigin.
4. Má éiríonn leis breith ar dhalta déarfaidh sé ‘Tá tú i ngreim agam anois! [Tá beirthe ort! /
Tá greim agam ort anois!]’ Tógfaidh an dalta sin áit an fhathaigh ansin agus leanfaidh an cluiche
ar aghaidh.
5. Mura n-éiríonn leis breith ar aon dalta déarfaidh an fathach ‘D’éirigh libh éalú uaim.
[Thug sibh na cosa libh. / Fuair sibh ar shiúl orm.]’ Roghnaigh duine eile le bheith ina fhathach
agus lean leis an gcluiche.
Meall na daltaí chun an cluiche a imirt sa chlós ag am lóin.

F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an scéal Seán agus an Gas Pónaire le Mairéad Ní Ghráda (An Gúm – ISBN

1-85791-465-1).
 Múin an dán traidisiúnta seo thíos.

FATHACH MÓR BUÍ
Aon, dó, trí,
Fathach mór buí;
Rith isteach, rith amach,
Rith anonn, rith anall,
Nó rith isteach i bpoll.
Tá an fathach ar do thí;
Amach leat! Amach leat!
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An tSamhain
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht go cúramach le scéal
● abairtí a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ba bheag [Ba dhóbair] nár thit an t-anam asam / as …(ainm).

Á ISEANNA
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 4)
Leathanach 14 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin an eiseamláir thuas.
Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach leis an scéal ‘Colm an Cheoil’ (Ceacht 1) agus a lámh
a chur suas nuair a chloiseann siad an eiseamláir thuas. Inis / léigh an scéal nó seinn
an dlúthdhiosca.
Pléigh leathanach 14 in Mo Leabharsa. Léigh an teideal leis na daltaí. Mínigh dóibh go gcaithfidh
siad ‘aghaidh scanrúil’ a tharraingt laistigh den imlíne. Iarr orthu scéilín a scríobh bunaithe
ar an teideal.
Iarr ar dhaltaí aonair a scéal a léamh don rang.

F ORLEATHNÚ
 Múin leaganacha eile a bhaineann le scanradh, de réir Ghaeilge an cheantair, e.g:

Baineadh geit [léim] asam.
Bhí mé [Bhíos] scanraithe.
Bhí mo chroí i mo bhéal agam.
Bhí mé [Bhíos] sceimhlithe.
 Pléigh na haghaidheanna fidil atá san fhaisean i mbliana. Iarr ar na daltaí samplaí a
thabhairt isteach. Múin más gá ‘Déarfainn [Measaim / Sílim / Is dóigh liom] go bhfuil
…(aghaidh fidil amháin) níos scanrúla ná …(aghaidh fidil eile).
 Léigh agus pléigh an leabhar An Píobaire Breac (An Gúm – ISBN 1-85791-502-X).
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CAITHEAMH AIMSIRE

Daidí, an Ceoltóir
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 4 – Daidí, an Ceoltóir
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 5)

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer leis an rang.
Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal leis na daltaí. Iarr orthu pictiúr bunaithe ar an scéal a tharraingt agus abairt
a scríobh ag cur síos ar an bpictiúr. Ansin iarr orthu a gcuid pictiúr a phlé le daltaí eile
sa rang agus a gcuid abairtí a léamh dóibh.
Múin an casfhocal as an scéal ‘Tá bean ag Joe’.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí an casfhocal sa scéal thuas a mhúineadh do dhuine dá muintir sa bhaile

mar chuid den obair bhaile. Iarr orthu tuairisc a thabhairt lá arna mhárach ar cé mar
a d’éirigh leo. Múin más gá:
Bhí sé ag Daidí [Daid / Deaide] / Mamaí [Mam / Mama] cheana féin.
Bhí an-deacracht ag …(ainm) é a rá (go) sciobtha [(h)éasca / tapa / gasta].
Cheap [Shíl] m’aintín go raibh sé furasta [fuirist / éasca / réidh] é a rá.
 Tá post oíche ag Daidí. An bhfuil eolas ag na daltaí ar aon phoist oíche eile a bhíonn
ag daoine? Pléigh iad seo. Cén fáth a bhfuil sé riachtanach go mbeadh daoine áirithe
ag obair san oíche? Múin más gá ‘Caitheann dochtúirí oibriú istoíche [san oíche] mar
go dtagann breoiteacht ar dhaoine [go mbíonn daoine tinn]’ agus ‘Caitheann Gardaí oibriú
istoíche [san oíche] mar go mbíonn bligeaird [bligeardaithe] / scabhaitéirí / rógairí /
gadaithe timpeall [thart].’
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DAIDÍ, AN CEOLTÓIR (Leagan Ultach)
Tráthnóna Dé Sathairn a bhí ann. Bhí Daidí sa tseomra suí agus é ag cuidiú le Liam agus
le Cáit míreanna mearaí a chur le chéile. Ghlaoigh an fón. Chuala an triúr an fón ach
níor thug siad aird ar bith air. I ndiaidh tamaill chuala siad Mamaí ag scairtigh:
‘A Bhreandáin! A Bhreandáin, goitse, tá duine inteacht do d’iarraidh ar an fón.’
‘Ceart go leor, tá mé ag teacht,’ arsa Daidí agus amach leis.
Nuair a tháinig sé ar ais labhair sé leis na páistí.
‘Caithfidh mé réidh a dhéanamh. Tá muid ag bualadh anocht.’
‘Á…, an gcaithfidh tú imeacht, a Dhaidí?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Caithfidh, a stór,’ arsa Daidí.
Bhí Cáit míshásta. Ní raibh sí sásta Daidí a fheiceáil ag imeacht agus an chuideachta
bhreá a bhí acu.
‘Ceoltóirí Bhaile an Droichid’ an t-ainm atá ar an ghrúpa a mbíonn Daidí ag bualadh leo.
Is minic iad ag bualadh i dtithe ósta ag deireadh na seachtaine. Buaileann Daidí an fhidil,
an bainseó agus an fheadóg.
Thosaigh Daidí ag déanamh réidh.
‘An bhfaca duine ar bith mo léine dhubh? Níl mé ábalta í a fháil,’ ar seisean.
‘Crochta ar chúl an dorais sa vardrús,’ arsa Mamaí.
I gceann tamaill tháinig Daidí amach agus é cóirithe.
‘An bhfaca duine ar bith feadóg a d’fhág mé san fhuinneog? Níl mé ábalta í a fháil,’ arsa
Daidí.
‘Istigh sa phrios,’ arsa Mamaí, ‘an áit a mbíonn sí i gcónaí.’
Chuir Daidí an fheadóg ina phóca. Ansin thóg sé amach an fhidil agus thiúnáil sé í.
Bhuail sé cúpla port uirthi agus chuir sé isteach sa chás arís í. Thóg sé amach a bhainseó
agus rinne sé an rud céanna. A fhad is a bhí Daidí ag bualadh bhí na páistí ina suí ar an
urlár ag éisteacht go cúramach leis. Bhí Daidí maith ag bualadh agus ní iarrfadh na páistí
de phléisiúr ach ag éisteacht leis.
‘Buail port eile dúinn, a Dhaidí,’ arsa Liam.
‘Muise, níl am ar bith agam anois, a Liam,’ arsa Daidí. ‘Beidh an veain ag an gheata
bomaite ar bith. Ach éist leis an chasfhocal seo agus abair i mo dhiaidh é:
Tá bean ag Joe is tá bainseó ag Joe,
Is tá bainseó ag bean Joe.
Ach is fearr go deo Joe ar an mbainseó,
Ná bean Joe ar an mbainseó go deo!’
Díreach leis sin chuala siad an veain ag an gheata.
‘Oíche mhaith, a pháistí. Tchífidh mé amárach sibh, le cuidiú Dé,’ arsa Daidí.
‘Slán, a Dhaidí,’ arsa Liam agus Cáit le chéile.
‘Tá súil agam go mbeidh oíche mhór agaibh,’ arsa Mamaí.
‘Tá mé cinnte go mbeidh,’ arsa Daidí. ‘Agus le cuidiú Dé ní bheimid rómhall ag teacht
chun an bhaile.’
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DAID, AN CEOLTÓIR (Leagan Muimhneach)
Tráthnóna Dé Sathairn a bhí ann. Bhí Daid sa tseomra suite agus é ag cabhrú le Liam
agus le Cáit míreanna mearaí a chur le chéile. Bhuail an fón. Chuala an triúr an fón ach
níor thugadar aon aird air. Faoi cheann tamaillín chualadar Mam ag glaoch:
‘A Bhreandáin! A Bhreandáin, tá tú ag teastáil ar an bhfón.’
‘Tá go maith, táim ag teacht,’ arsa Daid agus amach leis.
Nuair a tháinig sé thar n-ais labhair Daid le Liam agus le Cáit.
‘Caithfidh mé mé féin a ullmhú. Táimid ag seinnt anocht,’ a dúirt sé leo.
‘Á, an gcaithfidh tú imeacht, a Dhaid?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Caithfead, a mhaoineach,’ arsa Daid.
Bhí díomá ar Cháit. Ní maith léi go gcaitheann Daid dul amach ag seinnt tráthnóna.
‘Ceoltóirí Bhaile an Droichid’ an t-ainm atá ar an ngrúpa go mbíonn Daid ag seinnt leo.
Is minic a bhíonn siad ag seinnt i dtithe ósta i ndeireadh na seachtaine. Seinneann Daid
an fhidil, an bainseó agus an fheadóg.
Thosaigh Daid á ullmhú féin.
‘An bhfaca éinne mo léine dhubh? Nílim ábalta í a fháil,’ ar seisean.
‘Crochta ar chúl an dorais sa vardrús,’ arsa Mam.
Faoi cheann tamaill tháinig Daid amach agus é feistithe.
‘An bhfaca éinne feadóg a d’fhágas sa bhfuinneog? Nílim ábalta í a fháil,’ arsa Daid.
‘Istigh sa phrios,’ arsa Mam, ‘mar a mbíonn sí i gcónaí.’
Chuir Daid an fheadóg ina phóca. Ansan thóg sé amach an fhidil agus chuir sé i dtiún í.
Sheinn sé cúpla port uirthi agus chuir sé isteach sa chás arís í. Thóg sé amach a bhainseó
agus chuir sé é sin i dtiún chomh maith. A fhad a bhí Daid ag seinnt bhí na leanaí ina
suí ar an urlár ag éisteacht go haireach leis. An-cheoltóir ab ea Daid agus níorbh fhearr
leis na leanaí rud de ná bheith ag éisteacht leis.
‘Seinn port eile dúinn, a Dhaid,’ arsa Liam.
‘Mhuise, níl aon am anois agam, a Liam,’ arsa Daid. ‘Beidh an veain ag an ngeata
faoi cheann neomait. Ach éist leis an gcasfhocal so agus abair i mo dhiaidh é:
Tá bean ag Joe is tá bainseó ag Joe,
Is tá bainseó ag bean Joe.
Ach is fearr go deo Joe ar an mbainseó,
Ná bean Joe ar an mbainseó go deo!’
Leis sin chualadar an veain ag an ngeata.
‘Oíche mhaith, a leanaí. Cífidh mé amárach sibh, le cúnamh Dé,’ arsa Daid.
‘Slán, a Dhaid,’ arsa Liam agus Cáit in éineacht.
‘Tá súil agam go mbeidh an-oíche ar fad agaibh,’ arsa Mam.
‘Táim siúráilte de go mbeidh,’ arsa Daid. ‘Agus le cúnamh Dé ní bheimid ródhéanach
ag teacht abhaile.’
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DAID, AN CEOLTÓIR (Leagan Connachtach)
Tráthnóna Dé Sathairn a bhí ann. Bhí Daid sa seomra suite agus é ag tabhairt cúnamh
do Liam agus do Cháit míreanna mearaí a chur le chéile. Ghlaoigh an fón. Chuala an
triúr an fón ach níor thugadar aon aird air. An chéad rud eile chuala siad Mam ag rá:
‘A Bhreandáin! A Bhreandáin, tar anseo, glaoch atá ann duitse.’
‘Ceart go leor, tá mé ag teacht,’ arsa Daid agus amach leis.
Nuair a tháinig sé ar ais labhair Daid le Liam agus le Cáit.
‘Caithfidh mé mé féin a réiteach. Tá muid ag casadh ceoil anocht,’ a dúirt sé leo.
‘Á, an gcaithfidh tú imeacht, a Dhaid?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Caithfidh, a stór,’ arsa Daid.
Bhí Cáit diomúch. Ní maith léi go gcaitheann Daid a ghabháil amach ag casadh ceoil
tráthnóna.
‘Ceoltóirí Bhaile an Droichid’ an t-ainm atá ar an ngrúpa a mbíonn Daid ag casadh
in éindí leo. Is minic iad ag casadh i dtithe ósta ag deireadh na seachtaine. Bíonn Daid
ag casadh an fhidil, an bainseó agus an fheadóg.
Thosaigh Daid á réiteach féin.
‘An bhfaca duine ar bith mo léine dhubh? Ní féidir liom í a fháil,’ ar seisean.
‘Crochta ar chúl an dorais sa vardrús,’ arsa Mam.
Tar éis scaithimh tháinig Daid amach agus é gléasta.
‘An bhfaca duine ar bith feadóg a d’fhág mé sa bhfuinneog? Ní féidir liom í a fháil,’ arsa
Daid.
‘Istigh sa bprios,’ arsa Mam, ‘san áit a mbíonn sí i gcónaí.’
Chuir Daid an fheadóg ina phóca. Ansin thóg sé amach an fhidil agus chuir sé i dtiún í.
Chas sé cúpla port uirthi agus chuir sé isteach sa gcása arís í. Thóg sé amach a bhainseó
agus chuir sé é sin i dtiún chomh maith. An fhad is a bhí Daid ag casadh bhí na gasúir
suite ar an urlár ag éisteacht go haireach leis. Bhí Daid go maith ag an gceol agus
ní raibh uathu ach a bheith ag éisteacht leis.
‘Cas port eile dúinn, a Dhaid,’ arsa Liam.
‘Muise, níl am agam anois, a Liam,’ arsa Daid. ‘Beidh an veain ag an ngeata nóiméad
ar bith. Ach éist leis an gcasfhocal seo agus abair i mo dhiaidh é:
Tá bean ag Joe is tá bainseó ag Joe,
Is tá bainseó ag bean Joe.
Ach is fearr go deo Joe ar an mbainseó,
Ná bean Joe ar an mbainseó go deo!’
Díreach ansin chualadar an veain ag an ngeata.
‘Oíche mhaith, a ghasúir. Feicfidh mé amárach sibh, le cúnamh Dé,’ arsa Daid.
‘Slán, a Dhaid,’ arsa Liam agus Cáit le chéile.
‘Tá súil agam go mbeidh an-oíche go deo agaibh,’ arsa Mam.
‘Tá mé siúráilte go mbeidh,’ arsa Daid. ‘Agus le cúnamh Dé, ní bheidh muid
ródheireanach ag teacht abhaile.’
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CAITHEAMH AIMSIRE

Daidí, an Ceoltóir
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. An raibh / An bhfuil mórán daoine [ag an gcoirm cheoil [ag an choirm cheoil] /
san óstán / sa siopa [sa tsiopa] / ag an gcóisir [ag an chóisir] / ag an gcluiche
[ag an chluiche] / i do theaghlach]?

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 15 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 15)
Leathanach folamh d’fhillteán an dalta

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘Daidí, an Ceoltóir’ (Ceacht 1).
Mínigh do na daltaí go bhfuil teaghlach Liam ag ithe an bhricfeasta an mhaidin dár gcionn.
Tá siad ag caint faoin gcoirm cheoil a bhí ag Daidí an oíche roimhe sin. Pléigh leathanach 15
in Mo Leabharsa.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca lena fháil amach cé hiad na ceoltóirí eile
a bhíonn ag casadh le Daidí.
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OÍCHE MHÓR (Leagan Ultach)
Eoin:
Cá raibh sibh ag bualadh aréir, a Dhaidí?
Daidí:
Bhí muid in Óstán na Carraige.
Cáit:
Cá bhfuil sin?
Daidí:
Thiar i mBéal na Trá.
Mamaí:
Agus an raibh mórán daoine ag an choirm cheoil?
Daidí:
Bhí. Bhí an t-óstán lán go doras. Bhí oíche mhór againn.
Liam:
A Dhaidí, cén cineál gléasanna a bhíos ag na ceoltóirí eile?
Daidí:
Bhuel, is é an bodhrán a bhíos ag Máirtín, an giotár ag Mícheál agus an bosca
ceoil ag Máire.
Liam:
Ba mhaith liomsa bheith ábalta an bodhrán a bhualadh.
Cáit:
Mise fosta.
Daidí:
Cad é fá dtaobh duitse, a Eoin?
Eoin:
Ó, is cuma liom cé acu – an bosca ceoil, b’fhéidir.
Daidí:
Maith go leor. Má tá fonn ceoil oraibh tosóidh muid anois díreach. Is fusa
toiseacht leis an fheadóg. Ach cá bhfuil sí? A Bhríd, an bhfaca tú an fheadóg?
Mamaí:
Tá sí istigh sa phrios, an áit a mbíonn sí i gcónaí.


AN-OÍCHE

AR

Eoin:
Daid:
Cáit:
Daid:
Mam:
Daid:
Liam:
Daid:

Cá rabhabhair ag seinnt aréir, a Dhaid?
Bhíomar in Óstán na Carraige.
Cá bhfuil sé sin?
Thiar i mBéal na Trá.
Agus an raibh mórán daoine ag an gcoirm cheoil?
Bhí. Bhí an tigh ósta lán go doras. Bhí an-oíche ar fad againn.
A Dhaid, cén sórt gléasanna a bhíonn ag na ceoltóirí eile?
Bhuel, is é an bodhrán a bhíonn ag Máirtín, an giotár ag Micheál agus
an bosca ceoil ag Máire.
Ba mhaith liomsa a bheith ábalta an bodhrán a sheinnt.
Mise leis.
Cad fútsa, a Eoin?
Ó, is cuma liom cé acu – an bosca ceoil, b’fhéidir.
Maith go leor. Má tá fonn ceoil oraibh tosóimid anois díreach. Is fusa tosú leis
an bhfeadóg. Ach cá bhfuil sí? A Bhríd, an bhfeacaís an fheadóg?
Tá sí istigh sa phrios, mar a mbíonn sí i gcónaí!

Liam:
Cáit:
Daid:
Eoin:
Daid:
Mam:

FAD (Leagan Muimhneach)
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AN-OÍCHE
Eoin:
Daid:
Cáit:
Daid:
Mam:
Daid:
Liam:
Daid:
Liam:
Cáit:
Daid:
Eoin:
Daid:

Mam:

GO

DEO (Leagan Connachtach)

Cá raibh sibh ag casadh ceoil aréir, a Dhaid?
Bhí muid in Óstán na Carraige.
Cá bhfuil sé sin?
Thiar i mBéal na Trá.
Agus an raibh mórán daoine ag an gcoirm cheoil?
Bhí. Bhí an t-óstán lán go doras. Bhí an-oíche go deo againn.
A Dhaid, cén sórt deiseanna ceoil a bhíonns ag na ceoltóirí eile?
Bhuel, is é an bodhrán a bhíonns ag Máirtín, an giotár ag Mícheál agus is é
an bosca ceoil a bhíonns ag Máire.
Ba mhaith liomsa bheith in ann an bodhrán a chasadh.
Agus mise chomh maith.
Céard fútsa, a Eoin?
Ó, is cuma liom eatarthu é – an bosca ceoil, b’fhéidir.
Maith go leor. Má tá fonn ceoil oraibh tosóidh muid anois láithreach. Tá sé
níos furasta tosú leis an bhfeadóg. Ach cá bhfuil sí? A Bhríd, an bhfaca tú
an fheadóg?
Tá sí istigh sa bprios, san áit a mbíonn sí i gcónaí.

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – Máirtín, Mícheál agus Máire.
Pléigh an sceitse leis an rang.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach cén cheist a chuir Mamaí
ar Dhaidí faoin gcoirm cheoil. Dearbhaigh gur fhiafraigh Mamaí de Dhaidí
‘An raibh mórán daoine ag an gcoirm cheoil [ag an choirm cheoil]?’

Múin an eiseamláir thuas. Iarr ar na daltaí ansin an eiseamláir a rá in éineacht leis an
dlúthdhiosca. Seinn an dlúthdhiosca.
Ceistíodh na daltaí a chéile mar atá san eiseamláir chun teacht ar eolas nach bhfuil acu
cheana féin.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh leaganacha eile a d’fhéadfaí a úsáid in áit ‘Bhí sé lán go doras,’ e.g:

Bhí sé lán go barr [go béal].
Bhí sé dubh le daoine.
Bhí an áit plódaithe.
Bhí an domhan is a mháthair ann.
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
 Fiafraigh de na daltaí cén fáth, dar leo, ar tugadh Óstán na Carraige mar ainm ar an óstán
sa sceitse. An bhfuil ainmneacha Gaeilge ar aon óstáin, tithe lóistín nó tithe tábhairne
ina gceantar féin? Má tá, pléigh an bhrí atá le cuid de na hainmneacha seo.
 Iarr ar ghrúpaí daltaí an sceitse nó cuid de a chur i láthair don rang.
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CAITHEAMH AIMSIRE

Daidí, an Ceoltóir
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● mian a léiriú
● ceist a chur agus a fhreagairt
● ábaltacht a léiriú
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ba mhaith [Ba dheas / Ba bhreá] liomsa a bheith in ann [a bheith ábalta] …(gléas ceoil)
a chasadh [a sheinm / a sheinnt / a bhualadh]. Céard [Cad / Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse]?
…(gléas ceoil). / Is cuma liom.
2. Tá mise in ann [Táimse ábalta / Thig liomsa / Is féidir liomsa] an …(gléas ceoil)
a chasadh [a sheinm / a sheinnt / a bhualadh].
3. Tá aithne agamsa ar dhuine / ar fhear / ar bhean / ar bhuachaill / ar chailín
a bhíonn ag casadh [ag seinm / ag seinnt / ag bualadh] ar an …(gléas ceoil).

Á ISEANNA
●
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 2, Rian 15)
Leathanach 15 in Mo Leabharsa (as Ceacht 2)
Leathanach folamh d’fhillteán an dalta

C UR C HUIGE
An cuimhin leis na daltaí ón sceitse ‘An-oíche go deo’ (Ceacht 2) cén gléas ceoil ba mhaith le
Liam a bheith in ann a chasadh? (An bodhrán.) An cuimhin leo na gléasanna ceoil eile a bhí
luaite sa sceitse? (Is iad na gléasanna a bhí luaite: an bodhrán, an giotár, an bosca ceoil agus
an fheadóg.) Seinn an dlúthdhiosca chun a fháil amach an bhfuil an ceart acu.
Pléigh na gléasanna ceoil atá sa phictiúr ar leathanach 15 in Mo Leabharsa.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair a rá cén gléas ceoil ba mhaith leo féin
a bheith in ann a chasadh. Ceistíodh na daltaí a chéile.
Múin an dara heiseamláir thuas. Faigh amach an bhfuil daltaí sa rang atá in ann gléas ceoil
a chasadh cheana féin.
Múin an tríú heiseamláir thuas. Faigh amach an bhfuil aithne ag na daltaí ar dhaoine a chasann
gléas ceoil.

90

Scríobh an eiseamláir:
Ba mhaith [Ba dheas / Ba bhreá] liom a bheith in ann [a bheith ábalta] … a chasadh
[a sheinm / a sheinnt / a bhualadh].
ar an gclár dubh (roghnaigh an leagan sa ghnáthchló nó ceann amháin de na leaganacha sa chló
iodálach). Scríobh ainmneacha na ngléasanna ceoil ar an gclár dubh chomh maith. Léigh an
abairt agus ainmneacha na ngléasanna ceoil leis na daltaí. Iarr orthu an abairt a scríobh ar a
leathanach. Iarr orthu ainm a rogha gléas ceoil a scríobh sa spás agus pictiúr a chur leis an
abairt. Iarr ar gach dalta a ainm féin a scríobh ar a leathanach freisin. Bailigh na leathanaigh agus
coimeád le haghaidh Cheacht 4 iad.

F ORLEATHNÚ
 Cleacht an fhoirm cheisteach den chéad eiseamláir thuas, e.g. ‘Ar mhaith leatsa a bheith

in ann [a bheith ábalta] an fhidil a chasadh [a sheinm / a sheinnt / a bhualadh].’ Roinn na daltaí
ina mbeirteanna agus iarr orthu a chéile a cheistiú.
 Pléigh leis na daltaí ceoltóirí / grúpaí ceoil atá i mbéal an phobail. Múin más gá:
Is sárcheoltóir [an-cheoltóir go deo / ceoltóir den scoth / ceoltóir iontach maith] é / í …(ainm
ceoltóra). [Sárcheoltóir is ea …(ainm ceoltóra).]
Tá an grúpa …(ainm grúpa) thar cionn [thar barr / nótáilte / fíormhaith] (ar fad).
Níl maith ar bith [aon mhaith] le [i(n)] …(ainm ceoltóra).
Ní thaitníonn …(ainm grúpa nó ceoltóra) ar chor ar bith [beag ná mór / in aon chor] liom.
Ní maith liom …(ainm grúpa nó ceoltóra) ar chor ar bith [beag ná mór / in aon chor].
Níl dúil ar bith agam [Níl aon dúil agam] sa ghrúpa …(ainm grúpa).
 Pléigh leaganacha eile a d’fhéadfaí a úsáid in áit ‘Is cuma liom,’ e.g:
Ní miste liom.
Is é an dá mhar a chéile (dom) é.
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
 Múin an dán seo thíos.

AN FHIDIL
Tá fidil dheas agamsa
A cheannaigh Daidí dom.
Tá ceol inti,
Is seinnim í,
Mar tá an cheird agam.
Tá bogha beag agamsa
Sa chás don fhidil dheas.
Seo é ar luas,
Aníos, anuas,
Ag seinm duitse dreas!
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CAITHEAMH AIMSIRE

Daidí, an Ceoltóir
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● cuimhne nó easpa cuimhne a léiriú
● gearán a dhéanamh
● abairt a léamh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Dúirt …(ainm dalta) gur mhaith leis / léi a bheith in ann [a bheith ábalta ]
an … (gléas ceoil) a chasadh [a sheinm / a sheinnt / a bhualadh].
2. Is / Ní cuimhin [cuimhneach] liomsa céard [cad / cad é] a dúirt …(ainm dalta).
3. Ní raibh mé [Ní rabhas] in ann [ábalta] …(ainm dalta) a chloisteáil [a aireachtáil /
a chloisint]. Labhair …(ainm dalta) ró-íseal. Ní raibh sé / sí ag labhairt sách ard.
[Níor labhair sé / sí ard a d(h)óthain [ard go leor].]

Á ISEANNA
●

Na leathanaigh a bailíodh i gCeacht 3

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair amach na leathanaigh a bhí bailithe ó Cheacht 3. Mínigh do na daltaí go gcaithfidh
siad éisteacht go cúramach agus na daltaí eile ag léamh a gcuid abairtí. Caithfidh siad
cuimhneamh ar an ngléas ceoil a luann gach léitheoir. Iarr ar dhaltaí aonair a gcuid abairtí
a léamh don rang. Ansin iarr ar dhaltaí eile tuairisciú mar atá sna heiseamláirí thuas.

F ORLEATHNÚ
 Déan picteagram de na gléasanna ceoil ar mhaith leis na daltaí a bheith in ann a chasadh.

Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar an eolas ar an bpicteagram.
 Pléigh an seanfhocal:
Nuair a stadann an ceol stadann an rince.
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CAITHEAMH AIMSIRE

Daidí, an Ceoltóir
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● abairtí a léamh
● abairtí a cheangal le pictiúir

E ISEAMLÁIRÍ
1. Bhí [an-oíche go deo [an-oíche ar fad / oíche mhór] / an-lá go deo [an-lá ar fad / lá ar
dóigh / lá iontach maith] / an-chluiche go deo [an-chluiche ar fad / cluiche iontach maith] /
an-saoire go deo [an-saoire ar fad / saoire iontach maith] / an-chóisir go deo [an-chóisir
ar fad / féasta mór]] againn.

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 16 in Mo Leabharsa
Greamaitheoirí as Mo Leabharsa (lár an leabhair)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘Daidí, an Ceoltóir’ (Ceacht 1) agus ar an sceitse ‘An-oíche go deo’
(Ceacht 2).
Múin an eiseamláir thuas.
Pléigh ócáidí ar bhain na daltaí an-taitneamh astu. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar ócáid
amháin acu agus an eiseamláir thuas a úsáid mar chuid den chur síos.
Pléigh na pictiúir ar leathanach 16 in Mo Leabharsa. Léigh na habairtí ar na greamaitheoirí leis
na daltaí. Iarr orthu ansin na greamaitheoirí a chur leis na pictiúir chuí. Iarr ar dhaltaí aonair
na habairtí a léamh don rang.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair ceann de na pictiúir in Mo Leabharsa a roghnú. Ligfidh siad orthu gurb

iad féin duine de na carachtair atá sa phictiúr. Déanfaidh siad cur síos ar an gcluiche /
saoire, etc, a bhí i gceist mar a dhéanfadh an carachtar sin.
 Léigh agus pléigh an scéal ‘Bran agus a Bhanna Ceoil’ as an leabhar Bran agus a Chairde ag Spraoi
le hEric Hill (An Gúm – ISBN 1-85791-483-X).
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Nollaig
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● abairt a scríobh
● abairt a léamh

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 17 in Mo Leabharsa
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 6)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Léigh agus pléigh barr leathanach 17 in Mo Leabharsa.
Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal leis na daltaí.
Pléigh cuairt a thug na daltaí féin ar Dhaidí na Nollag. Cén chosúlacht agus cén difríocht
a bhí idir cuairt Shéimí ar Dhaidí na Nollag agus a gcuairt féin? Iarr orthu pictiúr a tharraingt
i mbun leathanach 17 in Mo Leabharsa díobh féin i dteannta Dhaidí na Nollag. Iarr orthu abairt
a scríobh faoin bpictiúr.
Iarr ar dhaltaí aonair a gcuid pictiúr a thaispeáint don rang agus a gcuid abairtí a léamh.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh na siopaí atá luaite sa scéal. Iarr ar na daltaí cur síos ar na rudaí éagsúla a

cheannóidís sna siopaí sin. Múin más gá ‘D’fhéadfainn … a cheannach,’ ‘Dá mbeadh
mo dhóthain [mo sháith / go leor] airgid agam cheannóinn …,’ etc.
 Pléigh daoine bochta agus an saghas saoil a bhíonn acu um Nollaig. Múin más gá:
Ní bhíonn mórán bronntanais / mórán airgid acu.
Uaireanta [Scaití / Ar amanna / Ar amanta] ní bhíonn a ndóthain [a sáith / go leor] airgid
acu le [chun] bia a cheannach.
Bíonn cuid acu beo bocht.
agus leaganacha eile de réir Ghaeilge an cheantair.
 Téigh siar ar an gcuid den scéal thuas a dhéanann cur síos ar an mbaile mór um Nollaig.
Iarr ar dhaltaí aonair cur síos leanúnach a dhéanamh ar na maisiúcháin, etc, a bhíonn sa
bhaile mór is gaire dóibh féin faoi Nollaig. Múin más gá ‘Is é … an baile mór is gaire
domsa. Bíonn soilse agus maisiúcháin crochta ar na sráideanna. Bíonn fuinneoga na
siopaí cóirithe [leagtha amach / feistithe] go speisialta [go deas / go breá]. Bíonn amhránaithe
[ceoltóirí] ag casadh [ag ceol] carúil Nollag. Bíonn mainséar [beithilín] le feiceáil [le feiscint]
sa séipéal [i dteach an phobail],’ etc.
 Múin an dán seo thíos do na daltaí.

CUAIRT

AR

SHAN NIOCLÁS

Chroith mé lámh leis,
Shuigh mé ar a ghlúin,
D’inis mé m’ainm dó,
Agus lig mé mo rún.
D’éist sé go geanúil,
Is nuair a sméid sé a cheann,
Bhí a fhios agam go cinnte
Go mbeadh bronntanas deas ann.

95


CUAIRT SHÉIMÍ AR DHAIDÍ NA NOLLAG (Leagan Ultach)
Bhí lúcháir croí ar Shéimí. B’fhada leis go mbeadh an lá scoile thart. Gheall a Mhamaí
dó go dtabharfadh sí chuig Daidí na Nollag é i ndiaidh am scoile. B’fhada le Séimí
go mbeadh an lá scoile thart. B’fhada leis go mbeadh sé sa bhaile mhór.
Bhí an rang iontach gnoitheach an lá sin. Bhí na páistí ag ullmhú boscaí agus á líonadh
le bronntanais do pháistí nach mbeadh bronntanais acu don Nollaig. Bhí Séimí ag ullmhú
bosca do ghirseach bheag trí bliana. Bhí a fhios aige cad é a chuirfeadh sé sa bhosca.
Chuirfeadh sé an dealbh bheag a bhí déanta aige féin as cré ann agus cheannódh sé
bábóg bheag agus leabhar bheag sa bhaile mhór. Ghreamaigh Séimí páipéar deas ar
an taobh amuigh den bhosca. B’fhada leis go mbeadh sé sa bhaile mhór.
Sa deireadh bhuail an clog. Bhí an lá scoile thart. Bhí Mamaí ag fanacht le Séimí ag geata
na scoile. Shiúil an bheirt acu síos an bealach mór go dtí stad an bhus. Ní raibh sé i bhfad
go dtí go dtáinig an bus. A fhad is bhí siad ar an bhus níor stad Mamaí ag scríobh.
‘Cad é atá tú ag scríobh?’ a d’fhiafraigh Séimí di.
‘Seo liosta siopadóireachta na Nollag, a thaisce. Caithfidh mé a ghabháil go dtí an
t-ollmhargadh agus an turcach, an liamhás agus maróg na Nollag a ordú. Caithfidh mé
a ghabháil go dtí siopa éadaigh agus brístí úra a cheannach domh féin. Agus caithfidh mé
a ghabháil go dtí Oifig an Phoist agus stampaí a fháil.’
‘Ach, a Mhamaí … cad é fá Dhaidí na Nollag? Ní bheidh am againn…’
‘Ná bí buartha, a thaisce,’ arsa Mamaí. ‘Amárach a dhéanfaidh mé an tsiopadóireacht seo
uilig. Beidh neart ama againn inniu do Dhaidí na Nollag.’
‘Ó, buíochas do Dhia,’ arsa Séimí.
Tháinig siad anuas den bhus i lár an bhaile mhóir. D’amharc Séimí thart agus áthas air.
Bhí an baile mór déanta suas go deas. Bhí soilse agus maisiúcháin na Nollag crochta
ó cheann ceann na sráide. Bhí na siopaí maisithe go deas. I lár na sráide bhí an crann
Nollag ba mhó dá bhfaca Séimí riamh. Os coinne an chrainn bhí banna ceoil ag bualadh
agus ceoltóirí ag ceol.
‘Éist,’ arsa Séimí le Mamaí, ‘tá siad ag ceol “An Drumadóirín”. D’fhoghlaim mise sin
ar scoil.’
Sheas an bheirt tamall ag éisteacht le carúil na Nollag. Chuir Mamaí airgead sa bhosca
do na daoine bochta.
Chaith Séimí agus a Mhamaí tamall ag spaisteoireacht thart. Chonaic siad bialanna agus
óstáin, bainc agus oifigí. Chonaic siad siopaí éadaigh agus siopaí bróg, siopaí troscán agus
siopaí leabhar.
Ach tásc ná tuairisc ní raibh ar shiopa na mbréagán. Ní raibh tásc ná tuairisc ar Dhaidí
na Nollag ach oiread. Cá raibh siopa na mbréagán? Cá raibh Daidí na Nollag? Bhí Séimí
ag éirí tinn tuirseach de bheith ag amharc ar shiopaí a raibh suim ag Mamaí iontu. Bhí
imní ag teacht air fosta nach bhfeicfeadh sé Daidí na Nollag choíche.
‘Cá bhfuil siopa na mbréagán?’ arsa Séimí lena Mhamaí sa deireadh.
‘Anseo,’ arsa Mamaí.
Bhí Séimí ar mhuin na muice. Istigh sa tsiopa thóg Séimí a liosta amach as a phóca.
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‘Cad é atá uait?’ arsa Mamaí.
‘Bronntanas do Niamh,’ a d’fhreagair Séimí.
‘Agus ab é sin a bhfuil uait?’ a d’fhiafraigh Mamaí.
‘Ó, ní hé. Tá mé ag iarraidh bábóg bheag agus leabhar bheag le cur sa bhosca a rinne
mé don ghirseach bhocht.’
Shiúil siad ó cheann ceann an tsiopa. Chonaic Séimí bábóga deasa. Chonaic sé ceann
a thaitneodh le Niamh.
‘Cé mhéad atá ar an bhábóg seo, a Mhamaí?’ arsa Séimí.
‘Fan anois go bhfeicfidh mé. Tá an ceann sin ar shladmhargadh. Deich euro a bhí uirthi
ach níl uirthi anois ach trí euro,’ arsa Mamaí.
‘Sin margadh,’ arsa Séimí. ‘Ceannóidh mé an bhábóg seo do Niamh.’
Chuir sé an bhábóg sa bhascaid. Ansin thóg sé bábóg eile den tseilf.
‘Ceannóidh mé í seo don ghirseach bhocht,’ a dúirt sé le Mamaí.
Chuir sé an bhábóg bheag isteach sa bhascaid le bábóg Niamh.
‘Ceann do Niamh agus ceann don ghirseach bhocht,’ arsa Séimí.
Anonn leo ansin go dtí coirnéal na leabhar. Chonaic Séimí leabhar bheag a raibh
pictiúracha deasa inti.
‘Cé mhéad tá ar an leabhar seo, a Mhamaí?’
‘Tá dhá euro uirthi sin,’ arsa Mamaí.
‘Níl a fhios agam an bhfuil mo sháith airgid agam,’ arsa Séimí agus d’oscail sé a sparán.
Chuntas sé a chuid airgid. Bhí dhá euro aige go fóill.
‘Tá díreach go leor agam,’ arsa Séimí agus áthas air.
‘Ní raibh a fhios agam go raibh an oiread sin airgid agat,’ arsa Mamaí agus iontas uirthi.
‘Seo an t-airgead uilig atá faighte agam ó Shióg na bhFiacla,’ arsa Séimí. ‘Níor chaith mé
pingin de go dtí seo.’
‘Maith an gasúr,’ arsa Mamaí.
Nuair a bhí a chuid bronntanas ceannaithe ag Séimí d’imigh siad leo go dtí teach beag
Dhaidí na Nollag. Bhí lúcháir ar Shéimí. B’fhada leis go bhfeicfeadh sé Daidí na Nollag.
‘Hó! Hó! Hó! Agus cad é a rinne tusa inniu, a Shéimí?’ a d’fhiafraigh Daidí na Nollag dó.
‘Cheannaigh mé bronntanais,’ arsa Séimí.
‘Maith an gasúr,’ arsa Daidí na Nollag. ‘Agus cad é atá tú a iarraidh duit féin fá choinne
na Nollag?’
‘Bróga reatha agus camán úr, le do thoil,’ a d’fhreagair Séimí.
‘Agus an bhfuil do litir scríofa agat?’ arsa Daidí na Nollag.
‘Níl,’ arsa Séimí, ‘ach scríobhfaidh mé anocht í.’
‘Má chuireann tú an litir sin chugam go gasta tá achan seans go bhfaighidh tú na rudaí
tá atú a iarraidh,’ arsa Daidí na Nollag le Séimí.
‘Go raibh céad maith agat,’ arsa Séimí.
Amach leis as an teach bheag agus achan léim aige. Bheir Séimí greim láimhe ar
a Mhamaí.
‘Rachaidh muid chun an bhaile anois agus scríobhfaidh mé litir chuig Daidí na Nollag,’
a dúirt sé lena Mhamaí.
Bhí na bronntanais ceannaithe aige. Bhí Daidí na Nollag feicthe aige. Ach bhí oíche
Nollag le teacht go fóill.
‘Ó! Is fada liom go dtiocfaidh Oíche Nollag,’ arsa Séimí.
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CUAIRT SHÉIMÍ

AR

DHAIDÍ

NA

NOLLAG (Leagan Muimhneach)

Bhí sceitimíní ar Shéimí. B’fhada leis go mbeadh an lá scoile istigh. Gheall Mam dó
go dtabharfadh sí go dtí Daidí na Nollag é tar éis scoile. B’fhada le Séimí go mbeadh
an lá scoile istigh. B’fhada leis go mbeadh sé sa bhaile mór.
Bhí an rang an-ghnóthach an lá san. Bhí na leanaí ag maisiú boscaí agus á líonadh
le bronntanaisí do leanaí nach mbeadh aon bhronntanaisí acu i gcomhair na Nollag.
Bhí Séimí ag maisiú bosca do chailín beag trí bliana. Bhí a fhios aige cad a chuirfeadh
sé sa bhosca. Chuirfeadh sé an dealbh bheag a bhí déanta aige féin as cré ann agus
cheannódh sé bábóg bheag agus leabhairín sa bhaile mór. Ghreamaigh Séimí páipéar
deas ar an dtaobh amuigh den mbosca. B’fhada leis go mbeadh sé sa bhaile mór.
Ar deireadh bhuail an clog. Bhí an lá scoile istigh. Bhí Mam ag fanacht le Séimí
ag geata na scoile. Shiúil an bheirt acu síos an bóthar go dtí stad an bhus. Níorbh fhada
gur tháinig an bus. A fhad is a bhíodar ar an mbus níor chuaigh aon stop ar Mham
ach ag scríobh.
‘Cad atá á scríobh agat?’ a d’fhiafraigh Séimí di.
‘Is é seo liosta siopadóireachta na Nollag, a mhaoineach. Caithfidh mé dul go dtí an
ollmhargadh agus an turcaí, an liamhás agus an phutóg Nollag a ordú. Caithfidh mé dul
go dtí an siopa éadaigh agus treabhsar nua a cheannach dom féin. Agus caithfidh mé dul
go dtí Oifig an Phoist agus stampaí a fháil.’
‘Ach, a Mham … cad faoi Dhaidí na Nollag? Ní bheidh aon am againn…’
‘Ná bíodh aon eagla ort, a mhaoineach,’ arsa Mam. ‘Amárach a dhéanfaidh mé an
tsiopadóireacht so ar fad. Beidh fuílleach ama againn inniu do Dhaidí na Nollag.’
‘Ó, buíochas le Dia,’ arsa Séimí.
Thángadar anuas den mbus i lár an bhaile mhóir. D’fhéach Séimí ina thimpeall agus
áthas croí air. Bhí an baile mór go haoibhinn. Bhí soilse agus maisiúcháin Nollag crochta
ó cheann ceann na sráide. Bhí na siopaí maisithe go hálainn. I lár na sráide bhí an crann
Nollag ba mhó dá bhfaca Séimí riamh. Os comhair an chrainn bhí banna ceoil ag seinnt
agus amhránaithe ag canadh.
‘Éist,’ arsa Séimí le Mam, ‘tá siad ag canadh “An Drumadóirín”. D’fhoghlaimíos-sa é sin
ar scoil.’
Sheasaimh an bheirt tamall ag éisteacht leis na carúil Nollag. Chuir Mam airgead
sa bhosca do na daoine bochta.
Chaith Séimí agus Mam tamall ag spaisteoireacht timpeall an bhaile. Chonaiceadar
bialanna agus óstáin, bainc agus oifigí. Chonaiceadar siopaí éadaigh agus siopaí bróg,
siopaí troscán agus siopaí leabhar.
Ach tásc ná tuairisc ní raibh ar aon tsiopa bréagán. Ní raibh tásc ná tuairisc ar Dhaidí na
Nollag, ach an oiread. Cá raibh an siopa bréagán? Cá raibh Daidí na Nollag? Bhí Séimí
ag éirí tuirseach traochta do bheith ag féachaint ar shiopaí go raibh spéis ag Mam iontu.
Bhí eagla ag teacht air chomh maith nach gcífeadh sé Daidí na Nollag choíche.
‘Cá bhfuil an siopa bréagán?’ arsa Séimí le Mam ar deireadh.
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‘Anso,’ arsa Mam.
Bhí Séimí ar mhuin na muice. Istigh sa tsiopa thóg Séimí a liosta amach as a phóca.
‘Cad atá uait?’ arsa Mam.
‘Bronntanas do Niamh,’ a d’fhreagair Séimí.
‘Agus ab in a bhfuil uait?’ a d’fhiafraigh Mam.
‘Ó, ní hea. Táim ag lorg bábóg bheag agus leabhairín don gcailín bocht.’
Shiúladar ó cheann ceann an tsiopa. Chonaic Séimí bábóga deasa. Chonaic sé ceann
a thaitneodh le Niamh.
‘An mór atá ar an mbábóg so, a Mham?’ arsa Séimí.
‘Fan anois go bhfeicfidh mé. Tá an ceann san sa tsladmhargadh. Deich euro a bhí uirthi
ach níl uirthi anois ach trí euro,’ arsa Mam.
‘Sin an-mhargadh,’ arsa Séimí. ‘Ceannóidh mé an bhábóg so do Niamh.’
Chuir sé an bhábóg sa bhascaed. Ansan thóg sé bábóg eile den tseilf.
‘Ceannóidh mé í seo don gcailín bocht,’ a dúirt sé le Mam.
Chuir sé an bhábóigín isteach sa bhascaed in éineacht le bábóg Niamh.
‘Ceann do Niamh agus ceann don gcailín bocht,’ arsa Séimí.
Sall leo ansan go dtí cúinne na leabhar. Chonaic Séimí leabhairín go raibh pictiúirí
an-dheasa ann.
‘An mór atá ar an leabhar so, a Mham?’
‘Tá dhá euro uirthi sin,’ arsa Mam.
‘Ní fheadar an bhfuil mo dhóthain airgid agam,’ arsa Séimí agus d’oscail sé a sparán.
Chomhairigh sé amach a chuid airgid. Bhí dhá euro fágtha aige.
‘Tá mo dhóthain agam,’ arsa Séimí go háthasach.
‘Ní raibh a fhios agam go raibh an oiread san airgid agat,’ arsa Mam agus iontas uirthi.
‘Is é seo an t-airgead ar fad atá fachta agam ó Shióg na bhFiacal,’ arsa Séimí. ‘Níor
chaitheas pingin de go dtí so.’
‘Maith an buachaill,’ arsa Mam.
Nuair a bhí a chuid bronntanaisí ceannaithe ag Séimí ar aghaidh leo go dtí tigín Dhaidí
na Nollag. Bhí Séimí ar bís. B’fhada leis go bhfeicfeadh sé Daidí na Nollag.
‘Hó, hó, hó, agus cad a bhí ar bun agatsa inniu, a Shéimí?’ a d’fhiafraigh Daidí na Nollag
de.
‘Cheannaíos bronntanaisí,’ arsa Séimí.
‘Maith an buachaill,’ arsa Daidí na Nollag. ‘Agus cad atá á lorg agat féin i gcomhair na
Nollag?’
‘Bróga reatha agus camán nua, más é do thoil é,’ a d’fhreagair Séimí.
‘Agus an bhfuil do litir scríte agat?’ arsa Daidí na Nollag.
‘Níl,’ arsa Séimí, ‘ach scríobhfaidh mé anocht í.’
‘Má chuireann tú an litir sin chugam sara fada an-sheans go bhfaighidh tú na rudaí atá
uait,’ arsa Daidí na Nollag le Séimí.
‘Go raibh míle maith agat,’ arsa Séimí.
Amach leis as an dtigín agus ardú croí air. Rug Séimí greim láimhe ar Mham.
‘Raghaimid abhaile anois agus scríobhfad litir go dtí Daidí na Nollag,’ a dúirt sé le Mam.
Bhí na bronntanaisí ceannaithe aige. Bhí Daidí na Nollag feicthe aige. Ach bhí oíche
Nollag fós gan teacht.
‘Ó! Is fada liom go dtiocfaidh Oíche Nollag,’ arsa Séimí.
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CUAIRT SHÉIMÍ AR DHAIDÍ NA NOLLAG (Leagan Connachtach)
Bhí sceitimíní ar Shéimí. B’fhada leis go mbeadh an lá scoile thart. Gheall a Mhamaí dó
go dtabharfadh sí chuig Daidí na Nollag é tar éis na scoile. B’fhada le Séimí go mbeadh
an lá scoile thart. B’fhada leis go mbeadh sé sa mbaile mór.
Bhí an rang an-chruógach an lá sin. Bhí na gasúir ag maisiú boscaí agus á líonadh le
bronntanais do pháistí nach mbeadh bronntanais acu faoi Nollaig. Bhí Séimí ag maisiú
bosca do chailín beag trí bliana. Bhí a fhios aige céard a chuirfeadh sé sa mbosca.
Chuirfeadh sé an dealbh bheag a bhí déanta aige féin as cré ann agus cheannódh sé
bábóg bheag agus leabhairín sa mbaile mór. Ghreamaigh Séimí páipéar deas ar an taobh
amuigh den bhosca. B’fhada leis go mbeadh sé sa mbaile mór.
Ar deireadh bhuail an clog. Bhí an lá scoile thart. Bhí Mamaí ag fanacht le Séimí ag
geata na scoile. Shiúil an bheirt acu síos an bóthar go dtí stad an bhus. Níorbh fhada gur
tháinig an bus. An fhad is a bhíodar ar an mbus ní raibh stop ar Mhamaí ach ag scríobh.
‘Céard atá tú ag scríobh?’ a d’fhiafraigh Séimí di.
‘Seo é liosta siopadóireacht na Nollag, a stóirín. Caithfidh mé a ghabháil chuig an
ollmhargadh agus an turcaí, an liamhás agus an mharóg Nollag a ordú. Caithfidh mé
a ghabháil chuig an siopa éadaigh agus bríste nua a cheannach dom féin. Agus caithfidh
mé a ghabháil chuig Oifig an Phoist agus stampaí a fháil.’
‘Ach, a Mhamaí … céard faoi Dhaidí na Nollag? Ní bheidh am againn…’
‘Ná bíodh imní ort, a stór,’ arsa Mamaí. ‘Amárach a dhéanfas mé an tsiopadóireacht seo
ar fad. Beidh neart ama againn inniu do Dhaidí na Nollag.’
‘Ó, buíochas le Dia,’ arsa Séimí.
Tháinig siad den bhus i lár an bhaile mhóir. Bhreathnaigh Séimí timpeall agus ríméad air.
Bhí an baile mór ar áilleacht. Bhí soilse agus maisiúcháin Nollag crochta ó cheann ceann
na sráide. Bhí na siopaí maisithe go hálainn. I lár na sráide bhí an crann Nollag ba mhó
dá bhfaca Séimí riamh. Amach ar aghaidh an chrainn bhí banna ceoil ag casadh agus
amhránaithe ag gabháil fhoinn.
‘Éist,’ arsa Séimí le Mamaí, ‘tá siad ag casadh “An Drumadóirín”. D’fhoghlaim mise é sin
ag an scoil.’
Sheas an bheirt tamall ag éisteacht leis na carúil Nollag. Chuir Mamaí airgead sa mbosca
do na daoine bochta.
Chaith Séimí agus a Mhamaí tamall ag spaisteoireacht timpeall an bhaile. Chonaiceadar
bialainn agus óstáin, bainceannaí agus oifigí. Chonaiceadar siopaí éadaigh agus siopaí
bróg, siopaí troscán agus siopaí leabhar.
Ach tásc ná tuairisc ní raibh ar aon siopa bréagán. Ní raibh tásc ná tuairisc ar Dhaidí na
Nollag ach an oiread. Cá raibh an siopa bréagán? Cá raibh Daidí na Nollag? Bhí Séimí
ag éirí tinn tuirseach de bheith ag breathnú ar shiopaí a raibh spéis ag Mamaí iontu. Bhí
imní ag teacht air freisin nach bhfeicfeadh sé Daidí na Nollag choíche.
‘Cá bhfuil an siopa bréagán?’ arsa Séimí lena Mhamaí ar deireadh.
‘Anseo,’ arsa Mamaí.
Bhí Séimí ar mhuin na muice. Istigh sa siopa thóg Séimí a liosta amach as a phóca.
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‘Céard atá uait?’ arsa Mamaí.
‘Bronntanas do Niamh,’ a d’fhreagair Séimí.
‘Agus ab in é a bhfuil uait?’ a d’fhiafraigh Mamaí.
‘Ó, ní hea. Tá mé ag iarraidh bábóg bheag agus leabhairín don chailín bocht.’
Shiúil siad ó dhá cheann an tsiopa. Chonaic Séimí bábóga deasa. Chonaic sé ceann
a thaitneodh le Niamh.
‘Cé méid atá ar an mbábóg seo, a Mhamaí?’ arsa Séimí.
‘Fan anois go bhfeicfidh mé. Tá an ceann sin sa sladmhargadh. Deich euro a bhí uirthi
ach níl uirthi anois ach trí euro,’ arsa Mamaí.
‘Sin margadh,’ arsa Séimí. ‘Ceannóidh mé an bhábóg seo do Niamh.’
Chuir sé an bhábóg sa gciseán. Ansin thóg sé bábóg eile den tseilf.
‘Ceannóidh mé í seo don chailín bocht,’ a dúirt sé le Mamaí.
Chuir sé an bhábóigín isteach sa gciseán le bábóg Niamh.
‘Ceann do Niamh agus ceann don chailín bocht,’ arsa Séimí.
Anonn leo ansin go dtí cúinne na leabhar. Chonaic Séimí leabhairín a raibh pictiúirí
gleoite inti.
‘Cé méid atá ar an leabhar seo, a Mhamaí?’
‘Tá dhá euro uirthi sin,’ arsa Mamaí.
‘Níl a fhios agam an bhfuil mo dhóthain airgid agam,’ arsa Séimí agus d’oscail sé
a sparán.
Chomhair sé amach a chuid airgid. Bhí dhá euro fós aige.
‘Tá mo dhóthain agam,’ arsa Séimí agus ríméad air.
‘Ní raibh a fhios agam go raibh an oiread sin airgid agat,’ arsa Mamaí agus iontas uirthi.
‘Seo é an t-airgead ar fad atá faighte agam ó Shióg na bhFiacla,’ arsa Séimí. ‘Níor chaith
mé pingin de go dtí seo.’
‘Maith an buachaill,’ arsa Mamaí.
Nuair a bhí a chuid bronntanaisí ceannaithe ag Séimí ar aghaidh leo go dtí teaichín
Dhaidí na Nollag. Bhí dhá chroí ag Séimí. B’fhada leis go bhfeicfeadh sé Daidí na Nollag.
‘Hó, hó, hó, agus céard a dhein tusa inniu, a Shéimí?’ a d’fhiafraigh Daidí na Nollag de.
‘Cheannaigh mé bronntanaisí,’ arsa Séimí.
‘Maith an buachaill,’ arsa Daidí na Nollag. ‘Agus céard atá tú ag iarraidh duit féin
le haghaidh na Nollag?’
‘Bróga reatha agus camán nua, más é do thoil é,’ a d’fhreagair Séimí.
‘Agus an bhfuil do litir scríobhtha agat?’ arsa Daidí na Nollag.
‘Níl,’ arsa Séimí, ‘ach scríobhfaidh mé anocht í.’
‘Má chuireann tú an litir sin agam go luath chuile sheans go bhfaighidh tú na rudaí atá
uait,’ arsa Daidí na Nollag le Séimí.
‘Go raibh míle maith agat,’ arsa Séimí.
Amach leis as an teaichín agus é ar mhuin na muice. Rug Séimí greim láimhe ar
a Mhamaí.
‘Gabhfaidh muid abhaile anois agus scríobhfaidh mé litir chuig Daidí na Nollag,’ a dúirt
sé le Mamaí.
Bhí na bronntanaisí ceannaithe aige. Bhí Daidí na Nollag feicthe aige. Ach bhí oíche
Nollag fós le teacht.
‘Ó! Is fada liom go dtiocfaidh Oíche Nollag,’ arsa Séimí.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Nollaig
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Céard [Cad / Cad é] [a d’iarr tusa [a d’iarrais-se] / a d’iarr do dheartháir / a d’iarr
do dheirfiúr [a d’iarr …(ainm) seo agaibhse] / a d’iarr do Mhamaí [do Mham / do Mhama]
/ a d’iarr do Dhaidí [do Dhaid / do Dheaide]] ar [ó] Dhaidí na Nollag?
…(bronntanas).
2. D’iarr mise [D’iarras-sa] …(liosta bronntanas) air. Níor iarr mé [Níor iarras] / Níor iarr
sé / sí faic [dada / tada / aon cheo / aon rud / aon ní / a dhath ar bith] fós air.

Á ISEANNA
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 6)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘Cuairt Shéimí ar Dhaidí na Nollag’ (Ceacht 1). Fiafraigh de na daltaí an
cuimhin leo cad a d’iarr Séimí ar Dhaidí na Nollag. Dearbhaigh freagra na ceiste – bróga reatha
agus camán.
Múin na heiseamláirí thuas. Roinn an rang ina mbeirteanna. Ceistídís a chéile chun a fháil
amach céard a d’iarr a bpáirtí agus daoine eile ag baile ar Dhaidí na Nollag.
Iarr ar dhaltaí aonair tuairisc a thabhairt don rang ar céard a d’iarr a bpáirtí ar Dhaidí na
Nollag.
Scríobh liosta ar chairt de na bréagáin a d’iarr daltaí an ranga ar Dhaidí na Nollag. Iarr orthu é
a léamh in éineacht leat.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí na litreacha a scríobhfadh a ndeartháireacha agus a ndeirfiúracha óga chuig

Daidí na Nollag a chumadh ó bhéal. Pléigh seoltaí baile na ndaltaí agus conas iad a scríobh
as Gaeilge. Cabhraigh leo iad a scríobh.
 Iarr ar na daltaí a chéile a cheistiú maidir le bronntanais a fuair siad blianta eile. Múin más
gá:
Céard [Cad / Cad é] a fuair tú anuraidh / arú anuraidh?
Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom gach uile [chuile / gach aon / achan] rud [ní] a fuair mé
[a fuaireas] arú anuraidh.
Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom leath dá bhfuair mé [dá bhfuaireas].
Tá dearmad déanta agam ar leath de na rudaí a fuair mé [a fuaireas].
Fuair mé [Fuaireas] ceann acu sin [a leathcheann / an rud céanna / ceann mar an gcéanna
le …(ainm) / ceann cosúil le ceann …(ainm)].
Fuair mé [Fuaireas] gach uile [chuile / gach aon / achan] rud [ní] a bhí uaim / a d’iarr mé
[a d’iarras].
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Nollaig
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as dán a aithris
● dán a léamh

Á ISEANNA
●
●

An dán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)
Leathanach 18 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin an dán agus cuir geáitsí leis. Úsáid an dlúthdhiosca más maith leat. Iarr ar ghrúpaí daltaí
é a aithris.
(Nóta: I gcanúint bhunaidh a chumtha (mar atá sé ar an dlúthdhiosca) atá an dán scríofa in
Mo Leabharsa. Más mian leis an múinteoir d’fhéadfadh sé an dán a chur in oiriúint do Ghaeilge
an cheantair.)

SAN NIOCLÁS
San Nioclás, San Nioclás,
Thuas ar an teach.
Déan deifir, déan deifir,
Déan deifir isteach.
Oscail do mhála,
Do mhála mór lán,
Is líon suas mo stoca
Le cúpla bréagán.

Mínigh do na daltaí go bhfuil téacs an dáin ar leathanach 18 in Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr
ar leathanach 18 leo. Iarr orthu an dán a léamh in éineacht leat. Iarr ar ghrúpaí agus ar dhaltaí
aonair é a léamh ansin.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí a dtuismitheoirí nó a seantuismitheoirí a cheistiú ag baile faoi na

bronntanais Nollag a d’fhaighidís féin nuair a bhí siad óg. Iarr orthu tuairisc a thabhairt
ar scoil an lá dár gcionn. Múin más gá ‘Dúirt Mamó [Neain / mo mháthair mhór / mo mháthair
chríonna] go mbídís ag fáil [go bhfaigheadh siad / go bhfaighidís] torthaí agus pinn luaidhe /
nach mbídís ag fáil [nach bhfaigheadh siad / nach bhfaighidís] mórán [puinn] / go raibh cuid
de na daoine beo bocht,’ etc.
 Múin an dán traidisiúnta seo thíos.

SAN NIOCLÁS
Tá San Nioclás thar n-ais in Éirinn,
Hí, hó, ró is an reo ar a éadan.
Tá ina phóca stór is féile,
Tar ina threo is gheobhaidh tú féirín,
Hí, hó, ró ’s gheobhaidh tú féirín.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Nollaig
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● abairt a chríochnú

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 16)
Leathanach 19 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil Mamaí Shéimí ag caint leis an siopadóir. Tá sí ag siopadóireacht
le haghaidh dhinnéar na Nollag. Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach leis an sceitse lena fháil
amach céard é an chéad rud a d’iarr Mamaí ar an siopadóir. Seinn an dlúthdhiosca.


AG SIOPADÓIREACHT DO DHINNÉAR NA NOLLAG (Leagan Ultach)
Mamaí:
Ba mhaith liom ordú a chur isteach fá choinne na Nollag.
Siopadóir: Cinnte! Fan go bhfaighidh mé peann. Anois, cad é atá uait?
Mamaí:
Turcach. An bhfuil ceann mór agat? Ceann seacht gcileagram nó mar sin?
Siopadóir: Tá. Cuirfidh mé ceann seacht gcileagram i leataobh duit. Agus ab é sin
a bhfuil uait?
Mamaí:
Ó, ní hé. Tá liamhás uaim fosta.
Siopadóir: Cuirfidh mé i leataobh duit é, mar sin. Bhfuil a dhath eile uait?
Mamaí:
Fan go n-amharcfaidh mé ar mo liosta. Mmm…, tá rud amháin eile uaim.
Siopadóir: Abair leat.
Mamaí:
Tá maróg na Nollag uaim. An bhfuil ceann ar bith fágtha agat?
Siopadóir: Tá ceann breá anseo agam ach tá sé measartha daor.
Mamaí:
Is cuma. Ní thagann an Nollaig ach uair sa bhliain. Tiocfaidh mé Dé
Céadaoine leis an turcach, an liamhás agus maróg na Nollag a thabhairt liom.
Siopadóir: Ní bheidh mé féin anseo Dé Céadaoine ach cuirfidh mé achan rud i leataobh
duit. Go raibh céad maith agat agus bíodh Nollaig mhaith agat.
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AG SIOPADÓIREACHT I GCOMHAIR DHINNÉAR NA NOLLAG (Leagan Muimhneach)
Mam:
Ba mhaith liom ordú a chur isteach i gcomhair na Nollag.
Siopadóir: Maith go leor! Fan go bhfaighidh mé peann. Anois, cad atá uait?
Mam:
Turcaí. An bhfuil ceann mór agat? Ceann seacht gcileagram nó mar sin?
Siopadóir: Tá. Cuirfidh mé ceann seacht gcileagram i leataobh duit. Agus ab in a bhfuil
uait?
Mam:
Ó, ní hea. Tá liamhás uaim leis.
Siopadóir: Cuirfidh mé i leataobh duit é, mar sin. An bhfuil faic eile uait?
Mam:
Fan go bhféachfad ar mo liosta. Mmm…, tá aon rud amháin eile uaim.
Siopadóir: Abair leat.
Mam:
Tá putóg Nollag uaim. An bhfuil aon cheann fágtha agat?
Siopadóir: Tá ceann breá anso agam ach tá sé ábhairín daor.
Mam:
Nach cuma. Ní thagann an Nollaig ach aon uair amháin sa bhliain. Tiocfaidh
mé thar n-ais Dé Céadaoin chun an turcaí, an liamhás agus an phutóg Nollag
a thabhairt liom.
Siopadóir: Ní bheidh mé féin anso Dé Céadaoin ach cuirfidh mé gach éinní i leataobh
duit. Go raibh míle maith agat agus bíodh Nollaig mhaith agat.


AG SIOPADÓIREACHT LE HAGHAIDH DHINNÉAR NA NOLLAG (Leagan Connachtach)
Mamaí:
Ba mhaith liom ordú a chur isteach le haghaidh na Nollag.
Siopadóir: Cinnte! Fan go bhfaighidh mé peann. Anois, céard atá uait?
Mamaí:
Turcaí. An bhfuil ceann mór agat? Ceann seacht gcileagram nó mar sin?
Siopadóir: Tá. Cuirfidh mé ceann seacht gcileagram i leataobh duit. Agus ab in é a
bhfuil uait?
Mamaí:
Ó, ní hé. Tá liamhás uaim freisin.
Siopadóir: Cuirfidh mé i leataobh duit é, mar sin. An bhfuil tada eile uait?
Mamaí:
Fan go mbreathnóidh mé ar mo liosta. Mmm…, tá rud amháin eile uaim.
Siopadóir: Abair leat.
Mamaí:
Tá maróg Nollag uaim. An bhfuil aon cheann fanta agat?
Siopadóir: Tá ceann breá anseo agam ach tá sé ábhairín daor.
Mamaí:
Nach cuma. Ní thagann an Nollaig ach uair sa mbliain. Tiocfaidh mé Dé
Céadaoin leis an turcaí, an liamhás agus an mharóg Nollag a thabhairt liom.
Siopadóir: Ní bheidh mé féin anseo Dé Céadaoin ach cuirfidh mé chuile rud i leataobh
duit. Go raibh míle maith agat agus bíodh Nollaig mhaith agat.

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – turcaí.
Fiafraigh de na daltaí an cuimhin leo céard eile a bhí ag teastáil ó Mhamaí. Seinn
an dlúthdhiosca arís más gá. Dearbhaigh an freagra – liamhás agus maróg.
Léigh agus pléigh leathanach 19 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na rudaí a bhí ó Mhamaí
a dhathú agus an abairt a chríochnú.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh nathanna eile a d’úsáidfeadh duine le linn dó a bheith i siopa. Múin más gá:

Teastaíonn … uaim.
Tá … uaim.
An dtabharfá … dom, más é do thoil é [le do thoil]?
An bhfuil aon cheo [rud ar bith] eile uait?
Tá an-ghlaoch [an-cheannach / an-tóir / éileamh / ráchairt] orthu sin faoi láthair [i láthair
na huaire / ar an bhomaite].
Ar mhaith leat é a bhlaiseadh?
B’fhearr liom ceann [mór / beag / níos lú ná sin / níos mó ná sin].
Níl aon cheann fanta. [Níl ceann ar bith fágtha.]
Ní raibh (an) oiread is (aon) c(h)eann amháin acu (fanta [fágtha]) sa siopa [sa tsiopa].
[Bhíodar ar fad glanta. / Bhí siad uilig díolta. / Bhí siad uilig ar shiúl.]
 Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar na hearraí a cheannaíonn a dtuismitheoirí
le haghaidh na Nollag.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Nollaig
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● liosta a scríobh
● gá a léiriú
● tuairisciú
● ceist a chur agus a fhreagairt
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
1. Caithfidh mé … agus … a cheannach.
2. Níor éirigh liomsa ach …(uimhir) rud a bhí ar mo liosta a cheannach. Céard [Cad /
Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse]? Cé mar [Conas / Cad é mar / Cén chaoi] a d’éirigh leatsa?
3. Ar éirigh leat [An rabhais ábalta] gach uile [chuile / gach aon / achan] rud (a bhí uait)
a fháil?
D’éirigh / Níor éirigh. [Bhí / Ní raibh.]

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 20 in Mo Leabharsa
Siopa ranga ina bhfuil roinnt de na hearraí a cheannófá sna siopaí ar leathanach 20
in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh siopadóireacht na Nollag agus na siopaí ina gceannaítear earraí éagsúla.
Léigh agus pléigh leathanach 20 in Mo Leabharsa.
Le cabhair na ndaltaí, scríobh ar an gclár dubh ainmneacha earraí éagsúla a cheannófá i siopa
spóirt, in ollmhargadh agus i siopa éadaigh. Cuir béim ar earraí a cheannófaí don Nollaig.
Iarr ar na daltaí ainmneacha na n-earraí cuí a scríobh isteach sna spásanna faoi na teidil
chearta in Mo Leabharsa. (Ní gá dóibh cloí leis an liosta earraí atá scríofa ar an gclár dubh.)
Múin an chéad eiseamláir thuas. Roghnaigh daltaí le dul ag siopadóireacht. Iarr orthu ceithre
rud ar a liostaí in Mo Leabharsa a mharcáil le ‘ceannach’ sa siopa ranga. Iarr orthu labhairt fúthu
mar atá sa chéad eiseamláir. Ansin iarr orthu na hearraí a mharcáil siad, agus atá ar fáil sa siopa
ranga, ‘a cheannach’ agus a thabhairt ar ais go dtí an bord leo.
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Éist leo le linn dóibh a bheith ag siopadóireacht. Breac síos na nathanna / an stór focal is mó
a bhí de dhíth orthu (mar ullmhúchán do Cheacht 8).
Múin an dara agus an tríú heiseamláir thuas. Iarr ar an ngrúpa a bhí ag siopadóireacht plé
a dhéanamh ar cé mar a d’éirigh leo leis an tsiopadóireacht. Bainidís úsáid as an dara agus
as an tríú heiseamláir. Iarr orthu na hearraí a chur ar ais sa siopa ansin.
Imir an cluiche arís le daltaí eile.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an seanfhocal:

Is é an duine an t-éadach.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Nollaig
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● abairtí a léamh
● abairtí a cheangal le pictiúir

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir as an scéal de réir riachtanais na ndaltaí:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(Nóta: Tabhair tús áite do nathanna a mbainfidh na daltaí úsáid nádúrtha astu sa chaint.)

Á ISEANNA
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 6)
Leathanach 21 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘Cuairt Shéimí ar Dhaidí na Nollag’ (Ceacht 1).
Iarr ar dhaltaí aonair an scéal a insint ina gcuid focal féin.
Múin do rogha nathanna / stór focal as an scéal.
Léigh agus pléigh leathanach 21 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí an uimhir cheart a chur
sna boscaí.

F ORLEATHNÚ
 Abair leis na daltaí go ndearna Séimí cur síos ar a chuairt ar an mbaile mór nuair a d’fhill

sé ar scoil lá arna mhárach. Iarr ar dhaltaí aonair ligean orthu gurb iadsan Séimí agus
an scéal a insint mar a d’inseodh seisean é.

111

Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Nollaig
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as carúl Nollag a chanadh

Á ISEANNA
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 11)

C UR C HUIGE
Múin an carúl seo thíos le cabhair an dlúthdhiosca.

AN DRUMADÓIRÍN
Tar, a dúirt siad liom, pa-ru-pa-pum-pum,
Go bhfeicir Rí óg nua, pa-ru-pa-pum-pum,
Chun bronntanas thar barr, pa-ru-pa-pum-pum,
A chur os comhair an Rí, pa-ru-pa-pum-pum,
Ru-pa-pum-pum, ru-pa-pum-pum,
Ómós a thabhairt do Dhia, pa-ru-pa-pum-pum,
Sin a bhfuil uaim.
A Íosa, ’Rí na nDúl, pa-ru-pa-pum-pum,
Is buachaill bocht mé, pa-ru-pa-pum-pum,
Níl féirín agam Duit, pa-ru-pa-pum-pum,
Ná rud le bronnadh Ort, pa-ru-pa-pum-pum,
Ru-pa-pum-pum, ru-pa-pum-pum,
Ach seinnfead séis Duit, pa-ru-pa-pum-pum,
Ar an drum’.
Bhí Muire sásta liom, pa-ru-pa-pum-pum,
An bhó ’s an t-asal leis, pa-ru-pa-pum-pum,
Sheinneas mo dhruma Dó, pa-ru-pa-pum-pum,
B’shin é mo dhícheall Dó, pa-ru-pa-pum-pum,
Ru-pa-pum-pum, ru-pa-pum-pum,
Do dhein gealgháire liom, pa-ru-pa-pum-pum,
Mise ’s an drum’.
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F ORLEATHNÚ
 Múin cúpla carúl Nollag as an dlúthdhiosca Ceol na Nollag (Cló Chaisil i gcomhar le Foras na

Gaeilge – ISBN 0-9533635-3-8).
 Pléigh an seanfhocal:
Bia is deoch i gcomhair na Nollag, éadach nua i gcomhair na Cásca.
Scríobh an seanfhocal ar chairt ansin. Iarr ar na daltaí é a scríobh ar leathanach agus pictiúr
a tharraingt bunaithe air.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

An Nollaig
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
Na nathanna / an stór focal is mó a bhí de dhíth ar na daltaí le linn dóibh a bheith
ag siopadóireacht i gCeacht 5:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Á ISEANNA
●

Siopa ranga (mar a bhí i gCeacht 5)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Bunaigh an siopa ranga mar a bhí i gCeacht 5. Iarr ar na daltaí dul ‘ag siopadóireacht’ mar
a rinne siad i gCeacht 5 agus na heiseamláirí thuas á n-úsáid acu.
Téigh siar ar an gcarúl ‘An Drumadóirín’ (Ceacht 7).
Téigh siar ar an scéal ‘Cuairt Shéimí ar Dhaidí na Nollag’ (Ceacht 1). Iarr ar na daltaí
‘An Drumadóirín’ a chanadh nuair a luaitear sa scéal é.
Téigh siar ar an sceitse ‘Ag siopadóireacht le haghaidh dhinnéar na Nollag’ (Ceacht 4).
Roghnaigh beirteanna chun é a chur i láthair don rang.

F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an leabhar Bréagáin Dhaidí na Nollag le hEvelyne Passegand (An Gúm).
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An Aimsir
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● tuar a dhéanamh
● coimriú

Á ISEANNA
●
●

Pictiúrchártaí 7 agus 8
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 17)

C UR C HUIGE
(Nóta: Tá leibhéal teanga níos dúshlánaí sa sceitse seo ná mar a bhíonn sna sceitsí de ghnáth.
Ní gá go dtuigfeadh na daltaí gach focal.)
Pléigh na pictiúrchártaí. Mínigh do na daltaí nach bhfuil Eoin sa charr leis an gcuid eile den
teaghlach mar go bhfuil sé tar éis saoire a chaitheamh i dteach Mhamó faoin tuath. Tá Mamaí,
Daidí, Liam agus Cáit ar a mbealach chuig teach Mhamó anois chun Eoin a thabhairt abhaile.
Seinn an dlúthdhiosca. Stop é ag an áit a ndeir Liam ‘An dtarlóidh timpiste dúinn [An mbeidh
timpiste againn], a Mhamaí [a Mham]?’ (tá * sa téacs). Céard is dóigh leis na daltaí a tharlóidh
anois?


DROCHAIMSIR (Leagan Ultach)
Liam:
A Mhamaí, cá huair a bheas muid ag teach Mhóraí? Tá tú ag
tiomáint iontach fadálach.
Mamaí:
Beidh muid tamall eile, a stór. Caithfidh mé tiomáint go fadálach
as siocair na drochaimsire.
Daidí:
Cuirfidh mé an raidió a ghabháil go gcloisfidh muid tuar na
haimsire.
Glór ar an raidió: Agus anois tuar na haimsire…
Cáit:
A Dhaidí, caithfidh mise…
Daidí:
Sh! Tá muid ag éisteacht le tuar na haimsire.
Glór ar an raidió: …agus tá oifig na haimsire ag fógairt gála. Sroichfidh an ghaoth
fórsa stoirme a deich in áiteacha anocht. Iarrtar ar thiománaithe
a bheith iontach cúramach…
*Liam:
An dtarlóidh timpiste dúinn, a Mhamaí?
Mamaí:
Á, ní tharlóidh, a thaisce.
Daidí:
Bí cúramach anois, a Bhríd. Tá an ghaoth ag éirí láidir. Agus ní fada
anois go mbeidh sé dorcha.
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Cáit:
Mamaí:
Mamaí:
Daidí:
Cáit:
Mamaí:
Liam:
Cáit:
Daidí:
Liam:
Mamaí:
Liam:
Mamaí:
Liam:
Mamaí:
Liam:

A Mhamaí, caithfidh mise…
Déan cuideachta le do chuid bréagán ansin, a Cháit, mar
a dhéanfadh girseach mhaith.
Caithfidh muid stopadh. Tá sé contúirteach a bheith ag tiomáint
agus stoirm ann.
Tá an ceart agat. Tá sé thar a bheith contúirteach. Ó, amharc!
Thall ansin – comhartha d’óstán! Níl sé ach leathchéad méadar uainn.
A Mhamaí, a Dhaidí, CAITHFIDH MISE A GHABHÁIL CHUN
AN LEITHRIS ANOIS DÍREACH!
Cad chuige nár dhúirt tú sin níos luaithe?
Bhí sí ag iarraidh é a rá ach bhí sibhse ag éisteacht leis an raidió.
Bú hú hú!
Níl gá ar bith leis na deora móra sin, a Cháit. Tá muid ag an óstán
anois. Seo, amach leat go gasta!
Ach, ach … shíl mé go raibh muid ag gabháil go teach Mhóraí.
Tá sé contúirteach a bheith ag tiomáint agus stoirm ann. Fanfaidh
muid san óstán anocht.
Ach beidh imní ar Eoin. Beidh sé ag súil linn anocht.
Tá a fhios agam. Cuirfidh mé scairt air ar ball.
Do bharúil an mbeidh teilifíseán sa tseomra codlata, a Mhamaí?
Déarfainn go mbeidh.
Yipí. Is maith liomsa óstáin!


DROCHAIMSIR (Leagan Muimhneach)
Liam:
A Mham, cathain a bheimid ag tigh Neain? Tá tú an-mhall ag
tiomáint.
Mam:
Beimid tamall eile, a mhaoineach. Caithfidh mé tiomáint go mall
mar gheall ar an ndrochaimsir.
Daid:
Cuirfidh mé an raidió ar siúl go gcloisfimid tuar na haimsire.
Glór ar an raidió: Agus anois tuar na haimsire…
Cáit:
A Dhaid, caithfeadsa…
Daid:
Sh! Táimid ag éisteacht le tuar na haimsire.
Glór ar an raidió: …agus tá fógra gála tugtha ag oifig na haimsire. Sroichfidh
an ghaoth fórsa stoirme a deich in áiteanna anocht. Iarrtar
ar thiománaithe a bheith an-chúramach…
*Liam:
An mbeidh timpiste againn, a Mham?
Mam:
Ní bheidh, a mhaoineach.
Daidí:
Bí cúramach, a Bhríd. Tá an ghaoth ag neartú. Agus is gearr anois
go mbeidh sé dorcha.
Cáit:
A Mham, caithfeadsa…
Mam:
Bí ag imirt le do bhréagáin ansan, a Cháit, mar a dhéanfadh cailín
maith.
Mam:
Caithfimid stad. Tá sé contúirteach a bheith ag tiomáint agus stoirm
ann.
Daid:
Tá an ceart agat. Tá sé thar a bheith contúirteach. Ó, féach! Díreach
ansan – fógra do thigh ósta! Níl sé ach caoga méadar uainn.
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Cáit:
Mam:
Liam:
Cáit:
Daid:
Liam:
Mam:
Liam:
Mam:
Liam:
Mam:
Liam:

A Mham, a Dhaid, CAITHFEADSA DUL GO DTÍ AN
LEITHREAS ANOIS DÍREACH!
Cad ina thaobh nach ndúraís é sin cheana féin?
Bhí sí ag iarraidh é a rá ach bhíobhair ag éisteacht leis an raidió.
Bú hú hú!
Ná bí ag gol, a Cháit. Táimid ag an dtigh ósta anois. Seo, amach leat
go tapaidh.
Ach, ach … cheapas go rabhamar ag dul go dtí tigh Neain.
Tá sé contúirteach a bheith ag tiomáint agus stoirm ann. Fanfaimid
sa tigh ósta anocht.
Ach beidh imní ar Eoin. Beidh sé ag súil linn anocht.
Tá a fhios agam. Glaofad air faoi cheann tamaillín.
An ndéarfá go mbeidh teilifíseán sa tseomra codlata, a Mham?
Déarfainn go mbeidh.
Yipí. Is breá liomsa tithe ósta!


DROCHAIMSIR (Leagan Connachtach)
Liam:
A Mham, cén uair a bheas muid ag teach Mhamó? Tá tú ag tiomáint
an-mhall.
Mamaí:
Beidh muid scaitheamh eile, a stór. Caithfidh mé tiomáint go mall
mar gheall ar an drochaimsir.
Daidí:
Cuirfidh mé ann an raidió go gcloisfidh muid tuar na haimsire.
Glór ar an raidió: Agus anois tuar na haimsire…
Cáit:
A Dhaid, caithfidh mise…
Daidí:
Sh! Tá muid ag éisteacht le tuar na haimsire.
Glór ar an raidió: …agus tá fógra gála eisithe ag oifig na haimsire. Sroichfidh
an ghaoth fórsa stoirme a deich in áiteacha anocht. Iarrtar
ar thiománaithe a bheith an-chúramach…
*Liam:
An dtarlóidh timpiste dúinn, a Mham?
Mamaí:
Á, ní tharlóidh, a leanbh.
Daidí:
Bí cúramach anois, a Bhríd. Tá an ghaoth ag neartú. Agus is gearr
anois go mbeidh sé dorcha.
Cáit:
A Mham, caithfidh mise…
Mamaí:
Bí ag spraoi le do chuid bréagán ansin, a Cháit, mar a dhéanfadh
cailín maith.
Mamaí:
Caithfidh muid stopadh. Tá sé contúirteach a bheith ag tiomáint
agus stoirm ann.
Daidí:
Tá an ceart agat. Tá sé thar a bheith contúirteach. Ó, breathnaigh!
Thall ansin – fógra le haghaidh óstáin! Níl sé ach caoga méadar
uainn.
Cáit:
A Mham, a Dhaid, CAITHFIDH MISE A GHABHÁIL CHUIG AN
LEITHREAS LÁITHREACH!
Mamaí:
Tuige nár dhúirt tú é sin cheana?
Liam:
Bhí sí ag iarraidh é a rá ach bhí sibhse ag éisteacht leis an raidió.
Cáit:
Bú hú hú!
Daidí:
Níl aon ghá leis na deoracha móra, a Cháit. Tá muid ag an óstán
anois. Seo, éasca ort amach!
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Liam:
Mamaí:
Liam:
Mamaí:
Liam:
Mamaí:
Liam:

Ach, ach … cheap mé go raibh muid ag gabháil chuig teach
Mhamó.
Tá sé contúirteach a bheith ag tiomáint agus stoirm ann. Fanfaidh
muid san óstán anocht.
Ach beidh imní ar Eoin. Beidh sé ag súil linn anocht.
Tá a fhios agam. Cuirfidh mé glaoch air ar ball.
Meas tú an mbeidh teilifíseán sa seomra codlata, a Mham?
Déarfainn go mbeidh.
Yipí. Taitníonn óstáin liomsa!

Pléigh an sceitse leis na daltaí. Pléigh na tuairimí a bhí acu nuair a stopadh an dlúthdhiosca.
Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ina gcuid focal féin ar ar tharla sa sceitse.

F ORLEATHNÚ
 Lig do na daltaí éisteacht leis an sceitse thuas arís. Iarr orthu éisteacht go cúramach le

gach rud a deir Cáit. Ansin seinn an dlúthdhiosca arís ach an uair seo múch an fhuaim
anseo agus ansiúd nuair a bhíonn Cáit ag caint. An cuimhin leis na daltaí céard a dúirt
sí ag an bpointe sin?
 An cuimhin leis na daltaí drochstoirm ar bith? Cá raibh siad? An raibh eagla orthu? Múin
más gá:
Is cuimhin liomsa stoirm / drochaimsir a bhí [a bheith] ann.
Bhí stolladh gaoithe [gála gaoithe / gaoth mhór] ann. [Bhí sé ina ghála.]
Bhí mo chroí i mo bhéal agam. [Bhí an croí scartha asam.]
Ní raibh mairg [aon mhairg] ormsa ach bhí …(ainm duine) scanraithe [sceimhlithe].
 Mar chuid den obair bhaile iarr ar na daltaí a muintir sa bhaile a cheistiú maidir le
drochstoirm ar cuimhin leo féin í nó atá i seanchas an cheantair. Iarr ar dhaltaí aonair na
scéalta seo a insint don rang.
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An Aimsir
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● sceitse a chumadh
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Á ISEANNA
●

Dhá fhón bhréige

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an sceitse ‘Drochaimsir’ (Ceacht 1).
Mínigh do na daltaí go bhfuil Mamaí, Daidí, Liam agus Cáit san óstán anois. Tá Mamaí
ag glaoch ar Eoin agus ar Mhamó le rá leo nach mbeidh siad ag teacht go dtí amárach.
Céard is dóigh leis na daltaí a déarfaidh Mamó agus Eoin?
Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr – Mamaí, Mamó agus Eoin. Iarr orthu
an comhrá gutháin idir an triúr a chumadh.
Tabhair an dá fhón bhréige do ghrúpa amháin agus iarr orthu a sceitse a chur i láthair don
rang. Déan amhlaidh le grúpaí eile.
Éist leis na daltaí agus iad i mbun na rólaithrise. Breac síos na príomhnathanna / an stór focal
atá de dhíth orthu. Múin cuid de na nathanna / den stór focal i ndeireadh an cheachta nó
níos déanaí sa tseachtain.
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F ORLEATHNÚ
 Bhí díomá ar Eoin go raibh moill curtha ar a mhuintir. Ar tharla sé do na daltaí riamh

go raibh siad ag súil le cuairteoir nár tháinig? Cén chaoi ar mhothaigh siad? Múin más gá:
Níor chuir sé as dom mórán [puinn].
Níor chuir sé isteach ná amach orm mar bhí a fhios agam go dtiocfadh sé / sí
sula i bhfad [sara i bhfad / roimh i bhfad].
Bhí an-díomá go deo orm. [Bhí mé iontach buartha.]
Bhí mo chroí briste.
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
 Roinn na daltaí ina ngrúpaí agus iarr orthu scéal an sceitse a insint. Tosóidh dalta amháin
mar seo: ‘Bhí Mamaí, Daidí, Liam agus Cáit sa charr [sa gcarr / sa mhótar / sa chairt /
sa ghluaisteán] ar an mbealach [ar an slí] chuig [go dtí] teach [tigh] Mhamó [Mhóraí / Neain]
le hEoin [chun Eoin] a thabhairt abhaile [chun an bhaile]’. Cuirfidh gach dalta sa ghrúpa abairt
leis go gcríochnaítear an scéal.
 Ar fhan na daltaí in óstán riamh? Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar ócáid ar fhan siad in
óstán.
 Iarr ar na daltaí a shamhlú céard a tharlódh mura mbeadh aon óstán sa chóngar nuair
a theastaigh ón teaghlach stopadh. Iarr orthu cabhrú leat deireadh nua a chumadh
don sceitse, ag léiriú cad a tharlódh sa chás sin.
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An Aimsir
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● beannú do dhuine
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● tuairisciú
● sceitse a léamh
● bearnaí i sceitse a líonadh i mbeirteanna

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cén chaoi a bhfuil tú, a …(ainm)? [Conas atá tú, a …(ainm)? / Cad é mar atá tú,
a … (ainm)?]
Go maith, go raibh maith agat [slán a bheas tú].
2. Cén chaoi a bhfuil [Conas atá (ag) / Cad é mar atá] an aimsir (anois)?
Go huafásach [Go hainnis / Go dona / Uafásach]. / Ag feabhsú [Ag éirí níos fearr /
Ag dul i bhfeabhas] de réir a chéile [diaidh ar ndiaidh]. / Níl sé ródhona [ró-olc]
faoi láthair [i láthair na huaire].
3. Bíonn Mamaí / Daidí imníoch [trína chéile / suaite / buartha] nuair a bhím /
nuair nach mbím ….

Á ISEANNA
●
●
●

Póstaer 5 – cairt ‘Ainín Aimsire’
Leathanach 22 agus 23 in Mo Leabharsa
Bileog de pháipéar bán idir gach beirt

C UR C HUIGE
(Nóta: Próiseas leanúnach a thógfaidh roinnt laethanta is ea an scríbhneoireacht
chruthaitheach. Tá sé tábhachtach dóthain ama a thabhairt do na daltaí don dréachtú agus
don athdhréachtú.)
Múin an chéad agus an dara heiseamláir thuas. Úsáid Ainín Aimsire agus an dara heiseamláir
á mhúineadh agat.
Mínigh do na daltaí go bhfuil cuid den chomhrá a tharla ar an bhfón idir Mamaí agus Eoin /
Mamó le fáil in Mo Leabharsa. Léigh agus pléigh leathanach 22 agus leathanach 23 in
Mo Leabharsa. Pléigh tuairimí na ndaltaí maidir le cad a déarfadh Mamaí agus Mamó sna
háiteanna ina bhfuil na bearnaí.
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GLAOCH TEILEAFÓIN (Leagan Ultach)
Mamaí:
Cad é mar atá tú, a Eoin?
Eoin:
Go maith. Ach cá bhfuil tú, a Mhamaí?
Mamaí:
_________________________________________________________________
Eoin:
Ach bhí mé ag súil libh anocht.
Mamaí:
Tá a fhios agam ach bhí an aimsir ___________________________________.
Eoin:
Cá huair a bheas sibh anseo?
Mamaí:
_________________________________________________________________
Eoin:
Bhí Móraí buartha. Ba mhaith léi labhairt leat.
Móraí:
Haló, a Bhríd. Cá bhfuil sibh anois?
Mamaí:
_________________________________________________________________
Móraí:
Agus cad é mar atá an aimsir?
Mamaí:
Tá sé go dona.
Móraí:
Bhí an ceart agaibh stopadh.
Mamaí:
Oíche mhaith anois.
Móraí:
_________________________________________________________________


GLAOCH TEILEAFÓIN (Leagan Muimhneach)
Mam:
Conas atá tú, a Eoin?
Eoin:
Go maith. Ach cá bhfuil tú, a Mham?
Mam:
_________________________________________________________________
Eoin:
Ach bhíos ag súil libh anocht.
Mam:
Tá a fhios agam ach bhí an aimsir ___________________________________.
Eoin:
Cathain a bheidh sibh anseo?
Mam:
_________________________________________________________________
Eoin:
Bhí Neain imníoch. Ba mhaith léi labhairt leat.
Neain:
Haló, a Bhríd. Cá bhfuil sibh anois?
Mam:
_________________________________________________________________
Neain:
Agus conas atá an aimsir?
Mam:
Tá sé go dona.
Neain:
Bhí an ceart agaibh stopadh.
Mam:
Oíche mhaith anois.
Neain:
_________________________________________________________________


GLAOCH TEILEAFÓIN (Leagan Connachtach)
Mam:
Cén chaoi a bhfuil tú, a Eoin?
Eoin:
Go maith. Ach cá bhfuil tú, a Mham?
Mam:
_________________________________________________________________
Eoin:
Ach bhíos ag súil libh anocht.
Mam:
Tá a fhios agam ach bhí an aimsir ___________________________________.
Eoin:
Cathain a bheidh sibh anseo?
Mam:
_________________________________________________________________
Eoin:
Bhí Mamó imníoch. Ba mhaith léi labhairt leat.
122

Mamó:
Mam:
Mamó:
Mam:
Mamó:
Mam:
Mamó:

Haló, a Bhríd. Cá bhfuil sibh anois?
_________________________________________________________________
Agus cén chaoi a bhfuil an aimsir?
Tá sé go dona.
Bhí an ceart agaibh stopadh.
Oíche mhaith anois.
_________________________________________________________________

Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu an sceitse a léamh le chéile. Iarr orthu an chuid sin
den chomhrá atá fágtha ar lár a phlé le chéile agus abairtí a roghnú le cur sna bearnaí.
Iarr ar na beirteanna oibriú le chéile agus na habairtí atá roghnaithe acu a scríobh
ar an mbileog mar chéad dréacht. Cabhraigh leo más gá. Nuair atá athdhréachtú déanta acu
cóipeálfaidh gach dalta na habairtí isteach sna spásanna cuí in Mo Leabharsa. Iarr ar roinnt daltaí
aonair a bhfuil scríofa acu a léamh don rang.
Téigh siar ar na heiseamláirí thuas. Spreag na daltaí chun an chéad eiseamláir a úsáid nuair
a chasann siad le daoine. Spreag iad chun an dara heiseamláir a úsáid agus iad ag plé na
haimsire ar laethanta nach bhfuil aon chinnteacht ann go ligfear amach sa chlós iad ag am lóin.
Múin an tríú heiseamláir thuas. Pléigh ócáidí a mbíonn tuismitheoirí na ndaltaí féin
trína chéile mar gheall orthu.

F ORLEATHNÚ
 Téigh siar ar chuid de na nathanna a bhaineann leis an aimsir as cúrsa na Naíonán Beag

agus as cúrsa na Naíonán Mór, e.g. ‘Bhí sé ag stealladh báistí / ag cur is ag báisteach /
ag doirteadh báistí [ina dhoirteadh báistí] / ina abhainn bháistí’ agus ‘Bhí mé [Bhíos]
préachta [stromptha / leata / caillte / conáilte] leis an bhfuacht [leis an fhuacht]’.
 An dtarlaíonn sé do na daltaí uaireanta nach ligtear amach iad de bharr na drochaimsire?
Pléigh na hócáidí sin leo. Múin más gá ‘Uaireanta [Scaití] deir [deireann] [an múinteoir /
Daidí / Mamaí] [go bhfuil sé róghaofar [rógharbh] / go bhfuil sé rófhuar / go bhfuil an
talamh róshleamhain [rósciorrach]] agus ní ligeann sé / sí amach mé / sinn [muid],’ ‘ Má
bhíonn slaghdán orm ní ligeann mo thuismitheoirí amach mé / ní ligtear amach mé,’
etc.
 Múin an dán seo thíos do na daltaí.

SÉID, A GHAOTH
Séid, a ghaoth,
Séid go caoin,
Is seol na scamaill
I bhfad ón ngrian.
Séid, a ghaoth,
Séid go caoin,
Is luasc go héadrom
An sabhaircín.
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An Aimsir
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● abairtí a léamh
● abairtí a cheangal le pictiúir
● comhairle a thabhairt
● tuairim a nochtadh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tá sé contúirteach [dainséarach] a bheith ag … sa chlós [sa gclós] / ag geata na scoile
nuair a bhíonn gála [gaoth mhór / stoirm] ann.
2. Níl ciall ar bith [Níl aon chiall] aige / aici / acu / ag …(ainm). [Tá sé / sí / siad /
…(ainm) díchéillí / amaideach.]

Á ISEANNA
●

Leathanach 24 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 24 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí an uimhir cheart a chur sna
boscaí.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Pléigh an chontúirt a bhaineann le gálaí agus le stoirmeacha
i gcomhthéacs thimpeallacht na scoile.
Má tá daltaí ina gcónaí i ngar don fharraige pléigh an chontúirt a bhaineann leis an bhfarraige.
Múin an dara heiseamláir thuas ag tagairt duit do na pictiúir in Mo Leabharsa. An bhfuil aithne
ag na daltaí ar leanaí óga a dhéanann rudaí díchéillí go minic?
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F ORLEATHNÚ
 Múin nathanna a bhaineann le sábháilteacht farraige, e.g:

Níl sé sábháilte [Níl sé in araíocht] (a) ghabháil [dul] amach ag bádóireacht nuair
a bhíonn farraigí arda ann.
Níor cheart dul ag snámh nuair a bhíonn corraí farraige [borradh] ann / nuair
a bhíonn an fharraige tógtha [garbh].
D’fhéadfadh na tonnta [tonntracha / lonnaí / maidhmeanna] duine a scuabadh chun
bealaigh [chun siúil] / duine a tharraingt amach / duine a bhá [a bháthadh], etc.
 Iarr ar dhaltaí aonair pictiúr amháin a roghnú as na pictiúir in Mo Leabharsa. Ligidís orthu
gurb iad féin duine de na daoine atá sa phictiúr agus inseoidís a scéal mar a d’inseodh
an duine sin é.
 Pléigh an seanfhocal:
Ní hé lá na gaoithe lá na scolb.
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An Aimsir
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú
Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● scéal a chumadh i mbeirteanna

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 17)
Leathanach 25 in Mo Leabharsa
Bileog de pháipéar bán idir gach beirt

C UR C HUIGE
(Nóta: Próiseas leanúnach a thógfaidh roinnt laethanta is ea an scríbhneoireacht
chruthaitheach. Tá sé tábhachtach dóthain ama a thabhairt do na daltaí don dréachtú agus
don athdhréachtú.)
Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht go cúramach leis an sceitse ‘Drochaimsir’
(Ceacht 1) agus lámh a chur in airde nuair a chloiseann siad tagairt don aimsir. Stop
an dlúthdhiosca gach uair a ardaíonn dalta a lámh agus iarr air an focal nó an nath a chuala sé
a rá. Cleacht an leagan cainte atá i gceist.
Cad a cheapann na daltaí a thit amach nuair a shroich an teaghlach teach Mhamó? Cad a bhí le
rá ag na daoine éagsúla? Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé. Breac síos cuid de na nathanna
/ den stór focal atá de dhíth orthu. Múin na nathanna / an stór focal sin i ndeireadh an
cheachta.
Léigh an abairt ar leathanach 25 in Mo Leabharsa. Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Abair leo
go bhfuil na beirteanna chun an rud a tharla nuair a shroich an teaghlach teach Mhamó a phlé
le chéile. Ansin, ag oibriú as lámh a chéile, scríobhfaidh siad an chéad dréacht den scéal
ar an mbileog. Cabhraigh leo más gá. Nuair atá athdhréachtú déanta acu cóipeálfaidh gach
dalta an scéal isteach ina chóip féin de Mo Leabharsa.
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Scríobhfaidh gach dalta ainm a pháirtí sa spás cuí i mbun an leathanaigh in Mo Leabharsa.
Roghnaigh beirteanna chun a gcuid scéalta a léamh don rang.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar ghrúpaí de chúigear an sceitse ‘Drochaimsir’ a chur i láthair don rang.
 Iarr ar dhaltaí aonair ligean orthu gurb iad féin Eoin. Déanaidís cur síos ar ar tharla

mar a dhéanfadh Eoin. Múin más gá ‘Bhí mé [Bhíos] tar éis [i ndiaidh] seachtain saoire
a chaitheamh in éineacht le Mamó [le Neain / le Móraí]. D’airigh mé [Mhothaigh mé /
Mhothaíos] uaim …(ainm ball den teaghlach nó cara).’
 An raibh na daltaí féin ar saoire le gaolta nó le cairde gan a dtuismitheoirí in éinteacht leo?
Conas a mhothaigh siad? Múin más gá:
Bhain mé [Bhaineas] an-sásamh [an-taitneamh] as.
Bhí cumha orm [Bhíos uaigneach].
B’fhada liom go mbeinn ag baile [sa bhaile / sa mbaile] arís.
D’airigh mé [Mhothaigh mé / Mhothaíos] uaim …(ainm) [Chronaigh mé …(ainm) / Bhraith mé
uaigneach i ndiaidh …(ainm)], etc.
 Sa sceitse deir Daidí ‘Is gearr anois [Ní fada anois] go mbeidh sé dorcha’. Úsáid an leagan
‘Is gearr anois [Ní fada anois] …’ i gcomhthéacsanna eile. Múin más gá:
Is gearr anois [Ní fada anois] go mbeidh am lóin / an t-earrach / mo lá breithe ann.
Is gearr anois [Ní fada anois] go dtiocfaidh …(ainm) chuig [go dtí] an scoil / chuig
[go dtí] mo theach [mo thigh].
Is gearr anois [Ní fada anois] go bhfeicfidh mé …(ainm duine / ainm scannáin), etc.
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An Aimsir
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● comparáid a dhéanamh
● ord reatha a chur in iúl
● tuairisciú
● treoracha a thuiscint agus a leanúint

E ISEAMLÁIRÍ
1. Níl an aimsir atá againn inniu chomh fliuch / chomh gaofar leis an aimsir atá
(le feiceáil [le feiscint]) sa phictiúr [sa bpictiúr].
2. Tá an aimsir atá againn inniu an-chosúil [iontach cosúil / an-dealraitheach] /
mar a chéile [mar an gcéanna] leis an aimsir atá sa phictiúr [sa bpictiúr].
Is é Seán an chéad duine sa scuaine.
Is í Nuala an dara duine sa scuaine.
Is é Rónán an tríú duine sa scuaine.
Is í Orla an ceathrú duine [an duine deireanach].
3. Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an chéad duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an dara duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an tríú duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an ceathrú duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is …(ainm) an cúigiú duine [an duine deireanach] sa líne.

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 26 in Mo Leabharsa
Póstaer 5 – cairt ‘Ainín Aimsire’ (as Ceacht 3)
Tasc éisteachta ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 25)

C UR C HUIGE
Pléigh leathanach 26 in Mo Leabharsa. Pléigh an cineál aimsire atá léirithe ann. Úsáid
Ainín Aimsire ansin agus pléigh an cineál aimsire atá ann inniu.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Déan comparáid idir an cineál aimsire atá ann inniu
agus an cineál aimsire atá léirithe sa phictiúr in Mo Leabharsa.
Múin an dara heiseamláir le cabhair an phictiúir in Mo Leabharsa.
Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach leis an dlúthdhiosca agus rudaí a chur isteach
sa phictiúr in Mo Leabharsa de réir na dtreoracha a chloiseann siad.
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AG FANACHT LEIS AN BHUS (Leagan Ultach)
Cuir hata ar chloigeann an chéad duine sa scuaine.
Cuir scáth báistí i lámh an tríú duine sa scuaine.
Cuir fón póca i lámh an cheathrú duine sa scuaine.
Cuir scairf ar mhuineál an dara duine sa scuaine.


AG FANACHT LEIS AN MBUS (Leagan Muimhneach)
Cuir hata ar chloigeann an chéad duine sa scuaine.
Cuir scáth fearthainne i lámh an tríú duine sa scuaine.
Cuir fón póca i lámh an cheathrú duine sa scuaine.
Cuir scairf ar mhuineál an dara duine sa scuaine.


AG FANACHT LEIS AN MBUS (Leagan Connachtach)
Cuir hata ar chloigeann an chéad duine sa scuaine.
Cuir scáth báistí i lámh an tríú duine sa scuaine.
Cuir fón póca i lámh an cheathrú duine sa scuaine.
Cuir scaif ar mhuineál an dara duine sa scuaine.

(Nóta: B’fhéidir go mbeidh gá leis an dlúthdhiosca a sheinm níos mó ná babhta amháin.)
Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar a bpictiúr.
Múin an tríú heiseamláir thuas. Cuir cúigear daltaí i líne. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar ionad
na ndaltaí éagsúla sa líne mar atá sa tríú heiseamláir. Spreag na daltaí freisin chun an eiseamláir
sin a úsáid i gcomhthéacsanna eile, e.g. ‘Mise an chéad duine a bhí sa chlós [sa gclós] /
sa seomra [sa tseomra] ranga ar maidin.’

F ORLEATHNÚ
 Cuir níos mó ná cúigear daltaí sa líne agus múin más gá ‘Mise / Tusa / Is é …(ainm) /

Is í …(ainm) an séú [an seisiú] / an seachtú / an t-ochtú duine,’ etc.
 Pléigh ord na ndaoine in Mo Leabharsa sa chomhthéacs seo a leanas: ‘Tá Rónán roimh
[roimis] Orla sa scuaine. Tá Nuala idir Rónán agus Seán sa scuaine. Tá Orla taobh thiar
de Rónán sa scuaine,’ etc.
 Iarr ar cheathrar daltaí a shamhlú gurb iadsan na daoine sa phictiúr atá ag fanacht leis
an mbus. Cad atá siad ag rá lena chéile faoin aimsir agus faoin mbus nár tháinig fós?
 Léigh agus pléigh an leabhar Oíche na Stoirme le hÚna Leavy (An Gúm – ISBN
1-85791-245-4).
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An Aimsir
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● maíomh

E ISEAMLÁIRÍ
1.
2.
3.
4.

Bhí mise [Bhíos-sa] i mo shuí [éirithe] ag a [ar a] …(am) ar maidin.
Bhí mise [Bhíos-sa] i mo shuí [éirithe] roimh [roimis] …(ainm ball teaghlaigh) ar maidin.
Bhí mise [Bhíos-sa] istigh sa rang roimh [roimis] …(ainm dalta).
Bhí mise [Bhíos-sa] amuigh sa chlós [sa gclós] / istigh sa líne roimh [roimis] …(ainm
dalta).
5. Bhí mise [Bhíos-sa] amuigh sa chlós [sa gclós] / istigh sa líne romhatsa /
romhaibhse.

C UR C HUIGE
Múin an chéad eiseamláir thuas. Pléigh an t-am a raibh daltaí aonair ina suí ar maidin.
Múin an dara heiseamláir thuas. An raibh duine éigin sa teaghlach a d’éirigh níos déanaí
ná na daltaí féin? Iarr orthu an dara heiseamláir a rá agus ainm an duine sin á lua acu.
Múin an tríú heiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Múin an ceathrú heiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Múin an cúigiú heiseamláir thuas. Iarr ar na daltaí is túisce a bhí sa chlós / sa líne labhairt
mar atá san eiseamláir le dalta amháin a shroich an clós / an líne ina ndiaidh féin, e.g. ‘Bhí
mise [Bhíos-sa] amuigh sa chlós [sa gclós] / istigh sa líne romhatsa’ agus ansin le grúpa daltaí,
e.g. ‘Bhí mise [Bhíos-sa] amuigh sa chlós [sa gclós] / istigh sa líne romhaibhse’.
(Nóta: Téigh siar ar an gceacht seo níos mó ná uair amháin chun go mbeidh deis ag daltaí
éagsúla an ceathrú agus an cúigiú heiseamláir a úsáid.)
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F ORLEATHNÚ
 Fiafraigh de na daltaí céard a dhéanann siad má bhíonn siad dúisithe roimh gach duine

eile ar maidin. Múin más gá:
Má dhúisímse [Má dhúisíonn mise / Má mhúsclaímse / Má mhúsclaíonn mise] níos túisce
[níos luaithe] ná aon duine [duine ar bith] eile ní chorraím [ní bhogaim] as an leaba.
Gléasaim mé féin [Cóirím mé féin / Cuirim orm mo chuid éadaigh / Feistím mé féin].
Réitím [Ullmhaím / Déanaim réidh] mo bhricfeasta féin.
Glaoim [Scairtim] ar …(ainm).
Breathnaím [Féachaim / Amharcaim] ar an teilifís.
Téim ar ais sa leaba [ar ais ag luí] arís, etc.
 An éiríonn na daltaí chomh moch céanna má bhíonn gaoth agus báisteach ann? Múin
más gá:
Ní chuireann sé isteach ná amach orm [Ní chuireann sé as dom beag ná mór] cén cineál
[cén saghas] aimsire a bhíonn ann nuair a dhúisím [nuair a mhúsclaím].
Éirím ag an am céanna is cuma cén sórt aimsire a bhíonn ann.
Bíonn an-drogall [an-leisce] go deo orm éirí [Ní bhíonn fonn orm éirí] nuair a chloisim
an bháisteach [an fhearthainn] ag clagarnach ar an bhfuinneog [ag clagarnaíl
ar an bhfuinneog / ag bualadh in éadan na fuinneoige], etc.
 Léigh agus pléigh an Leabhar Mór Múscail, a Renée (An tÁisaonad Lán-Ghaeilge, Coláiste
Ollscoile Naomh Mhuire – ISBN 0-7327-3642-0).
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An Aimsir
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● cead a iarraidh
● abairtí a léamh
● abairtí a cheangal le pictiúir
● abairt a chríochnú

E ISEAMLÁIRÍ
1. D’fhan mé [D’fhanas] / D’fhanamar [D’fhan muid] istigh mar (gheall air) [toisc /
(as) siocair] go raibh an aimsir ródhona [go raibh an aimsir ró-olc / go raibh an aimsir go
hainnis / go raibh drochaimsir ann] / go raibh slaghdán orm / go ndúirt mo Mhamaí
[mo Mham / mo Mhama] liom fanacht istigh, etc.
2. Caithfidh mé [Tá orm] fanacht istigh mar (gheall air) [toisc / (as) siocair] go bhfuil
slaghdán orm / go bhfuil pian i mo bholg [i mo ghoile] / nach bhfuil aon chóta
[aon chasóg / cóta ar bith] agam, etc.
An bhféadfaidh mé [An dtig liom] fanacht istigh mar (gheall air) [toisc / (as) siocair]
go bhfuil slaghdán orm / go bhfuil pian i mo bholg [i mo ghoile] / nach bhfuil
aon chóta [aon chasóg / cóta ar bith] agam, etc?

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 5 – cairt ‘Ainín Aimsire’ (as Ceacht 3)
Leathanach 27 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh aimsir an lae inniu ag úsáid Ainín Aimsire. An raibh ar dhalta / ar dhaltaí fanacht istigh
le déanaí ar chúis ar bith?
Múin an chéad eiseamláir thuas. Pléigh na cúiseanna ar fhan na daltaí istigh.
Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar na daltaí an eiseamláir sin a úsáid nuair a bhíonn siad
ag lorg cead fanacht istigh ag am sosa nó ag am lóin.
Léigh leis na daltaí na habairtí ar leathanach 27 in Mo Leabharsa. Iarr orthu na habairtí
a cheangal leis na pictiúir chuí. Iarr orthu an abairt faoi Sciob a chríochnú.
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F ORLEATHNÚ
 Ar tharla sé do dhaltaí gur cuireadh ócáid thaitneamhach, a raibh siad ag súil léi, ar ceal

de bharr na drochaimsire? Iarr orthu cur síos ar ar tharla. Múin más gá ‘Cuireadh …(ócáid)
ar athlá [ar athló] / ar ceal / siar go dtí …(lá eile) de bharr [mar gheall air / toisc / (as) siocair]
go raibh tuilte / stoirm / toirneach / tintreach [soilse / lasracha / splancacha] ann.
 Roinn na daltaí ina mbeirteanna agus iarr orthu a chéile a cheistiú maidir leis na cluichí
is fearr leo a imirt nuair nach féidir leo dul amach ag spraoi sa bhaile nó ar scoil. Múin más
gá:
Nuair nach ligtear amach mé caithim an lá [an t-am] ag breathnú [ag féachaint /
ag amharc / ag coimhéad] ar an teilifís / ar fhíseáin / ar chartúin.
Nuair nach ligtear amach mé caithim an lá [an t-am] ag léamh.
Nuair nach ligtear amach mé caithim an lá [an t-am] ag (déanamh) spraoi
[ag imirt / ag déanamh cuideachta / ag (déanamh) cuileachta / ag súgradh] le mo chuid bréagán /
le mo dheartháir / le mo dheirfiúr / le mo ríomhaire.
Amanna [Amanta / Uaireanta / Scaití] tagann mo chara / mo chairde ar cuairt.
Má bhím an-tinn go deo [an-bhreoite go deo / iontach tinn] fanaim sa leaba [i mo luí], etc.
Iarr ar dhaltaí aonair an t-eolas a fuair siad óna bpáirtí a roinnt leis an rang.
 Pléigh an seanfhocal:
Ní hé lá na báistí lá na bpáistí.
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt chun an seanfhocal a léiriú.
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An Aimsir – Cluiche Clóis
CEACHT 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● cuireadh a thabhairt
● glacadh le cuireadh
● taitneamh a bhaint as cluiche
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
1. An imreoidh tú liomsa inniu?
Imreoidh (mé), cinnte [siúráilte / ambaiste].
2. An [Cé acu] istigh nó amuigh a bhí tusa, a …(ainm), nuair a chanamar
[nuair a chan muid / nuair a cheol muid] ‘Inis dom, a chairde’?
Istigh / Amuigh.

Á ISEANNA
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 12)

C UR C HUIGE
Múin an chéad eiseamláir thuas.
Seinn an dlúthdhiosca agus múin an t-amhrán. Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun an
cluiche clóis ‘Na Droichid Arda’ a imirt sa chlós / sa halla.

NA DROICHID ARDA (Fonn: In and out, the dusty bluebells)
Seo í …(ainm)
Seo í …(ainm)
Seo í …(ainm)
Ag imirt lena

lena cairde,
lena cairde,
lena cairde,
cairde.

An bhfuil *sí istigh nó an bhfuil sí amuigh?
An bhfuil *sí istigh nó an bhfuil sí amuigh?
An bhfuil *sí istigh nó an bhfuil sí amuigh?
Inis dom, a chairde.
Dia duit, a …(ainm), cad é mar ’tá tú?
Dia duit, a …(ainm), cad é mar ’tá tú?
Dia duit, a …(ainm), cad é mar ’tá tú?
An imreoidh tú liomsa inniu?
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‘…(ainm)’ – cuir ainm dalta as an rang anseo. Más buachaill atá i gceist cuir an dán
in oiriúint dó.
*Nuair a bheidh breis agus duine amháin sa ‘traein’ canfar ‘siad’ in áit ‘sí’.

RIALACHA
1. Seisear ar a laghad a bheidh ag teastáil chun an cluiche a imirt. Seasfaidh na daltaí
i gciorcal. Béarfaidh siad greim láimhe ar a chéile. Ardóidh siad a lámha chun ‘droichid’
a dhéanamh.
2. Roghnaigh dalta (Dalta A) le dul isteach is amach faoi na lámha ardaithe. Canfaidh an rang
an chéad agus an dara véarsa den amhrán a fhad is atá Dalta A ag dul isteach is amach
faoi na lámha.
3. Stopfaidh Dalta A chomh luath is a chantar ‘Inis dom, a chairde’. Más istigh san fháinne
a stop sé freagróidh an rang le chéile ‘Istigh’. Más taobh amuigh a stop sé freagróidh siad
‘Amuigh’.
4. Casfaidh Dalta A chuig dalta atá cóngarach dó (Dalta B) agus leagfaidh sé a dhá lámh
ar a ghualainn. Canfaidh Dalta A agus an rang an tríú véarsa den amhrán le chéile. Cuirfidh
siad ainm Dalta B in áit ‘Brídín’. Nuair a chantar ‘An imreoidh tú liomsa inniu?’
freagróidh Dalta B ‘Imreoidh (mé), cinnte [siúráilte / ambaiste].’
5. Ansin béarfaidh Dalta A ar dhroim Dalta B chun ‘traein’ a dhéanamh. Rachaidh an bheirt
acu isteach is amach faoi na lámha a fhad is atá an rang ag canadh an chéad agus an dara
véarsa arís.
6. Lean leis an gcluiche go dtí nach bhfuil ach beirt fágtha chun na ‘droichid’ a dhéanamh.
Múin an dara heiseamláir thuas. Roghnaigh daltaí aonair chun na daltaí eile a cheistiú mar
atá san eiseamláir sin. Freagróidh na daltaí eile ‘Istigh’ nó ‘Amuigh’.
Téigh siar ar an gcéad eiseamláir. Spreag na daltaí chun í a úsáid nuair a bhíonn siad
ag tabhairt cuireadh do dhuine imirt leo.
Imir an cluiche go minic i rith na bliana.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an cluiche thuas leis na daltaí. Cé mar a d’éirigh leo? An raibh aon deacrachtaí

ag baint leis? Arbh fhearr leo an cluiche seo ná cluichí clóis eile? Múin más gá:
B’fhearr liom é ná …(cluiche eile) mar ….
Bhí sé níos deacra [níos doiligh / níos crua] / níos fusa [níos éasca / níos saoráidí]
le himirt ná …(cluiche eile).
Bhí daoine ag brú.
Níor choinnigh [Níor chloígh] cuid de na daoine leis na rialacha, etc.
 Roghnaigh daltaí leis an gcluiche thuas a mhúineadh do rang eile ag am lóin. Tar éis
am lóin iarr ar na daltaí seo tuairisc a thabhairt ar cé mar a d’éirigh leo.
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An Aimsir
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir as an sceitse de réir riachtanais na ndaltaí:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Nóta: Tabhair tús áite do nathanna a mbainfidh na daltaí úsáid nádúrtha astu sa chaint.)

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 17)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an sceitse ‘Drochaimsir’ (Ceacht 1). Múin do rogha nathanna as an sceitse. Seinn
an dlúthdhiosca. Iarr ar na daltaí na nathanna atá múinte a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca.
Spreag na daltaí chun na heiseamláirí thuas a úsáid go rialta.

F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an leabhar An Scáth Báistí le Mary Arrigan (An Gúm – ISBN

1-85791-135-0).
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● rogha a léiriú agus fiosrú fúithi
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Arbh fhearr leat tús, lár nó deireadh an scéil? [Cé acu ab fhearr leat – tús, lár nó deireadh
an scéil?]
Tús an scéil / Lár an scéil / Deireadh an scéil.
2. Ar mhaith leat casadh [castáil / bualadh] le sióg?
Ba mhaith / Níor mhaith.
Cad ina thaobh? [Cén fáth? / Cad chuige? / Tuige?]
3. I dtús / I lár / I ndeireadh an scéil a tharla sé seo [a thit sé seo amach].
4. Ba é tús / lár / deireadh an scéil ab fhearr a thaitin [ba mhó a thaitin] liom.

Á ISEANNA
●
●

An Leabhar Mór Séimí agus an tSióg (cúrsa na Naíonán Mór)
Leathanach 28 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Taispeáin clúdach an Leabhair Mhóir do na daltaí. Pléigh an scéal. Léigh arís é más gá.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir thuas. Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu
a chéile a cheistiú ag úsáid na n-eiseamláirí sin dóibh.
Múin an tríú heiseamláir thuas. Léigh agus pléigh leathanach 28 in Mo Leabharsa. Pléigh rudaí
a tharla i dtús, i lár agus i ndeireadh an scéil.
Iarr ar na daltaí pictiúir a tharraingt sna boscaí cuí in Mo Leabharsa. Iarr ar dhaltaí aonair
a gcuid pictiúr a thaispeáint don rang ansin agus cur síos a dhéanamh orthu.
Múin an ceathrú heiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí ceisteanna a chur ar a chéile faoi leabhair eile atá léite acu – na carachtair

is fearr leo, an chuid den scéal is fearr leo, etc.
 Iarr ar na daltaí ceisteanna a chur ar a chéile faoi na cláir theilifíse is fearr leo –
na carachtair is fearr leo sa chlár, an carachtar is mó ar mhaith leo casadh leis, etc.
 Fiafraigh de na daltaí céard a déarfaidís le Síofra Sióg dá mbuailfidís léi. Múin más gá
‘Dá mbuailfinn le [Dá gcasfainn ar / Dá gcasfainn le] S(h)íofra Sióg déarfainn léi go raibh
ceann de mo chuid fiacla / ceann d’fhiacla mo dhearthár / ceann d’fhiacla mo
dheirféar bogtha [ar tí titim / réidh le titim],’ ‘Dá mbuailfinn le [Dá gcasfainn ar / Dá gcasfainn le]
S(h)íofra Sióg déarfainn léi gur gearr go dtitfidh m’fhiacail / go bhfuil súil agam go
dtiocfaidh sí nuair a thitfidh [nuair a thitfeas] an chéad fhiacail eile uaim [as mo bhéal],’ etc.
Roinn ina mbeirteanna iad ansin agus iarr orthu dráma beag a chumadh bunaithe ar an
gcomhrá le Síofra.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● rudaí a thosaíonn leis an litir ‘s’ a aimsiú i bpictiúr
● ainmneacha rudaí a thosaíonn leis an litir ‘s’ a scríobh
● tuairisciú
● casfhocal a fhoghlaim agus a rá

E ISEAMLÁIRÍ
1. An bhfeiceann [An gcíonn] tusa / sibhse aon rud [rud ar bith] (eile) a thosaíonn le ‘s’?
Feicim [Chím / Tchím] ….
Feicimse [Chímse / Tchímse] rud eile.
Ní fheicim dada [tada / aon cheo / faic / aon ní / rud ar bith] eile (a thosaíonn le ‘s’).
2. D’aimsigh [Fuair] mo ghrúpasa [Tháinig mo ghrúpasa ar] …(uimhir) rud a thosaíonn
le ‘s’.
3. Seacht sicín ina seasamh sa sneachta lá seaca.

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 29 in Mo Leabharsa
Bileog de pháipéar bán do gach captaen

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 29 in Mo Leabharsa.
Múin an chéad eiseamláir thuas.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí. Mínigh dóibh go mbeidh comórtas ann idir na grúpaí. Roghnaigh
captaen ar gach grúpa. Ceisteoidh an captaen baill an ghrúpa mar atá sa chéad eiseamláir.
Freagróidh na daltaí eile sa ghrúpa é dá réir. Iarr ar gach grúpa cabhrú lena gcaptaen liosta
focal a thosaíonn le ‘s’ a scríobh ar an mbileog. (Is iad na focail atá i gceist: Síofra, Séimí, sióg,
sean, seaicéad, sona / sásta, siosúr, simléar, scipeáil, seisear, sleamhnán, sleamhnú, seacláid,
soilse, sléibhte.)
Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar gach captaen tuairisc a thabhairt ar na focail a
d’aimsigh a ghrúpa féin. Ag an ngrúpa a aimsíonn an líon is mó focal a bheidh an bua.
Scríobh na focail a d’aimsigh na grúpaí ar an gclár dubh. Léigh leis na daltaí iad.
Iarr orthu ansin sé fhocal a thosaíonn le ‘s’ a roghnú as an liosta ar an gclár dubh agus iad
a scríobh ar na línte i mbun an leathanaigh in Mo Leabharsa.
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Múin an casfhocal ‘Seacht sicín ina seasamh sa sneachta lá seaca’. Iarr ar na daltaí é a rá
go tapa.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair cur síos leanúnach a dhéanamh ar a bhfuil ag tarlú sa phictiúr in

Mo Leabharsa.
 Iarr ar dhalta aonair ligean air gurb é féin Síofra Sióg agus cur síos ar ar tharla sa scéal
‘Séimí agus an tSióg’ mar a dhéanfadh Síofra. Múin más gá ‘Oíche amháin tháinig scéala
chugam go raibh fiacail caillte ag buachaill a raibh Séimí mar ainm air. Rug mé ar
mo shlat draíochta agus ar mo mháilín [mo mhála beag] agus as go brách liom
[bhain mé na boinn as / bhain mé na bonnaí as]….’
 Léigh agus pléigh an leabhar Cití sa Gheimhreadh (An Gúm – ISBN 1-85791-273-X).
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● deireadh nua ar scéal a chumadh

Á ISEANNA
●
●

An Leabhar Mór Séimí agus an tSióg (cúrsa na Naíonán Mór)
Bileog de pháipéar bán idir gach beirt

C UR C HUIGE
(Nóta: Próiseas leanúnach a thógfaidh roinnt laethanta is ea an scríbhneoireacht
chruthaitheach. Tá sé tábhachtach dóthain ama a thabhairt do na daltaí don dréachtú
agus don athdhréachtú.)
Taispeáin clúdach an Leabhair Mhóir don rang. Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun
deireadh an scéil a athrú.
Inis / léigh an scéal ‘Séimí agus an tSióg’. Stop nuair a thagann tú do dtí ‘D’fhág Séimí slán
ag Tír na Sí agus ag a chairde nua’. Iarr ar na daltaí a súile a dhúnadh agus deireadh nua
a shamhlú don scéal. Pléigh na rudaí éagsúla a d’fhéadfadh tarlú.
Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu oibriú le chéile chun deireadh nua a chumadh don
scéal. Iarr orthu an chéad dréacht a scríobh ar an mbileog. Nuair atá an t-athdhréachtú déanta
acu iarr orthu pictiúr a tharraingt le dul leis an deireadh nua.
Iarr ar bheirteanna a leagan féin de dheireadh an scéil a léamh don rang.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí cur síos ar cé mar a d’oibrigh siad lena bpáirtithe agus iad ag cumadh

dheireadh an scéil thuas. Múin más gá:
Is mise / Is é …(ainm páirtí) / Is í …(ainm páirtí) is mó a rinne [a dhein] an scríobh.
Is mise / Is é …(ainm páirtí) / Is í …(ainm páirtí) a chuimhnigh [a smaoinigh]
ar an deireadh seo.
Ní rabhamar ar aon intinn faoi [Ní rabhamar ag aontú ar / Bhíomar i gcás idir dhá chomhairle
maidir le / Ní raibh muid ag teacht le chéile faoi] …(eachtra ar leith), etc.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● páirt a ghlacadh i suirbhé
● tuairisciú
● comparáid a dhéanamh
● tóraíocht focal a dhéanamh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cé mhéad [An mó] fiacail atá caillte agatsa, a …(ainm)?
Céard [Cad / Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse] a …(ainm)?
Ceann amháin / Péire [Dhá cheann] / Trí cinn, etc.
2. Aon fhiacail amháin [Fiacail amháin] / Dhá fhiacail / Trí fhiacail, etc,
atá caillte ag…(ainm).
Níl fiacail ar bith [aon fhiacail] caillte ag …(ainm) fós [go fóill].
3. Tá níos mó fiacla caillte ag …(ainm) ná mar atá ag …(ainm).

Á ISEANNA
●
●

Cóip mhéadaithe den tábla as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 144) – scríobh ainm
gach dalta sa chéad cholún
Leathanach 30 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh an tábla leis an rang.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr nó de cheathrar.
Roghnaigh captaen ar gach grúpa. Ceisteoidh an captaen na daltaí ina ghrúpa féin agus
freagróidh siadsan mar atá sa chéad eiseamláir.
Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar gach captaen tuairisc a thabhairt, mar atá sa dara
heiseamláir, ar cé mhéad fiacail atá caillte ag na daltaí ina ghrúpa féin. Iarr ar na captaein
an t-eolas óna ngrúpa féin a chlárú ar an tábla. Cuirfidh siad  sa bhosca cuí ar son gach
dalta ina ngrúpa féin.
Múin an triú heiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá sa tríú heiseamláir agus
iad ag úsáid an eolais atá cláraithe ar an tábla.
Léigh agus pléigh barr leathanach 30 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí an t-eolas a líonadh
isteach mar a bhaineann sé leo féin. Iarr orthu ansin dul ar thóir na bhfocal sa tóraíocht focal.
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F ORLEATHNÚ
 Faigh amach ar chaill aon duine sa rang fiacail le gairid. Múin más gá ‘Chaill mise fiacail

[Chailleas-sa fiacail / Thit m’fhiacail amach] le gairid / tráthnóna inné / aréir / arú inné /
arú aréir / Dé Luain seo caite [Dé Luain seo a chuaigh thart] / tamall ó shin / i bhfad ó shin
/ bliain ó shin,’ etc.
 Léigh agus pléigh an leabhar Úna agus na Sióga le hAdrienne Geoghegan (An Gúm). Déan
comparáid idir na sióga sa scéal seo agus Síofra Sióg.
 Iarr ar na daltaí a bpictiúr féin a tharraingt de Thír na Sí. Iarr orthu cur síos ar an bpictiúr
don rang.
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Fiacla Caillte

Ainm

aon fhiacail
amháin

dhá fhiacail

trí fhiacail

ceithre fhiacail

Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le dán agus taitneamh a bhaint as

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 6 – Síofra Sióg
An dán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer leis na daltaí.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dán lena fháil amach cad a fuair Séimí ó Shíofra Sióg. Seinn
an dlúthdhiosca nó abair an dán.
(Nóta: I gcanúint bhunaidh a chumtha (mar atá sé ar an dlúthdhiosca) atá an dán scríofa
ar an bpóstaer agus in Mo Leabharsa. Más mian leis an múinteoir d’fhéadfadh sé an dán a chur
in oiriúint do Ghaeilge an cheantair.)

SÍOFRA SIÓG
Síofra Sióg ag eitilt thuas sa spéir,
Tháinig sí chugam ’s mé sa leaba aréir.
Bhí a fhios aici
Go raibh mé ag fanacht léi,
Ó chaill mé fiacail
Tráthnóna inné.
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Síofra Sióg ag eitilt thuas sa spéir,
Tháinig sí chugam ’s mé sa leaba aréir.
M’fhiacail faoin bpiliúr,
Is mé féin i mo luí.
Airgead ina lámh aici,
A haon, a dó, a trí.
Síofra Sióg ag eitilt thuas sa spéir,
Tháinig sí chugam ’s mé sa leaba aréir.
Thug sí léi m’fhiacail,
Is labhair sí go séimh,
Is nuair a fuair mé an t-airgead,
Bhí mé sásta liom féin.

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – airgead.
Pléigh an dán. Roghnaigh dalta amháin ansin chun teacht os comhair an ranga agus páirt
Shéimí a ghlacadh. Roghnaigh dalta eile chun páirt Shíofra a ghlacadh. Déanadh an bheirt sin
mím a fhad is a bhíonn an rang ag éisteacht leis an dán arís. Seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an comhrá is dóigh leis na daltaí a tharla idir Séimí agus Síofra. Éist leis na daltaí
agus iad ag caint. Breac síos cuid de na nathanna / den stór focal atá de dhíth orthu. Múin
na nathanna / an stór focal sin i ndeireadh an cheachta nó níos déanaí sa tseachtain.

F ORLEATHNÚ
 Bhí Séimí sásta leis féin nuair a fuair sé féirín ó Shíofra Sióg. Pléigh rudaí a chuireann áthas

ar na daltaí. Múin más gá ‘Bím sásta liom féin / Bím chomh sásta le rí / Bíonn áthas
[gliondar / lúcháir / ríméad] (croí) orm nuair a thagann …(ainm) ar cuairt [ag cuartaíocht /
chugainn] / nuair a chloisim [nuair a chluinim] go bhfuilimid [go bhfuil muid] ag dul chuig
[go dtí] …(áit) / nuair a ligtear dom fanacht i mo shuí déanach [deireanach / mall /
antráthach],’ etc.
 Iarr ar na daltaí cur síos ar ócáidí taitneamhacha, e.g. ceiliúradh clainne, a bhí acu féin
le déanaí. Iarr orthu pictiúr a tharraingt den ócáid seo agus cur síos ar an bpictiúr dá
bpáirtí.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● dán a léamh
● bearnaí i ndán a líonadh
● focail a bhfuil an fhuaim ‘é’ iontu a aimsiú agus a liostú
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Thángamar [Tháinig muid] ar dhá / ar thrí / ar cheithre / ar chúig fhocal.
2. Tá …(uimhir) fhocal / bhfocal a bhfuil an litir ‘é’ iontu aimsithe [faighte]
ag mo ghrúpasa / ag grúpa …(ainm an chaptaein).
Níl ach …(uimhir) aimsithe [faighte] ag mo ghrúpasa.
3. Níor tháinig mo ghrúpasa / grúpa …(ainm an chaptaein) ach ar …(uimhir) fhocal.

Á ISEANNA
●
●
●

Póstaer 6 – Síofra Sióg (as Ceacht 5)
Leathanach 31 in Mo Leabharsa
Bileog de pháipéar bán do gach grúpa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an dán ‘Síofra Sióg’ (Ceacht 5). Léigh leis na daltaí é.
Léigh agus pléigh barr leathanach 31 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na focail chearta a scríobh
sna bearnaí. Nuair a bheidh na focail scríofa isteach acu iarr ar dhaltaí aonair an véarsa a
léamh.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí agus roghnaigh captaen ar gach grúpa. Dáiligh bileog ar gach
captaen. Dírigh aird na ndaltaí ar an bpóstaer arís. Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad focail
a bhfuil an fhuaim ‘é’ iontu a aimsiú ar an bpóstaer agus iad a scríobh ar an mbileog. Abair leo
gur comórtas atá ann idir na grúpaí agus go bhfuil cúpla nóiméad acu chun an obair a
dhéanamh.
Iarr ar gach captaen na focail a d’aimsigh a ghrúpa féin a léamh don rang. Roghnaigh dalta eile
chun na focail seo a aimsiú ar an bpóstaer. Ag an ngrúpa a aimsíonn an líon is mó focal
a bheidh an bua.
Múin na heiseamláirí thuas. Iarr ar dhaltaí aonair comparáid a dhéanamh idir a ghrúpa féin
agus na grúpaí eile mar atá sna heiseamláirí sin.
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Iarr ar na daltaí na focail a bhfuil ‘é’ iontu a scríobh san áit chuí ar leathanach 31 in
Mo Leabharsa. (Is iad na focail atá i gceist: spéir, mé, aréir, léi, inné, séimh, féin.)

F ORLEATHNÚ
 Múin nathanna gaisciúla do na daltaí, e.g. ‘D’éirigh níos fearr linne ná le …(grúpa eile).

[Is fearr a dhein muide ná …(grúpa eile). / Is fearr a dheineamarna ná …(grúpa eile).]’ agus
‘Rinneamar [Dheineamar] gaisce [éacht]’ de réir Ghaeilge an cheantair.
 Pléigh an seanfhocal:
Beidh lá eile ag an bPaorach.
Meall na grúpaí nár éirigh rómhaith leo sa chomórtas thuas chun é seo a rá leis na grúpaí
atá ag déanamh gaisce.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Á ISEANNA
●

Bosca éadaí

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun dráma beag a chumadh. Inis dóibh gur chaill
buachaill / cailín fiacail, go ndearna sé / sí dearmad an fhiacail a chur faoin bpiliúr agus
gur tháinig sióg na bhfiacla. Roinn na daltaí ina mbeirteanna – sióg na bhfiacla agus an páiste
a bhfuil fiacail caillte aige / aici. Iarr orthu an comhrá a tharla idir an bheirt a chumadh.
Lig do bheirteanna gléasadh i mbréag-éadaí agus a ndráma a léiriú don rang.
Éist leis na daltaí agus iad i mbun na drámaíochta. Breac síos na príomhnathanna /
an stór focal atá de dhíth orthu. Múin cuid de na nathanna / den stór focal sin i ndeireadh
an cheachta.

F ORLEATHNÚ
 Sa rang ealaíne cabhraigh leis na daltaí bábóga cairtchláir a dhéanamh. Iarr ar na daltaí

ainm agus pearsantacht a chumadh dá mbabóg féin. Roinn na daltaí ina mbeirteanna
agus iarr orthu a mbábóga a chur ag caint le chéile.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 18)
Taos fiacla agus scuab fiacla

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil Máire agus a mamaí ag an bhfiaclóir. Tá tinneas fiacaile
ar dhuine acu. Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse lena fháil amach cé acu den bheirt
a bhfuil an tinneas fiacaile air. Seinn an dlúthdhiosca.


AG AN FHIACLÓIR (Leagan Ultach)
Máire:
Bú hú!
Fiaclóir:
Cad chuige a bhfuil tú ag caoineadh, a Mháire? Tá súil agam
nach bhfuil déideadh ort.
Máire:
Tá. Tá drochdhéideadh orm. Bú hú!
Fiaclóir:
Foscail do bhéal go bhfeicfidh mé do chuid fiacla. Ó, tá
an ceann seo lofa. Caithfidh mé í a tharraingt.
Máire:
Á… (tá an fiaclóir ag tarraingt na fiacaile)
Fiaclóir:
Níl tú ag tabhairt mórán aire do do chuid fiacla, a Mháire.
Ar mhaith leat an fhiacail a thabhairt chun an bhaile leat?
Máire:
Ba mhaith. B’fhéidir go dtiocfadh Sióg na bhFiacla chugam.
Fiaclóir:
Seans maith go dtiocfaidh. Anois, seo bronntanas beag duit, a Mháire
– scuab fiacla agus taos fiacla.
Máire:
Ó! Go raibh céad maith agat.
Fiaclóir:
Agus cad é fá dtaobh duitse, a Bhean Uí Riain? Ar mhaith leat
go n-amharcfainn ar do chuid fiaclasa?
Mamaí:
Níor mhaith, go raibh maith agat.
Fiaclóir:
Ceart go leor, mar sin. Slán libh.
Mamaí agus Máire: Slán agus go raibh maith agat.
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AG AN BHFIACLÓIR (Leagan Muimhneach)
Máire:
Bú hú!
Fiaclóir:
Cad ina thaobh go bhfuil tú ag gol, a Mháire? Tá súil agam
nach bhfuil tinneas fiacail ort.
Máire:
Tá. Tá drochthinneas fiacail orm. Bú hú!
Fiaclóir:
Oscail do bhéal go gcífidh mé d’fhiacl. Ó, tá an ceann so lofa.
Caithfidh mé í a stoitheadh.
Máire:
Á… (tá an fiaclóir ag tarraingt na fiacaile)
Fiaclóir:
Níor thugais puinn aire do d’fhiacla, a Mháire. Ar mhaith leat
an fhiacail a thabhairt abhaile leat?
Máire:
Ba mhaith. B’fhéidir go dtiocfaidh Sióg na bhFiacal chugam.
Fiaclóir:
Seans maith go dtiocfaidh. Anois, seo bronntanas beag duit,
a Mháire – scuab fiacal agus taos fiacal.
Máire:
Ó! Go raibh míle maith agat.
Fiaclóir:
Agus cad fútsa, a Bhean Uí Riain? Ar mhaith leat go bhféachfainn
ar do chuidse fiacal?
Mam:
Níor mhaith, go raibh maith agat.
Fiaclóir:
Maith go leor, mar sin. Slán libh.
Mam agus Máire: Slán agus go raibh maith agat.


AG AN BHFIACLÓIR (Leagan Connachtach)
Máire:
Bú hú!
Fiaclóir:
Tuige a bhfuil tú ag caoineadh, a Mháire? Tá súil agam nach bhfuil
daitheacha ort.
Máire:
Tá. Tá drochdhaitheacha orm. Bú hú!
Fiaclóir:
Oscail do bhéal go bhfeicfidh mé do chuid fiacla. Ó, tá an ceann
seo lofa. Caithfidh mé í a tharraingt.
Máire:
Á… (tá an fiaclóir ag tarraingt na fiacaile)
Fiaclóir:
Níl tú ag tabhairt mórán aire do do chuid fiacla, a Mháire.
Ar mhaith leat an fhiacail a thabhairt abhaile leat?
Máire:
Ba mhaith. B’fhéidir go dtiocfaidh Sióg na bhFiacla agam.
Fiaclóir:
Seans maith go dtiocfaidh. Anois, seo bronntanas beag duit, a Mháire
– scuab fiacla agus taos fiacla.
Máire:
Ó! Go raibh míle maith agat.
Fiaclóir:
Agus céard fútsa, a Bhean Uí Riain? Ar mhaith leat
go mbreathnóinn ar do chuidse fiacla?
Mamaí:
Níor mhaith, go raibh maith agat.
Fiaclóir:
Ceart go leor, mar sin. Slán libh.
Mamaí agus Máire: Slán agus go raibh maith agat.
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Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – Máire.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach cén bronntanas a thug an
fiaclóir do Mháire. Dearbhaigh gur thug sé scuab fiacla agus taos fiacla di.
Scríobh an abairt:
Fuair Máire scuab fiacla agus taos fiacla ón bhfiaclóir [ón fhiaclóir].
ar an gclár dubh. Léigh leis na daltaí é. Iarr orthu pictiúr a tharraingt de Mháire agus í
sa bhaile agus an scuab fiacla agus an taos fiacla a thug an fiaclóir di á n-úsáid aici. Iarr orthu
an abairt ar an gclár dubh a scríobh thíos faoin bpictiúr.
Pléigh obair an fhiaclóra. An raibh na daltaí féin riamh ag an bhfiaclóir? Má bhí iarr orthu
cur síos air.

F ORLEATHNÚ
 Cén fáth, dar leis na daltaí, nár theastaigh ó mhamaí Mháire go bhféachfadh an fiaclóir

ar a cuid fiacla? Múin más gá ‘B’fhéidir go bhfuil fiacla lofa aici,’ ‘Is dóigh [Is dócha]
go bhfuil eagla [faitíos] uirthi go dtarraingeoidh an fiaclóir amach ceann dá cuid fiacla
féin,’ etc.
 Pléigh bianna atá go maith do na fiacla agus bianna nach bhfuil. Bailigh pictiúir díobh agus
bunaigh Leabhar Ranga orthu.
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● pictiúr a scrúdú agus botúin a aimsiú ann
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Níl ach … ar an bhfiaclóir / ar Mháire / ar Mhamaí / faoin mbord [faoin tábla] /
faoin gcathaoir [faoin chathaoir].
2. Ba cheart go mbeadh dhá thrilseán ar Mháire / dhá bhróg ar an bhfiaclóir
[ar an fhiaclóir] / ceithre chos [ceithre chois] faoin mbord [faoin tábla] / ceithre chos
[ceithre chois] faoin gcathaoir [faoin chathaoir] / dhá lámhainn [dhá mhiotóg] ar Mhamaí.

Á ISEANNA
●

Leathanach 32 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 32 in Mo Leabharsa.
Múin na heiseamláirí thuas. Iarr ar na daltaí an pictiúr in Mo Leabharsa a scrúdú agus labhairt
faoi na rudaí atá fágtha ar lár ann, ag úsáid na n-eiseamláirí thuas dóibh. Iarr orthu na rudaí
atá fágtha amach a tharraingt isteach.

F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an leabhar Eithne agus an fiaclóir le Gunilla Wolde (An Gúm).
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA

Na Sióga
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú
Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as cluiche
● focail / abairtí a léamh
● treoracha scríofa a leanúint
● ceisteanna a fhreagairt
● maíomh
● ábaltacht a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is féidir liom [Táim ábalta / Tá mé in ann / Thig liom] / Ní féidir liom [Nílim ábalta /
Níl mé in ann / Ní thig liom] [an focal seo / na focail seo [na focla seo]] a léamh.
2. Cé atá chun cinn? [Cé atá chun tosaigh?]..............................................(tuiscint a léiriú)
Táimse [Tá mise] chun cinn [chun tosaigh] faoi láthair [san am i láthair /
i láthair na huaire].
Is é …(ainm an pháirtí) / Is í …(ainm an pháirtí) atá chun cinn [chun tosaigh] faoi láthair
[san am i láthair / i láthair na huaire].
Táimse [Tá mise] geall leis [i ngar a bheith / nach mór / chóir a bheith / beagnach]
críochnaithe.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun
an chluiche:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Dísle do gach beirt agus licín do gach dalta (le fáil ag an múinteoir)
Leathanach 34 agus 35 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Scríobh na focail atá sa chluiche boird ar smeach-chairt. Léigh leis na daltaí iad.
Múin an chéad eiseamláir thuas.
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Pléigh leathanach 34 agus 35 in Mo leabharsa. Pléigh na pictiúir agus léigh na habairtí
atá i mbarr na leathanach. Iarr ar dhaltaí aonair iad a léamh. Iarr ar na daltaí na pictiúir
sin a aimsiú sa chluiche. Cinntigh go dtuigeann na daltaí na treoracha a ghabhann leis
na siombailí. Léigh na focail atá scríofa sna spásanna. Iarr ar dhaltaí aonair spás a roghnú
agus tuairisciú mar atá sa chéad eiseamláir.
Téigh siar ar na heiseamláirí a bhaineann le cluichí boird:
Mise an chéad duine [Tosóidh mise / Tosnódsa].
Tóg do sheans. [Do shealsa anois.] Caith an dísle.
Cad [Cad é / Céard] a fuair tú [a fuairis]?
(Fuair mé [Fuaireas]) a haon / a dó / …, etc.
Téigh [Gabh] siar spás amháin / dhá spás / trí spás.
Téigh [Gabh] ar aghaidh spás amháin / dhá spás / trí spás.
Caill do sheans.
Bhuaigh mise [Bhain mise / Bhuas-sa]!
Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga chun an cluiche a imirt leat.

RIALACHA
1. Ina mbeirteanna a imríonn na daltaí an cluiche seo. Tabhair licín do gach imreoir. Is leor
leabhar amháin idir gach beirt. Cuireann na himreoirí a licíní ag an ‘Tús’.
2. Deir Dalta A ‘Mise an chéad duine [Tosóidh mise / Tosnódsa]’ agus caitheann sé an dísle.
3. Ceistíonn Dalta B é ‘Cad [Cad é / Céard] a fuair tú [a fuairis]?’
4. Deir Dalta A ‘(Fuair mé [Fuaireas]) a …(1-6)’ agus bogann sé a licín de réir na huimhreach
a fhaigheann sé.
5. Nuair a shroicheann sé bosca le focal / focail scríofa ann deir sé, e.g. ‘Is féidir liom
[Táim ábalta / Tá mé in ann / Thig liom] / Ní féidir liom [Nílim ábalta / Níl mé in ann / Ní thig
liom] an focal seo / na focail seo [na focla seo] a léamh,’ agus léann sé an focal / na focail.
Murar féidir leis an eiseamláir chuí a rá bíonn air dul siar spás amháin.
6. Nuair a shroicheann sé bosca a bhfuil siombail ann léann sé na habairtí atá scríofa in aice
leis an tsiombail sin (i mbarr an leathanaigh) agus leanann sé na treoracha dá réir.
7. Ansin deir Dalta A ‘Tóg do sheans. [Do shealsa anois.] Caith an dísle.’ Caitheann Dalta B
an dísle. Ceistíonn Dalta A é ‘Cad [Cad é / Céard] a fuair tú [a fuairis]?’ etc.
8. Ag an dalta is túisce a shroicheann ‘An Deireadh’ a bhíonn an bua. Deir sé ‘Bhuaigh mise
[Bhain mise / Bhuas-sa]!’
Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar na daltaí an cluiche a imirt ina mbeirteanna. Iarr orthu
an cluiche a stopadh tar éis cúpla nóiméad. Faigh amach cé atá chun cinn. Freagróidh na daltaí
mar atá sa dara heiseamláir.
Siúil thart agus na daltaí ag imirt an chluiche agus déan cinnte de go bhfuil siad ag úsáid
na n-eiseamláirí. Má tá nathanna / stór focal eile de dhíth orthu agus iad ag imirt déan nóta
de agus múin i ndeireadh an cheachta é.
Imir an cluiche seo go rialta i rith na bliana.
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F ORLEATHNÚ
 Imir an cluiche thuas le ceathrar i ngach grúpa. Úsáid cártaí a bhfuil 1-4 scríofa orthu

chun an t-ord imeartha a leagan síos. Déarfaidh an té a fhaigheann uimhir a haon ‘Mise
an chéad duine’ (i.e. Dalta A). Déarfaidh an té a fhaigheann uimhir a dó ‘Mise an dara
[tarna] duine,’ etc. Deiseal a rachaidh an imirt. Le linn na himeartha má bhíonn dalta
éiginnte maidir leis an ord is féidir leis na daltaí eile a cheistiú. Múin más gá ‘Cé leis
an imirt? [Cé atá le himirt anois?]’
 Ag deireadh an chluiche thuas iarr ar dhuine as gach grúpa tuairisc a thabhairt ar
conas a d’éirigh leo féin sa chluiche.
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SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● tuar a dhéanamh
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● sceitse a chur i láthair

E ISEAMLÁIRÍ
1. Meas tú an [Do bharúil an] deartháir nó deirfiúr a bheas [a bheidh] ag Róisín?
[An ndéarfá gur deartháir nó deirfiúr a bheidh ag Róisín?]
2. Measaim [Ceapaim / Sílim / Déarfainn / Tá mé ag déanamh] gur deartháir / deirfiúr
a bheas [a bheidh] aici.
3. Céard a cheapfá [Cad a déarfá / Do bharúil cad é / Tomhais cad é] a tharraing mise
[a tharraingíos] ar an gcárta [ar an chárta]?
4. Ar tharraing tú [Ar tharraingís] pictiúr de …(bréagán)? […(bréagán)?]
Tharraing [Tharraingíos] / Níor tharraing. [Sea / Ní hea.]

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 19)
Leathanach 33 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Iarr ar na daltaí éisteacht go grinn leis an dlúthdhiosca lena fháil amach cad a dhéanfaidh
Róisín don pháistín. Seinn an chéad chuid den sceitse.


DEARTHÁIR BEAG NÓ DEIRFIÚR BHEAG? (Leagan Ultach)
Cainteoir: Thug Móraí freagra ar an fón. Ansin chuir sí síos é agus labhair sí le Róisín.
Móraí:
Róisín:
Móraí:
Róisín:
Móraí:

Tá scéal agam duit, a Róisín.
Cén cineál scéil?
Tá do Mhamaí ar shiúl isteach chun ospidéil. Is gairid anois go mbeidh
an babaí aici.
Yipí! Yipí! Is gairid go mbeidh deartháir beag agamsa. Déanfaidh mé cárta
dó anois díreach!
Maith go leor, a stór.
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DEARTHÁIRÍN NÓ DEIRFIÚIRÍN? (Leagan Muimhneach)
Cainteoir: D’fhreagair Neain an fón. Ansan leag sí uaithi é agus labhair sí le Róisín.
Neain:
Róisín:
Neain:
Róisín:
Neain:

Tá scéal agam duit, a Róisín.
Cén sórt scéil?
Tá do Mham imithe isteach san ospidéal. Ní fada uaithi an leainbhín anois.
Yipí! Yipí! Ní fada go mbeidh deartháirín agamsa. Déanfaidh mé cárta dó
anois díreach!
Maith go leor, a mhaoineach.


DEARTHÁIRÍN NÓ DEIRFIÚIRÍN? (Leagan Connachtach)
Cainteoir: D’fhreagair Mamó an fón. Ansin leag sí uaithi é agus labhair sí le Róisín.
Mamó:
Róisín:
Mamó:
Róisín:
Mamó:

Tá scéal agam duit, a Róisín.
Cén sórt scéil?
Tá do Mhama imithe isteach san ospidéal. Is gearr anois go mbeidh
an páistín aici.
Yipí! Yipí! Is gearr go mbeidh deartháirín agamsa. Déanfaidh mé cárta dó
anois láithreach!
Maith go leor, a stór.

Stop an dlúthdhiosca anseo. Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – cárta.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Roinn an rang ina mbeirteanna agus iarr orthu a chéile
a cheistiú mar atá san eiseamláir sin.
Pléigh leathanach 33 in Mo Leabharsa. Iarr ar gach dalta pictiúr de bhréagán dá rogha féin
a tharraingt ar an gcárta ach gan a bpictiúr a thaispeáint do na daltaí eile.
Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga lena leabhar féin.
Fiafróidh sé de na daltaí eile ‘Céard a cheapfá [Cad a déarfá / Do bharúil cad é / Tomhais cad é]
a tharraing mise [a tharraingíos] ar an gcárta [ar an chárta]?’ Tomhaisfidh na daltaí eile mar atá
san eiseamláir. Freagróidh an dalta atá os comhair an ranga. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Iarr ar na daltaí ansin a thomhas céard a tharraingeoidh Róisín ar a cárta féin. Seinn an dara
cuid den sceitse.


(Leagan Ultach)
Róisín:
Amharc ar mo chárta, a Mhóraí.
Móraí:
Ó! Tarracóir a tharraing tú. Tarracóir dearg.
Róisín:
Sea! Do bharúil an mbeidh dúil aige ann?
Móraí:
Tá mé cinnte go mbeidh.
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(Leagan Muimhneach)
Róisín:
Féach ar mo chárta, a Neain.
Neain:
Ó! Tarracóir a tharraingís. Tarracóir dearg.
Róisín:
Sea! An ndéarfá go dtaitneoidh sé leis?
Neain:
Táim siúráilte go dtaitneoidh.


(Leagan Connachtach)
Róisín:
Breathnaigh ar mo chárta, a Mhamó.
Mamó:
Ó! Tarracóir a tharraing tú. Tarracóir dearg.
Róisín:
Sea! Meas tú an dtaitneoidh sé leis?
Mamó:
Tá mé cinnte go dtaitneoidh.

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – tarracóir. Seiceáil ar tharraing aon dalta an pictiúr céanna
le Róisín.
Téigh siar ar an sceitse arís i rith na seachtaine agus lig do roinnt beirteanna é a chur i láthair.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh na hócáidí eile ar a ndéanaimid cártaí do dhaoine, e.g. lá breithe, pósadh, baisteadh,







an chéad Chomaoineach, dul faoi lámh easpaig, nuair a bhíonn duine tinn, etc. Má bhí
ócáid mar seo ag duine de na daltaí le déanaí iarr orthu cur síos air.
Déan cárta le haghaidh leanbh nua sa rang ealaíne. Scríobh beannachtaí oiriúnacha
ar an gclár dubh, e.g:
Fáilte romhat, a leanbh [a linbh].
Fáilte romhat inár measc.
Aingeal Dé do do chumhdach.
Iarr ar na daltaí a muintir sa bhaile a cheistiú maidir le beannachtaí dúchasacha a úsáidtear
chun comhghairdeas a dhéanamh le daoine. Cuir liosta de na beannachtaí seo le chéile.
Iarr ar thuismitheoir a bhfuil leainbhín aige / aici an leanbh a thabhairt isteach sa rang
agus tabhair deis do na daltaí é / í a cheistiú.
Meall na daltaí chun an nath ‘Meas tú [An ndéarfá / Do bharúil]’ a úsáid i gcomhthéacsanna
eile. Múin más gá:
Meas tú an [An ndéarfá go / Do bharúil an] dtabharfaidh an múinteoir obair bhaile
dúinn?
Meas tú céard [Cad a déarfá / Do bharúil cad é] a gheobhaidh mé le haghaidh [do]
mo lá breithe?
Meas tú an [An ndéarfá go / Do bharúil an] dtiocfaidh San Nioclás [Daidí na Nollag]?
Meas tú an [An ndéarfá go / Do bharúil an] mbeimid ag dul amach ag am lóin inniu?
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SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● staidéar a dhéanamh ar chlúdach leabhair

Á ISEANNA
●
●

Leabhar Mór den scéal
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 7)

C UR C HUIGE
Pléigh clúdach an Leabhair Mhóir leis na daltaí. Iarr orthu an teideal, ainm na n-údar agus
ainm an ealaíontóra a aimsiú agus a léamh. Fiafraigh díobh ansin an bhfuil eolas acu ar aon
scéal eile leis na húdair nó leis an ealaíontóir céanna.
Pléigh an pictiúr atá ar chlúdach an Leabhair Mhóir. Iarr ar na daltaí a thomhas cé acu
buachaill nó cailín atá ann. Inis / léigh an scéal as an Leabhar Mór nó seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal leis na daltaí. Iarr ar dhaltaí aonair an scéal nó giota de a insint ina gcuid focal
féin.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh na dathanna is fearr a thaitníonn leis na daltaí ar bhaill éadaigh. Múin más gá ‘(Is é)

dúghorm an dath is deise liom ar bhrístí géine,’ ‘(Is é) dubh an dath is deise liom
ar bhróga reatha,’ etc.
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AN BABAÍ (Leagan Ultach)
Thug Móraí freagra ar an fón. Ansin chuir sí síos é is scairt sí ar Róisín.
‘Goitse anseo, a Róisín,’ arsa Móraí. ‘Tá scéal agam duit.’
‘Cén cineál scéil?’ a d’fhiafraigh Róisín.
‘Tá do Mhamaí ar shiúl isteach chun ospidéil,’ a dúirt Móraí léi. ‘Is gairid anois
go mbeidh an babaí aici.’
Bhí lúcháir ar Róisín.
‘Yipí! Yipí! Is gairid go mbeidh deartháir beag agam. Déanfaidh mé cárta dó anois
díreach.’
‘Ach nach bhféadfadh sé gurbh é deirfiúr bheag a bheadh agat?’ arsa Móraí.
Deartháir beag a bheas agam,’ arsa Róisín arís, ‘agus tá mé ag gabháil a dhéanamh cárta
dó anois díreach.’
‘Maith go leor, mar sin,’ arsa Móraí.
Fuair Róisín a cuid crián agus thosaigh sí a tharraingt ar a dícheall. I ndiaidh tamaill
scairt sí ar Mhóraí.
‘Amharc ar mo chárta, a Mhóraí. Tharraing mé tarracóir,’ arsa Róisín.
D’amharc Móraí air. Bhí gasúr beag sa phictiúr agus é ag déanamh cuideachta
le tarracóir dearg.
‘Do bharúil an mbeidh dúil aige ann, a Mhóraí?’ arsa Róisín.
‘Tá mé cinnte go mbeidh,’ arsa Móraí.
Sa deireadh bhí Móraí réidh le himeacht. Isteach leo sa charr.
‘An gceannóidh muid bronntanas don bhabaí?’ a d’fhiafraigh Róisín de Mhóraí.
‘Ceannóidh, cinnte,’ arsa Móraí.
Stop siad ag siopa. Phioc Móraí amach culaith bheag bhán. Phioc Róisín amach
culaith bheag ghorm.
‘An bhfuil seo fóirsteanach don bhabaí úr, a Mhóraí?’ a d’fhiafraigh Róisín.
‘Tá,’ arsa Móraí, ‘ach níl mé cinnte fán dath.’
‘Beidh an dath sin díreach ceart do mo dheartháir beag féin,’ a dúirt Róisín.
Thosaigh Móraí a gháire.
‘An bhfaighidh mé bréagán dó fosta, a Mhóraí?’ arsa Róisín.
‘Tá sé chomh maith agat,’ arsa Móraí.
Bhí achan chineál bréagán sa tsiopa: bábóga, carranna, gligíní, liathróidí, móibílí agus
bréagáin bhoga d’achan chineál. Phioc Móraí teidí beag buí. Phioc Róisín carr breá mór.
‘Do bharúil an mbeidh dúil ag an bhabaí ann?’ arsa Móraí.
‘Nach bhfuil a fhios agat go mbeidh, a Mhóraí,’ arsa Róisín. ‘Is maith le gasúraí beaga
carranna!’
Bhrúigh Róisín cnaipe ar an charr. Bhí Móraí bodhraithe aige. A leithéid de thrup
níor mhothaigh sí riamh.
Chuir bean an tsiopa páipéar buí agus ribín buí ar bhronntanas Mhóraí. Chuir sí páipéar
gorm agus ribín gorm ar bhronntanas Róisín.
‘Cúpla, ab ea?’ ar sise.
‘Ní hea,’ a d’fhreagair Móraí agus thosaigh an bheirt acu a gháire.
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‘Go raibh maith agat,’ arsa Róisín le bean an tsiopa agus amach an doras léi go sásta.
Shroich siad an t-ospidéal sa deireadh. Léim Róisín amach agus an bronntanas ina lámh
aici. Isteach leo san ospidéal. Bhí an áit seo iontach mór! Ní fhaca Róisín áit cosúil leis
riamh roimhe. Fuair sí greim láimhe ar Mhóraí.
‘Cá bhfuil mo Mhamaí? Agus cá bhfuil mo dheartháir beag féin?’ arsa Róisín.
‘Istigh anseo,’ arsa Móraí agus isteach leo i seomra beag.
‘Cá bhfuil sé, a Mhamaí? Cá bhfuil mo dheartháir beag féin?’ a d’fhiafraigh Róisín.
Thosaigh Mamaí a gháire.
‘Anseo, a Róisín. Tá Ailbhe anseo,’ arsa Mamaí. ‘Is deirfiúr bheag atá agat.’
D’amharc achan duine ar Róisín. D’amharc Róisín ar an bhronntanas a bhí ina lámh aici
agus ar an ribín mór gorm a bhí air. D’amharc sí ar an chárta agus ar an ghasúr bheag
a bhí ag déanamh cuideachta leis an tarracóir. Ansin d’amharc sí isteach sa chliabhán
agus thosaigh sí a gháire.
‘Arú, nach deas í,’ arsa Róisín. ‘Deirfiúr bheag ghalánta atá agam.’
Shín Róisín an cárta agus an bronntanas chuig Mamaí. Ansin labhair sí le hAilbhe:
‘Tá tú galánta, a Ailbhe. Is girseach thú agus is maith le girseacha carranna fosta!’


AN LEAINBHÍN (Leagan Muimhneach)
D’fhreagair Neain an fón. Ansan leag sí uaithi é agus ghlaoigh sí ar Róisín.
‘Gabh i leith anso neomat, a Róisín,’ arsa Neain. ‘Tá scéal agam duit.’
‘Cén sórt scéil?’ a d’fhiafraigh Róisín.
‘Tá do Mham imithe isteach san ospidéal,’ a dúirt Neain léi. ‘Ní fada uaithi an leainbhín
anois.’
Bhí an-áthas ar Róisín.
‘Yipí! Yipí! Ní fada go mbeidh deartháirín agamsa. Déanfaidh mé cárta dó anois díreach.’
‘Ach b’fhéidir gur deirfiúirín a bheadh agat?’ arsa Neain.
‘Deartháirín a bheidh agam,’ arsa Róisín arís, ‘agus táim chun cárta a dhéanamh dó anois
díreach.’
‘Maith go leor, mar sin,’ arsa Neain.
Fuair Róisín a cuid crián agus siúd léi agus fuadar fúithi ag tarrac. Tar éis tamaill
ghlaoigh sí ar Neain.
‘Féach ar mo chárta, a Neain. Tharraingíos tarracóir,’ arsa Róisín.
D’fhéach Neain air. Bhí buachaill beag sa phictiúr agus é ag imirt le tarracóir dearg.
‘An ndéarfá go dtaitneoidh sé leis, a Neain?’ arsa Róisín.
‘Táim siúráilte go dtaitneoidh,’ arsa Neain.
Faoi dheireadh bhí Neain ullamh le himeacht. Isteach leo sa mhótar.
‘An gceannóimid bronntanas don leainbhín?’ a d’fhiafraigh Róisín de Neain.
‘Ceannóimid, siúráilte,’ arsa Neain.
Stopadar ag siopa. Phioc Neain amach culaith bheag bhán. Phioc Róisín amach
culaith bheag ghorm.
‘An bhfuil sé seo oiriúnach don leainbhín, a Neain?’ a d’fhiafraigh Róisín.
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‘Tá,’ arsa Neain, ‘ach nílim siúráilte faoin ndath.’
‘Beidh an dath san díreach i gceart do mo dheartháirín beag féin,’ a dúirt Róisín.
Thosaigh Neain ag gáire.
‘An bhfaighidh mé bréagán dó chomh maith, a Neain?’ arsa Róisín.
‘Tá sé chomh maith agat,’ arsa Neain.
Bhí gach aon tsaghas bréagán sa tsiopa: bábóga, mótair, gligíní, liathróidí, móibílí agus
bréagáin bhoga de gach sórt. Phioc Neain amach teidí beag buí. Phioc Róisín amach
mótar mór groí.
‘An ndéarfá go dtaitneoidh sé sin leis an leainbhín?’ arsa Neain.
‘Nach bhfuil a fhios agat go dtaitneoidh, a Neain,’ arsa Róisín. ‘Is breá le buachaillí beaga
mótair!’
Bhrúigh Róisín cnaipe ar an mótar. Bhí Neain bodhar aige. A leithéid de raic
níor chuala sí riamh.
Chuir an freastalaí páipéar buí agus ribín buí ar bhronntanas Neain. Chuir sí páipéar
gorm agus ribín gorm ar bhronntanas Róisín.
‘Cúpla, ab ea?’ ar sise.
‘Ní hea,’ a d’fhreagair Neain agus thosaigh an bheirt acu ag gáire.
‘Go raibh maith agat,’ arsa Róisín leis an bhfreastalaí agus amach an doras léi go sásta.
Bhaineadar amach an t-ospidéal faoi dheireadh. Léim Róisín amach agus an bronntanas
ina glac aici. Isteach leo san ospidéal. Bhí an áit seo mór millteach! Ní fhaca Róisín áit
mar é riamh cheana. Rug sí greim láimhe ar Neain.
‘Cá bhfuil mo Mham? Agus cá bhfuil mo dheartháirín beag féin?’ arsa Róisín.
‘Istigh anso,’ arsa Neain agus isteach leo i seomra beag.
‘Cá bhfuil sé, a Mham? Cá bhfuil mo dheartháirín beag féin?’ a d’fhiafraigh Róisín.
Thosaigh Mam ag gáire.
‘Anso, a Róisín. Tá Ailbhe anso,’ arsa Mam. ‘Is deirfiúirín atá agat.’
D’fhéach gach éinne ar Róisín. D’fhéach Róisín ar an mbronntanas a bhí ina lámh aici
agus ar an ribín mór gorm a bhí air. D’fhéach sí ar an gcárta agus ar an mbuachaill beag
a bhí ag imirt leis an dtarracóir. Ansan d’fhéach sí isteach sa chliabhán agus thosaigh sí
ag gáire.
‘Nach bhfuil sí go haoibhinn,’ arsa Róisín. ‘Deirfiúirín bheag aoibhinn atá agam.’
Shín Róisín an cárta agus an bronntanas go dtí Mam. Ansan labhair sí le hAilbhe:
‘Tá tú go haoibhinn, a Ailbhe. Is cailín tú agus is maith le cailíní mótair chomh maith!’
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AN PÁISTÍN (Leagan Connachtach)
D’fhreagair Mamó an fón. Ansin leag sí uaithi é agus ghlaoigh sí ar Róisín.
‘Gabh i leith anseo chugam, a Róisín,’ arsa Mamó. ‘Tá scéal agam duit.’
‘Cén sórt scéil?’ a d’fhiafraigh Róisín.
‘Tá do Mhama imithe isteach san ospidéal,’ a dúirt Mamó léi. ‘Is gearr anois go mbeidh
an páistín aici.’
Bhí ríméad ar Róisín.
‘Yipí! Yipí! Is gearr go mbeidh deartháirín agam. Déanfaidh mé cárta dó anois láithreach.’
‘Ach nach bhféadfadh sé gur deirfiúirín a bheadh agat?’ arsa Mamó.
‘Is deartháirín a bheas agam,’ arsa Róisín arís, ‘agus tá mé ag gabháil ag déanamh cárta
dó anois láithreach.’
‘Maith go leor, mar sin,’ arsa Mamó.
Fuair Róisín a cuid crián agus thosaigh sí ag tarraingt le buile. Tar éis scaithimh ghlaoigh
sí ar Mhamó.
‘Breathnaigh ar mo chárta, a Mhamó. Tharraing mé tarracóir,’ arsa Róisín.
Bhreathnaigh Mamó air. Bhí buachaill beag sa bpictiúr agus é ag spraoi le tarracóir
dearg.
‘Meas tú an dtaitneoidh sé leis, a Mhamó?’ arsa Róisín.
‘Tá mé cinnte go dtaitneoidh,’ arsa Mamó.
Ar deireadh bhí Mamó réidh le n-imeacht. Isteach leo sa gcarr.
‘An gceannóidh muid bronntanas don pháistín?’ a d’fhiafraigh Róisín de Mhamó.
‘Ceannóidh, cinnte,’ arsa Mamó.
Stopadar ag siopa. Phioc Mamó amach culaith bheag bhán. Phioc Róisín amach
culaith bheag ghorm.
‘An bhfuil sé seo feiliúnach don pháistín, a Mhamó?’ a d’fhiafraigh Róisín.
‘Tá,’ arsa Mamó, ‘ach níl mé siúráilte faoin dath.’
‘Beidh an dath sin díreach ceart do mo dheartháirín beag féin,’ a dúirt Róisín.
Thosaigh Mamó ag gáire.
‘An bhfaighidh mé bréagán dó freisin, a Mhamó?’ arsa Róisín.
‘Tá sé chomh maith duit,’ arsa Mamó.
Bhí chuile chineál bréagán sa siopa: bábóga, carranna, gligíní, liathróidí, móibílí agus
bréagáin bhoga de chuile shórt. Phioc Mamó teidí beag buí. Phioc Róisín carr mór
millteach.
‘Meas tú an dtaitneoidh sé sin leis an bpáistín?’ arsa Mamó.
‘Nach bhfuil a fhios agat go dtaitneoidh, a Mhamó,’ arsa Róisín. ‘Taitníonn carranna
le buachaillí beaga!’
Bhrúigh Róisín cnaipe ar an gcarr. Bhí Mamó bodhraithe aige. A leithéid de raic
níor airigh sí riamh.
Chuir an freastalaí páipéar buí agus ribín buí ar bhronntanas Mhamó. Chuir sí páipéar
gorm agus ribín gorm ar bhronntanas Róisín.
‘Cúpla, ab ea?’ ar sise.
‘Ní hea,’ a d’fhreagair Mamó agus thosaigh an bheirt acu ag gáire.
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‘Go raibh maith agat,’ arsa Róisín leis an bhfreastalaí agus amach an doras léi go sásta.
Shroicheadar an t-ospidéal ar deireadh. Léim Róisín amach agus an bronntanas ina glac
aici. Isteach leo san ospidéal. Bhí an áit seo mór millteach! Ní fhaca Róisín áit mar é
riamh cheana. Rug sí greim láimhe ar Mhamó.
‘Cá bhfuil mo Mhama? Agus cá bhfuil mo dheartháirín beag féin?’ arsa Róisín.
‘Istigh anseo,’ arsa Mamó agus isteach leo i seomra beag.
‘Cá bhfuil sé, a Mhama? Cá bhfuil mo dheartháirín beag féin?’ a d’fhiafraigh Róisín.
Thosaigh Mama ag gáire.
‘Anseo, a Róisín. Tá Ailbhe anseo,’ arsa Mama. ‘Is deirfiúirín atá agat.’
Bhreathnaigh chuile dhuine ar Róisín. Bhreathnaigh Róisín ar an mbronntanas a bhí
ina lámh aici agus ar an ribín mór gorm a bhí air. Bhreathnaigh sí ar an gcárta agus
ar an mbuachaill beag a bhí ag spraoi leis an tarracóir. Ansin bhreathnaigh sí isteach
sa gcliabhán agus thosaigh sí ag gáire.
‘Is mór an spórt í,’ arsa Róisín. ‘Deirfiúirín bheag ghleoite atá agam.’
Shín Róisín an cárta agus an bronntanas chuig Mama. Ansin labhair sí le hAilbhe:
‘Tá tú go hálainn, a Ailbhe. Is cailín thú agus is maith le cailíní carranna freisin!’
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SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● staidéar a dhéanamh ar chlúdach leabhair
● bearnaí a líonadh
● tuairisciú

Á ISEANNA
●
●

Leabhar Mór den scéal (as Ceacht 2)
Leathanach 36 in Mo Leabharsa (Nóta: Tá cóip den leathanach seo in Cúrsa Comhtháite
Gaeilge (leathanach 167) le húsáid chun cur síos ar leabhair eile.)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘An Páistín’ (Ceacht 2). Úsáid an Leabhar Mór.
Pléigh clúdach an Leabhair Mhóir arís. Scríobh ainm an leabhair, ainmneacha na n-údar
agus ainm an ealaíontóra ar an gclár dubh.
Léigh agus pléigh an téacs ar leathanach 36 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na bearnaí
a líonadh leis an eolas atá scríofa ar an gclár dubh.
Pléigh na pictiúir sa Leabhar Mór. Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt in Mo Leabharsa chun
an chuid den scéal is mó a thaitníonn leo a léiriú. Iarr ar roinnt daltaí cur síos a dhéanamh
ar a bpictiúr féin.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí scéal a chumadh ag tosú le ‘Ghlaoigh an fón deireanach [mall] san oíche.

“Meas tú cé [Cé a déarfá / Do bharúil cé] a bheadh ag glaoch ag an tráth [ag an am] seo d’oíche,”
arsa Mamaí [arsa Mam / arsa Mama] agus d’fhreagair sí an fón.’
 Mínigh do na daltaí go bhfuil Róisín ag insint do Liam faoina deirfiúr nua agus faoina
cuairt ar an ospidéal. Pléigh na ceisteanna a chuirfeadh Liam uirthi. Roinn na daltaí ina
mbeirteanna agus iarr orthu an comhrá a tharla idir an bheirt a chumadh.
 Ar thug aon duine de na daltaí cuairt ar an ospidéal le déanaí? Iarr orthu cur síos ar a
bhfaca siad.
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Teideal an leabhair: _______________
Ainm an údair: __________________
____________________________
Ainm an ealaíontóra: ______________
Seo an chuid den scéal is fearr liomsa.

SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● treoracha a thabhairt agus a leanúint
● abairt a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. An bhfuil páistín [leainbhín / babaí] agaibhse, a …(ainm)?
Tá. / Níl, ach tá páistín [leainbhín / babaí] ag m’aintín / ag m’uncail /
ag mo chomharsa / ag …(ainm).
2. (An bhfuil a fhios agat) cén t-ainm [cén ainm] atá air / uirthi [cad is ainm dó / di]?
Seán. / Máire. / Níl a fhios agam [Ní fheadar], níor fhiafraigh mé díobh é
[níor fhiafraíos díobh é / níor chuir mé ceist orthu].
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Á ISEANNA
●

Leathanach 37 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘An Páistín’ (Ceacht 2).
Múin na heiseamláirí thuas. Iarr ar na daltaí dul timpeall an ranga agus daltaí eile a cheistiú,
ag úsáid na n-eiseamláirí thuas dóibh.
Léigh agus pléigh leathanach 37 in Mo Leabharsa. Roinn na daltaí ina mbeirteanna – Dalta A agus
Dalta B. Iarr ar Dhalta A treoracha ealaíne a thabhairt do Dhalta B. Bunaithe ar na treoracha sin
tarraingeoidh Dalta B pictiúr de pháistín a bhfuil aithne ag Dalta A air.
Éist leis na daltaí agus iad ag tabhairt na dtreoracha dá chéile. Breac síos na príomhnathanna /
an stór focal atá de dhíth orthu. Múin na nathanna / an stór focal sin i ndeireadh an cheachta.
Nuair a bheidh an pictiúr tarraingthe ag Dalta B scríobhfaidh sé ainm Dalta A sa spás atá
san abairt ag bun an leathanaigh.
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Ansin tabharfaidh Dalta B treoracha ealaíne do Dhalta A agus tarraingeoidh Dalta A pictiúr
de pháistín a bhfuil aithne ag Dalta B air.
Iarr ar na daltaí ansin abairt dá rogha féin a scríobh faoina bpictiúr in Mo Leabharsa.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhalta a bhfuil páistín aige sa bhaile cur síos a dhéanamh air. Tabhair deis

do na daltaí eile ceisteanna a chur ar an dalta sin. Múin más gá:
Rugadh mo dheartháir / mo deirfiúr anuraidh [an bhliain seo caite]
arú anuraidh / tamall ó shin.
Níl sé / sí ach …(uimhir) m(h)í fós [go fóill].
Tá sé / sí bliain (d’aois) anois.
Beidh páistín [leainbhín / babaí] againne go gairid [go gearr / sula i bhfad /
sara i bhfad / go luath / roimh i bhfad / gan mhoill].
 Pléigh an líon tí leis na daltaí. Múin más gá:
Táimse [Tá mise] níos sine / níos óige ná …(ainm dearthár / ainm deirféar).
Is é …(ainm) an duine [an té] is sine / is óige.
Is cúpla iad …(ainm) agus …(ainm).
Tá / Níl mo sheanmháthair [mo mháthair mhór / mo mhamó / mo mháthair chríonna] /
mo sheanathair [m’athair mór / mo dhaideo / m’athair críonna] beo. [Maireann /
Ní mhaireann mo mháthair chríonna / m’athair críonna.]
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SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Bíonn Mamaí [Mama / Mam] / Daidí [Deaide / Daid] ar mire [le buile] nuair a …. /
Bíonn an ghoimh [an gumh] ar Mham [ar Mhama / ar Mhamaí] / ar Dhaid [ar Dheaide /
ar Dhaidí] nuair a ….
2. Beidh an múinteoir ar mire [le buile] má …(críochnaigh an abairt de réir rialacha an ranga /
na scoile). / Beidh an ghoimh [an gumh] ar an múinteoir má …(críochnaigh an abairt
de réir rialacha an ranga / na scoile).

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 20)

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil Lug agus Gug ag tabhairt cuairte ar Ailbhe. Iarr orthu éisteacht
leis an sceitse lena fháil amach cén duine a deir Lug atá ag teacht. Seinn an dlúthdhiosca.


AN BHFACA TÚ AILBHE? (Leagan Ultach)
Lug:
A Ghug, an bhfaca tusa Ailbhe go fóill?
Gug:
Ní fhaca. Cá bhfuil sí?
Lug:
Anseo. Amharc! Tá sí istigh sa chliabhán.
Gug:
Ó! Tá sí beag bídeach. An bhfaca tú na lámha beaga bídeacha atá uirthi?
Lug:
Ná múscail í!
Gug:
Cad é seo? Is maith liomsa seo!
Lug:
Sin gobán! Bíonn Ailbhe á dhiúl. Tabhair ar ais di é!
Gug:
Ní thabharfaidh!
Lug:
Sh! Sh! Tá Mamaí Róisín ag teacht.
Gug:
Ó, beidh sí ar mire má mhúsclaíonn muid Ailbhe.
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AN BHFACAÍS AILBHE? (Leagan Muimhneach)
Lug:
A Ghug, an bhfacaís-se Ailbhe fós?
Gug:
Ní fhaca. Cá bhfuil sí?
Lug:
Anso. Féach! Tá sí istigh sa chliabhán.
Gug:
Ó! Tá sí beag bídeach. An bhfacaís na lámha beaga bídeacha atá uirthi?
Lug:
Ná dúisigh í!
Gug:
Cad é seo? Is maith liomsa é seo!
Lug:
Sin gobán! Bíonn Ailbhe á dhiúl. Tabhair thar n-ais di é!
Gug:
Ní thabharfad!
Lug:
Sh! Sh! Tá Mam Róisín ag teacht.
Gug:
Ó, beidh an gumh uirthi má dhúisímid Ailbhe.


AN BHFACA TÚ AILBHE? (Leagan Connachtach)
Lug:
A Ghug, an bhfaca tusa Ailbhe fós?
Gug:
Ní fhaca. Cá bhfuil sí?
Lug:
Anseo. Breathnaigh! Tá sí istigh sa gcliabhán.
Gug:
Ó! Tá sí beag bídeach. An bhfaca tú na lámha beaga bídeacha atá uirthi?
Lug:
Ná dúisigh í!
Gug:
Céard é seo? Is maith liomsa é seo!
Lug:
Sin gobán! Bíonn Ailbhe á dhiúl. Tabhair ar ais di é!
Gug:
Ní thabharfaidh mé!
Lug:
Sh! Sh! Tá Mama Róisín ag teacht.
Gug:
Ó, beidh sí le buile má dhúisíonn muid Ailbhe.
Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – Mamaí Róisín / Mamaí Ailbhe.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach cá bhfuil Ailbhe.
Dearbhaigh gur sa chliabhán atá sí.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Pléigh leis na daltaí ócáidí a mbíonn a dtuismitheoirí /
an múinteoir ar buile. Pléigh na cúiseanna a bhíonn leis sin, e.g. go mbíonn imní orthu faoi
chúrsaí sábháilteachta. Mar thoradh ar an bplé líon na bearnaí sa dara heiseamláir agus múin é.
(Nóta: Iarr ar na daltaí rudaí a bhíonn ag páistín a thabhairt ar scoil le haghaidh Cheacht 6.)
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhalta aonair cur síos ar dhá rud a chonaic sé agus é ag teacht ar scoil ar maidin.

Ceistíodh sé na daltaí eile, e.g. ‘An bhfaca tusa [An bhfacaís] capall agus searrach agus tú
ag teacht ar scoil [chuig an scoil / chun na scoile] ar maidin [maidin inniu]?’ nó go n-aimseoidh
sé dalta a chonaic an dá rud céanna a chonaic sé féin. Mura n-aimsíonn sé aon duine
déarfaidh sé, e.g. ‘Níl aon duine [éinne / duine ar bith] eile sa rang a chonaic na rudaí
céanna liomsa [na rudaí céanna agus a chonaic mise].’ Déan amhlaidh le daltaí eile.
 Iarr ar na daltaí cur síos ar uair a ndearna siad rud as bealach ar scoil nó sa bhaile agus
a raibh an múinteoir nó a dtuismitheoirí ar buile leo. Pléigh leaganacha eile de ‘ar mire
[le buile]’. Múin más gá:
Bhí cuthach dearg [cuthach dhearg] ar …(ainm) nuair a ….
Bhí an ghoimh dhearg [an gumh dearg] ar …(ainm) nuair a ….
Bhí …(ainm) ar buile nuair a ….
Bhí fearg [olc] ar …(ainm) nuair a ….
Bhí …(ainm) ag gabháil le báiní [imithe le báiní] mar gheall ar ….
Bhí …(ainm) ag dul in aer mar gheall ar …, etc.
de réir Ghaeilge an cheantair.

172

SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Bíonn / Ní bhíonn [gligín / mála scoile / cliabhán / leaba / gobán / rothar]
agamsa / ag an bpáistín [ag an leainbhín / ag an bhabaí].
2. Tharraing …(ainm dalta) pictiúr de … agus de ….

Á ISEANNA
●
●
●

Na rudaí a thug na daltaí ar scoil a bhíonn ag páistín
Leathanach 38 in Mo Leabharsa
Crián dearg agus crián gorm do gach dalta

C UR C HUIGE
Pléigh na rudaí a thug na daltaí ar scoil a bhíonn ag páistín.
Múin an chéad eiseamláir thuas.
Léigh agus pléigh leathanach 38 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí tuairisciú mar atá sa chéad
eiseamláir.
Iarr ar na daltaí na dathanna cearta a chur ar na pictiúir in Mo Leabharsa. Iarr orthu ansin a rogha
pictiúir a tharraingt i mbun an leathanaigh – rud a bhíonn acu féin taobh istigh den imlíne
ghorm agus rud a bhíonn ag páistín taobh istigh den imlíne dhearg.
Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar gach dalta féachaint cad a tharraing a pháirtí agus
tuairisciú mar atá san eiseamláir sin.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh na cúiseanna nach mbeadh cuid de na rudaí atá sna pictiúir in Mo Leabharsa ag páistín

/ ag na daltaí féin. Múin más gá:
Táimse [Tá mise] i bhfad róshean [ró-aosta / róchríonna] le go mbeadh [chun go mbeadh]
gligín agam / le go mbeinn [chun go mbeinn] ag diúl ar ghobán.
Thitfeadh an páistín [an leainbhín / an babaí] amach as an leaba, etc.
 Pléigh na rudaí nach féidir le páistín a dhéanamh. Iarr ar na daltaí a fháil amach óna
dtuismitheoirí cén aois a bhí siad féin nuair a thosaigh siad ag lámhacán / ag siúl /
ag caint, etc. Múin más gá:
Dúirt Mamaí [Mam / Mama] nach raibh mé [nach rabhas] ach …(aois) nuair a thosaigh
mé [nuair a thosnaíos] ag lámhacán / ag siúl / ag caint.
Dúirt Daidí [Daid / Deaide] go raibh mé [go rabhas] in ann [ábalta] ‘…(focal)’ a rá
nuair a bhí mé …(aois), etc.
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SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a fhreagairt
● taitneamh a bhaint as dán a aithris

E ISEAMLÁIRÍ
1. I gcliabhán / I leaba Mhamaí / I bpram.
2. Codlaíonn / Ní chodlaíonn.

Á ISEANNA
●

An dán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)

C UR C HUIGE
Abair leis na daltaí go bhfuil dán agat faoi Ailbhe agus Róisín. Ní chodlaíonn Ailbhe an oíche.
Múin na heiseamláirí thuas.
Fiafraigh de na daltaí sin a bhfuil páistín acu sa bhaile cá gcodlaíonn sé / sí. Fiafraigh díobh
an gcodlaíonn sé / sí an oíche ar fad.
Seinn an dlúthdhiosca.
(Nóta: I gcanúint bhunaidh a chumtha (mar atá sé ar an dlúthdhiosca) atá an dán scríofa
in Mo Leabharsa (féach Ceacht 8). Más mian leis an múinteoir d’fhéadfadh sé an dán a chur
in oiriúint do Ghaeilge an cheantair.)

MO DHEIRFIÚIRÍN BHEAG
Tá deirfiúirín bheag agam,
Sa chliabhán ina luí.
Ní chorraíonn sí ar chor ar bith,
Go dtagann lár na hoích’.
Ansin bíonn sí ag scréachaíl,
Ag caoineadh ’s ag geonaíl.
Cuirim mo chloigeann faoi na héadaí,
Is ansin ní chloisim í!
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Pléigh an dán leis na daltaí. Roghnaigh beirt daltaí le teacht os comhair an ranga agus aithris a
dhéanamh ar Róisín agus ar Ailbhe a fhad is atá an dán á sheinm agat arís.
Múin an dán. Iarr ar ghrúpaí é a aithris.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an searmanas ag a dtugtar ainm ar an bpáistín. An bhfuil a fhios ag na daltaí cé hiad

a gcuid máithreacha baistí / aithreacha baistí féin? Mura bhfuil iarr orthu an t-eolas a fháil
óna dtuismitheoirí.
(Nóta: Má tá daltaí sa rang a bhfuil reiligiún / searmanas eile seachas an baisteadh acu
tabhair aitheantas dó seo.)
 Pléigh a gcuid ainmneacha baiste leis na daltaí. An bhfuil a fhios acu cén fáth ar tugadh
an t-ainm sin orthu? An bhfuil an t-ainm céanna ar aon ghaol leo? Múin más gá:
Tugadh an t-ainm seo ormsa mar gheall air [de bharr / toisc / siocair / cionn is] ….
Tá an t-ainm céanna ormsa agus atá ar …(gaol).
Is ainm naoimh atá ormsa, etc.
 Pléigh an fearas a bhíonn ag páistín. Múin más gá:
Bíonn sé ina shuí sa ghuailleán [sa nguailleán] / sa chathaoir ard [sa gcathaoir ard] /
sa bhugaí [sa mbugaí] / sa phreabadán [sa bpreabadán] / sa siúladán [sa tsiúladán].
Caitheann sé naíbheart [clúidín] agus culaith chodlata.
Croitheann daoine an gligín dó nuair a bhíonn sé ag gol [ag caoineadh].
Bíonn móibíl crochta os cionn an chliabháin le é a bhréagadh [a chiúnú / a shocrú].
 Múin an dán traidisiúnta seo thíos.

BÁIBÍN BEAG
Tá báibín beag againn,
Tá sí go deas.
Tháinig sí chughainn
Anuas ó neamh.
Níl caint ná comhrá aici,
Rince ná rann,
Ach lámha beaga bána,
Mar bhlátha na gcrann.
Glaonn Mamaí ‘a ghrá’ uirthi,
‘A pheata’ is ‘a stór’,
Is ní thabharfainnse mo bháibín
Ar mhála lán d’ór.
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SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● gearán a dhéanamh
● focail a bhfuil an fhuaim ‘í’ iontu a aimsiú agus a dhathú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Táim [Tá mé] / Bím bodhar [bodhraithe] ag …(rud / duine) / agat.

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 39 agus 40 in Mo Leabharsa
An dán ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 7) (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)
Crián gorm do gach dalta

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 39 agus 40 in Mo Leabharsa.
Téigh siar ar an dán ‘Mo Dheirfiúirín Bheag’ (Ceacht 7). Mínigh do na daltaí go bhfuil Róisín
bodhar ag a deirfiúirín. An mbíonn siad féin bodhar ag aon rud nó aon duine riamh?
Múin an eiseamláir thuas. Meall na daltaí chun an eiseamláir sin a úsáid nuair a bhíonn
fothram nó caint ag cur isteach orthu.
Téigh siar ar an bhfuaim ‘í’. An cuimhin leis na daltaí aon fhocail a bhí acu roimhe seo a raibh
an fhuaim ‘í’ iontu? (Féach Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta B) – rí, sicín, ribín, a trí, etc.)
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dán arís agus na focail a bhfuil an fhuaim ‘í’ iontu a phiocadh
amach. (Is iad na focail atá i gceist: deirfiúirín, luí, ní, chorraíonn, sí, oíche, bíonn, scréachaíl,
geonaíl, (na)(h)éadaí, í.)
Iarr orthu dath gorm a chur in Mo Leabharsa ar na focail ar fad sa dán a bhfuil an fhuaim ‘í’
iontu.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh an pictiúr ar leathanach 40 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí a shamhlú gurb iadsan

Deaide. Cad is dóigh leo a dúirt sé le hAilbhe? An dóigh leo gur thit Ailbhe ina codladh
go luath ina dhiaidh sin?
 Mar chuid den obair bhaile iarr ar na daltaí a fháil amach óna dtuismitheoirí an mbídís
féin ciúin socair nuair a bhí siad ina bpáistíní. Pléigh na ceisteanna a chuirfidh siad. Múin
más gá:
An mbínnse [An mbíodh mise] ciúin socair nuair a bhí mé [nuair a bhíos] i mo pháistín
[i mo leainbhín / i mo bhabaí]?
An mbínn [An mbíodh mé] ag caoineadh [ag gol] san oíche [istoíche]?
An mbíteá [An mbíodh tú] bodhar [bodhraithe] agam?
An mbínn [An mbíodh mé] i seomra liom féin [i m’aonar]? etc.
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SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as suantraí a chanadh

Á ISEANNA
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 13)

C UR C HUIGE
Múin an tsuantraí seo thíos.

AN LEANBH NUA
Curfá:
Fuair mo mhamaísa leanbh beag nua,
Leanbh beag nua, leanbh beag nua.
Fuair mo mhamaísa leanbh beag nua,
An leanbh is deise in Éirinn.
(Can roimh gach véarsa)
Luífidh an leanbh ’na chodladh go sámh,
’na chodladh go sámh, ’na chodladh go sámh.
Luífidh an leanbh ’na chodladh go sámh,
’na chliabhán go bog is go séimh caoin.
Seoithín, a leanbh, ó oíche go lá,
Ó oíche go lá, ó oíche go lá.
Seoithín, a leanbh, ó oíche go lá,
’gus sonas is aoibhneas id’ shaol duit.

Iarr ar na daltaí pictiúr cuí a tharraingt chun dul leis an tsuantraí.

F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an scéal An Leanbh Nua le hAnne Civardi (Gill and McMillan – ISBN

0717118061).
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SA BHAILE

An Páistín
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir as an scéal de réir riachtanais na ndaltaí:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Nóta: Tabhair tús áite do nathanna a mbainfidh na daltaí úsáid nádúrtha astu sa chaint.)

Á ISEANNA
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 9) (Dlúthdhiosca 1, Rian 13)
An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 2, Rian 7)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an tsuantraí ‘An Leanbh Nua’ (Ceacht 9).
Mínigh do na daltaí gur fhoghlaim Róisín an tsuantraí seo ar scoil agus gur chan sí d’Ailbhe í
san ospidéal. Iarr orthu í a chanadh ag deireadh an scéil ‘An Páistín’. Inis / léigh an scéal nó
seinn an dlúthdhiosca.
Múin do rogha nathanna as an scéal.

F ORLEATHNÚ
 Léigh agus pléigh an scéal Ruairí agus Úna agus an Báibín Beag le Treasa Ní Ailpín (An Gúm –

ISBN 1-85791-199-7).
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S I O PA D Ó I R E A C H T

An Gruagaire
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● tuar a dhéanamh

Á ISEANNA
●
●

Pictiúrchárta 9
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 8)

C UR C HUIGE
Pléigh an pictiúrchárta.
Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach leis an scéal lena fháil amach céard a rinne Liam leis an
siosúr. Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca chomh fada le deireadh na chéad mhíre.
(Tá * sa téacs.)
Dearbhaigh gur ghearr Liam a chuid gruaige.
Iarr ar na daltaí a thuar céard a tharlóidh do Liam sa chéad chuid eile den scéal. Inis / léigh
an dara mír nó seinn an dlúthdhiosca.
Seiceáil cé a thuar i gceart.
Pléigh an scéal leis na daltaí.
Faigh amach ar ghearr na daltaí féin nó deartháir / deirfiúr leo a gcuid gruaige féin riamh.
Iarr orthu an scéal a insint don rang.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh cé mar is dóigh leis na daltaí a mhothaigh Liam tar éis dó a chuid gruaige féin

a ghearradh. Múin más gá:
Bhí aiféala [brón / aithreachas] air.
Bhí náire air. [Bhí sé náirithe.]
Bhí sé ar buile [Bhí an ghoimh air / Bhí an gumh air / Bhí sé ar mire] leis féin.
Bhí ceann faoi air.
Bhí drogall [leisce] air dul [a ghabháil] ar scoil [chun na scoile] mar go mbeadh a chairde
ag spochadh as [ag piocadh air / ag magadh faoi], etc.
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AN GRUAGAIRE (Leagan Ultach)
Bhí Liam sa tseomra folctha agus é á chóiriú féin le gabháil amach. D’amharc sé sa scáthán.
‘Tá mo chuid gruaige i bhfad rófhada. Bheadh bearradh gruaige de dhíth orm go géar,’
a dúirt sé leis féin. ‘Caithfidh mé siosúr a fháil.’
Chuartaigh Liam go bhfuair sé an siosúr. Ansin thosaigh sé a ghearradh a chuid gruaige.
Ar dtús ghearr sé dlaíóg ghruaige ar chúl a chinn. Ansin ghearr sé dlaíóg de mhullach
a chinn.
Nuair a bhí an méid sin déanta aige d’amharc Liam sa scáthán. Baineadh léim as.
‘Ó! Tá mo chuid gruaige millte agam!’ ar seisean. ‘Cad é a dhéanfaidh mé anois?’
Bhí a fhios ag Liam go mbeadh Mamaí agus Daidí ar mire leis. Agus níos measa ná sin
bheadh a chairde ag magadh faoi. Ní raibh a fhios aige fá Dhia cad é a dhéanfadh sé.
Ansin smaoinigh sé ar phlean.
‘Tá a fhios agam cad é a dhéanfas mé. Ach ghlacfainn scuab ghruaige agus slám glóthaí
a fháil,’ ar sé.
Chuartaigh sé an prios go dtí go bhfuair sé glóthach agus scuab ghruaige. Chuimil sé
an ghlóthach isteach ina chuid gruaige. Ansin chíor sé í go dtí go raibh achan ribe
sleamhain slíoctha.
‘Níl caill orm anois. B’fhéidir nach dtabharfadh duine ar bith a dhath fá deara,’ arsa Liam
leis féin.
Amach as an tseomra folctha leis. Síos an staighre leis go ciúin.
Nuair a chonaic Cáit an rud a bhí Liam i ndiaidh a dhéanamh lena chuid gruaige
thosaigh sí a gháire. Bhí Mamaí ag léamh an pháipéir.
‘Tá mise ag gabháil amach anois,’ arsa Liam.
‘Cá bhfuil tú ag gabháil?’ a d’fhiafraigh Mamaí agus chuir sí síos an páipéar.
Bhí Mamaí ar mire nuair a thug sí fá deara an rud a bhí Liam i ndiaidh a dhéanamh.
‘Tá do chuid gruaige millte agat!’ arsa Mamaí. ‘Cad é a tháinig ort ar chor ar bith?’*
‘Ach, a Mhamaí,’ arsa Liam, ‘tá a fhios agat go maith go raibh bearradh gruaige de dhíth
orm go géar.’
‘Tá a fhios agam sin ach tá do chuid gruaige millte agat,’ arsa Mamaí. ‘Caithfidh mé tú
a thabhairt chuig an ghruagaire díreach anois.’
Chuir siad orthu a gcuid cótaí agus amach chun an chairr leo.

182


AN GRUAGAIRE (Leagan Muimhneach)
Bhí Liam sa tseomra folctha agus é á ullmhú féin chun dul amach. D’fhéach sé isteach sa
scáthán.
‘Tá mo chuid gruaige i bhfad rófhada. Theastódh bearradh gruaige go dóite uaim,’ ar sé
leis féin. ‘Caithfidh mé siosúr a fháil.’
Chuardaigh Liam nó go bhfuair sé an siosúr. Ansan thosaigh sé ag gearradh a chuid
gruaige. Ar dtús ghearr sé píosa beag den ngruaig ar chúl a chinn. Ansan ghearr sé píosa
beag de mhullach a chinn.
Nuair a bhí an méid sin déanta aige d’fhéach Liam isteach sa scáthán. Baineadh geit as.
‘Ó! Tá mo chuid gruaige loitithe agam!’ ar sé. ‘Cad a dhéanfaidh mé anois?’
Bhí a fhios ag Liam go mbeadh an gumh ar Mham agus ar Dhaid leis. Agus níos measa
fós bheadh a chairde ag magadh faoi. Ní raibh a fhios aige ó thalamh an domhain cad
a dhéanfadh sé.
Ansan chuimhnigh sé ar phlean.
‘Tá a fhios agam cad a dhéanfaidh mé. Ach theastódh scuab ghruaige agus slám glóthaí
uaim,’ ar sé.
Chuardaigh sé an tarraiceán nó go bhfuair sé an ghlóthach agus an scuab ghruaige.
Chuimil sé an ghlóthach isteach ina chuid gruaige. Ansan chíor sé í nó go raibh sí slim
sleamhain.
‘Nílim ró-olc anois. B’fhéidir nach dtabharfadh éinne faic faoi ndeara,’ arsa Liam leis féin.
Amach as an seomra folctha leis. Síos an staighre leis go ciúin.
Nuair a chonaic Cáit an rud a bhí déanta ag Liam lena ghruaig phléasc sí amach
ag gáire. Bhí Mam ag léamh an pháipéir.
‘Táimse ag dul amach anois,’ arsa Liam.
‘Cá bhfuil tú ag dul?’ a d’fhiafraigh Mam agus leag sí uaithi an páipéar.
Bhí an gumh ar Mham nuair a thug sí faoi ndeara an rud a bhí déanta ag Liam.
‘Tá do chuid gruaige loitithe agat!’ arsa Mam. ‘Cén mí-ádh a bhí ort in aon chor agus
é sin a dhéanamh?’*
‘Ach, a Mham,’ arsa Liam, ‘tá a fhios agat gur theastaigh bearradh gruaige go dóite uaim.’
‘Tá a fhios agam gur theastaigh ach tá do chuid gruaige loitithe agat,’ arsa Mam.
‘Caithfidh mé tú a thabhairt go dtí an ngruagaire anois díreach.’
Chuireadar orthu a gcasóga agus amach leo sa mhótar.
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AN GRUAGAIRE (Leagan Connachtach)
Bhí Liam sa seomra folctha agus é á réiteach féin le gabháil amach. Bhreathnaigh sé
sa scáthán.
‘Tá mo chuid gruaige i bhfad rófhada. Theastódh bearradh gruaige go géar uaim,’ a dúirt
sé leis féin. ‘Caithfidh mé siosúr a fháil.’
Chuartaigh Liam nó go bhfuair sé an siosúr. Ansin thosaigh sé ag gearradh a chuid
gruaige. Ar dtús ghearr sé ruainne den ghruaig ar chúl a chinn. Ansin ghearr sé ruainne
de mhullach a chinn.
Nuair a bhí an méid sin déanta aige bhreathnaigh Liam sa scáthán. Baineadh geit as.
‘Ó! Tá mo chuid gruaige millte agam!’ ar seisean. ‘Céard a dhéanfas mé anois?’
Bhí a fhios ag Liam go mbeadh Mam agus Daid le buile. Agus níos measa fós bheadh
a chuid cairde ag spochadh as. Ní raibh a fhios aige ó thalamh an domhain céard
a dhéanfadh sé.
Ansin chuimhnigh sé ar phlean.
‘Tá a fhios agam céard a dhéanfas mé. Ach theastódh scuab ghruaige agus slám glóthaí
uaim,’ ar sé.
Chuartaigh sé an tarraiceán nó go bhfuair sé glóthach agus scuab ghruaige. Chuimil sé
an ghlóthach isteach ina chuid gruaige. Ansin chíor sé í nó go raibh chuile ribe
sleamhain slíoctha.
‘Níl mé ródhona anois. B’fhéidir nach dtabharfaidh aon duine tada faoi deara,’ arsa Liam
leis féin.
Amach as an seomra folctha leis. Síos an staighre leis go ciúin.
Nuair a chonaic Cáit an rud a bhí Liam tar éis a dhéanamh lena chuid gruaige phléasc sí
amach ag gáire. Bhí Mam ag léamh an pháipéir.
‘Tá mise ag gabháil amach anois,’ arsa Liam.
‘Cá bhfuil tú ag gabháil?’ a d’fhiafraigh Mam agus leag sí uaithi an páipéar.
Bhí Mam le buile nuair a thug sí faoi deara an rud a bhí Liam tar éis a dhéanamh.
‘Tá do chuid gruaige millte agat!’ arsa Mam. ‘Cén sórt mí-ádh a bhí ort ar chor
ar bith?’*
‘Ach, a Mham,’ arsa Liam, ‘tá a fhios agat gur theastaigh bearradh gruaige uaim go géar.’
‘Tá a fhios agam gur theastaigh ach tá do chuid gruaige millte agat,’ arsa Mam.
‘Caithfidh mé tú a thabhairt chuig an ngruagaire anois láithreach.’
Chuir siad orthu a gcuid cótaí agus amach leo chuig an gcarr.
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S I O PA D Ó I R E A C H T

An Gruagaire
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● geallúint a thabhairt
● tuairisciú
● ceist a chur agus a fhreagairt
● pictiúr a tharraingt agus abairt a scríobh faoi

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ní dhéanfaidh mé a leithéid de rud go deo [choíche] arís.
2. [Beidh / Tá / Bhí] […(ainm) / gach uile dhuine [chuile dhuine / gach aon duine /
gach éinne / achan duine]] ag spochadh asam [ag magadh fúm].
3. Nach bhfuil sé sin níos fearr anois?
Tá. I bhfad Éireann [I bhfad i bhfad] níos fearr.

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 41 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 21)

C UR C HUIGE
Pléigh barr leathanach 41 in Mo Leabharsa.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse lena fháil amach cén áit, dar leis féin, nach bhféadfaidh
Liam dul amárach. Seinn an dlúthdhiosca.


AG AN GHRUAGAIRE (Leagan Ultach)
Mamaí:
An bhfeiceann tú cad é a rinne an rógaire beag seo lena chuid gruaige.
Tut! Tut! Tut!
Gruagaire: Cad é a rinne tú leat féin ar chor ar bith, a Liam? Seo, suigh síos
ar an chathaoir.
Liam:
Ó, ní thig liom a ghabháil chun na scoile amárach.
Gruagaire: Agus cad chuige nach dtig?
Liam:
Beidh achan duine ag magadh fúm.
Gruagaire: Ní bheidh siad. Beidh do chuid gruaige galánta fán am a bheas mise
críochnaithe.
Liam:
An bhfuil tú cinnte? Ní dhéanfaidh mé a leithéid de rud choíche arís.
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Gruagaire: Tá mé cinnte nach ndéanfaidh.
Amharc sa scáthán, a Liam. Nach bhfuil sé sin níos fearr anois?
Liam:
Tá. I bhfad i bhfad níos fearr. Ó, a Mhamaí, ní dhéanfaidh mé a leithéid de
rud choíche arís.
Mamaí:
Tá súil agam nach ndéanfaidh.


AG AN NGRUAGAIRE (Leagan Muimhneach)
Mam:
An bhfeiceann tú cad a dhein an rógaire beag so lena chuid gruaige.
Tut! Tut! Tut!
Gruagaire: Cad a dheinis leat féin in aon chor, a Liam? Seo, suigh síos ar an gcathaoir.
Liam:
Ní fhéadfaidh mé dul ar scoil amárach.
Gruagaire: Agus cad ina thaobh nach bhféadfá?
Liam:
Beidh gach éinne ag magadh fúm.
Gruagaire: Ní bheidh siad. Beidh do chuid gruaige go haoibhinn faoin am is go mbeidh
deireadh agamsa leat.
Liam:
An bhfuil tú siúráilte? Ní dhéanfaidh mé a leithéid de rud go deo arís.
Gruagaire: Táim siúráilte nach ndéanfair.
Féach isteach sa scáthán, a Liam. Anois … nach bhfuil sé sin níos fearr?
Liam:
Ó, tá! I bhfad Éireann níos fearr. Ó, a Mham, ní dhéanfaidh mé a leithéid de
rud go deo arís.
Mam:
Tá súil agam nach ndéanfair.


AG AN NGRUAGAIRE (Leagan Connachtach)
Mam:
An bhfeiceann tú céard a rinne an rógaire beag seo lena chuid gruaige.
Tut! Tut! Tut!
Gruagaire: Céard a rinne tú leat féin ar chor ar bith, a Liam? Seo, suigh síos ar an
gcathaoir.
Liam:
Ní fhéadfaidh mé a ghabháil chuig an scoil amárach.
Gruagaire: Agus cén fáth nach bhféadfaidh?
Liam:
Beidh chuile dhuine ag spochadh asam.
Gruagaire: Ní bheidh siad. Beidh do chuid gruaige go hálainn faoin am a mbeidh mise
críochnaithe.
Liam:
An bhfuil tú cinnte? Ní dhéanfaidh mé a leithéid de rud go deo arís.
Gruagaire: Tá mé cinnte nach ndéanfaidh.
Breathnaigh sa scáthán, a Liam. Nach bhfuil sé sin níos fearr anois?
Liam:
Tá. I bhfad Éireann níos fearr. Ó, a Mham, ní dhéanfaidh mé a leithéid de rud
go deo arís.
Mam:
Tá súil agam nach ndéanfaidh.
Dearbhaigh gur dóigh le Liam nach bhféadfaidh sé dul ar scoil.
Múin na heiseamláirí thuas.

186

Seinn an dlúthdhiosca arís agus iarr ar na daltaí na heiseamláirí a rá in éineacht leis
an dlúthdhiosca.
Pléigh ócáidí a bhféadfadh na daltaí na heiseamláirí thuas a úsáid. Meall iad chun
na heiseamláirí a úsáid ar na hócáidí sin.
Pléigh bun leathanach 41 in Mo Leabharsa. Pléigh ócáidí a ndúirt na daltaí féin ‘Ní dhéanfaidh
mé a leithéid de rud go deo [choíche] arís’. Iarr orthu pictiúr den ócáid sin a tharraingt sa
bhosca folamh agus an abairt a scríobh isteach sa bholgán cainte.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí a chéile a cheistiú faoi na hócáidí a ndúirt siad féin ‘Ní dhéanfaidh mé a

leithéid de rud go deo [choíche] arís’. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar an eolas a fuair siad
óna bpáirtí. Múin más gá:
D’inis …(ainm dalta) dom [Dúirt …(ainm dalta) liom] gur thug sé cic / buille do …(ainm
eile). Gheall sé [Thug sé geallúint] nach dtabharfadh sé cic dó arís.
D’inis …(ainm dalta) dom [Dúirt …(ainm dalta) liom] gur bhuail sé a dheartháir. Gheall
sé [Thug sé geallúint] nach mbuailfeadh sé arís é, etc.
 Ghlaoigh Mamaí ‘rógaire’ ar Liam sa sceitse thuas. An bhfuil focail eile Gaeilge ag na daltaí
a úsáidtear chun cur síos ar pháistí dána / ar dhaoine mímhúinte? Mar chuid den obair
bhaile iarr orthu a fháil amach an bhfuil aon fhocail mar seo ag a muintir.

187

S I O PA D Ó I R E A C H T

An Gruagaire
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● glaoch ar dhuine
● ordú a thabhairt
● léiriú gur gá rud éigin a dhéanamh
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
1. Feicim [Chím / Tchím] [cailín [girseach / gearrchaile] / buachaill [gasúr]] a bhfuil
gruaig [chatach [chasta] / dhíreach [shleamhain shlíoctha] / fhada / ghearr / rua /
dhonn / dhubh / fhionn] [uirthi / air].
2. A …(ainm dalta), caithfidh tú seasamh le mo thaobhsa [ag mo thaobhsa / in aice liomsa /
taobh liomsa].
3. Tá duine / beirt / triúr / ceathrar / …(uimhir phearsanta) i mo ghrúpasa.
4. An ormsa [An fúmsa / An fá dtaobh domhsa] atá tú ag caint? An ar [An faoi] …(ainm dalta)
atá tú ag caint?

Á ISEANNA
●

Pictiúir as irisleabhair a léiríonn stíleanna agus dathanna éagsúla gruaige

C UR C HUIGE
Pléigh na stíleanna gruaige atá ar na daoine sna pictiúir as na hirisleabhair.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Meall na daltaí chun í a úsáid agus iad ag cur síos
ar na daoine sna pictiúir.
Roghnaigh as an rang dalta a bhfuil gruaig dhonn air, dalta a bhfuil gruaig dhubh air, dalta
a bhfuil gruaig fhionn air agus dalta a bhfuil gruaig rua air (más ann dóibh) – na ‘captaein’.
Roghnaigh áit ar leith sa seomra do gach captaen acu le seasamh ann.
Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar an gcaptaen a bhfuil gruaig dhonn air cuireadh
a thabhairt, mar atá sa dara heiseamláir, do dhalta eile a bhfuil gruaig dhonn air seasamh
lena thaobh. Iarr ar na captaein eile an rud céanna a dhéanamh nó go mbíonn na daltaí
ar fad rangaithe de réir dhath a gcuid gruaige.
Pléigh an líon daoine atá sna grúpaí éagsúla. Múin an tríú heiseamláir thuas. Iarr ar na captaein
tuairisciú mar atá san eiseamláir sin.
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Múin an ceathrú heiseamláir thuas. Ansin imir cluiche ‘Feicim … le mo shúilín ghrinn’. Abair,
e.g. ‘Feicim [Chím / Tchím] cailín [girseach / gearrchaile] sa rang a bhfuil gruaig chatach
[gruaig chasta] rua uirthi.’ Freagróidh na daltaí mar atá sa cheathrú heiseamláir go dtí go
n-aimsítear an té atá i gceist. Iarr ar an dalta a aimsíonn an duine ceart d’áit a thógáil sa
chluiche.
(Nóta: Mar ullmhúchán do Cheacht 4 iarr ar na daltaí grianghraif díobh féin, nuair a bhí siad
an-óg, a thabhairt ar scoil.)

F ORLEATHNÚ
 Déan plé breise ar stíleanna gruaige le cabhair na bpictiúr as na hirisleabhair. Múin más gá:









Tá [trilseáin / gruaig spíceach / gruaig chatach [gruaig chasta] / gruaig shleamhain
shlíoctha [gruaig shlim shleamhain / gruaig dhíreach] / bréideanna] ar an mbuachaill
[ar an ghasúr] / ar an gcailín [ar an ghirseach / ar an ngearrchaile] / ar an bhfear [ar an fhear] /
ar an mbean [ar an bhean] seo.
Tá plait sa duine seo. [Tá an duine seo maol. / Tá plaitín scamhaite ar an duine seo. / Tá blagaid
ar an duine seo. / Tá an duine seo blagadach.] etc.
Déan leabhar gearrthóg ranga leis na pictiúir as na hirisleabhair agus le cabhair na ndaltaí
cum abairt do gach leathanach.
Ceistigh na daltaí faoin gcineál gruaige atá ar na daoine sa bhaile. An bhfuil a gcuid
gruaige féin cosúil le gruaig aon duine eile sa teaghlach? Múin más gá:
Tá mo chuidse gruaige [mo chuid gruaigese] an-chosúil [an-dealraitheach / mar an gcéanna /
thar a bheith cosúil / iontach cosúil] le gruaig …(ainm).
Níl sí cosúil ar chor ar bith [beag ná mór / in aon chor] le gruaig …(ainm).
Tá mo chuidse gruaige [mo chuid gruaigese] níos dírí / níos cataí [níos casta] / níos faide
/ níos giorra ná gruaig …(ainm).
An dtaitníonn a gcuid gruaige féin leis na daltaí? Cén fáth? Múin más gá ‘B’fhearr liom
dá [go] mbeadh gruaig … orm mar d’fhéadfainn [bheinn ábalta] … / ní chaithfinn
[níor ghá dom / ní bheadh orm] ….’
Cuir gruaig na gcarachtar in Séideán Sí i gcomparáid le chéile, e.g. ‘Tá gruaig [cuid gruaige]
Róisín níos faide ná gruaig [cuid gruaige] …(ainm).’
Pléigh ainmhithe agus na cineálacha gruaige / fionnaidh / cluimhrí / clúimh a bhíonn
orthu.
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S I O PA D Ó I R E A C H T

An Gruagaire
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● frásaí a cheangal le pictiúir
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● leibhéal dóchúlachta a léiriú agus fiosrú faoi

E ISEAMLÁIRÍ
1. An raibh do chuidse gruaige [do ghruaigse / do chuid gruaigese] fada nuair a bhí tú
[nuair a bhís] beag, a …(ainm)?
Bhí / Ní raibh.
2. Cén dath a bhí ar do chuid gruaige [Cén dath gruaige a bhí ort] nuair a bhí tú
[nuair a bhís] beag?
(Dath) fionn / (Dath) rua / (Dath) donn / (Dath) dubh.
3. Déarfainn gurb é / gurb í …(ainm dalta) atá ann. An tú [An tusa] (atá ann), a …
(ainm an dalta)?
Is mé. / Ní mé.

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 42 in Mo Leabharsa
Greamaitheoirí as Mo Leabharsa (lár an leabhair)
Na grianghraif a thug na daltaí ar scoil

C UR C HUIGE
Pléigh na stíleanna gruaige atá ar na daoine sna pictiúir ar leathanach 42 in Mo Leabharsa. Léigh
leis na daltaí na frásaí ar na greamaitheoirí i lár an leabhair. Iarr orthu na greamaitheoirí
a bhaint amach ansin agus iad a ghreamú leis an bpictiúr cuí ar leathanach 42.
Múin na heiseamláirí thuas.
Measc le chéile na grianghraif a thug na daltaí ar scoil. Taispeáin iad ceann ar cheann don rang.
Iarr ar dhaltaí aonair an duine a cheapann siad atá sa ghrianghraf a cheistiú mar atá sa chéad
agus sa dara heiseamláir. Ansin iarr orthu a thomhas cé atá sa ghrianghraf mar atá sa tríú
heiseamláir agus ceist a chur ar an duine sin.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh níochán gruaige leis na daltaí – an dtaitníonn sé leo? Múin más gá:

Tá an ghráin (shíoraí [dhearg]) agam air.
Is fuath le mo chroí [liom] é.
Ní chuireann sé as dom. [Ní chuireann sé isteach ná amach orm. / Is cuma liom faoi.]
 Pléigh cuairt a thug na daltaí ar an ngruagaire. An fear nó bean a bhí ann? Cé a bhí
in éineacht leo? Múin más gá:
D’úsáid an gruagaire triomadóir agus scuab ghruaige nuair a bhí sé / sí ag triomú
mo chuid gruaige [mo ghruaig].
Chuir sé / sí glóthach i mo chuid gruaige [i mo ghruaig].
Thaispeáin sé / sí an stíl gruaige dom sa scáthán nuair a bhí sé / sí críochnaithe, etc.
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S I O PA D Ó I R E A C H T

An Gruagaire
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le dán agus pictiúr a chríochnú
● smaoineamh a chur chun cinn
● leagan nua de dhán a chumadh

Á ISEANNA
●

Leathanach 43 agus 44 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an dán ‘Jimín’ (cúrsa na Naíonán Mór agus leathanach 291 sa leabhar seo).
Chuir Jimín beag taos fiacla,
Ina chuid gruaige aréir.
Nuair a dhúisigh sé ar maidin,
Bhí GRUAIG CHATACH air!

Iarr ar na daltaí an dán a aithris.
Pléigh leathanach 43 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí an dán a léamh agus an pictiúr de Jimín
a chríochnú.
Pléigh leathanach 44 in Mo Leabharsa.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun dhá ghné den dán a athrú – an t-ábhar a chuir Jimín
ina chuid gruaige agus an saghas gruaige a bhí air nuair a dhúisigh sé ar maidin. Pléigh
na rudaí a d’fhéadfadh sé a chur ina chuid gruaige, e.g. péint / plúr / subh / gliú / caife.
Iarr ar na daltaí focail an dáin a athrú dá réir, e.g:
Chuir Jimín beag péint
Ina chuid gruaige aréir.
Nuair a dhúisigh sé ar maidin,
Bhí GRUAIG BHÁNDEARG air!

Iarr ar na daltaí a rogha focal a scríobh sa spás cuí agus pictiúr a tharraingt chun an dán
a léiriú. Iarr ar roinnt daltaí a ndánta a léamh don rang.
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F ORLEATHNÚ
 Faigh amach cé hiad na daltaí ar mhaith leo a bheith ina ngruagairí agus cén fáth. Múin

más gá ‘Ba mhaith liom a bheith i mo ghruagaire mar go bhféadfainn [go dtiocfadh liom]
dathanna deasa / dathanna aite [aisteacha / iontacha] a chur i mo ghruaig [i mo chuid gruaige]
féin / i ngruaig mo chairde,’ ‘Ba mhaith liom a bheith i mo ghruagaire mar gur maith
liom a bheith ag feistiú [ag cóiriú] gruaige / mar go bhfuil m’aintín ina gruagaire,’ etc.
 Pléigh an tábhacht a bhaineann le glaineacht agus sláinte ghruaige.
 Más gruagaire duine de na tuismitheoirí iarr air / uirthi teacht chun cainte leis an rang.
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S I O PA D Ó I R E A C H T

An Gruagaire
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● cead a lorg, a thabhairt agus a dhiúltú
● gearán a dhéanamh
● taitneamh a bhaint as cluiche

E ISEAMLÁIRÍ
1. An ligfidh tú [trasna na habhann / amach] mé / sinn [muid]?
Ligfidh mé [Ligfead] trasna aon duine a bhfuil [aon duine le] …(dath gruaige /
stíl ghruaige) air. / Ligfidh (mé) [Ligfead]. / Ní ligfidh (mé) [Ní ligfead].
2. Ní ligfidh …(ainm dalta / ainmneacha daltaí) dom imirt [spraoi / súgradh /
cuideachta a dhéanamh] leis / léi / leo.

Á ISEANNA
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 14)
Píosa cailce

C UR C HUIGE
Seinn an dlúthdhiosca agus múin an t-amhrán.

SEACHAIN

AN

CROGALL! (Fonn: Skip to my Lou)

Tá crogall san uisce,
Nach gránna é!
Itheann sé páistí,
Le haghaidh an tae.
Dia duit, a chrogaill,
Ná maraigh mé!
An ligfidh tú trasna na habhann mé?

Múin na heiseamláirí thuas. Meall na daltaí chun an chéad eiseamláir a úsáid agus iad ag lorg
do chead dul in áit éigin. Meall iad chun an dara heiseamláir a úsáid agus iad ag gearán
faoi dhalta nach n-imreoidh leo.
Úsáid cailc chun dhá líne chomhthreomhara a tharraingt sa chlós chun ‘abhainn’ a dhéanamh.
Múin rialacha an chluiche.
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RIALACHA
1. Roghnaigh dalta le bheith ina chrogall. Seasfaidh an crogall i lár na habhann.
2. Seasfaidh na daltaí eile ar fad ar thaobh amháin den abhainn agus canfaidh siad
an t-amhrán.
3. Ag deireadh an amhráin roghnóidh an crogall na daltaí a ligfidh sé trasna, de réir
an chineáil ghruaige atá orthu. Déarfaidh sé, e.g. ‘Ligfidh mé [Ligfead] trasna aon duine
a bhfuil [aon duine le] gruaig dhíreach [shleamhain shlíoctha / shlim shleamhain] air.’
4. Trasnóidh na daltaí sin an abhainn.
5. Déarfaidh na daltaí atá fágtha le chéile ‘An ligfidh tú trasna na habhann sinn [muid]?’
Freagróidh an crogall ‘Ní ligfidh (mé) [Ní ligfead]’.
6. Déanfaidh na daltaí sin iarracht dul thar an gcrogall go dtí an taobh eile den abhainn.
Déanfaidh an crogall iarracht breith orthu.
7. Caithfidh na daltaí a mbeireann an crogall orthu éirí as an gcluiche.
8. Leantar leis an gcluiche go dtí nach mbíonn ach aon dalta amháin fágtha.
9. Is é an dalta atá fágtha an crogall nua don chéad chluiche eile.

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh daltaí chun rialacha an chluiche thuas a mhíniú do dhaltaí as rang eile.

Múin más gá ‘Caithfidh an crogall seasamh i lár na habhann. Ligfidh sé trasna cuid
de na páistí [leanaí / gasúir / daoine beaga]. Déanfaidh an crogall a mhíle dícheall breith
ar na páistí [leanaí / gasúir / daoine beaga] eile. Déanfaidh siadsan iarracht éalú uaidh /
dul ar ais [thar n-ais],’ etc.
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S I O PA D Ó I R E A C H T

An Gruagaire
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

Ba cóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● gá a léiriú
● míshásamh a léiriú
● abairtí a léamh
● abairtí a cheangal le pictiúir
● pictiúr a tharraingt agus abairt a scríobh faoi

E ISEAMLÁIRÍ
1. Theastódh … go géar [go dóite] uaim / uait / uaidh / uaithi. [Bheadh … de dhíth orm /
ort / air / uirthi go géar.]
2. Tá mo … millte [loite / loitithe] agam.

Á ISEANNA
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 8)
An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 2, Rian 21)
Leathanach 45 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘An Gruagaire’ (Ceacht 1). Stop an dlúthdhiosca / stop ag léamh anois
agus arís agus fiafraigh de na daltaí cad é an chéad rud eile a tharla.
Téigh siar ar an sceitse ‘Ag an nGruagaire’ (Ceacht 2). Roghnaigh dalta amháin chun páirt
Liam a ghlacadh. Iarr ar an dalta seo páirt Liam a aithris in éineacht leis an dlúthdhiosca agus
na geáitsí cuí a chur leis.
Múin na heiseamláirí thuas. Meall na daltaí chun iad a úsáid go rialta sa rang / sa chlós.
Léigh agus pléigh leathanach 45 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí gach abairt a cheangal
leis an bpictiúr cuí. Iarr orthu ansin a rogha abairte a scríobh i mbun an leathanaigh agus
pictiúr a chur leis.
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F ORLEATHNÚ
 Inis an scéal ‘Dhá Chluas Capaill ar Labhraí Loingseach’ don rang nó léigh an leagan le

hEithne Ní Ghallchobhair (Cló Mhaigh Eo – ISBN 1-899922-25-3). Iarr ar dhaltaí aonair
an scéal a insint ina bhfocail féin.
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MÉ FÉIN

An Dochtúir
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus eolas a bhaint as
● tomhas a dhéanamh

Á ISEANNA
●
●

An scéilín ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 9)
Pictiúrchárta 10 agus 11

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil Liam agus Cáit réitithe don scoil ach nach bhfuil tásc ná tuairisc
ar Eoin. Pléigh pictiúrchárta 10. Cén fáth, dar leis na daltaí, nach bhfuil Eoin réitithe don scoil
fós? Pléigh a dtuairimí. Abair leo go gcaithfidh siad éisteacht leis an scéilín chun teacht ar an
bhfreagra.
Inis / léigh an scéilín nó seinn an dlúthdhiosca ag taispeáint na bpictiúrchártaí duit sna
háiteanna cuí.
Pléigh an scéilín leis na daltaí. Ar thomhais aon duine acu roimh ré go raibh Eoin tinn?
Ar chaill aon daltaí laethanta ón scoil le déanaí de bharr tinnis? Iarr orthu cur síos a dhéanamh
ar an rud a tharla sa bhaile an mhaidin áirithe sin.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar uair a raibh siad an-tinn. Múin más gá:

Nuair a bhí an bhruitíneach / an deilgneach / an plucamas / an fliú orm bhí mé
[bhíos] lag / tuirseach / cráite / préachta [leata / stromptha] leis an bhfuacht [leis an
fhuacht] / gan fuinneamh / gan bhrí / ag cur allais [báite in allas / báite le hallas].
Bhí pianta cnámh / fiabhras orm.
Bhraith mé [Bhraitheas / Mhothaigh mé / D’airigh mé] go hainnis [uafásach / go dona].
Bhí teocht [teas fola / fiabhras] orm, etc.
 Pléigh ionaid éagsúla oibre an dochtúra agus na banaltra. Múin más gá ‘Oibríonn
dochtúirí / banaltraí in ionaid sláinte / i gclinicí / in ospidéil / i dtithe banaltrais
[i dtithe altranais],’ etc.
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ÉIRIGH, A EOIN! (Leagan Ultach)
Bhí Liam agus Cáit ag déanamh réidh le gabháil chun na scoile. Ach ní raibh iomrá
ar bith ar Eoin. Isteach le Mamaí ina sheomra codlata. Bhí Eoin sa leaba go fóill.
‘Éirigh, a Eoin!’ arsa Mamaí. ‘Amach as an leaba leat nó beidh tú mall don scoil.’
‘Ach níl mé ábalta éirí, a Mhamaí,’ arsa Eoin. ‘Tá mé iontach tinn.’
‘Agus cad é fá Dhia atá ort?’ a d’fhiafraigh Mamaí.
‘Tá mo sceadamán nimhneach agus tá pian i mo cheann,’ arsa Eoin.
‘Bhuel, b’fhearr duit fanacht sa leaba, mar sin,’ arsa Mamaí.
Nuair a bhí Liam agus Cáit ar shiúl chun na scoile tháinig Mamaí ar ais leis an
teirmiméadar. Chuir sé isteach uirthi nuair a thug sí fá deara go raibh teocht ar Eoin.
‘Tá teocht ort ceart go leor,’ ar sise. ‘B’fhearr domh tú a thabhairt chuig an dochtúir.’
‘Ach níl mé ag iarraidh a ghabháil chuig an dochtúir,’ arsa Eoin.
‘Ná bí leanbaí,’ arsa Mamaí.
Chuaigh Mamaí amach agus scairt sí ar an ionad sláinte.
‘Caithfidh muid deifre a dhéanamh,’ ar sise le hEoin nuair a tháinig sí ar ais. ‘Tá coinne
againn leis an dochtúir ar a deich.’
‘Ach níl mé ag iarraidh a ghabháil chuig an dochtúir,’ arsa Eoin. ‘Tá eagla orm roimhe.’
‘Agus cad chuige a mbeadh eagla ar dhuine ar bith roimh an dochtúir?’ a d’fhiafraigh
Mamaí de.
‘Eagla go dtabharfadh sé instealladh domh,’ a d’fhreagair Eoin.
‘Tá mé cinnte nach mbeidh feidhm ar bith le hinstealladh,’ arsa Mamaí. ‘Déan deifre
anois. Tá an choinne againn ar a deich.’
Bhí sé chóir a bheith a deich a chlog nuair a bhain siad amach an t-ionad sláinte. Duine
amháin a bhí rompu sa tseomra feithimh agus ní raibh sé i bhfad gur scairt an rúnaí
ar Eoin.


ÉIRIGH, A EOIN! (Leagan Muimhneach)
Bhí Liam agus Cáit ullamh chun scoile. Ach ní raibh tásc ná tuairisc ar Eoin. Isteach
le Mam ina sheomra codlata. Bhí Eoin fós sa leaba.
‘Éirigh, a Eoin!’ a dúirt Mam. ‘Éirigh go tapaidh, nó beidh tú déanach don scoil.’
‘Ach nílim ábalta éirí, a Mham,’ arsa Eoin. ‘Táim ag braistint go hainnis.’
‘Agus cad atá ort?’ a d’fhiafraigh Mam.
‘Tá scornach thinn orm agus tá pian i mo cheann,’ arsa Eoin.
‘Bhuel, b’fhearr duit fanacht sa leaba, mar sin,’ arsa Mam.
Nuair a bhí Liam agus Cáit imithe ar scoil tháinig Mam thar n-ais leis an dteirmiméadar.
Bhí sí imníoch nuair a thug sí faoi ndeara go raibh teocht ar Eoin.
‘Tá teocht ort ceart go leor,’ ar sise. ‘B’fhearr dom tú a thabhairt go dtí an ndochtúir.’
‘Ach ní theastaíonn uaim dul go dtí an ndochtúir,’ arsa Eoin.
‘Cuir uait an pheataireacht,’ arsa Mam.
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Amach le Mam agus ghlaoigh sí ar an ionad sláinte.
‘Caithfimid deabhadh a dhéanamh,’ ar sise le hEoin nuair a tháinig sí thar n-ais.
‘Tá coinne againn leis an ndochtúir ar a deich.’
‘Ach ní theastaíonn uaim dul go dtí an ndochtúir,’ arsa Eoin. ‘Tá eagla orm roimis.’
‘Agus cad ina thaobh go mbeadh eagla ar éinne roimis an ndochtúir?’ a d’fhiafraigh Mam
de.
‘Ar eagla go dtabharfadh sé instealladh dom,’ a d’fhreagair Eoin.
‘Táim siúráilte nach mbeidh aon ghá le hinstealladh,’ arsa Mam. ‘Corraigh ort anois.
Tá an choinne againn ar a deich.’
Bhí sé geall leis a deich a chlog nuair a bhaineadar amach an t-ionad sláinte. Duine
amháin a bhí rompu sa tseomra feithimh agus níorbh fhada gur ghlaoigh an rúnaí
ar Eoin.


ÉIRIGH, A EOIN! (Leagan Connachtach)
Bhí Liam agus Cáit réitithe le gabháil chuig an scoil. Ach ní raibh tásc ná tuairisc
ar Eoin. Isteach le Mam ina sheomra codlata. Bhí Eoin fós sa leaba.
‘Éirigh, a Eoin!’ a dúirt Mam. ‘Éirigh go beo, nó beidh tú deireanach ag an scoil.’
‘Ach ní féidir liom éirí, a Mham,’ arsa Eoin. ‘Tá mé ag aireachtáil go dona.’
‘Agus céard atá ort?’ a d’fhiafraigh Mam.
‘Tá muineál tinn orm agus tá pian i mo chloigeann,’ arsa Eoin.
‘Bhuel, b’fhearr duit fanacht sa leaba, mar sin,’ arsa Mam.
Nuair a bhí Liam agus Cáit imithe chuig an scoil tháinig Mam ar ais leis an
teirmiméadar. Bhí sí imníoch nuair a thug sí faoi deara go raibh teocht ar Eoin.
‘Tá teocht ort ceart go leor,’ ar sise. ‘B’fhearr dom tú a thabhairt chuig an dochtúir.’
‘Ach níl mé ag iarraidh a ghabháil chuig an dochtúir,’ arsa Eoin.
‘Ná bí ag peataireacht,’ arsa Mam.
Amach le Mam gur ghlaoigh sí ar an ionad sláinte.
‘Caithfidh muid deifir a dhéanamh,’ ar sise le hEoin nuair a tháinig sí ar ais. ‘Tá coinne
againn leis an dochtúir ag a deich.’
‘Ach níl mé ag iarraidh a ghabháil chuig an dochtúir,’ arsa Eoin. ‘Tá faitíos orm roimhe.’
‘Agus tuige a mbeadh faitíos ar aon duine roimh an dochtúir?’ a d’fhiafraigh Mam de.
‘Faitíos go dtabharfadh sé instealladh dom,’ a d’fhreagair Eoin.
‘Tá mé cinnte nach mbeidh gá ar bith le hinstealladh,’ arsa Mam. ‘Déan deifir anois. Tá
an choinne againn ag a deich.’
Bhí sé beagnach a deich a chlog nuair a shroicheadar an t-ionad sláinte. Duine amháin
a bhí rompu sa seomra feithimh agus ní raibh sé i bhfad gur ghlaoigh an rúnaí ar Eoin.
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MÉ FÉIN

An Dochtúir
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● abairtí a léamh
● mothúcháin a léiriú
● abairtí a chríochnú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tá [eagla [faitíos / scanradh] / ocras / tart / ríméad [áthas / gliondar / lúcháir]] / air /
uirthi / orthu.
2. Bhí [eagla [faitíos / scanradh] / ocras / tart / ríméad [áthas / gliondar / lúcháir]] / orm
nuair a … / mar go [mar gur] ….

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 46 in Mo Leabharsa
An scéilín ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 9)

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 46 in Mo Leabharsa leis na daltaí. Pléigh na mothúcháin atá léirithe
sna pictiúir.
Múin an chéad eiseamláir thuas.
Mínigh do na daltaí go raibh ceann de na mothúcháin seo luaite sa scéilín a chuala siad inné.
Caithfidh siad éisteacht go haireach leis an scéilín anois chun a fháil amach cén mothúchán
a bhí luaite. Seinn an dlúthdhiosca.
Dearbhaigh an freagra – eagla.
Múin an dara heiseamláir thuas. Pléigh ócáidí a raibh na mothúcháin seo ag na daltaí féin.
Iarr ar na daltaí an abairt ag bun an leathanaigh in Mo Leabharsa a chríochnú agus pictiúr
d’aghaidh Eoin a tharraingt sa bhosca beag.
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F ORLEATHNÚ
 Roinn na daltaí ina ngrúpaí. Iarr ar gach grúpa mothúchán amháin a roghnú agus sceitse

a bhunú air. Tabhair deis do na grúpaí a gcuid sceitsí a léiriú don rang.
 Iarr ar na daltaí an scéilín ‘Éirigh, a Eoin’ a insint mar a d’inseodh Eoin féin é. Tosóidh dalta
amháin, e.g. ‘Nuair a dhúisigh mé [Nuair a dhúisíos / Nuair a mhúscail mé] ar maidin bhí mé
ag aireachtáil [ag brath / ag braistint / ag mothú] uafásach [go holc / go hainnis / go dona].’
Cuirfidh na daltaí eile leis an scéal duine ar dhuine go dtí deireadh an scéil.
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MÉ FÉIN

An Dochtúir
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● abairt a chríochnú
● easpa sláinte a léiriú
● dóchas a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Táim [Tá mé] ag aireachtáil [ag brath / ag braistint / ag mothú] go dona [tinn / breoite /
go hainnis / uafásach / go holc]. [Tá mé iontach tinn.] / Nílim [Níl mé] ag aireachtáil
[ag brath / ag braistint / ag mothú] go maith. [Nílim ar fónamh.]
2. Is gearr [Is gairid / Ní fada / Ní bheidh sé i bhfad] go dtí go mbeidh biseach ort
[go mbeidh feabhas ort / go mbeidh tú (tagtha) chugat féin arís / go rachaidh tú i bhfeabhas /
go raghaidh tú i bhfeabhas / go mbeidh tú ar do sheanléim arís].

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 47 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 22)

C UR C HUIGE
Iarr ar na daltaí leathanach 47 in Mo Leabharsa a oscailt agus na poncanna a cheangal. Pléigh
na pictiúir.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht anois le sceitse den rud a tharla nuair
a chuaigh Eoin chuig an dochtúir. Abair leo go bhfuil dhá rud ar an leathanach in Mo Leabharsa
a dúirt an dochtúir le Mamaí a cheannach d’Eoin. Iarr orthu  a chur sna boscaí cuí agus iad
ag éisteacht leis an dlúthdhiosca. Seinn an dlúthdhiosca.
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AG AN DOCHTÚIR
Dochtúir:
Eoin agus Mamaí:
Dochtúir:
Eoin:
Dochtúir:
Eoin:
Dochtúir:
Eoin:
Dochtúir:
Eoin:
Dochtúir:

Mamaí:
Dochtúir:
Mamaí:
Dochtúir:
Eoin:

(Leagan Ultach)
Dia daoibh.
Dia is Muire duit.
Anois, cad é mar atá tú inniu, a Eoin?
Tá mé iontach tinn.
Agus cad é go díreach atá ort?
Tá mo sceadamán nimhneach agus tá pian i mo cheann.
Ó, tá sin ar go leor daoine óga fá láthair. Fan go bhfeicfidh muid.
Foscail do bhéal agus abair ‘á’.
Á…
Tá sin go breá. Tá teas fola ort ceart go leor ach ní amharcann
do sceadamán ró-olc.
An gcaithfidh tú instealladh a thabhairt domh?
Ní chaithfidh. Ceannóidh do Mhamaí buidéal leighis duit i siopa
an phoitigéara agus ní bheidh sé i bhfad go dtí go mbeidh biseach
ort.
Ar cheart domh é a ligean amach chun na scoile amárach?
Ná lig amach é. Coinnigh sa bhaile cúpla lá eile é.
Ceart go leor. Slán anois agus go raibh maith agat.
Slán agus go raibh maith agat féin. Cuimhnigh anois uachtar reoite
a cheannach d’Eoin chomh maith leis an bhuidéal leighis.
Go raibh maith agat, a dhochtúir. Tá dúil mhór agam in uachtar
reoite.


AG AN NDOCHTÚIR (Leagan Muimhneach)
Dochtúir:
Dia daoibh.
Eoin agus Mam:
Dia is Muire duit.
Dochtúir:
Anois, conas atá tusa inniu, a Eoin?
Eoin:
Táim ag braistint go hainnis.
Dochtúir:
Agus cad é go díreach atá ort?
Eoin:
Tá scornach thinn orm agus tá pian i mo cheann.
Dochtúir:
Ó, tá sé sin ar chuid mhaith daoine óga faoi láthair. Fan go bhfeice
mé. Oscail do bhéal agus abair ‘á’.
Eoin:
Á…
Dochtúir:
Déanfaidh san. Tá teocht ort ceart go leor ach ní fhéachann
do scornach ró-olc.
Eoin:
An gcaithfidh tú instealladh a thabhairt dom?
Dochtúir:
Ní chaithfead. Ceannóidh do Mham buidéal leighis duit i siopa
an phoitigéara agus ní fada go mbeidh feabhas ort.
Mam:
Ar cheart dom é a scaoileadh ar scoil amárach?
Dochtúir:
Ná dein. Coinnigh ag baile cúpla lá eile é.
Mam:
Maith go leor. Slán anois agus go raibh maith agat.
Dochtúir:
Slán agus go raibh maith agat féin. Ná dearmad uachtar reoite
a cheannach d’Eoin chomh maith leis an mbuidéal leighis.
Eoin:
Go raibh maith agat, a dhochtúir. Is breá liom uachtar reoite.
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AG AN DOCHTÚIR
Dochtúir:
Eoin agus Mam:
Dochtúir:
Eoin:
Dochtúir:
Eoin:
Dochtúir:
Eoin:
Dochtúir:
Eoin:
Dochtúir:
Mam:
Dochtúir:
Mam:
Dochtúir:
Eoin:

(Leagan Connachtach)
Dia daoibh.
Dia is Muire duit.
Anois, cén chaoi a bhfuil tusa inniu, a Eoin?
Tá mé ag aireachtáil go dona.
Agus céard go díreach atá ort?
Tá muineál tinn orm agus tá pian i mo chloigeann.
Ó, tá sé sin ar go leor daoine óga faoi láthair. Fan go bhfeicfidh
muid. Oscail do bhéal agus abair ‘á’.
Á…
Déanfaidh sé sin. Tá teocht ort ceart go leor ach ní bhreathnaíonn
do scornach ródhona.
An gcaithfidh tú instealladh a thabhairt dom?
Ó, ní chaithfidh. Ceannóidh do Mham buidéal leighis duit i siopa an
phoitigéara agus ní bheidh sé i bhfad go mbeidh biseach ort.
Ar cheart dom é a ligean chuig an scoil amárach?
Ná déan. Coinnigh sa mbaile cúpla lá eile é.
Ceart go leor. Slán anois agus go raibh maith agat.
Slán agus go raibh maith agat féin. Cuimhnigh anois uachtar reoite
a cheannach d’Eoin chomh maith leis an mbuidéal leighis.
Go raibh maith agat, a dhochtúir. Taitníonn uachtar reoite thar cionn
liom.

Seinn an dlúthdhiosca arís más gá. Dearbhaigh go bhfuil  curtha ag na daltaí leis na rudaí
cearta – an buidéal leighis agus an t-uachtar reoite.
Léigh an abairt ag bun an leathanaigh leis na daltaí. Iarr orthu na focail chearta a scríobh sna
bearnaí.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Meall na daltaí chun an eiseamláir seo a úsáid má bhraitheann
siad tinn le linn dóibh a bheith ar scoil.
Múin an dara heiseamláir thuas. Meall na daltaí chun an eiseamláir seo a rá le daltaí
nach mbraitheann go maith.

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh triúr chun an sceitse thuas a chur i láthair don rang. Iarr orthu cur leis an

sceitse, e.g. Mam agus Eoin ag ceannach an bhuidéil leighis agus an uachtair reoite.
 Léigh agus pléigh an leabhar Tomás ag an Dochtúir le Gunilla Wolde (An Gúm).
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MÉ FÉIN

An Dochtúir
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le dán agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le dán agus eolas a bhaint as
● tuairisciú
● leagan nua de dhán a chumadh
● dán a léamh
● comhbhá a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ghortaigh sé / sí a g(h)lúin / a c(h)os [a c(h)ois] / a lámh [a láimh] / a rúitín
[a (h)alt] / cúl a c(h)inn / a g(h)ualainn / a (h)ordóg /a (h)uillinn / a d(h)roim.
2. Cad [Cad é / Céard] a tharla duit [a thit amach / a d’imigh ort / a d’éirigh duit]?

Á ISEANNA
●
●

An dán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 5)
Leathanach 48 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí gur ghortaigh Cití í féin. Iarr orthu éisteacht go cúramach leis an dán
lena fháil amach cén chuid den chorp a ghortaigh sí. Seinn an dlúthdhiosca nó abair an dán.
(Nóta: I gcanúint bhunaidh a chumtha (mar atá sé ar an dlúthdhiosca) atá an dán scríofa
in Mo Leabharsa. Más mian leis an múinteoir d’fhéadfadh sé an dán a chur in oiriúint
do Ghaeilge an cheantair.)

AR MAIDIN
‘Cad é a tharla duit, a Chití?’
A d’fhiafraigh Mamaí di ar maidin.
‘Ghortaigh mé mo chos,’ ar sí,
‘Is ní bheidh mé ’gabháil ar scoil.’
‘Cad é a tharla duit, a Chití?’
A d’fhiafraigh Daidí di ar maidin.
‘Ghortaigh mé mo lámh,’ ar sí,
‘Is ní bheidh mé ’gabháil ar scoil.’
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‘Cad é a tharla duit, a Chití?’
A d’fhiafraigh Pól di ar maidin.
‘Ghortaigh mé mo ghlúin,’ ar sí,
‘Is ní bheidh mé ’gabháil ar scoil.’
Ghortaigh tú do chos.
Ghortaigh tú do ghlúin.
Ghortaigh tú do lámh,
Is beidh tú ’gabháil ar scoil!

Dearbhaigh gur ghortaigh sí a cos, a lámh agus a glúin.
Pléigh an dán leis na daltaí.
Meall na daltaí chun an dán a aithris agus geáitsí cuí a chur leis.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Iarr ar bhuachaill agus ar chailín teacht os comhair an ranga
agus ligean orthu gur thit siad agus gur ghortaigh siad ball coirp éigin. Tomhaisfidh na daltaí
eile cad a ghortaigh siad mar atá sa chéad eiseamláir.
Léigh agus pléigh leathanach 48 in Mo Leabharsa. Cuir na daltaí ag obair ina mbeirteanna agus
iarr orthu focail eile a chur in áit ‘mo chos’ agus ‘mo lámh’ sa chéad véarsa agus sa dara véarsa.
Cabhraigh leo más gá.
Iarr ar roinnt beirteanna a ndán nua a aithris don rang.
Múin an dara heiseamláir thuas. Meall na daltaí chun í a úsáid nuair a bhíonn dalta eile ag gol
/ trína chéile / bacach, etc.
(Nóta: Iarr ar na daltaí pictiúir as irisleabhair, a léiríonn slite beatha éagsúla, a thabhairt
ar scoil le haghaidh Cheacht 5.)
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhalta aonair ligean air gurb é féin Cití agus scéal an dáin thuas a insint mar

a d’inseodh Cití é. Múin más gá ‘Níor theastaigh uaim [Ní raibh mé ag iarraidh] dul
[a ghabháil] ar scoil [chun na scoile] Dé Luain seo caite [seo chuaigh thart / seo d’imigh thart]
mar [toisc / (as) siocair] …. Thug Mamaí faoi deara go raibh mé [go rabhas] bacach agus
d’fhiafraigh sí díom [chuir sí ceist orm] cad [céard / cad é] a bhí orm. Dúirt mé [Dúrt] léi
gur ghortaigh mé [gur ghortaíos] mo chos [mo chois],’ etc.
 Pléigh cur i gcéill. Múin más gá:
Cheap [Shíl] …(ainm) go raibh mé [go rabhas] gortaithe ach ní raibh mé
[ní rabhas] ach ag ligint orm [ag cur i gcéill].
D’éirigh / [Bhíos ábalta] Níor éirigh liom [Ní rabhas ábalta] dallamullóg
a chur ar …(ainm).
Is deacair dallamullóg a chur ar Mhamaí [ar Mhama / ar Mham] / ar Dhaidí
[ar Dheaide / ar Dhaid] / ar Mhamó [ar Neain / ar Mhóraí] / ar Dhaideo
[ar Ghraindea] / ar an múinteoir [ar an mhúinteoir].
 Ar tharla drochthimpiste do dhuine de na daltaí? Iarr orthu cur síos air.
 Léigh an leabhar Ruairí san Ospidéal le Colmán Ó Raghallaigh (Cló Mhaigh Eo – ISBN
1-8999-22-14-8).
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MÉ FÉIN

An Dochtúir
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● slite beatha a ainmniú
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● tomhas a dhéanamh
● tuairim a léiriú
● comparáid a dhéanamh
● abairtí a léamh
● abairtí a chríochnú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tomhais cé (hé) mise? [Tomhais cé mé féin?]
An dochtúir / feirmeoir / gruagaire / fear poist tú? [Dochtúir / Feirmeoir / Gruagaire /
Fear poist tú, ab ea?]
Is ea / Ní hea.
2. Bhí an tomhas / an ceann sin deacair / an-deacair / furasta [fuirist / éasca / réidh] /
an-fhurasta [an-fhuirist / an-éasca].
3. Bhí an tomhas / an ceann a bhí ag …(ainm dalta) níos fusa / níos deacra ná an
tomhas / an ceann a bhí ag …(ainm dalta eile).

Á ISEANNA
●
●
●

An Leabhairín Mo Chuid Oibre (cúrsa na Naíonán Mór)
Pictiúir as irisleabhair, etc, a léiríonn slite beatha éagsúla, a thug na daltaí ar scoil
Leathanach 49 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh an Leabhairín agus na pictiúir as na hirisleabhair.
Múin an chéad eiseamláir thuas.
Imir cluiche ‘Cé hé mise?’ Tabhair dalta os comhair an ranga agus lig dó pictiúr a roghnú gan
ligean do na daltaí eile é a fheiceáil. Abair leis mím a dhéanamh chun an pictiúr a léiriú.
Ansin déarfaidh sé ‘Tomhais cé (hé) mise?’ [Tomhais cé mé féin?] Tomhaisfidh na daltaí eile,
e.g. ‘An dochtúir tú? [Dochtúir tú, ab ea?] Déarfaidh sé ‘Is ea / Ní hea’. Glacfaidh
an dalta a thomhais i gceart áit an dalta atá os comhair an ranga.
Múin an dara heiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar an gcluiche mar atá
san eiseamláir sin.
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Imir an cluiche cúpla babhta eile.
Múin an tríú heiseamláir thuas. Iarr ar na daltaí na tomhais a cuireadh a chur i gcomparáid.
Léigh agus pléigh leathanach 49 in Mo Leabharsa leis na daltaí. Iarr orthu na habairtí a chríochnú
agus na pictiúir a tharraingt. Iarr ar dhaltaí aonair a n-abairtí a léamh.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh slite beatha thuismitheoirí agus ghaolta éagsúla na ndaltaí agus cá mbíonn siad ag

obair. Múin más gá:
Is … é Daidí. [… is ea mo Mhama. / Tá Mam ina …. / … atá i Mam.]
Is … í Mamaí. [… is ea mo Dheaide. / Tá Daid ina …. / … atá i nDaid.]
Iarr orthu pictiúr a tharraingt a léiríonn slí bheatha athar / máthar / aintín / uncail
agus abairt a scríobh faoi. Cuir ina mbeirteanna iad ag léamh na n-abairtí dá chéile.
 Ceistigh na daltaí faoi cad ba mhaith / nár mhaith leo a dhéanamh nuair a bheas siad mór.
Múin más gá:
Nuair a bheidh mé [Nuair a bheas mé / Nuair a bheadsa] mór beidh mé / ní bheidh mé
i mo dhochtúir / i mo thógálaí / i mo bhanaltra, etc.
Níl a fhios agam [Níl (aon) tuairim agam / Níl mé cinnte / Nílim siúráilte / Ní fheadar] fós
[go fóill] cad [céard / cad é] a dhéanfaidh mé.
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MÉ FÉIN

An Dochtúir
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

An obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● scéal a athinsint agus é a scríobh ina bhfocail féin
● litriú a lorg
● leabhairín a scríobh
● easpa ábaltachta a léiriú agus fiosrú faoi

E ISEAMLÁIRÍ
1. Conas [Cén chaoi / Cad é mar / Cén dóigh] a litrítear an focal …?
2. Níl mé in ann [Ní thig liom / Nílim ábalta] an focal … a litriú. An bhfuil tusa
[An dtig leatsa], a …(ainm dalta)?

Á ISEANNA
●
●
●

6 Fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 213-218) do gach grúpa
Cúpla bileog de pháipéar bán do gach grúpa
Stáplóir

C UR C HUIGE
(Nóta: Próiseas leanúnach a thógfaidh roinnt laethanta is ea an scríbhneoireacht
chruthaitheach. Tá sé tábhachtach dóthain ama a thabhairt do na daltaí don dréachtú agus
don athdhréachtú.)
Téigh siar ar an scéilín ‘Éirigh, a Eoin’ (Ceacht 1) agus ar an sceitse ‘Ag an Dochtúir’
(Ceacht 2).
Roinn an rang ina ngrúpaí. Dáiligh na fótachóipeanna agus cúpla bileog de pháipéar bán ar
gach grúpa. Iarr orthu na fótachóipeanna a chur in ord. Pléigh na pictiúir. Iarr ar na daltaí
abairtí a chumadh ó bhéal le cur le gach pictiúr.
Múin an eiseamláir thuas. Iarr ar na daltaí í a úsáid agus iad ag lorg cabhrach chun focal
a litriú.
Roghnaigh dalta as gach grúpa chun an scéilín a scríobh bunaithe ar na pictiúir. Iarr air an
scéilín a dhréachtú agus a athdhréachtú le cabhair an ghrúpa / an mhúinteora. Roghnaigh
dalta as gach grúpa chun an leagan deireanach den scéilín a scríobh faoi na pictiúir. Cinntigh
go bhfuil sé cruinn. Iarr ar na grúpaí na pictiúir a dhathú ansin.
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Meall na daltaí chun clúdach a dhearadh don scéal. Roghnaigh dalta as gach grúpa chun
pictiúr don chlúdach a tharraingt agus a dhathú. Ansin cabhraigh leo an leabhairín a chur
le chéile. Iarr ar dhaltaí aonair a leabhairín a léamh.
Roghnaigh daltaí chun na leabhairíní a léamh do ranganna na Naíonán.
Cuir na leabhairíní sa leabharlann ranga.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh nathanna a bhaineann le bheith tinn. Múin más gá:

Tá mo Mhamó [mo mháthair chríonna / mo mháthair mhór / mo sheanmháthair] go dona tinn
[an-bhreoite / iontach tinn] san ospidéal.
Tá m’uncail ag teacht chuige féin.
Tá …(ainm) ar a sheanléim [ar ais ar a bhuille / thar n-ais ar a bhuille / os cionn a bhuille /
i dtogha na sláinte] arís, buíochas le Dia.
Ní bheidh sé i bhfad nó go mbeidh tú chugat féin arís. [Ní fada go mbeidh feabhas ort.]
Beidh tú ceart go leor sula bpósfaidh tú, etc.
de réir Ghaeilge an cheantair.
 Iarr ar na daltaí cárta a dhéanamh do dhuine atá tinn.
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CAITHEAMH AIMSIRE

Imeacht Spóirt
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● tomhas a dhéanamh
● pictiúir a chur in ord

Á ISEANNA
●
●

Pictiúrchártaí 12-16
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 10)

C UR C HUIGE
Pléigh pictiúrchártaí 12 agus 13. An bhfuil sé seo cosúil leis an lá spóirt a bhíonn ag na daltaí
féin? Pléigh na difríochtaí más ann dóibh.
Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca ag taispeáint na bpictiúrchártaí duit
sna háiteanna cuí. Stop nuair a thagann tú go dtí ‘… iad ag iompar boscaí’ (tá * sa téacs)
agus lig do na daltaí a thomhas cad atá sna boscaí.
Pléigh an scéal. Ar tharla aon eachtraí mar a tharla sa scéal le linn lá spóirt na scoile
agaibh féin?
Measc na pictiúrchártaí. Iarr ar na daltaí cabhrú leat chun fríos balla a dhéanamh. Spreag iad
chun an scéal a insint ina gcuid focal féin.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh na cluichí a imrítear ar lá spóirt. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar conas

cúpla ceann acu a imirt.
 Pléigh an tábhacht a bhaineann le cleachtadh scileanna spóirt.
 Pléigh an seanfhocal:

Cleachtadh a dhéanann máistreacht.
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LÁ SPÓIRT (Leagan Ultach)
Bhí lá spóirt na scoile fá lán seoil. Bhí páistí as ceithre scoil páirteach ann agus iad uilig
sásta nach lá scoile a bhí ann. D’amharc Pádraig thart agus lúcháir an domhain air.
‘Do bharúil cá bhfuil mo Dhaidí agus mo Mhamaíse?’ a d’fhiafraigh sé dá chara, Seán.
‘Chonaic mé ar ball iad,’ arsa Seán. ‘Cad chuige?’
‘Bhain mé an rása céad méadar,’ arsa Pádraig. ‘Tá súil agam go bhfaca siad mé.’
‘Maith thú,’ arsa Seán. ‘Níor bhain mise rása ar bith go fóill. Ach má thig tusa liomsa
sa rása trí chos beidh seans inteacht agam.’
‘Beidh an rása trí chos do ghirseacha rang a haon againn ar dtús,’ a d’fhógair
an múinteoir. ‘An bhfuil sibh réidh? A haon, a dó, a trí!’
B’ansin a thosaigh an chuideachta. Chomh luath is a bhí an fheadóg séidte thit beirt do
na girseacha as Scoil Éanna. Ní fhaca Siobhán ná Bríd an bheirt a thit agus thit siadsan
anuas sa mhullach orthu.
‘An bhfuil sibh gortaithe?’ a d’fhiafraigh Siobhán díobh.
‘Dhera níl, ach tá muid náirithe,’ a d’fhreagair duine acu.
‘Ní raibh cleachtadh ar bith déanta againn,’ arsa an duine eile. ‘Shíl muid go mbeadh sé
furasta go leor.’
Chonaic Seán na girseacha ag titim. Chuala sé an comhrá. Bhuail eagla é.
‘Tá súil agam nach dtarlóidh an rud céanna dúinne,’ a dúirt sé le Pádraig. ‘Níl sé
chomh furasta is a shílfeá.’
‘Níl de dhíth orainn ach cleachtadh,’ arsa Pádraig. ‘Seo leat go ndéanfaidh muid
cleachtadh.’
Fán am ar fógraíodh rása na ngasúr bhí neart cleachtaidh déanta ag Seán agus
ag Pádraig. Bhain an bheirt acu an rása go furasta.
‘Tháinig mé féin agus Pádraig sa chéad áit. An bhfaca tú muid, a Mhamaí?’ arsa Seán
go lúcháireach.
‘Chonaic,’ arsa Mamaí. ‘Maith sibh.’
Meán lae a bhí ann. Bhí na páistí stiúgtha leis an ocras agus marbh leis an tart. Shuigh
siad ar an fhéar agus thóg siad amach an bia a bhí leo. Níorbh fhada go dtí nach raibh
greim fágtha le hithe in bosca lóin ar bith. Bhí craic ar dóigh ag na páistí ag cur aithne
ar ghasúraí agus ar ghirseacha as na scoltacha eile.
Nuair a bhí an lón ite acu bhí sé in am tús a chur leis na comórtaisí arís. B’é rása
na spúnóg an ceann ab fhearr ar fad. Rása do na daoine fásta a bhí ann agus bhí
na múinteoirí uilig páirteach ann chomh maith leis na tuismitheoirí. Thit an práta den
spúnóg ar an mhúinteoir Uinsionn. Caitheadh an múinteoir Áine amach as an rása ar fad
mar go raibh a méar ar an phráta aici. Ní raibh práta ar bith ag an múinteoir Máire agus
í ina rith mar bheadh an ghaoth Mhárta ann. Agus nach í an múinteoir Brídín a bhí sásta
nuair a bhain sí an rása cé gur shiúil sí go deas socair ó thús go deireadh an rása.
Nuair a bhí na rásaí uilig thart cuireadh tús le sraith peile idir na scoltacha.
‘Do bharúil cé a bhainfeas an cluiche?’ a d’fhiafraigh Pádraig de Sheán.
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‘Déarfainn go mbainfidh an scoil seo againne go furasta,’ arsa Seán.
Bhí deartháir leis féin ag imirt ar fhoireann na scoile agus peileadóir millteanach maith
a bhí ann. Ach, muise, ní raibh an ceart ag Seán. Chaill an scoil seo acusan an cluiche
le pointe amháin.
‘Ní raibh eadrainn ach pointe,’ arsa Seán. ‘Bainfidh muid go furasta an chéad bhliain eile.’
Ba ghairid go bhfaca na páistí na múinteoirí ag déanamh orthu agus iad ag iompar
boscaí.*
Boscaí a bhí lán de …, sea … uachtar reoite! Uachtar reoite d’achan pháiste acu.
Agus ansin bhí an lá spóirt thart go ceann bliana eile. D’fhág Seán agus Pádraig slán
ag a gcairde agus thug siad a n-aghaidh ar an bhaile. Is iad a bhí sásta leo féin agus
iad ag gabháil a luí an oíche sin agus na boinn óir faoin philiúr ag achan duine acu.


LÁ SPÓIRT (Leagan Muimhneach)
Bhí lá spóirt na scoile faoi lán an tseoil. Bhí leanaí as ceithre scoil páirteach ann agus
gach éinne acu sásta nach lá scoile a bhí ann. D’fhéach Pádraig ina thimpeall agus áthas
an domhain air.
‘An bhfeadaraís cá bhfuil mo Dhaid agus mo Mham?’ a d’fhiafraigh sé dena chara, Seán.
‘Chonac ó chianaibh iad,’ arsa Seán. ‘Cad ina thaobh?’
‘Bhuas an rás céad méadar,’ arsa Pádraig. ‘Tá súil agam go bhfacadar mé.’
‘Ardfhear,’ arsa Seán. ‘Níor bhuas-sa aon rás fós. Ach má thagann tusa in éineacht liom
i rás na dtrí gcos beidh seans éigin agam.’
‘Beidh rás na dtrí gcos do chailíní rang a haon againn ar dtús,’ a d’fhógair an múinteoir.
‘An bhfuil sibh ullamh? A haon, a dó, a trí!’
Ansan a thosaigh an spórt. Is ar éigean a bhí an fheadóg séidte nuair a thit beirt de na
cailíní as Scoil Éanna. Ní fhaca Siobhán ná Bríd an bheirt a bhí titithe agus thiteadar
anuas sa mhullach orthu.
‘An bhfuil sibh gortaithe?’ a d’fhiafraigh Siobhán díobh.
‘Dhera nílimid, ach táimid náirithe,’ a d’fhreagair duine acu.
‘Ní raibh aon chleachtadh déanta againn,’ arsa an duine eile. ‘Cheapamar go mbeadh sé
fuirist.’
Chonaic Seán na cailíní ag titim. Chuala sé an comhrá. Bhuail imní é.
‘Tá súil agam nach dtitfidh an rud céanna amach orainne,’ a dúirt sé le Pádraig. ‘Níl sé
chomh fuirist is ba dhóigh leat.’
‘Níl uainn ach cleachtadh,’ arsa Pádraig. ‘Seo leat go raghaimid ag cleachtadh.’
Faoin am gur fógraíodh rás na mbuachaillí bhí a ndóthain cleachtaidh déanta ag Seán
agus ag Pádraig. Bhuaigh an bheirt acu an rás go bog.
‘Thána féin agus Pádraig sa chéad áit. An bhfacaís sinn, a Mham?’ arsa Seán go háthasach
lena Mham.
‘Chonac,’ arsa Mam. ‘Nár laga Dia sibh.’
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Meán lae a bhí ann. Bhí na leanaí caillte leis an ocras agus spalptha leis an dtart.
Shuíodar ar an bhféar agus thógadar amach an phicnic a bhí tugtha leo acu. Ba ghearr
nach raibh faic fágtha le n-ithe in aon bhosca lóin. Bhí an-spórt ag na leanaí ag cur
aithne ar bhuachaillí agus ar chailíní as na scoileanna eile.
Agus an lón ite bhí sé in am na comórtaisí a thosú arís. B’é rás na spúnóg an ceann
ab fhearr ar fad. Rás do dhaoine fásta a bhí ann agus bhí na múinteoirí ar fad páirteach
ann chomh maith leis na tuismitheoirí. Thit an práta as spúnóg an mhúinteora Uinsionn.
Caitheadh an múinteoir Áine amach as an rás ar fad toisc go raibh a méar ar an bpráta
aici. Ní raibh aon phráta ag an múinteoir Máire agus í ag rith léi ar nós na gaoithe.
Agus nárbh í an múinteoir Brídín a bhí sásta nuair a bhí an bua aici, cé gur shiúlaigh sí
go mall réidh ó thús deireadh.
Nuair a bhí na ráiseanna ar fad críochnaithe cuireadh tús le sraith caide idir
na scoileanna.
‘Cé a déarfá a bhuafaidh an cluiche?’ a d’fhiafraigh Pádraig de Sheán.
‘Déarfainn go mbuafaidh an scoil so againne go bog é,’ arsa Seán.
Bhí deartháir leis féin ag imirt ar fhoireann na scoile agus an-imreoir ar fad ab ea é. Ach
ní raibh an ceart ag Seán, mhuise. Chaill a scoil siúd an cluiche le haon phointe amháin.
‘Ní raibh eadrainn ach aon phointe amháin,’ arsa Seán. ‘Buafaimid go bog an bhliain
seo chugainn.’
Níorbh fhada go bhfaca na leanaí na múinteoirí ag déanamh orthu agus iad ag iompar
boscaí.*
Boscaí a bhí lán de …, sea … uachtar reoite! Uachtar reoite do gach aon leanbh acu.
Agus ansan bhí an lá spóirt críochnaithe go ceann bliana eile. D’fhág Seán agus Pádraig
slán ag a gcairde agus thugadar aghaidh ar an mbaile. Is iad a bhí sásta leo féin agus iad
ag dul a chodladh an oíche sin agus na boinn óir faoina bpiliúr ag an mbeirt acu.


LÁ SPÓIRT (Leagan Connachtach)
Bhí lá spóirt na scoile faoi lán an tseoil. Bhí gasúir as ceithre scoil páirteach ann agus iad
uileag sásta nach lá scoile a bhí ann. Bhreathnaigh Pádraig thart agus ríméad an domhain
air.
‘Meas tú cá bhfuil mo Dhaidí is mo Mhamaíse?’ a d’fhiafraigh sé dá chara, Seán.
‘Chonaic mé ar ball iad,’ arsa Seán. ‘Tuige?’
‘Bhuaigh mé an rása céad méadar,’ arsa Pádraig. ‘Tá súil agam go bhfacadar mé.’
‘Tabhair ort é,’ arsa Seán. ‘Níor bhuaigh mise rása ar bith fós. Ach má thagann tusa
in éindí liom ar an rása trí chos beidh seans éicint agam.’
‘Beidh an rása trí chos do chailíní rang a haon againn ar dtús,’ a d’fhógair an múinteoir.
‘An bhfuil sibh réidh? A haon, a dó, a trí!’
B’ansin a thosaigh an spraoi. Is ar éigean a bhí an fheadóg séidte nuair a thit beirt de na
cailíní as Scoil Éanna. Ní fhaca Siobhán ná Bríd an bheirt a bhí tite agus thiteadar anuas
sa mullach orthu.
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‘An bhfuil sibh gortaithe?’ a d’fhiafraigh Siobhán díobh.
‘Dhera níl, ach tá muid náirithe,’ a d’fhreagair duine acu.
‘Ní raibh cleachtadh ar bith déanta againn,’ arsa an duine eile. ‘Cheap muid go mbeadh
sé éasca.’
Chonaic Seán na cailíní ag titim. Chuala sé an comhrá. Bhuail imní é.
‘Tá súil agam nach dtarlódh an rud céanna dúinne,’ a dúirt sé le Pádraig. ‘Níl sé
chomh héasca is a cheapfá.’
‘Níl uainn ach cleachtadh,’ arsa Pádraig. ‘Gabh i leith uait go ngabhfaidh muid
ag cleachtadh.’
Faoin am ar fógraíodh rása na mbuachaillí bhí neart cleachtaidh déanta ag Seán agus
ag Pádraig. Bhuaigh an bheirt acu an rása gan aon stró.
‘Tháinig mé féin agus Pádraig sa gcéad áit. An bhfaca tú muid, a Mhamaí?’ arsa Seán go
ríméadach.
‘Chonaic,’ arsa Mamaí. ‘Nár lagaí Dia sibh.’
Meán lae a bhí ann. Bhí na gasúir stiúgtha leis an ocras agus spalptha leis an tart.
Shuíodar ar an bhféar agus thógadar amach an phicnic a bhí tugtha leo acu. Ba ghearr
nach raibh smeach fágtha le n-ithe in aon bhosca lóin. Bhí an-spraoi ag na gasúir ag cur
aithne ar bhuachaillí agus ar chailíní as na scoileanna eile.
Agus an lón ite bhí sé in am tús a chur leis na comórtaisí arís. Ba é rás na spúnóg an
ceann ab fhearr ar fad. Rása do na daoine fásta a bhí ann agus bhí na múinteoirí ar fad
páirteach ann chomh maith leis na tuismitheoirí. Thit an fata den spúnóg ón múinteoir
Uinsionn. Caitheadh an múinteoir Áine amach as an rás ar fad mar gheall go raibh
a méar ar na bhfata aici. Ní raibh fata ar bith ag an múinteoir Máire agus í ag ritheach léi
ar nós an lasaire. Agus nárbh í an múinteoir Brídín a bhí sásta gur thug sí an báire léi,
cé gur shiúil sí go deas réidh ó thús deireadh.
Nuair a bhí na rásaí ar fad thart cuireadh tús le sraith peile idir na scoileanna.
‘Meas tú cé a bhuafas an cluiche?’ a d’fhiafraigh Pádraig de Sheán.
‘Déarfainn go mbuafaidh an scoil seo againne go héasca,’ arsa Seán.
Bhí deartháir leis féin ag imirt ar fhoireann na scoile agus an-pheileadóir go deo a bhí
ann. Ach ní raibh an ceart ag Seán, muise. Chaill an scoil acusan an cluiche le cúilín
amháin.
‘Ní raibh eadrainn ach cúilín,’ arsa Seán. ‘Buafaidh muid go héasca an chéad bhliain eile.’
Ba ghearr go bhfaca na gasúir na múinteoirí ag déanamh orthu agus iad ag iompar
boscaí.*
Boscaí a bhí lán de …, sea … uachtar reoite! Uachtar reoite do chuile pháiste acu.
Agus ansin bhí an lá spóirt thart go ceann bliana eile. D’fhág Seán agus Pádraig slán
ag a gcairde agus thugadar aghaidh ar an mbaile. Is iad a bhí sásta leo féin agus iad
ag gabháil a chodladh an oíche sin agus na boinn óir faoin bpiliúr ag gach aon duine
acu.
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CAITHEAMH AIMSIRE

Imeacht Spóirt
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuar a dhéanamh
● iarraidh ar dhuine tuar a dhéanamh
● treoir a thabhairt
● tuairisciú
● rogha a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Meas tú cé [Do bharúil cé / Cé a déarfá] a bhuafaidh [a bhuafas / a bhainfidh / a bhainfeas]
an rás?
Déarfainn [Sílim / Deinim amach / Tá mé ag déanamh / Tá mé den bharúil] go mbuafaidh
[go mbainfidh] …(ainm dalta / ainm foirne).
2. (An bhfuil sibh) réidh [ullamh] – a haon, a dó, a trí!
3. Tháinig mé [Thána] / Tháinig …(ainm dalta) sa chéad áit / sa dara háit / sa tríú háit.
4. Ba é rás na spúnóg [an rása spúnóg] / rás na dtrí gcos / an rás paca [an rás mála] /
…(ainm rása) an ceann ab fhearr (ar fad).

Á ISEANNA
●

Leathanach 50 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin an chéad, an dara agus an tríú heiseamláir thuas.
Tabhair an rang amach sa chlós. Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun cleachtadh
a dhéanamh le haghaidh lá spóirt na scoile.
Cuir rásaí éagsúla ar bun. Ansin roghnaigh daltaí aonair chun na rásaí a stiúradh. Iarr ar an
dalta atá ag stiúradh an rása na daltaí eile a cheistiú mar atá sa chéad eiseamláir. Ansin iarr air
tús a chur leis an rás mar atá sa dara heiseamláir. Meall na daltaí chun an tríú heiseamláir
a úsáid tar éis gach rása.
Tabhair an rang ar ais go dtí an seomra ranga. Múin an ceathrú heiseamláir thuas. Tabhair deis
do na daltaí a rá lena bpáirtí cén rás ab fhearr leo.
Pléigh leathanach 50 in Mo Leabharsa agus iarr ar na daltaí an buachaill a thabhairt go ceann
cúrsa.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh an tríú heiseamláir thuas. Múin más gá ‘Bhuafainnse [Bhainfeadh mise] an rás ach

[murach] gur thit mé / gur baineadh barrthuisle [treascairt] asam / gur chas mé m’alt /
gur thit mo phráta [an fata] uaim / gur thit mé [gur thiteas] sa mhullach [sa mullach]
ar …(ainm dalta) / gur chuir …(ainm dalta) cor coise ionam [fúm]’ agus ‘Bhuafadh
[Bhainfeadh] …(ainm dalta) an rás ach gur thit sé / sí / gur baineadh barrthuisle [treascairt]
as / aisti / gur chas sé / sí a (h)alt / gur thit a p(h)ráta [an fata] uaidh / uaithi / gur
thit sé / sí sa mhullach [sa mullach] ar …(ainm dalta eile) / gur chuir …(ainm dalta eile) cor
coise ann [faoi] / inti [fúithi]’.
 Iarr ar na daltaí sceitse a chumadh ar bheirt ag achrann faoi cé ba chúis leis an gcor coise,
etc.
 Léigh agus pléigh an leabhar Rás na Seilidí le hAnn Kennedy (An Gúm).
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CAITHEAMH AIMSIRE

Imeacht Spóirt
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● rogha a léiriú
● cead a lorg
● cead a thabhairt
● foirne a roghnú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Mise an captaen ar Fhoireann A / ar Fhoireann B.
Mise an cúl báire [an báireoir] / an réiteoir [an moltóir].
2. Beidh tusa (in éineacht) liomsa / ar m’fhoireannsa, a …(ainm).
3. An bhféadfaidh mise [An bhféadfadsa / An dtig liomsa] a bheith in éineacht leatsa
[ar d’fhoireannsa / i do chuideachtsa], a …(ainm)?
Féadfaidh (tú) [Thig]. / Maith go leor [Tá go maith].

Á ISEANNA
●
●

Píosaí páipéir chun ainmneacha na ndaltaí a scríobh orthu
Bosca chun na hainmneacha a phiocadh as

C UR C HUIGE
Iarr ar gach dalta a ainm a scríobh ar phíosa páipéir agus é a chur isteach sa bhosca. Scríobh
na focail ‘captaen A,’ ‘captaen B,’ ‘cúl báire A [báireoir A],’ ‘cúl báire B [báireoir B]’ agus ‘réiteoir
[moltóir]’ ar an gclár dubh.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir thuas. Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga agus
ainm amháin a phiocadh as an mbosca. Tabhair an dalta a roghnaítear os comhair an ranga.
Déarfaidh sé ‘Mise an captaen ar Fhoireann A’. Lig don dalta sin ainm eile a phiocadh as an
mbosca. Tabhair an dalta a roghnaítear os comhair an ranga. Déarfaidh sé ‘Mise an captaen ar
Fhoireann B’. Roghnaigh beirt chúl báire agus réiteoir sa tslí chéanna.
Lig don dá chaptaen leath na foirne acu féin a roghnú ag úsáid an dara heiseamláir.
Múin an tríú heiseamláir thuas. Lig do na daltaí nach bhfuil roghnaithe ar aon fhoireann fós
duine de na captaein a cheistiú mar atá sa chéad chuid den tríú heiseamláir. Freagróidh an
captaen mar atá sa dara cuid den tríú heiseamláir. Cinntigh go bhfuil an líon céanna daltaí
ar gach foireann.

226

Úsáid an cur chuige seo go rialta agus foirne á bpiocadh.
Abair leis na daltaí go n-imreoidh siad cluiche an lá dár gcionn leis na foirne atá roghnaithe.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh na dathanna a chaitheann foireann peile / foireann iomána an chontae. Pléigh

na dathanna a chaitheann foirne áitiúla agus ainmneacha na bhfoirne sin. Múin más gá
‘Caitheann …(ainm foirne) geansaithe …(dathanna)’.
 Iarr ar na daltaí pictiúr den laoch spóirt is fearr leo a thabhairt ar scoil agus labhairt faoi /
fúithi. Múin más gá ‘Seo é [Is é seo] …(ainm). Tá sé thar cionn [thar barr / ar fheabhas / nótáilte
/ go hiontach] ag …(cluiche / spórt). Imríonn sé le [Bíonn sé ag imirt le] …(ainm foirne),’ etc.
Greamaigh na pictiúir ar chairt agus scríobh an teideal ‘Ár Laochra Spóirt’ uirthi.
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CAITHEAMH AIMSIRE

Imeacht Spóirt
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ordú a thabhairt
● duine a ghríosadh
● comhghairdeas a dhéanamh
● taitneamh a bhaint as cluiche

E ISEAMLÁIRÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Caith chugamsa í.
Beir [Faigh greim] uirthi / ar an liathróid [ar an gcaid].
Tarraing cic uirthi. [Tabhair cic di.] / Buail í.
Coinnigh ort [Lean ort / Tabhair leat í / Coinnigh ag gabháil]!
Maith thú / Maith sibh [Ardfhear / Maith an fear / Maith an bhean / Mo sheasamh ort /
Mo ghraidhin go deo thú / Mo dhá ghraidhin thú]!
6. Coinnigh [Coimeád / Fan] leis / léi. [Coinnigh an chois aige / aici.]

Á ISEANNA
●

Liathróidí peile nó camáin agus sliotar

C UR C HUIGE
Múin do rogha nathanna as na heiseamláirí thuas.
Tabhair an rang amach sa chlós. Meall na daltaí chun na heiseamláirí thuas a úsáid agus iad
ag imirt cluiche peile, cluiche iománaíochta nó cluiche sacair. Mol na daltaí as gach iarracht
a dhéanann siad chun na heiseamláirí a úsáid.
Tabhair duais don fhoireann a bhuann an cluiche agus duais eile don fhoireann is mó
a d’úsáid na heiseamláirí.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí cur síos a dhéanamh ar an gcluiche thuas. Múin más gá:

Bhí mise [Bhíos-sa] i mo lánchúlaí.
D’imir mise [D’imríos-sa] i lár (na) páirce.
Chríochnaigh an cluiche ar chomhscór [ar chomhtharrac].
Fuair mise [Fuaireas-sa / D’aimsigh mise] …(uimhir) c(h)úl [b(h)áire] / c(h)úilín
[p(h)ointe].
Bhí an-chluiche [cluiche iontach maith] ag …(ainm).
B’é …(ainm) laoch na himeartha [laoch an lae / laoch an chluiche].
 Léigh agus pléigh an scéal ‘Bran ag imirt Folach Bíog’ as an leabhar Bran agus a Chairde ag Spraoi
le hEric Hill (An Gúm – ISBN 1-85791-483-X).
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An Teilifís
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● drochmheas a chur in iúl
● meas a chur in iúl
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Níl cuma ná caoi ar an gclár sin / air sin. [Níl cuma ná dealramh ar an gclár sin / air sin. /
Níl tús ná deireadh leis an chlár sin / leis sin.]
2. Is clár iontach [clár ar dóigh] é (sin).
3. Ní fhaca (mé) an clár sin / é sin riamh cheana [riamh roimhe / riamh roimis sin].

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 23)
Puipéid – Lug agus Gug

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil Lug agus Gug ag féachaint ar an teilifís. Iarr orthu éisteacht leis
an sceitse lena fháil amach céard a d’iarr Lug ar Ghug. Seinn an dlúthdhiosca.


AG AMHARC AR AN TEILIFÍS (Leagan Ultach)
Lug:
Níl tús ná deireadh leis an chlár sin. Athraigh an stáisiún.
Gug:
Ní athróidh mé!
Lug:
Ach sin clár do pháistí beaga!
Gug:
Ní hea! Is clár ar dóigh é agus tá mé ag iarraidh amharc air!
Lug:
Tabhair domh an cianrialtóir.
Gug:
Ní thabharfaidh!
Lug:
Inseoidh mise ort!
Gug:
Inis leat! Bhí mise anseo romhat.
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AG FÉACHAINT AR AN DTEILIFÍS (Leagan Muimhneach)
Lug:
Níl cuma ná dealramh ar an gclár san. Athraigh an stáisiún.
Gug:
Ní athróidh mé!
Lug:
Ach sin clár do leanaí beaga!
Gug:
Ní hea! Is clár iontach é agus táimse ag iarraidh féachaint air!
Lug:
Tabhair dom an cianrialtóir.
Gug:
Ní thabharfaidh mé!
Lug:
Sceithfeadsa ort!
Gug:
Sceith leat! Bhíos-sa anso romhat.


AG BREATHNÚ AR AN TEILIFÍS (Leagan Connachtach)
Lug:
Níl cuma ná caoi ar an gclár sin. Athraigh an stáisiún.
Gug:
Ní athróidh mé!
Lug:
Ach sin clár do pháistí beaga!
Gug:
Ní hea! Is clár iontach é agus tá mé ag iarraidh breathnú air!
Lug:
Tabhair dom an cianrialtóir.
Gug:
Ní thabharfaidh!
Lug:
Inseoidh mise ort!
Gug:
Inis leat! Bhí mise anseo romhat.
Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – an cianrialtóir.
Múin na heiseamláirí thuas. Tabhair dalta os comhair an ranga. Luaigh ainmneacha clár éagsúil
a bhíonn ar an teilifís leis. Lig don dalta a mheas, a dhrochmheas nó a aineolas ar na cláir sin
a chur in iúl mar atá sna heiseamláirí. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Seinn an dlúthdhiosca arís agus iarr ar na daltaí an chéad agus an dara heiseamláir a rá in
éineacht leis agus geáitsí oiriúnacha á n-úsáid acu.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair scéal an sceitse a insint mar a d’inseodh Lug nó Gug é.
 Cén clár, dar leis na daltaí, a bhí i gceist ag Lug nuair a dúirt sé ‘Níl cuma ná caoi

ar an gclár sin. [Níl cuma ná dealramh ar an gclár sin. / Níl tús ná deireadh leis an chlár sin.]’ Cén t-am
a bhíonn an clár sin ar siúl? An fíor gur clár do pháistí beaga é? Múin más gá ‘Bíonn sé sin
ar bun [ar siúl / ann] go moch [go luath] ar maidin / san iarnóin / déanach [deireanach /
mall] (sa) tráthnóna’ agus ‘Bheadh na páistí beaga [na leanaí beaga / na gasúir bheaga] sa leaba
[ina luí / ina gcodladh] faoin am [faoin tráth / faoin dtráth] sin’.
 Pléigh ócáidí ar a mbíonn na daltaí ag argóint lena gcairde nó lena ndeirfiúracha /
lena ndeartháireacha. Pléigh na nathanna a úsáideann siad. Múin más gá:
Nílimse [Níl mise] mór leatsa (a thuilleadh [níos mó / feasta])!
Tá tusa leithleach [leithleasach / santach / gortach]!
Níl sé sin ceart ná cóir. [Níl sé sin féaráilte.]
Tá tú ag cur as dom [ag cur isteach orm].
Bailigh leat [Gread leat / Pioc leat / Imigh leat]! etc.
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An Teilifís
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● sceitse a chumadh
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 23)
Puipéid – Lug agus Gug

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an sceitse ‘Ag Féachaint ar an Teilifís’ (Ceacht 1). Cad is dóigh leis na daltaí
a tharla ina dhiaidh sin? Pléigh a dtuairimí.
Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Mínigh dóibh go bhfuil siad chun an chéad chuid eile
den sceitse a chumadh ina mbeirteanna.
Tabhair Lug agus Gug do bheirt daltaí. Iarr orthu a sceitse féin a chur i láthair, ag ligean orthu
gurb iad Lug agus Gug atá ag caint. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Múin nathanna / stór focal a bhí de dhíth ar na daltaí le linn na rólaithrise. Téigh siar
ar eiseamláirí a bhí múinte cheana, más gá.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh cláir nach bhfuil cead ag na daltaí amharc orthu. Cad a deir a dtuismitheoirí faoi na

cláir seo? Múin más gá:
Ní ligtear [Ní thugtar cead] domsa amharc [féachaint / breathnú] ar aon chlár
[ar chlár ar bith] a bhíonn ann [a bhíonn ar siúl] tar éis [i ndiaidh] …(am).
Deir [Deireann] Mamaí [Mam / Mama] / Daidí [Daid / Deaide] nach bhfuil
na cláir [na cláracha / na cláraí] seo feiliúnach [oiriúnach / fóirsteanach] dom, etc.
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An Teilifís
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● beannú do dhaoine
● iad féin a chur in aithne
● tús agus deireadh a chur le cur i láthair
● nuacht a léamh agus a scríobh
● nuacht a chur i láthair

E ISEAMLÁIRÍ
1. Dia daoibh ar maidin. [Bail ó Dhia oraibh. / Mora daoibh ar maidin.] Is mise …(ainm dalta).
Agus is mise …(ainm dalta eile).
Seo é nuacht an lae ó Rang a hAon i …(ainm na scoile).
2. Agus sin a bhfuil de nuacht againn inniu ó Rang a hAon i …(ainm na scoile).

Á ISEANNA
●

Teilifíseán déanta as cairtchlár

C UR C HUIGE
Pléigh nuacht an lae leis an rang.
Iarr ar na daltaí ansin píosaí a roghnú as an nuacht. Scríobh ar smeach-chairt iad.
Léigh an nuacht leis na daltaí.
Múin na heiseamláirí thuas. Roghnaigh beirt chun teacht os comhair an ranga leis an
teilifíseán bréige. Iarr orthu beannú don rang agus iad féin a chur in aithne mar atá sa chéad
eiseamláir. Ansin léifidh duine acu an chéad leath den nuacht ón smeach-chairt agus an duine
eile an dara leath. Cuirfidh siad críoch leis an nuacht mar atá sa dara heiseamláir.
Úsáid an cur chuige seo go rialta chun nuacht an lae a chur i láthair.
(Nóta: Iarr ar na daltaí pictiúir as irisleabhair de chineálacha difriúla éadaigh a thabhairt
ar scoil le haghaidh ‘Éadaí: Ceacht 1’.)
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí féachaint ar an nuacht trí Ghaeilge ar an teilifís. Cén bheannacht a d’úsáid

an láithreoir ag tús agus ag deireadh na nuachta?
 Úsáid an teilifíseán cairtchláir chun ceiliúradh a dhéanamh ar lá breithe dalta. Lig don dalta
sin dul ar an teilifís agus é féin a chur in aithne. Canfaidh an rang ‘Lá Breithe Sona’ dó / di
ansin.
 Iarr ar na daltaí glaoch a chur ar RTÉ Raidió na Gaeltachta agus iarratas a chur isteach.
Cleacht é seo ar an bhfón bréige ar scoil.
 Pléigh fógraí teilifíse a thaitníonn / nach dtaitníonn leis na daltaí. Múin más gá ‘Tá ceann
seafóideach [díchéillí / amaideach / simplí] / greannmhar [barrúil / ait / aisteach] ann mar
gheall ar [fá dtaobh de] …’.
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Éadaí
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● baill éadaigh a ainmniú
● rogha a léiriú agus fiosrú faoi
● comparáid a dhéanamh
● abairt a scríobh
● abairt a léamh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cé acu seo is fearr [ab fhearr] leat?
An gúna [An chulaith] / An geansaí / An …(ball éadaigh).
2. Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige]?
Tá sé níos deise / níos compordaí / níos boige / níos faiseanta, etc.
3. Is fearr liomsa [B’fhearr liomsa] an …(ball éadaigh) ná an …(ball éadaigh eile).

Á ISEANNA
●
●
●

Bosca éadaí
Pictiúir d’éadaí gearrtha as irisleabhair (dhá phictiúr ar a laghad do gach dalta)
Bileog de pháipéar bán do gach dalta

C UR C HUIGE
Pléigh na héadaí atá sa bhosca éadaí.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir thuas. Tabhair beirt daltaí os comhair an ranga –
Dalta A agus Dalta B. Iarr ar Dhalta A dhá bhall éadaigh dá rogha féin a thógáil as an mbosca.
Ceistíodh sé Dalta B mar atá sa chéad eiseamláir agus freagraíodh Dalta B é. Ceistíodh Dalta A
Dalta B arís mar atá sa dara heiseamláir agus freagraíodh Dalta B é. Ansin iarr ar Dhalta B dhá
bhall éadaigh dá rogha féin a thógáil as an mbosca agus na ceisteanna a chur mar a rinne
Dalta A. Déan amhlaidh le beirteanna eile.
Iarr ar na daltaí na pictiúir as na hirisleabhair a thug siad ar scoil a leagan amach ar an mbord.
Roinn an rang ina mbeirteanna. Iarr ar na daltaí na pictiúir a phlé lena bpáirtithe.
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Múin an tríú heiseamláir thuas. Scríobh:
Is fearr liomsa [B’fhearr liomsa] an ___ ná an ___.
ar an gclár dubh. Cuir do rogha focal sna bearnaí. Iarr ar na daltaí an abairt a léamh leat.
Glan amach na focail a chuir tú sna bearnaí ansin agus iarr ar dhaltaí aonair an abairt
a chríochnú ó bhéal. Cuir rogha focal na ndaltaí sna bearnaí.
Tabhair bileog do gach dalta. Iarr orthu dhá phictiúr a roghnú le greamú ar an mbileog.
Scríobhfaidh siad an abairt ón gclár dubh faoi na pictiúir. Cabhraigh leo más gá ainmneacha
na mball éadaigh atá sna pictiúir acu a scríobh sna bearnaí. Iarr ar dhaltaí aonair a n-abairt
a léamh don rang.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an cineál éadaigh a chaithfeadh duine agus é ag dul chuig cóisir / bainis / seó

bréag-éadaí. Déan comparáid idir na saghsanna éagsúla éadaigh. Múin más gá ‘Chaithfeá
… agus tú ag dul chuig [go dtí] bainis [pósadh] / cóisir [féasta] / seó bréag-éadaí ach
ní chaithfeá …’.
 Pléigh rudaí nó áiteanna atá níos deise ná a chéile agus cén fáth a bhfuil siad níos deise.
 Iarr ar dhalta dhá leabhar Ghaeilge a roghnú as an leabharlann agus daltaí eile a cheistiú
mar gheall orthu. Múin más gá ‘Cé acu ab fhearr leatsa a léamh, a Sheáin – …(teideal an
chéad leabhair) nó …(teideal an dara leabhar)?
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Éadaí
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● tomhas a dhéanamh
● abairtí a léamh
● dhá phictiúr a chur i gcomparáid le chéile

Á ISEANNA
●
●
●

Póstaer 7 – Laethanta Saoire
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 11)
Leathanach 51 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh an póstaer leis an rang.
Labhair leis na daltaí faoina gcuid laethanta saoire féin agus faoi na héadaí a thug siad leo.
Iarr orthu ansin éisteacht leis an scéal lena fháil amach cá ndeachaigh teaghlach Liam
ar laethanta saoire.
Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Stop nuair a thagann tú go dtí ‘Níl siad [Nílid /
Níleadar] ródhaor’ (tá * sa téacs). Cén áit, dar leis na daltaí, a bhfuil cuarán Cháit? Pléigh
a dtuairimí.
Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – óstán / Cill Éanna.
Ar thomhais aon dalta go raibh an cuarán ite ag Sciob?
Pléigh an scéal leis na daltaí.
Léigh agus pléigh leathanach 51 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí comparáid a dhéanamh idir
an pictiúr in Mo Leabharsa agus an pictiúr ar an bpóstaer. Iarr orthu ‘r’ a chur ar na difríochtaí
in Mo Leabharsa.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh na héadaí a bheadh ó na daltaí féin agus iad ag dul ar saoire. Múin más gá:

Dá mbeinn ag dul [ag gabháil] ar saoire chuig [go dtí / go] teach [tigh] Mhamó
[Neain / Mhóraí] thabharfainn [bhéarfainn] …(baill éadaigh) liom.
Bheadh …(baill éadaigh) uaim [de dhíth orm / ag teastáil uaim] dá mbeinn ag dul
[ag gabháil] chuig [go dtí / go] óstán / ar saoire thar lear, etc.
 Léigh agus pléigh an leabhar Mamó Cois Trá le Mary Arrigan (An Gúm – ISBN
1-85791-102-4).
 Pléigh laethanta saoire / turais lae leis na daltaí. Cá ndeachaigh siad anuraidh? Cá mbeidh
siad ag dul i mbliana? Pléigh na rudaí a dhéanann siad le linn na laethanta saoire / le linn
turas lae.
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LAETHA SAOIRE (Leagan Ultach)
Bhí Eoin, Liam agus Cáit ag amharc ar an teilifís. Isteach le Daidí.
‘Cuirigí as sin ar feadh bomaite,’ ar seisean. ‘Tá scéal agam daoibh.’
‘Cén cineál scéil?’ arsa Liam.
‘Beidh muid ag gabháil ar laetha saoire amárach,’ arsa Daidí.
‘Cá háit?’ a d’fhiafraigh Eoin.
‘Tá óstán úr foscailte i gCill Éanna,’ arsa Daidí. ‘Tá áiseanna spóirt agus caitheamh aimsire
ann. Caithfidh muid cúpla lá san óstán agus ansin rachaidh muid ar cuairt chuig Móraí.’
Thosaigh Liam, Eoin agus Cáit ag léimtigh le háthas.
Suas staighre le Cáit agus thosaigh sí ag pacáil. Bhí sí abhus arís taobh istigh de chúig
bhomaite.
‘Tá mo mhála pacáilte agamsa anois,’ ar sise le Mamaí.
‘Maith an ghirseach,’ arsa Mamaí.
‘Chuir mé mo fhroc uisce agus mo scairf, mo gheansaí olainne agus mo chuid miotóga
deasa dearga isteach. Anois, nach mé tá go maith.’
Thosaigh Mamaí ag gáire.
‘Ó, a Cháit,’ ar sise, ‘ní bheidh an t-éadach sin de dhíth ort.’
‘Cad chuige?’ arsa Cáit.
‘Tá muid ag gabháil a stopadh in óstán. Bíonn sé i gcónaí te sna hóstáin.’
‘Ach, a Mhamaí, cén cineál éadach a bheas uaim, mar sin?’ arsa Cáit.
‘Beidh culaith shnámha, bearád snámha agus stocaí snámha de dhíth ort ar scor ar bith.
Cuartaigh iad sin anois agus gheobhaidh mise an t-éadach eile duit ar ball.’
‘An mbeidh muid ag gabháil chun na trá, a Mhamaí?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Ní bheidh, a stór,’ arsa Mamaí. ‘Ach tá linn snámha breá san óstán. Beidh tú ábalta
a ghabháil ag snámh linn achan lá!’
Bhí Mamaí gnoitheach ar feadh an lae ag déanamh réidh le himeacht ar laetha saoire.
Phacáil sí cuid éadaigh Cháit sa deireadh. Chuidigh Cáit léi.
‘Beidh mo chuid cuarán de dhíth orm,’ arsa Cáit. ‘Ach níl agam ach ceann amháin.
Níl a fhios agam cá bhfuil an ceann eile.’
Chuartaigh Cáit faoin leaba agus faoin chathaoir. Chuartaigh sí sa seomra suí agus
sa chisteanach. Ach tásc ná tuairisc ní raibh ar an chuarán.
‘Níl agam ach cuarán amháin,’ ar sise go truacánta.
‘Muise, is cuma,’ arsa Mamaí. ‘Bhí siad caite ar scor ar bith. Ceannóidh muid péire úr
duit. Níl siad ródhaor.’*
Díreach ansin isteach le Liam agus le Róisín agus iad tógtha.
‘A Mhamaí! A Mhamaí!’ arsa Liam ag béiceadh. ‘Tá rud inteacht ina bhéal ag Sciob
ach ní ligfidh sé uaidh é. Tá eagla orm gur éan beag atá aige.’
Amach le Mamaí.
‘Goitse anseo, a Sciob. Cad é atá ansin agat?’ ar sise agus thóg sí an rud as a bhéal.
Agus cad é do bharúil a bhí ann? Sea – cuarán Cháit agus é ite, cognaithe ag Sciob!
‘Is cinnte anois go mbeidh péire úr cuaráin uait,’ arsa Mamaí le Cáit agus í ag gáire.
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LAETHANTA SAOIRE (Leagan Muimhneach)
Bhí Eoin, Liam agus Cáit ag féachaint ar an dteilifís. Isteach le Daid.
‘Casaíg’ amach é sin go fóill,’ ar seisean. ‘Tá scéal agam daoibh.’
‘Cén sórt scéil?’ arsa Liam.
‘Beimid ag dul ar laethanta saoire amárach,’ arsa Daid.
‘Cén áit?’ a d’fhiafraigh Eoin.
‘Tá tigh ósta nua oscailte i gCill Éanna,’ arsa Daid. ‘Tá áiseanna spóirt agus caitheamh
aimsire ann. Caithfimid cúpla lá sa tigh ósta agus ansan raghaimid ar cuairt go dtí Neain.’
Bhí ardáthas ar Liam, ar Eoin agus ar Cháit.
Suas staighre le Cáit agus thosaigh sí ag pacáil. Bhí sí thíos arís laistigh de chúig neomat.
‘Tá mo mhála pacáilte agam anois,’ ar sise le Mam.
‘Maith an cailín,’ arsa Mam.
‘Chuireas mo chasóg bháistí agus mo scairf, mo gheansaí olla agus mo chuid lámhainní
deasa dearga isteach. Anois, nach mé atá go maith.’
Phléasc Mam amach ag gáire.
‘Ó, a Cháit,’ ar sise, ‘ní bheidh na héadaí sin uait.’
‘Cad ina thaobh?’ arsa Cáit.
‘Táimid ag dul go dtí tigh ósta. Bíonn sé an-te sna tithe ósta.’
‘Ach, a Mham, cén saghas éadaigh a bheidh uaim, mar sin?’ arsa Cáit.
‘Beidh culaith shnámha, caipín snámha agus stocaí snámha uait ach go háirithe.
Cuardaigh iad san anois agus gheobhadsa na héadaí eile duit faoi cheann tamaill.’
‘An mbeimid ag dul go dtí an dtrá, a Mham?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Ní bheimid, a mhaoineach,’ arsa Mam. ‘Ach tá linn snámha breá san tigh ósta. Beidh tú
ábalta dul ag snámh in éineacht linn gach aon lá!’
Bhí Mam gnóthach ar feadh an lae ag ullmhú chun dul ar laethanta saoire. Faoi
dheireadh d’ullmhaigh sí éadaí Cháit. Bhí Cáit ag cabhrú léi.
‘Beidh mo chuaráin uaim,’ arsa Cáit. ‘Ach níl agam ach aon cheann amháin. Ní fheadar
cá bhfuil an ceann eile.’
Chuardaigh Cáit faoin leaba agus faoin gcathaoir. Chuardaigh sí sa tseomra suite agus
sa chistin. Ach tásc ná tuairisc ní raibh ar an gcuarán.
‘Níl agam ach aon chuarán amháin,’ ar sise go dobrónach.
‘Mhuise, nach cuma,’ arsa Mam. ‘Bhíodar seanchaite ar aon tslí. Ceannóimid péire nua
duit. Nílid ródhaor.’*
Leis sin isteach le Liam agus le Róisín agus fuadar fúthu.
A Mham! A Mham!’ a bhéic Liam. ‘Tá rud éigin ina bhéal ag Sciob ach ní scaoilfidh sé
uaidh é. Tá eagla orm gur éinín atá aige.’
Amach le Mam.
‘Tar anso, a Sciob. Cad atá ansan agat?’ ar sise agus thóg sí an rud as a bhéal. Agus cad
a déarfá a bhí ann? Sea – cuarán Cháit agus é ite, cogainte ag Sciob!
‘Beidh péire nua cuaráin uait siúráilte anois,’ arsa Mam le Cáit agus í ag gáire.
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LAETHANTA SAOIRE (Leagan Connachtach)
Bhí Eoin, Liam agus Cáit ag breathnú ar an teilifís. Isteach le Daid.
‘Cuirigí as é sin go fóill,’ ar seisean. ‘Tá scéal agam daoibh.’
‘Cén sórt scéil?’ arsa Liam.
‘Beidh muid ag gabháil ar laethanta saoire amárach,’ arsa Daid.
‘Cén áit?’ a d’fhiafraigh Eoin.
‘Tá óstán nua oscailte i gCill Éanna,’ arsa Daid. ‘Tá áiseanna spóirt agus caitheamh
aimsire ann. Caithfidh muid cúpla lá san óstán agus ansin gabhfaidh muid ar cuairt chuig
Mamó.’
Bhí dhá chroí ag Liam, Eoin agus Cáit.
Suas staighre le Cáit agus thosaigh sí ag pacáil. Bhí sí abhus arís taobh istigh de chúig
nóiméad.
‘Tá mo mhála pacáilte agam anois,’ ar sise le Mam.
‘Maith an cailín,’ arsa Mam.
‘Chuir mé mo chóta báistí agus mo scaif, mo gheansaí olainn agus mo chuid lámhainní
deasa dearga isteach. Anois, nach mé atá go maith.’
Phléasc Mam amach ag gáire.
‘Ó, a Cháit,’ ar sise, ‘ní bheidh na héadaí sin uait.’
‘Cén fáth?’ arsa Cáit.
‘Tá muid ag gabháil chuig óstán. Bíonn sé thar a bheith te sna hóstáin.’
‘Ach, a Mham, cén cineál éadach a bheas uaim, mar sin?’ arsa Cáit.
‘Beidh culaith shnámha, caipín snámha agus stocaí snámha uait ar aon chaoi. Cuartaigh
iad sin anois agus gheobhaidh mise na héadaí eile duit ar ball.’
‘An mbeidh muid ag gabháil ar an trá, a Mham?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Ní bheidh, a stór,’ arsa Mam. ‘Ach tá linn snámha breá san óstán. Beidh tú in ann
a ghabháil ag snámh linn chuile lá!’
Bhí Mam cruógach ar feadh an lae ag réiteach le n-imeacht ar laethanta saoire. B’iad
éadaí Cháit a réitigh sí ar deireadh. Bhí Cáit ag tabhairt cúnamh di.
‘Beidh mo chuid cuarán uaim,’ arsa Cáit. ‘Ach níl agam ach ceann amháin. Níl a fhios
agam cá bhfuil an ceann eile.’
Chuartaigh Cáit faoin leaba agus faoin gcathaoir. Chuartaigh sí sa seomra suite agus
sa gcisteanach. Ach tásc ná tuairisc ní raibh ar an gcuarán.
‘Níl agam ach cuarán amháin,’ ar sise go dobrónach.
‘Muise, nach cuma,’ arsa Mam. ‘Bhí siad sean ar aon chaoi. Ceannóidh muid péire nua
duit. Níleadar ródhaor.’ *
Díreach ansin isteach le Liam agus le Róisín agus fuadar fúthu.
‘A Mham! A Mham!’ arsa Liam de bhéic. ‘Tá rud éicint ina bhéal ag Sciob ach ní ligfidh
sé uaidh é. Tá faitíos orm gur éinín atá aige.’
Amach le Mam.
‘Gabh i leith anseo, a Sciob. Céard atá ansin agat?’ ar sise agus thóg sí an rud as a bhéal.
Agus meas tú céard a bhí ann? Sea – cuarán Cháit agus é ite, cangailte ag Sciob!
‘Is cinnte anois go mbeidh péire nua cuaráin uait,’ arsa Mam le Cáit agus í ag gáire.
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Éadaí
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● abairtí a léamh
● abairtí a cheangal le pictiúir
● botúin a aimsiú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Níl ach (aon) c(h)uarán amháin aici. / Níl ach (aon) lámhainn [m(h)iotóg]
amháin uirthi. / Níl ach (aon) b(h)róg peile [b(h)róg caide] amháin air.

Á ISEANNA
●

Leathanach 52 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Léigh na habairtí ar leathanach 52 in Mo Leabharsa leis na daltaí. Pléigh na pictiúir. Iarr orthu
gach abairt a cheangal leis an bpictiúr ceart.
Múin an eiseamláir thuas. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisc a thabhairt ar na pictiúir mar atá san
eiseamláir.
Múin ‘Níl ach …’ i gcomhthéacsanna eile.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar gach dalta pictiúr amháin a roghnú as na pictiúir in Mo Leabharsa. Ligfidh siad orthu

gurb iadsan an duine sa phictiúr agus inseoidh siad an scéal mar a d’inseodh an duine
sin é.
 Léigh agus pléigh an leabhar Tomás agus Eithne á ngléasadh féin le Gunilla Wolde (An Gúm –
ISBN 85791-510-0).
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Éadaí
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● beannacht a ghuí
● pictiúr a tharraingt agus abairt a scríobh faoi

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cár cheannaigh [Cár cheannaís] tú an …(ball éadaigh) sin?
2. Go maire tú agus go gcaithe tú é / í! [Go mairir is go gcaithir é / í.]

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 24)
Leathanach 53 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil Liam tagtha ar ais óna chuid laethanta saoire. Tá sé ag tabhairt
cuairte ar Róisín. Iarr orthu éisteacht go cúramach leis an sceitse lena fháil amach cad é atá
ag Liam do Róisín. Seinn an dlúthdhiosca.


GO MAIRE TÚ AGUS GO GCAITHE TÚ Í! (Leagan Ultach)
Róisín:
Ó, cár cheannaigh tú an t-léine sin, a Liam? Tá dúil mhór agam inti.
Liam:
Cheannaigh mé i gCill Éanna í.
Róisín:
Tá sí galánta. Ba mhaith liom ceann cosúil léi.
Liam:
Ar mhaith anois? Bhuel, tá bronntanas agam duit. Seo duit.
Róisín:
Cad é atá ann?
Liam:
Foscail é go bhfeicfidh tú.
Róisín:
Ó, a Liam! T-léine cosúil leis an cheann sin atá ortsa. Tá dúil mhór agam inti.
Go raibh céad maith agat.
Liam:
Go maire tú agus go gcaithe tú í.
Róisín:
Cuirfidh mé orm anois í!
Arú, nach deas í. Fan go bhfeice Mamaí mo th-léine úr!
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GO MAIRIR IS GO GCAITHIR Í! (Leagan Muimhneach)
Róisín:
Ó, cár cheannaís an t-léine sin atá ort, a Liam? Is breá liom í.
Liam:
Cheannaíos i gCill Éanna í.
Róisín:
Tá sí go haoibhinn. Ba mhaith liom ceann mar í.
Liam:
Ar mhaith anois? Bhuel, tá bronntanas agam duit. Seo.
Róisín:
Cad atá ann?
Liam:
Oscail é go bhfeice tú é.
Róisín:
Ó, a Liam! T-léine ar nós an ceann san ortsa. Is breá liom í. Go raibh míle
maith agat.
Liam:
Go mairir is go gcaithir í.
Róisín:
Cuirfidh mé orm anois díreach í!
Ó, nach deas í. Fan go gcífidh Mam mo th-léine nua!


GO MAIRE TÚ AGUS GO GCAITHE TÚ Í! (Leagan Connachtach)
Róisín:
Ó, cár cheannaigh tú an t-léine sin, a Liam? Taitníonn sí thar cionn liom.
Liam:
Cheannaigh mé i gCill Éanna í.
Róisín:
Tá sí gleoite. Ba mhaith liom ceann ar nós í.
Liam:
Ar mhaith anois? Bhuel, tá bronntanas agam duit. Seo.
Róisín:
Céard atá ann?
Liam:
Oscail é go bhfeice tú.
Róisín:
Ó, a Liam! T-léine ar nós an cheann sin ortsa. Taitníonn sí thar cionn liom.
Go raibh míle maith agat.
Liam:
Go maire tú agus go gcaithe tú í.
Róisín:
Cuirfidh mé orm anois í!
Ó, nach deas í. Fan go bhfeice Mama mo th-léine nua!

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas – t-léine.
Múin na heiseamláirí thuas.
Spreag na daltaí chun ‘Go maire tú agus go gcaithe tú é / í [Go mairir is go gcaithir é / í]’ a rá
lena chéile nuair a bhíonn éadaí nua á gcaitheamh acu.
Seinn an dlúthdhiosca arís agus iarr ar na daltaí na heiseamláirí a rá in éineacht leis an
dlúthdhiosca. Roinn an rang ina mbeirteanna ansin agus lig dóibh an sceitse a aithris
in éineacht leis an dlúthdhiosca.
Iarr ar na daltaí a chéile a cheistiú faoi na héadaí atá á gcaitheamh acu agus úsáid á bhaint acu
as an gcéad eiseamláir.
Léigh agus pléigh leathanach 53 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt de
na héadaí is mó a thaitníonn leo agus scríobh faoin bpictiúr.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh bronntanais leis na páistí. Cén uair a bhfaigheann siad féin bronntanais? Múin

más gá ‘Faighim bronntanais ó mo ghaolta [ó mo mhuintir / ó mo dhaoine muinteartha]
ar mo bhreithlá [ar mo lá breithe] / faoi Nollaig [um Nollaig / ag an Nollaig]’ agus ‘Faighim
bronntanais nuair a thagann [nuair a thig] …(ainmneacha) / nuair a thagann [nuair a thig]
gaolta [daoine muinteartha] liom abhaile [chun an bhaile] as …(tír thar lear) /
óna (gcuid) laethanta saoire,’ etc.
 Pléigh an seanfhocal:
Cuir síoda ar ghabhar agus is gabhar i gcónaí é.
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DRÁMA

Cearc an Phrompa

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● dráma a léamh agus a chur i láthair

Á ISEANNA
●
●

●
●

An leabhar agus an dlúthdhiosca Scéilín ó Bhéilín (An tAonad Forbartha Curaclaim,
Coláiste Mhuire gan Smál / Oidhreacht Chorca Dhuibhne – ISBN 0-906096-10-3)
Mascanna [Aghaidheanna fidil] as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (cúl an leabhair) agus
leaisteach curtha orthu – an chircín rua, an lacha bheag bhuí, an coileach dearg,
an ghé, an turcaí agus an madra rua
Éadaí dubha
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 248 agus 249) do gach dalta

C UR C HUIGE
(Nóta: Tógfaidh an ceacht seo cúpla seachtain. Cuir in oiriúint do Ghaeilge an cheantair é
más gá.)
Pléigh an pictiúr ar leathanach 6 in Scéilín ó Bhéilín.
Inis / léigh an scéal mar atá in Scéilín ó Bhéilín nó seinn an dlúthdhiosca.
Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun dráma a dhéanamh atá bunaithe ar an scéal atá cloiste
acu. Cé hiad na carachtair is dóigh leo a bheidh sa dráma? Cad iad na glórtha a dhéanann na
hainmhithe sin?
Tabhair cóip den dráma do gach dalta. Cabhraigh leo é a léamh. Pléigh aon fhocal nach
dtuigeann siad.
Pléigh tuairimí na ndaltaí maidir leis na geáitsí a d’oirfeadh do na giotaí difriúla. Léigh
an dráma arís leis na daltaí agus iarr orthu geáitsí dá rogha féin a chur leis.
Pléigh leis na daltaí cé na háiteanna a d’oirfeadh glór ard / glór íseal. Léigh an dráma arís leo
agus iarr orthu glórtha arda / glórtha ísle a úsáid mar is cuí.
Mínigh do na daltaí go bhfuil giotaí i dtéacs an dráma a bhaineann le páirteanna ar leith agus
go bhfuil giotaí eile a mbeidh siad ar fad ag léamh. Tabhair deis do na daltaí páirteanna difriúla
a léamh.
Mínigh do na daltaí go mbeidh siad ag gléasadh suas don dráma. Iarr orthu éadaí dubha
a thabhairt ar scoil.
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Nuair a bheidh an dráma ar a dtoil ag na daltaí roghnaigh seachtar chun an dráma a léiriú.
Tabhair amach na haghaidheanna fidil do na hainmhithe. Déan comparáid idir
na haghaidheanna fidil agus na pictiúir in Scéilín ó Bhéilín.
Iarr ar an seachtar a roghnaigh tú an dráma a léiriú. Déan amhlaidh le grúpaí eile.

F ORLEATHNÚ
 Múin an dán seo thíos do na daltaí. Iarr ar an rang é a aithris ag deireadh an dráma.

AN SIONNACH
Féach an sionnach,
Cleasaí beag rua,
Srón fhada ghéar
Agus eireaball mar scuab.
Is maith leis cearc mhéith,
Is ansa leis gé,
Bí aireach, a choiligh,
Mar gadaí glic é!
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DRÁMA

Cearc an Phrompa

An Scéalaí:

Mo ghrá í mo chircín
Nach mór í do cháil,
Aon chircín níos deise
Ní féidir í a fháil.
Ach lá breá sa samhradh,
Gan choinne do chách,
Do thosaigh ‘cluch-cluch-cluch’
Go tréan is go hard.

An Chircín:
(ag dul timpeall na háite)

Cluch-cluch-cluch!

An Coileach:

Dia duit, a Chircín Rua.
Cad atá ort in aon chor?
Ar airigh tú aon scéal nua
A chuir an brón go léir ort?

An Chircín:

Ag scríobadh dom ar maidin
Do chonaic mé rud éigin –
An t-aer is an talamh
Ag titim ar a chéile.
Seo mé ag imeacht
Chun an rí le mo scéala.

An Lacha:
(ag teacht isteach)

Bhác! Bhác! Bhác!
A Choiligh agus a Chircín,
Cá bhfuil bhur dtriall?

An Chircín agus An Coileach:

Le scéal uafásach
Go dtí an rí.
Siúil leat go tapaidh,
A lacha bheag bhuí.

An Ghé agus An Turcaí:
(ag teacht isteach)

A Choiligh, a Chircín agus a Lacha,
Cá bhfuil bhur dtriall?

An Chircín, An Coileach
agus An Lacha:

Le scéal uafásach
Go dtí an rí.

An Madra Rua:
(ag teacht amach as an gcoill)

A chairde! A chairde,
Cá bhfuil bhur dtriall?

Iad go léir:

Le scéal uafásach
Go dtí an rí.

An Madra Rua:

Lig mise libh
Taispeánfaidh mé daoibh an tslí.

Iad go léir:

Siúil leat go tapaidh,
A Mhadra Rua glic.

(Tugann an madra rua tríd an gcoill iad agus timpeall a thí. Ansin beireann sé isteach ina gceann agus ina gceann iad
agus itheann sé iad.)

Scéalaí:

Bhí madra rua glic, an-ghlic,
Ina chónaí i gcoill an-mhór.
Tháinig circín bheag an tslí,
Lacha, coileach, turcaí agus gé
Agus d’ith sé iad go léir.

A INM :

Eiseamláirí Rang a hAon
Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA 1 – A G B O G A D H T Í

C EACHT 1
1. Dúirt Mamaí [Mam / Mama] go raibh an teach [an tigh] seo againne / mo sheomra leapa
[mo sheomra leapan / mo sheomra codlata] / mo … róbheag / rómhór.

C EACHT 3
1. Is cuimhin [Is cuimhneach] liomsa céard [cad / cad é] a bhí istigh sa veain – …, … agus ….
Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom aon rud [rud ar bith / aon cheo / faic / aon ní] eile.

C EACHT 4
1. Tá mo theanga amuigh agam. [Tá mo theanga bheag amuigh leis an tart.]

2. Nílim [Níl mé] ábalta [in ann] teacht [a theacht] ar an … / ar mo …. [Níl mé ábalta an … /
mo … a fháil.]

3. Céard [Cad / Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse], a …(ainm)? An bhfuil tú ábalta [in ann] teacht
[a theacht] air? [An bhfuil tú ábalta é a fháil?]
Nílim. [Níl mé.]

C EACHT 6
1. Tá … uaimse [de dhíth ormsa / ag teastáil uaimse]. An bhfuil sé agatsa, a …(ainm dalta)?

2. Tá (ambaiste [leoga / muise / mhuige]). Seo duit é.
Is (mór an) trua liom [Tá faitíos orm / Is oth liom] nach bhfuil.

3. Is agamsa / ag …(ainm dalta) is mó atá péirí!
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4. Tá (aon) p(h)éire amháin / dhá phéire / trí phéire agamsa / ag …(ainm dalta).
Níl ach …(uimhir) phéire (faighte) agamsa / ag …(ainm dalta).

5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun an chluiche:

C EACHT 7
Le roghnú ag an múinteoir as an sceitse agus as an scéal de réir riachtanais na ndaltaí:

AN SCOIL – AN NAÍONRA

C EACHT 1
1. Bíonn / Ní bhíonn [bréagáin / ríomhaire / Cúinne Baile [Coirnéal Baile] / clár dubh /
Cúinne na Leabhar [Coirnéal na Leabhar] / cóipleabhair] sa naíonra.

2. Bíonn leanaí [páistí / gasúir] an naíonra níos óige / níos lú ná leanaí [páistí / gasúir]
na scoile.
Bíonn leanaí [páistí / gasúir] na scoile níos sine / níos mó ná leanaí [páistí / gasúir]
an naíonra.

3. Bíonn boird [táblaí] / cathaoireacha an naíonra níos ísle / níos lú ná boird [táblaí] /
cathaoireacha na scoile.

4. Tosaíonn [Tosnaíonn] an naíonra / an scoil ag a [ar a] …(am).

5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
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C EACHT 2
1. Téann [Cáit / mo dheartháir […(ainm) seo againne] / mo dheirfiúr […(ainm) seo againne] /
leanaí beaga [páistí beaga / gasúir bheaga]] go dtí [chuig] an naíonra gach aon [achan / gach uile /
chuile] lá.

2. Is / Ní maith [leis / léi / leo] é.
Níl a fhios agam [Ní fheadar / Cha bhfios domh / Ní fhéadfainn a rá (leat)] an maith [leis / léi /
leo] é.

3. Bíonn / Ní bhíonn [scoil / naíonra / ceol / peil / ealaín] againn [Dé Luain / Dé Máirt
/ Dé Céadaoin / Déardaoin / Dé hAoine / Dé Sathairn / Dé Domhnaigh
[ar an Luan, etc.]].

4. [Bíonn Cáit / Ní bhíonn Cáit / Bímid [Bíonn muid] / Ní bhímid [Ní bhíonn muid]]
ag imirt (cluichí) sa chlós [sa gclós] (ag) am sosa / (ag) am lóin.

C EACHT 3
1. Rug [Bheir] / Níor rug [Níor bheir] …(ainm dalta) ar an liathróid.

2. Cé aige a bhfuil [atá] an liathróid?

3. An agatsa atá sí, a …(ainm dalta)?
Sea / Ní hea.

4. Inis don mhúinteoir go bhfuil …(ainm) gortaithe / go raibh …(ainm) ag troid [ag bruíon].

C EACHT 4
1. Cén t-am é? [Cén t-am atá sé?]
1-12 (a chlog) / Leathuair tar éis 1-12 [(A) leath i ndiaidh 1-12].
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2. Ar a [Ag a] …(am) [téann Cáit go dtí [chuig] an naíonra / bíonn Cáit ag imirt
[ag déanamh cuideachta / ag (déanamh) cuileachta / ag (déanamh) spraoi] le bréagáin / bíonn Cáit
ag péinteáil / bíonn Cáit ag ithe / bíonn Cáit ag éisteacht le scéal / téann Cáit abhaile
[chun an bhaile]].

3. Tá sé …(am) ar mo chártasa. Cén t-am é [Cén t-am atá sé] ar do cheannsa?

4. Tá mo pháirtí aimsithe [faighte] agamsa!

C EACHT 6
1. Nuair a bhí tú [Nuair a bhís] beag an ndeachaigh tú [an deachaigh tú / ar chuais]
go dtí [chuig] an naíonra?
Chuaigh (mé) [Chuas]. / Ní dheachaigh (mé) [Cha deachaigh (mé) / Níor chuas].

2. Ar thaitin sé leat? [An raibh dúil agat ann?]
Thaitin / Níor thaitin. [Bhí / Ní raibh.]

3. Chuaigh / Ní dheachaigh [Níor chuaigh] …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) go dtí
[chuig] an naíonra nuair a bhí siad [nuair a bhíodar] beag.

4. Dúirt …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) gur thaitin / nár thaitin an naíonra leo.
[Dúirt …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) go raibh / nach raibh dúil acu sa naíonra.]

Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA 2 – A N Z Ú

C EACHT 1
1. An dtiocfaidh tú (in éineacht) liom go dtí an zú [chuig an zú] / go dtí an leabharlann
[chuig an leabharlann] / go dtí an phictiúrlann [go dtí an bpictiúrlann / chuig an bpictiúrlann /
chuig an phictiúrlann]?
Tiocfaidh / Ní thiocfaidh.
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2. An dtiocfaidh tú abhaile [chun an bhaile] liom?
Tiocfaidh / Ní thiocfaidh.

3. Seo linn [Ar aghaidh linn] go dtí an clós / an halla, etc.

C EACHT 2
1. Is féidir liomsa [Thig liomsa / Tá mise in ann / Táimse ábalta] é a fheiceáil [a fheiscint] /
an …(rud ar an bpóstaer) a fheiceáil [a fheiscint] / an scríobh a léamh.
Ní féidir liomsa [Ní thig liomsa / Níl mise in ann / Nílimse ábalta] é a fheiceáil [a fheiscint] /
an …(rud ar an bpóstaer) a fheiceáil [a fheiscint] / an scríobh a léamh.

2. Tá an póstaer rófhada uaim / ró-íseal (dom) / ró-ard (dom).
Tá an scríobh róbheag (dom).
Tá (an) …(ainm rud éigin sa seomra) / cloigeann [ceann] …(ainm dalta) sa bhealach
[sa mbealach / sa tslí] orm [sa chosán agam].

3. Nílim ard mo dhóthain. [Níl mé sách ard. / Níl mé ard go leor.]

C EACHT 4
1. Cé a sciob [a ghoid] [mo cheapaire / mo pheann luaidhe / mo rubar / mo bhosca lóin, etc]?

2. Ní mise a sciob [a ghoid] é.
Ná mise ach (an) oiread.

3. Is é Lug / …(ainm) a sciob [a ghoid] é. / Is í …(ainm) a sciob [a ghoid] é.

4. Is é, leis! [Is é, fosta! / Is é, muise!]
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C EACHT 5
1. An …(ainmhí) tú?
Is ea / Ní hea.

2. Tá / Níl a fhios agamsa / ag …(ainm dalta) cé (hé) thú féin!

3. Ní raibh a fhios ag aon duine [éinne / duine ar bith] cé (hé) thú féin.

4. Bhí an [chéad / dara / tríú / ceathrú / cúigiú] ceann [deacair [casta] / furasta
[fuirist / éasca / réidh]].

C EACHT 6
1. Chonaic siad [Chonaiceadar] / Chonaic mé [Chonac] an …(ainmhí) ar dtús [ar tús].
Ansin chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] an …(ainmhí) agus an …(ainmhí).
Ina dhiaidh sin chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] na …, an …, agus na ….
Ina dhiaidh sin arís chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] an … agus an ….
Ar deireadh thiar (thall) chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] na ….

2. Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú agus chonaic mé [chonac] …(ainmhí).

3. Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú ach ní fhaca mé …(ainmhí).

C EACHT 7
1. Is …(ainmhí) é seo. D’fheicfeá [Chífeá / Tchífeá] sa zú é / í.

2. Téigh siar spás amháin / dhá spás / trí spás.
Téigh ar aghaidh spás amháin / dhá spás / trí spás.

3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun an chluiche:
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA 3 – A N t S A M H A I N

C EACHT 2
1. Creidim / Ní chreidim go bhfaca Colm an slua sí.

2. Creidim / Ní chreidim go bhfuil [taibhsí / púcaí / fathaigh / cailleacha [badhbha] /
spásairí / a leithéidí] ann.

3. Tá / Bíonn / Bheadh faitíos [eagla / scanradh] ormsa roimh [roimis] ….

4. [Níl / Ní bhíonn / Ní bheadh] aon eagla [eagla ar bith / faitíos ar bith] ormsa roimh
[roimis] [… / rud ar bith [aon ní]].

C EACHT 3
1. Cuir cogar i gcluas [i gcluais] …(ainm dalta). Abair rud éigin leis / léi faoi Oíche Shamhna.

2. Abair an rud céanna leis / léi agus a dúirt …(ainm dalta) leatsa.

3. Céard [Cad / Cad é] a dúirt sé / sí?
Sílim [Measaim / Déarfainn / Is dóigh liom] go ndúirt [gur dhúirt] sé / sí ….

4. Ab in [Ab é sin / An é sin] (an rud) a dúirt tú [a dúraís]?
Is é / Ní hé.

C EACHT 4
1. Is fathach fíochmhar [scáfar] mise. Seachain tú féin [Coimhéad tú féin] nó sciobfaidh
mé [tógfaidh mé liom] thú!

2. D’éirigh libh éalú uaim. [Thug sibh na cosa libh. / Fuair sibh ar shiúl orm.]
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3. Tá tú i ngreim agam anois! [Tá beirthe ort! / Tá greim agam ort anois!]

C EACHT 5
1. Ba bheag [Ba dhóbair] nár thit an t-anam asam / as …(ainm).

C A I T H E A M H A I M S I R E 1 – D A I D Í , A N C E O LT Ó I R

C EACHT 2
1. An raibh / An bhfuil mórán daoine [ag an gcoirm cheoil [ag an choirm cheoil] / san óstán /
sa siopa [sa tsiopa] / ag an gcóisir [ag an chóisir] / ag an gcluiche [ag an chluiche] / i do
theaghlach]?

C EACHT 3
1. Ba mhaith [Ba dheas / Ba bhreá] liomsa a bheith in ann [a bheith ábalta] …(gléas ceoil) a chasadh
[a sheinm / a sheinnt / a bhualadh]. Céard [Cad / Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse]?
…(gléas ceoil). / Is cuma liom.

2. Tá mise in ann [Táimse ábalta / Thig liomsa / Is féidir liomsa] an …(gléas ceoil) a chasadh
[a sheinm / a sheinnt / a bhualadh].

3. Tá aithne agamsa ar dhuine / ar fhear / ar bhean / ar bhuachaill / ar chailín a bhíonn
ag casadh [ag seinm / ag seinnt / ag bualadh] ar an …(gléas ceoil).

C EACHT 4
1. Dúirt …(ainm dalta) gur mhaith leis / léi a bheith in ann [a bheith ábalta ] an …(gléas ceoil)
a chasadh [a sheinm / a sheinnt / a bhualadh].
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2. Is / Ní cuimhin [cuimhneach] liomsa céard [cad / cad é] a dúirt …(ainm dalta).

3. Ní raibh mé [Ní rabhas] in ann [ábalta] …(ainm dalta) a chloisteáil [a aireachtáil / a chloisint].
Labhair …(ainm dalta) ró-íseal. Ní raibh sé / sí ag labhairt sách ard. [Níor labhair sé /
sí ard a dhóthain [ard go leor].]

C EACHT 5
1. Bhí [an-oíche go deo [an-oíche ar fad / oíche mhór] / an-lá go deo [an-lá ar fad / lá ar dóigh /
lá iontach maith] / an-chluiche go deo [an-chluiche ar fad / cluiche iontach maith] / an-saoire
go deo [an-saoire ar fad / saoire iontach maith] / an-chóisir go deo [an-chóisir ar fad / féasta mór]]
againn.

Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA 4 – A N N O L L A I G

C EACHT 2
1. Céard [Cad / Cad é] [a d’iarr tusa [a d’iarrais-se] / a d’iarr do dheartháir / a d’iarr do
dheirfiúr [a d’iarr …(ainm) seo agaibhse] / a d’iarr do Mhamaí [do Mham / do Mhama] / a d’iarr
do Dhaidí [do Dhaid / do Dheaide]] ar [ó] Dhaidí na Nollag?
…(bronntanas).

2. D’iarr mise [D’iarras-sa] …(liosta bronntanas) air. Níor iarr mé [Níor iarras] / Níor iarr sé /
sí faic [dada / tada / aon cheo / aon rud / aon ní / a dhath ar bith] fós air.

C EACHT 5
1. Caithfidh mé … agus … a cheannach.

2. Níor éirigh liomsa ach …(uimhir) rud a bhí ar mo liosta a cheannach. Céard [Cad / Cad é]
fútsa [fá dtaobh duitse]? Cé mar [Conas / Cad é mar / Cén chaoi] a d’éirigh leatsa?

3. Ar éirigh leat [An rabhais ábalta] gach uile [chuile / gach aon / achan] rud (a bhí uait) a fháil?
D’éirigh / Níor éirigh. [Bhí / Ní raibh.]

258

C EACHT 6
Le roghnú ag an múinteoir as an scéal de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 8
Na nathanna / an stór focal is mó a bhí de dhíth ar na daltaí le linn dóibh a bheith
ag siopadóireacht i gCeacht 5:

AN AIMSIR

C EACHT 2
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 3
1. Cén chaoi a bhfuil tú, a …(ainm)? [Conas atá tú, a …(ainm)? / Cad é mar atá tú, a …(ainm)?]
Go maith, go raibh maith agat [slán a bheas tú].

2. Cén chaoi a bhfuil [Conas atá (ag) / Cad é mar atá] an aimsir (anois)?
Go huafásach [Go hainnis / Go dona / Uafásach]. / Ag feabhsú [Ag éirí níos fearr / Ag dul i bhfeabhas]
de réir a chéile [diaidh ar ndiaidh]. / Níl sé ródhona [ró-olc] faoi láthair [i láthair na huaire].

3. Bíonn Mamaí / Daidí imníoch [trína chéile / suaite / buartha] nuair a bhím / nuair nach
mbím ….
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C EACHT 4
1. Tá sé contúirteach [dainséarach] a bheith ag … sa chlós [sa gclós] / ag geata na scoile nuair
a bhíonn gála [gaoth mhór / stoirm] ann.

2. Níl ciall ar bith [Níl aon chiall] aige / aici / acu / ag …(ainm). [Tá sé / sí / siad / …(ainm)
díchéillí / amaideach.]

C EACHT 5
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 6
1. Níl an aimsir atá againn inniu chomh fliuch / chomh gaofar leis an aimsir atá
(le feiceáil [le feiscint]) sa phictiúr [sa bpictiúr].
Tá an aimsir atá againn inniu an-chosúil [iontach cosúil / an-dealraitheach] / mar a chéile
[mar an gcéanna] leis an aimsir atá sa phictiúr [sa bpictiúr].

2. Is é Seán an chéad duine sa scuaine.
Is í Nuala an dara duine sa scuaine.
Is é Rónán an tríú duine sa scuaine.
Is í Orla an ceathrú duine [an duine deireanach].

3. Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an chéad duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an dara duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an tríú duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an ceathrú duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is …(ainm) an cúigiú duine [an duine deireanach] sa líne.

C EACHT 7
1. Bhí mise [Bhíos-sa] i mo shuí [éirithe] ag a [ar a] …(am) ar maidin.

2. Bhí mise [Bhíos-sa] i mo shuí [éirithe] roimh [roimis] …(ainm ball teaghlaigh) ar maidin.
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3. Bhí mise [Bhíos-sa] istigh sa rang roimh [roimis] …(ainm dalta).

4. Bhí mise [Bhíos-sa] amuigh sa chlós [sa gclós] / istigh sa líne roimh [roimis] …(ainm dalta).

5. Bhí mise [Bhíos-sa] amuigh sa chlós [sa gclós] / istigh sa líne romhatsa / romhaibhse.

C EACHT 8
1. D’fhan mé [D’fhanas] / D’fhanamar [D’fhan muid] istigh mar (gheall air) [toisc / (as) siocair]
go raibh an aimsir ródhona [go raibh an aimsir ró-olc / go raibh an aimsir go hainnis / go raibh
drochaimsir ann] / go raibh slaghdán orm / go ndúirt mo Mhamaí [mo Mham / mo Mhama]
liom fanacht istigh, etc.

2. Caithfidh mé [Tá orm] fanacht istigh mar (gheall air) [toisc / (as) siocair] go bhfuil
slaghdán orm / go bhfuil pian i mo bholg [i mo ghoile] / nach bhfuil aon chóta
[aon chasóg / cóta ar bith] agam, etc.
An bhféadfaidh mé [An dtig liom] fanacht istigh mar (gheall air) [toisc / (as) siocair]
go bhfuil slaghdán orm / go bhfuil pian i mo bholg [i mo ghoile] / nach bhfuil aon chóta
[aon chasóg / cóta ar bith] agam, etc?

C EACHT 9
1. An imreoidh tú liomsa inniu?
Imreoidh (mé), cinnte [siúráilte / ambaiste].

2. An [Cé acu] istigh nó amuigh a bhí tusa, a …(ainm), nuair a chanamar [nuair a chan muid /
nuair a cheol muid] ‘Inis dom, a chairde’?
Istigh / Amuigh.

C EACHT 10
Le roghnú ag an múinteoir as an sceitse de réir riachtanais na ndaltaí:
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Ó C Á I D Í S P E I S I A LTA 5 – N A S I Ó G A

C EACHT 1
1. Arbh fhearr leat tús, lár nó deireadh an scéil? [Cé acu ab fhearr leat – tús, lár nó deireadh an scéil?]
Tús an scéil / Lár an scéil / Deireadh an scéil.

2. Ar mhaith leat casadh [castáil / bualadh] le sióg?
Ba mhaith / Níor mhaith.
Cad ina thaobh? [Cén fáth? / Cad chuige? / Tuige?]

3. I dtús / I lár / I ndeireadh an scéil a tharla sé seo [a thit sé seo amach].

4. Ba é tús / lár / deireadh an scéil ab fhearr a thaitin [ba mhó a thaitin] liom.

C EACHT 2
1. An bhfeiceann [An gcíonn] tusa / sibhse aon rud [rud ar bith] (eile) a thosaíonn le ‘s’?

2. Feicim [Chím / Tchím] ….
Feicimse [Chímse / Tchímse] rud eile.

3. Ní fheicim dada [tada / aon cheo / faic / aon ní / rud ar bith] eile (a thosaíonn le ‘s’).

4. D’aimsigh [Fuair] mo ghrúpasa [Tháinig mo ghrúpasa ar] …(uimhir) rud a thosaíonn le ‘s’.

5. Seacht sicín ina seasamh sa sneachta lá seaca.

C EACHT 4
1. Cé mhéad [An mó] fiacail atá caillte agatsa, a …(ainm)?
Céard [Cad / Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse] a …(ainm)?
Ceann amháin / Péire [Dhá cheann] / Trí cinn, etc.
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2. Aon fhiacail amháin [Fiacail amháin] / Dhá fhiacail / Trí fhiacail, etc, atá caillte
ag …(ainm).
Níl fiacail ar bith [aon fhiacail] caillte ag …(ainm) fós [go fóill].

3. Tá níos mó fiacla caillte ag …(ainm) ná mar atá ag …(ainm).

C EACHT 5
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 6
1. Thángamar [Tháinig muid] ar dhá / ar thrí / ar cheithre / ar chúig fhocal.

2. Tá …(uimhir) fhocal / bhfocal a bhfuil an litir ‘é’ iontu aimsithe [faighte] ag mo ghrúpasa
/ ag grúpa …(ainm an chaptaein).
Níl ach …(uimhir) aimsithe [faighte] ag mo ghrúpasa.

3. Níor tháinig mo ghrúpasa / grúpa …(ainm an chaptaein) ach ar …(uimhir) fhocal.

C EACHT 7
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 9
1. Níl ach … ar an bhfiaclóir / ar Mháire / ar Mhamaí / faoin mbord [faoin tábla] /
faoin gcathaoir [faoin chathaoir].

2. Ba cheart go mbeadh dhá thrilseán ar Mháire / dhá bhróg ar an bhfiaclóir [ar an fhiaclóir]
/ ceithre chos [ceithre chois] faoin mbord [faoin tábla] / ceithre chos [ceithre chois] faoin
gcathaoir [faoin chathaoir] / dhá lámhainn [dhá mhiotóg] ar Mhamaí.
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C EACHT 10
1. Is féidir liom [Táim ábalta / Tá mé in ann / Thig liom] / Ní féidir liom [Nílim ábalta /
Níl mé in ann / Ní thig liom] [an focal seo / na focail seo [na focla seo]] a léamh.

2. Cé atá chun cinn? [Cé atá chun tosaigh?]..........................................................(tuiscint a léiriú)
Táimse [Tá mise] chun cinn [chun tosaigh] faoi láthair [san am i láthair / i láthair na huaire].
Is é …(ainm an pháirtí) / Is í …(ainm an pháirtí) atá chun cinn [chun tosaigh] faoi láthair
[san am i láthair / i láthair na huaire]. / Táimse [Tá mise] geall leis [i ngar a bheith / nach mór /
chóir a bheith / beagnach] críochnaithe.

3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun an chluiche:

SA BHAILE – AN PÁISTÍN

C EACHT 1
1. Meas tú an [Do bharúil an] deartháir nó deirfiúr a bheas [a bheidh] ag Róisín?
[An ndéarfá gur deartháir nó deirfiúr a bheidh ag Róisín?]
Measaim [Ceapaim / Sílim / Déarfainn / Tá mé ag déanamh] gur deartháir / deirfiúr a bheas
[a bheidh] aici.

2. Céard a cheapfá [Cad a déarfá / Do bharúil cad é / Tomhais cad é] a tharraing mise [a tharraingíos]
ar an gcárta [ar an chárta]?
Ar tharraing tú [Ar tharraingís] pictiúr de …(bréagán)? […(bréagán)?]
Tharraing [Tharraingíos] / Níor tharraing. [Sea / Ní hea.]

C EACHT 4
1. An bhfuil páistín [leainbhín / babaí] agaibhse, a …(ainm)?
Tá. / Níl, ach tá páistín [leainbhín / babaí] ag m’aintín / ag m’uncail / ag mo chomharsa /
ag …(ainm).
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2. (An bhfuil a fhios agat) cén t-ainm [cén ainm] atá air / uirthi [cad is ainm dó / di]?
Seán. / Máire. / Níl a fhios agam [Ní fheadar], níor fhiafraigh mé díobh é
[níor fhiafraíos díobh é / níor chuir mé ceist orthu].

3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 5
1. Bíonn Mamaí [Mama / Mam] / Daidí [Deaide / Daid] ar mire [le buile] nuair a …. / Bíonn
an ghoimh [an gumh] ar Mham [ar Mhama / ar Mhamaí] / ar Dhaid [ar Dheaide / ar Dhaidí]
nuair a ….

2. Beidh an múinteoir ar mire [le buile] má …(críochnaigh an abairt de réir rialacha an ranga / na
scoile). / Beidh an ghoimh [an gumh] ar an múinteoir má …(críochnaigh an abairt de réir rialacha
an ranga / na scoile).

C EACHT 6
1. Bíonn / Ní bhíonn [gligín / mála scoile / cliabhán / leaba / gobán / rothar] agamsa /
ag an bpáistín [ag an leainbhín / ag an bhabaí].

2. Tharraing …(ainm dalta) pictiúr de … agus de ….

C EACHT 7
1. I gcliabhán / I leaba Mhamaí / I bpram.

2. Codlaíonn / Ní chodlaíonn.

C EACHT 8
1. Táim [Tá mé] / Bím bodhar [bodhraithe] ag …(rud / duine) / agat.
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C EACHT 10
Le roghnú ag an múinteoir as an scéal de réir riachtanais na ndaltaí:

S I O PA D Ó I R E A C H T – A N G R U A G A I R E

C EACHT 2
1. Ní dhéanfaidh mé a leithéid de rud go deo [choíche] arís.

2. [Beidh / Tá / Bhí] […(ainm) / gach uile dhuine [chuile dhuine / gach aon duine / gach éinne /
achan duine]] ag spochadh asam [ag magadh fúm].

3. Nach bhfuil sé sin níos fearr anois?
Tá. I bhfad Éireann [I bhfad i bhfad] níos fearr.

C EACHT 3
1. Feicim [Chím / Tchím] [cailín [girseach / gearrchaile] / buachaill [gasúr]] a bhfuil gruaig
[chatach [chasta] / dhíreach [shleamhain shlíoctha] / fhada / ghearr / rua / dhonn / dhubh
/ fhionn] [uirthi / air].

2. A …(ainm dalta), caithfidh tú seasamh le mo thaobhsa [ag mo thaobhsa / in aice liomsa /
taobh liomsa].

3. Tá duine / beirt / triúr / ceathrar / …(uimhir phearsanta) i mo ghrúpasa.

4. An ormsa [An fúmsa / An fá dtaobh domhsa] atá tú ag caint? An ar [An faoi] …(ainm dalta)
atá tú ag caint?
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C EACHT 4
1. An raibh do chuidse gruaige [do ghruaigse / do chuid gruaigese] fada nuair a bhí tú [nuair a bhís]
beag, a …(ainm)?
Bhí / Ní raibh.

2. Cén dath a bhí ar do chuid gruaige [Cén dath gruaige a bhí ort] nuair a bhí tú [nuair a bhís]
beag?
(Dath) fionn / (Dath) rua / (Dath) donn / (Dath) dubh.

3. Déarfainn gurb é / gurb í …(ainm dalta) atá ann. An tú [An tusa] (atá ann), a …
(ainm an dalta)?
Is mé. / Ní mé.

C EACHT 6
1. An ligfidh tú [trasna na habhann / amach] mé / sinn [muid]?
Ligfidh mé [Ligfead] trasna aon duine a bhfuil [aon duine le] …(dath gruaige / stíl ghruaige) air. /
Ligfidh (mé) [Ligfead]. / Ní ligfidh (mé) [Ní Ligfead].

2. Ní ligfidh …(ainm dalta / ainmneacha daltaí) dom imirt [spraoi / súgradh / cuideachta a dhéanamh]
leis / léi / leo.

C EACHT 7
1. Theastódh … go géar [go dóite] uaim / uait / uaidh / uaithi. [Bheadh … de dhíth orm / ort /
air / uirthi go géar.]

2. Tá mo … millte [loite / loitithe] agam.

267

MÉ FÉIN – AN DOCHTÚIR

C EACHT 2
1. Tá [eagla [faitíos / scanradh] / ocras / tart / ríméad [áthas / gliondar / lúcháir]] / air / uirthi /
orthu.

2. Bhí [eagla [faitíos / scanradh] / ocras / tart / ríméad [áthas / gliondar / lúcháir]] / orm nuair
a … / mar go [mar gur] ….

C EACHT 3
1. Táim [Tá mé] ag aireachtáil [ag brath / ag braistint / ag mothú] go dona [tinn / breoite / go hainnis
/ uafásach / go holc]. [Tá mé iontach tinn.] / Nílim [Níl mé] ag aireachtáil [ag brath / ag braistint /
ag mothú] go maith. [Nílim ar fónamh.]

2. Is gearr [Is gairid / Ní fada / Ní bheidh sé i bhfad] go dtí go mbeidh biseach ort [go mbeidh feabhas
ort / go mbeidh tú (tagtha) chugat féin arís / go rachaidh tú i bhfeabhas / go raghaidh tú i bhfeabhas /
go mbeidh tú ar do sheanléim arís].

C EACHT 4
1. Ghortaigh sé / sí a g(h)lúin / a c(h)os [a c(h)ois] / a lámh [a láimh] / a rúitín [a (h)alt] /
cúl a c(h)inn / a g(h)ualainn / a (h)ordóg /a (h)uillinn / a d(h)roim.

2. Cad [Cad é / Céard] a tharla duit [a thit amach / a d’imigh ort / a d’éirigh duit]?

C EACHT 5
1. Tomhais cé (hé) mise? [Tomhais cé mé féin?]
An dochtúir / feirmeoir / gruagaire / fear poist tú? [Dochtúir / Feirmeoir / Gruagaire /
Fear poist tú, ab ea?]
Is ea / Ní hea.
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2. Bhí an tomhas / an ceann sin deacair / an-deacair / furasta [fuirist / éasca / réidh] /
an-fhurasta [an-fhuirist / an-éasca].

3. Bhí an tomhas / an ceann a bhí ag …(ainm dalta) níos fusa / níos deacra ná an tomhas /
an ceann a bhí ag …(ainm dalta eile).

C EACHT 6
1. Conas [Cén chaoi / Cad é mar / Cén dóigh] a litrítear an focal …?
Níl mé in ann [Ní thig liom / Nílim ábalta] an focal … a litriú. An bhfuil tusa [An dtig leatsa],
a …(ainm dalta)?

CAITHEAMH AIMSIRE 2 – IMEACHT SPÓIRT

C EACHT 2
1. Meas tú cé [Do bharúil cé / Cé a déarfá] a bhuafaidh [a bhuafas / a bhainfidh / a bhainfeas] an rás?
Déarfainn [Sílim / Deinim amach / Tá mé ag déanamh / Tá mé den bharúil] go mbuafaidh
[go mbainfidh] …(ainm dalta / ainm foirne).

2. (An bhfuil sibh) réidh [ullamh] – a haon, a dó, a trí!

3. Tháinig mé [Thána] / Tháinig …(ainm dalta) sa chéad áit / sa dara háit / sa tríú háit.

4. Ba é rás na spúnóg [an rása spúnóg] / rás na dtrí gcos / an rás paca [an rás mála] /
…(ainm rása) an ceann ab fhearr (ar fad).

C EACHT 3
1. Mise an captaen ar Fhoireann A / ar Fhoireann B.
Mise an cúl báire [an báireoir] / an réiteoir [an moltóir].

2. Beidh tusa (in éineacht) liomsa / ar m’fhoireannsa, a …(ainm).
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3. An bhféadfaidh mise [An bhféadfadsa / An dtig liomsa] a bheith in éineacht leatsa
[ar d’fhoireannsa / i do chuideachtsa], a …(ainm)?
Féadfaidh (tú) [Thig]. / Maith go leor [Tá go maith].

C EACHT 4
1. Caith chugamsa í.

2. Beir [Faigh greim] uirthi / ar an liathróid [ar an gcaid].

3. Tarraing cic uirthi. [Tabhair cic di.] / Buail í.

4. Coinnigh ort [Lean ort / Tabhair leat í / Coinnigh ag gabháil]!

5. Maith thú / Maith sibh [Ardfhear / Maith an fear / Maith an bhean / Mo sheasamh ort / Mo ghraidhin
go deo thú / Mo dhá ghraidhin thú]!

6. Coinnigh [Coimeád / Fan] leis / léi. [Coinnigh an chois aige / aici.]

AN TEILIFÍS

C EACHT 1
1. Níl cuma ná caoi ar an gclár sin / air sin. [Níl cuma ná dealramh ar an gclár sin / air sin. /
Níl tús ná deireadh leis an chlár sin / leis sin.]

2. Is clár iontach [clár ar dóigh] é (sin).

3. Ní fhaca (mé) an clár sin / é sin riamh cheana [riamh roimhe / riamh roimis sin].

4. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
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C EACHT 3
1. Dia daoibh ar maidin. [Bail ó Dhia oraibh. / Mora daoibh ar maidin.] Is mise …(ainm dalta).
Agus is mise …(ainm dalta eile).
Seo é nuacht an lae ó Rang a hAon i …(ainm na scoile).

2. Agus sin a bhfuil de nuacht againn inniu ó Rang a hAon i …(ainm na scoile).

ÉADAÍ

C EACHT 1
1. Cé acu seo is fearr [ab fhearr] leat?
An gúna [An chulaith] / An geansaí / An …(ball éadaigh).

2. Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige]?
Tá sé níos deise / níos compordaí / níos boige / níos faiseanta, etc.

3. Is fearr liom [B’fhearr liom] an …(ball éadaigh) ná an …(ball éadaigh eile).

C EACHT 3
1. Níl ach (aon) c(h)uarán amháin aici. / Níl ach (aon) lámhainn [m(h)iotóg] amháin
uirthi. / Níl ach (aon) b(h)róg peile [b(h)róg caide] amháin air.

C EACHT 4
1. Cár cheannaigh [Cár cheannaís] tú an …(ball éadaigh) sin?

2. Go maire tú agus go gcaithe tú é / í! [Go mairir is go gcaithir é / í.]
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A INM :

Eiseamláirí na Naíonán Mór
AN SCOIL

C EACHT 2
Tá Liam sa leaba / ag an doras / ag an ngeata [ag an gheafta].

Tá Liam / Táimse [Tá mise] sna Naíonáin Mhóra.

C EACHT 3
Chonaic mé bosca lóin, siosúr, glantóir, téipthaifeadán, fístaifeadán, … ar an tábla [ar an mbord].

An bhfaca tú [An bhfacaís] …? Chonaic / Ní fhaca.

Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom aon rud [rud ar bith / aon cheo / faic / dada / a dhath] eile.

C EACHT 4
Suífidh mise [Suífeadsa] in aice leat [ag do thaobh / le do thaobh].

An bhfuil cead agamsa / An dtig liomsa / An bhféadfaidh mise [lego / míreanna mearaí /
páipéar bán / breagáin / …] a fháil?

Tá / Níl. / Thig / Ní thig. / Féadfaidh / Ní fhéadfaidh.

C EACHT 5
Cé aige a bhfuil an liathróid?

Ag …(ainm).
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Tá / Níl sí agam.

An bhfuil an liathróid aige / aici?

C EACHT 6
Cad é [Cad / Céard] a dhéanfaidh mé leis seo?

Cuir ar an / faoin / sa / ag an … é / í.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 7
Cá bhfuil …(rud / duine)?

An bhfuil sé faoin gcathaoir [faoin chathaoir] / sa leabharlann / ar an mballa [ar an bhfalla] /
ag an doras? Tá / Níl.

An gcuirfidh mé [faoin tábla [faoin mbord] / sa chófra [sa gcófra] / ar an doirteal] é / iad?
Cuir / Ná cuir.

C EACHT 8
An gceanglóidh tú mo chuid iallacha [m’iallacha / mo chuid barriallacha] le do thoil [más é do thoil é]?

C EACHT 9
Seo é an tús / an deireadh.

(tuiscint a léiriú)

Tá … aige / aici.

Tóg do sheans. [Do shealsa anois.] Caith an dísle.
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Fuair mé [Fuaireas] a haon / a dó / a trí.

Bhuaigh mise [Bhain mise / Bhuas-sa]!

C EACHT 10
Rinne [Dhein] …(ainm dalta) dearmad ar a b(h)osca lóin. [Níor chuimhnigh …(ainm dalta) ar a
b(h)osca lóin.]

AINÍN AIMSIRE

C EACHT 1
Conas atá [Cad é mar atá / Cén chaoi a bhfuil] an aimsir inniu?

Tá / Níl sé grianmhar / gaofar / fliuch / scamallach / ag cur sneachta.

An mbeimid ag dul amach sa chlós?

Beimid. / Ní bheimid.

CAITHEAMH AIMSIRE

C EACHT 2
Táim [Tá mé] in ann [ábalta] ….

Is mise is fearr ag scipeáil.
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MÉ FÉIN

C EACHT 2
Tomhais cén lámh [láimh] ina bhfuil sé [a bhfuil sé inti].

An bhfuil sé i do lámh [láimh] chlé / dheas? Tá. / Níl.

C EACHT 3
Cár chuir tú an t-eireaball [an ruball]?

(tuiscint a léiriú)

Ar a cheann [Ar a chloigeann] / Ar a bholg / Ar a dhroim, etc.

Nach mise an t-amadán / an óinseach!

Is mise an té [an duine] is fearr.

C EACHT 5
Cá bhfuil tú i do chónaí? [Cá maireann tú?/ Cá bhfuil cónaí ort(sa)? / Cá gcónaíonn tú?]

Táim [Tá mé] i mo chónaí [Tá mé ag maireachtáil / Táim ag maireachtaint / Tá cónaí orm(sa) / Cónaím]
i dteach [i dtigh] / in árasán / i nDún na nGall / ar oileán, etc.

C EACHT 7
Tá [gruaig chatach [chasta] / dhíreach [shleamhain shlíoctha] / fhada / ghearr] [orm / ort / air
/ uirthi].

Tá gruaig [rua / dhubh / fhionn] [orm / ort / air / uirthi].
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C EACHT 8
Mise an chéad duine. [Tosóidh mise. / Tosnódsa.]

Cad [Cad é / Céard] a fuair tú [a fuairis]?

Feicim [Chím / Tchím] lámh / gruaig chatach [gruaig chasta] / uillinn / glúin / béal, etc.

AN tSAMHAIN

C EACHT 1
Is fada liom / linn go dtiocfaidh Oíche Shamhna.

Mise an púca [an taibhse] / an chailleach [an bhadhb].

C EACHT 2
Beidh mise [Beadsa] i mo phúca [i mo thaibhse] / i mo chailleach [i mo bhadhb].

C EACHT 3
Seachain [Coimhéad / Faichill] an púca [an taibhse] / an chailleach [an bhadhb].

Rug an púca [an taibhse] / an chailleach [an bhadhb] orm.

C EACHT 4
Déarfainnse gur cailleach [badhb] / púca [taibhse] / cat / tine chnámh / puimcín atá ann.

Bhí / Ní raibh an ceart agamsa / agatsa / ag …(ainm dalta).
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C EACHT 5
Rachaimid [Raghaimid / Rachaidh muid / Gabhfaidh muid] ó theach go teach [ó thigh go tigh /
thart chuig na tithe] Oíche Shamhna.

Gheobhaimid [Gheobhaidh muid] …(bia / suim airgid).

ÉADAÍ

C EACHT 1
Is [blús / léine / bróga reatha / culaith reatha / carbhat / riteoga / …(ball éadaigh)] [é / í /
iad] seo.

Biongó!

Tá … ar mo chártasa.

C EACHT 2
Breathnaigh [Féach / Amharc] ar ….

Tá …(ball éadaigh) air / uirthi.

Bain díot do chaipín [do bhearád] / do chóta [do chasóg] / do …(ball éadaigh).

C EACHT 3
Seo é / í (mo chara) …(ainm).

Tá [gúna ildaite / stocaí bána / bróga dubha / léine bhán /…(ball éadaigh)] [air / uirthi].
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An é Seán é? [Ab é Seán é?] Is é. / Ní hé.

An í Áine í? [Ab í Áine í?] Is í. / Ní hí.

C EACHT 5
Bhain [sé / sí] de / di [a c(h)óta / a b(h)ríste/ a g(h)eansaí / a …(ball éadaigh)].

Tá an ceart agat. Bhain mé [Bhaineas] díom mo ….

C EACHT 6
An bhfuil …(ball éadaigh) ortsa inniu? Tá. / Níl.

Tá …(ball éadaigh) agus …(ball éadaigh) ar …(ainm dalta) ach níl …(ball éadaigh) air / uirthi.

C EACHT 7
Ghléas [Chóirigh] …(ainm) é / í féin.

Tá / Níl …(ainm dalta) gléasta [cóirithe / feistithe] i gceart.

Chuir sé / sí sciorta ar a c(h)loigeann [ar a c(h)eann] / ar a lámh [ar a láimh]/ ar a ….

CEOLDRÁMA ‘NA TRÍ BHÉAR’

C EACHT 2
An bhfuil aon duine [éinne / duine ar bith] [ag baile [sa bhaile] / istigh / sa leithreas / anseo]?
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C EACHT 3
Tá / Níl … crua / bog / róchrua / róbhog / deas compordach.

C EACHT 4
Tá / Níl … rómhór.

C EACHT 5
Níl faic [dada / a dhath / aon ní / aon cheo] fágtha domsa.

C EACHT 6
Tá mo pheann luaidhese / mo chriánsa / mo chathaoirse briste.

C EACHT 8
Táim [Tá mé] i gcruachás [i sáinn / i bponc].

AN NOLLAIG

C EACHT 1
Cé acu is fearr leat, … nó …?

Muire / Iósaef / An leanbh Íosa / An réiltín [An réalta / An réalt] / An t-aingeal / An t-asal /
An bhó / An rí / An t-aoire [An tréadaí / An sréadaí] / An t-uan.
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C EACHT 2
Chuir mé [Chuireas] / Chuir mise [Chuireas-sa] [Muire / Iósaef / …] isteach sa bheithilín
[sa mhainséar].

C EACHT 4
Nollaig shona [Nollaig mhaith] duit.

Gurab amhlaidh duit. [Go mba hé duit. / Gurb é duit.]

C EACHT 5
Is fada liom go dtiocfaidh an Nollaig / Daidí na Nollag.

Cad é [Céard / Cad] a d’iarr tú [a lorg tú / a lorgaís] air?

Lorg mé [D’iarr mé / Lorgaíos] rothar, …(bronntanas éigin) agus …(bronntanas éigin) ar Dhaidí na Nollag.

C EACHT 6
Ba mhaith liomsa …(bronntanas éigin) a fháil.

Is / Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liomsa.

C EACHT 7
Fuair mé [Fuaireas] …(féiríní) [ó Dhaidí na Nollag / ó mo Mham / ó m’aintín / ó m’uncail /
ó mo mháthair baistí / ó m’athair baistí, etc.]
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BIA

C EACHT 2
Tá Liam sé bliana d’aois.

Cén aois thú? [Cén aois atá tú?]

Cúig (bliana). / Sé (bliana).

C EACHT 3
Táimse [Tá mise] mór leatsa. Ar mhaith leat teacht chuig mo chóisir [m’fhéasta]?

Ba mhaith.

C EACHT 4
D’ith mé [D’itheas] … nuair a bhí ocras orm.

D’ól mé [D’ólas] … nuair a bhí tart orm.

C EACHT 5
Bíonn [salann / anlann trátaí / bainne / siúcra / im / subh] agam ar …(bia).

C EACHT 7
An dtaitníonn … leat?

Taitníonn / Ní thaitníonn. An dtaitníonn sé leatsa?
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Taitníonn …(bia) linn.

S I O PA D Ó I R E A C H T

C EACHT 1
Thit …(ainm).

Thit mé. [Thiteas.]

Ghortaigh mé [Ghortaíos] [mo ghlúin / mo cheann / mo lámh [mo láimh] / mo chos [mo chois] /
mo mhéar [mo mhéir] / mo …].

Bhí mé [Bhíos] / Ní raibh mé [Ní rabhas] ag cur fola.

Bhí / Ní raibh fuil le [as] mo …(ball coirp).

C EACHT 2
Thit …(ainm dalta) agus tá a b(h)ríste / a g(h)eansaí / a riteoga sractha [stracaithe / stróicthe].

C EACHT 4
Tá an …(ball éadaigh) seo rómhór / róbheag / díreach oiriúnach [fóirsteanach / ceart] dom [agam].
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P E ATA N U A

C EACHT 2
Cad [Céard / Cad é] a chloiseann [a chluineann / a airíonn] tú?

(tuiscint a léiriú)

Cat / Madra [Gadhar / Madadh] / Luch [Luchóg] / Éan / Bó / Coileach / Muc / Leon.

C EACHT 3
Feicim [Chím / Tchím] [madraí [gadhair / madaí] / éin / coiníní / lucha [luchóga] / hamstair /
éisc] i siopa na bpeataí.

Ba mhaith [Ba dheas / Ba bhreá] liom [peata madra [peata madaidh] / peata éin / peata coinín /
peata luiche / peata hamstair / peata éisc] a bheith agam.

C EACHT 4
Bígí ag rith / ag ithe / ag ól / ag léim / ag tiomáint / ag rince [ag damhsa] / ag snámh, etc.
(tuiscint a léiriú)

Bhíomar [Bhí muid] ag ól / ag léim, etc.

C EACHT 6
Tá [madra [gadhar / madadh] beag / …(peata)] [ag Nóirín / ag …(ainm dalta) / agam].

Ringo / …(ainm peata) is ainm dó / di. [Ringo / …(ainm peata) an t-ainm atá air / uirthi.]

C EACHT 8
Ba mhaith [Ba dheas / Ba bhreá] leis / léi peata … a bheith aige / aici.
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CAITHEAMH AIMSIRE

C EACHT 3
Cén lá atá inniu ann?

(tuiscint a léiriú)

Dé Luain / Dé Máirt / Dé Céadaoin / Déardaoin / Dé hAoine / Dé Sathairn / Dé Domhnaigh.

CUAIRT AR AN bhFEIRM

C EACHT 2
An bhfaca tú gamhain [lao] / bó / caora / uan riamh?

Chonaic. / Ní fhaca.

C EACHT 4
An mó [Cé mhéad / Cá mhéad / Cé méid] tarracóir / bó / … a fheiceann [a tchí / a chí] tú?

Aon cheann amháin [Ceann amháin] / Dhá cheann [Péire] / Trí cinn / Ceithre cinn /
Cúig cinn / Sé cinn / Seacht gcinn / Ocht gcinn / Naoi gcinn / Deich gcinn.

LÁ FHÉILE PÁDRAIG

C EACHT 1
Lá Fhéile Pádraig [Lá le Pádraig] atá ann.

Clé, deas.
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Táimid [Tá muid] ag seinm [ag casadh ceoil] / ag máirseáil / ag léim, etc.

C EACHT 2
An bhfuil tú ag dul [ag gabháil] go dtí an pharáid [go dtí an bparáid / chuig an bparáid / chuig an
pharáid / go dtí an mórshiúl]? Tá. [Táim.] / Níl. [Nílim.]

Ó! Ba mhaith liomsa dul [a ghabháil] ann chomh maith [fosta / freisin / leis].

C EACHT 3
Caithfidh [mé / …(ainm dalta)] [suaitheantas / seamróg / ribín] Lá Fhéile Pádraig [Lá le Pádraig].

C EACHT 4
A …(ainm dalta), an bhfuair tú an tseamróg / an suaitheantas / an brat / an ribín?
Fuair. / Ní bhfuair.

CAITHEAMH AIMSIRE

C EACHT 4
Coinnigh ort. [Lean ort. / Lean leat. / Lean ar aghaidh.]

Is gearr go mbeidh tú ann.
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AN CHÁISC

C EACHT 2
Cé leis an ubh chorcra / an ubh dhearg / an ubh bhuí / an ubh ghorm / an ubh uaine
[an ubh ghlas] / an ubh bhándearg? Le Cáit. / Le Liam. / Le hEoin.

Is le …(ainm) an ubh …(dath).

C EACHT 4
Gheobhaidh mise [Gheobhadsa] cuid mhór [mórán / go leor / a lán / lear mór] uibheacha Cásca.

Inis dom (é)!

Inseoidh mé [Neosfad]. / Ní inseoidh mé [Ní neosfad].

Cáisc shona duit. Gurab amhlaidh duit. [Go mba hé duit.]

C EACHT 5
An mó [Cá mhéad / Cé mhéad / Cé méid] ubh a chuir Coinín na Cásca i bhfolach?

Déarfainn [Measaim / Sílim / Ceapaim / Is dóigh liom / Déanaim amach / Tá mé ag déanamh] gur chuir
sé [ceann / dhá cheann [péire] / trí cinn / ceithre cinn / cúig cinn / sé cinn] i bhfolach.

C EACHT 6
Cár chuir mé [Cár chuireas] an …(rud) i bhfolach?

Tá tú cóngarach [gar] dó.

Tá tú i bhfad uaidh.
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Ar chuir tú [faoin mbord / taobh thiar den chófra / …(áit fholaigh)] é?

Chuir. / Níor chuir.

SIÓG NA bhFIACLA

C EACHT 3
[A Mháire, / A Shiobhán, / A Sheáin,] an bhfuil [fiacail / peann luaidhe / …] agat dom?

Thug sí euro dó / di.

AN TEILIFÍS

C EACHT 2
Cad [Céard / Cad é] atá ar an teilifís anocht? …(ainm cláir éigin).

Is fearr i bhfad [go mór] …(ainm cláir éigin) ná …(ainm cláir éigin).

C EACHT 3
An bhfaca tú …(clár teilifíse) aréir? Chonaic. / Ní fhaca.

Chonaic …(ainm dalta) …(clár teilifíse) agus …(clár teilifíse eile) aréir.

C EACHT 4
Ardaigh an fhuaim. [Cuir suas an fhuaim.]
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Ísligh an fhuaim. [Cuir síos an fhuaim.]

Tá [an teilifís / an raidió / an ceol / an fhuaim] [ró-ard / ró-íseal].

AN FHAICHE IMEARTHA

C EACHT 1
An bhfuil dath … ar an bhfráma dreapadóireachta / ar an gcrandaí bogadaí [ar an suí sá] /
ar an eitleog, etc? Tá. / Níl.

Cé acu is fearr leat, an … nó an …?

C EACHT 2
Bím féin is mo chairde ag spraoi [ag déanamh cuideachta / ag déanamh cuileachta / ag imirt / ag súgradh]
/ ag luascadh / ag dreapadh / ag sleamhnú, etc.

C EACHT 3
An bhfuil beirt chailíní [beirt chailín] / beirt bhuachaillí [beirt bhuachaill] i do phictiúrsa? Tá. / Níl.

An bhfuil siad ag sleamhnú / ag luascadh / ag dreapadh? Tá. / Níl.

Ba mhaith liomsa / le …(ainm dalta) dul ag sleamhnú / ag luascadh / ag dreapadh.

C EACHT 5
Seachain tú féin! [Coimhéad tú féin! / Tabhair aire! / Fainic! / Bí faicheallach!]
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AN TRÁ

C EACHT 1
Is fada liom go dtiocfaidh na laethanta saoire.

Beidh mé / Ní bheidh mé ag dul cois farraige [go dtí an trá].

C EACHT 2
Tabharfaidh [Liam / mé] [cuaráin / culaith shnámha / t-léine / bríste gearr / spéaclaí
[gloiní] gréine / lóis ghréine [uachtar gréine]/ buicéad agus sluasaid [spád]] leis / liom.

Beidh / Ní bheidh aimsir bhreá ann.

C EACHT 3
An rachaidh [An raghaidh / An ngabhfaidh] tú in eitleán / i mbád / sa ghluaisteán [sa charr /
sa mhótar] / ar an mbus / ar an traein? Rachaidh. [Raghaidh. / Gabhfaidh.] / Ní rachaidh.
[Ní raghaidh. / Ní ghabhfaidh.]

Conas a rachaidh [Cén chaoi a ngabhfaidh / Cad é an dóigh a ngabhfaidh] tú ar do laethanta saoire?
In eitleán, etc.

C EACHT 4
Bím ag bailiú [ag cruinniú] sliogán / ag déanamh [ag tógáil / ag tógaint] caisleán / ag rith is
ag rás / ag lapadaíl [ag lapadáil] / ag snámh.

C EACHT 5
An bhfuil …(rud / duine) i do phictiúrsa? Tá. / Níl.
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An bhfuil sé / sí / siad ag …?

C EACHT 6
Caill do sheans.
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Rainn agus Amhráin na Naíonán Mór
(Nóta: Tá na rainn agus na hamhráin seo ar fad le fáil ar dhlúthdhiosca na Naíonán Mór.)

RAINN
1. AN LÓN

5. PÚCA

Rinne Lug dearmad,
Ar a bhosca lóin.
‘Ó, céard a dhéanfas mé?’ arsa Lug,
‘Och! Och! Ochón!’

Púca! Púca! Is mise an púca!
Púca! Púca! A haon, dó, trí!
Seo í an oíche, Oíche Shamhna,
A théim ar cuairt chun do thí,
Chun do thí!

D’ith sé cailc dhearg,
Is d’ól sé péint ghlas.
‘An-bhlasta!’ arsa Lug –
‘Bhí an lón sin go deas!’

6. AR MAIDIN

Íní míní meidhní mó,
Tóg do sheans anois go beo,
Bhuail an moncaí bocht a cheann,
Is thit an créatúr anuas den chrann.

Ghléas Seán é féin ar maidin,
Nach é atá go deas.
Chuir sé brístí ar a chloigeann,
Tá a léine droim ar ais.
Chuir sé geansaí ar a chosa,
Chuir sé scairf ar lámh amháin.
‘Ba mhaith liom a ghabháil amach anois,
Tá mé gléasta!’ arsa Seán.

3. SCIPEÁIL

7. BRÍSTE STRACAITHE

(Rang ag aithris)
Leatsa an imirt,
Leatsa an téad.
’Bhfuil tusa in ann a ghabháil
Chomh fada le céad?

Thiteas ar scoil, a Mham,
Is ghortaíos mo ghlúin.
Bhíos ag cur fola.
Ú! Ú! Ú!

2. ÍNÍ MÍNÍ MEIDHNÍ MÓ

Chuir an múinteoir greimlín orm,
Is thug dom líreacán.
Bhí sé sin an-deas,
Bhí sé dearg agus bán.

(Dalta aonair ag aithris)
Tá mé in ann
A ghabháil chomh fada le céad.
Is mise is fearr
Ag scipeáil le téad!

Táim ceart go leor arís, a Mham,
Ach aon rud amháin.
Tá mo bhríste STRACAITHE,
Tá poll mór groí ann!

4. JIMÍN
Chuir Jimín beag taos fiacla,
Ina chuid gruaige aréir.
Nuair a dhúisigh sé ar maidin,
Bhí GRUAIG CHATACH air!
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8. DEIR

AN

Deir
Deir
Deir
Deir
Deir
Deir
Deir
Deir

cat ‘Mí-abha’.
madadh ‘Babha-bhabha-bhabha’.
luch ‘Squíc-squíc’.
t-éan ‘Twít-twít-twít’.
bhó ‘Mú-ú’.
coileach ‘Coc-a-dúdal-dú’.
mhuc ‘Nguth-nguth’.
leon ‘Grr-rr-rr’.

an
an
an
an
an
an
an
an

CAT

Ná seas ar líne,
Seas ar chos amháin.
Coinnigh ort,
Is gearr go mbeidh tú ann.

12. SEACHAIN TÚ FÉIN
Seachain tú féin
Nó titfidh tú.
Cuimhnigh anois
Nach moncaí tú.

9. A HAON, A DÓ
A haon, a dó,
Tá bó sa chró.
A trí, a ceathair,
Á crú ag m’athair.
A cúig, a sé,
Beidh bainne sa tae.
A seacht, a hocht,
Ar an bhord anocht.

Seachain tú féin
Seachain a stór,
Ní cheapaim go bhfuil tú
Aireach go leor.
Cuimhnigh anois
Nach moncaí tú.
Seachain anois
Nó titfidh tú.

10. LÁ FHÉILE PÁDRAIG
Lá Fhéile Pádraig,
Seamróg ghlas,
Suaitheantas álainn,
Ribín deas.
Amharc Naomh Pádraig,
Sa pharáid,
Ceol is rince,
Ar an tsráid.

11. CLEAS

NA

13. IS

BREÁ LIOM A BHEITH AR AN DTRÁ

Is breá liom a bheith ar an dtrá,
Nuair a bhíonn an lá go breá.
Bím ag bailiú sliogán,
Bím ag déanamh caisleán.
Bím ag rith is ag rás,
Ag lapadáil is ag snámh.
Ó, is breá liom a bheith ar an dtrá,
Nuair a bhíonn an lá go breá.

BACÓIDE

Leatsa imirt,
Leatsa léim.
Seas suas díreach,
Bí réidh is tabhair céim.
Leatsa imirt,
’Bhfuil tú réidh?
Caith anois é,
Chomh fada le haon (dó / trí / ceathar /
cúig, etc.)
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A MHRÁIN
14.TÁ MISE SNA NAÍONÁIN MHÓRA
(Fonn: For He’s a Jolly Good Fellow)

17. AN TASAL
(Fonn: Shoe the Donkey)

Tá mise sna Naíonáin Mhóra,
Tá mise sna Naíonáin Mhóra,
Tá mise sna Naíonáin Mhóra,
Nach mise an páiste maith!

Féach an t-asal,
Féach an t-asal,
Tá a eireaball ar strae.
Faigh a eireaball,
Faigh a eireaball,
Is cuir air arís é.

Tá leabhairín nua i mo mhála …
Tá mise anois ag foghlaim …

18. AN PLÁINÉAD TRUG
(Fonn: Diddle, Diddle, Dumpling)

Tá mise i seomra eile …

15. CÉ AIGE A BHFUIL
(Fonn: Alouette)

Dia daoibh, a pháistí,
Is mise Lug.
Tá cónaí orm ar an bpláinéad Trug.
Is pláinéad deas é,
Pláinéad beag.
Tá cónaí orm,
Ar an bpláinéad Trug.

AN LIATHRÓID?

Féach ar Mháire,
’Bhfuil an liathróid aici?
Féach ar Mháire,
’Bhfuil sí ina lámh?

Dia daoibh, a pháistí,
Is mise Gug.
Tá cónaí orm ar an bpláinéad Trug.
Is pláinéad deas é,
Pláinéad beag.
Tá cónaí orm,
Ar an bpláinéad Trug.

16. AN HÓCAÍ PÓCAÍ
Cuir do lámh dheas isteach,
Tarraing do lámh dheas amach,
Cuir do lámh dheas isteach agus cas
timpeall í.
Déan an hócaí pócaí agus léim go hard,
Is maith linn a bheith ag spraoi.

19. BREATHNAIGH AR CHÁIT
(Fonn: The Wheels on the Bus)

Curfá:
Ó, hócaí pócaí pócaí, (x 3)
Is maith linn a bheith ag spraoi.
(Can i ndiaidh gach véarsa)

Breathnaigh ar Cháit,
Tá caipín uirthi,
Caipín uirthi, caipín uirthi.
Breathnaigh ar Cháit,
Tá caipín uirthi.
’Cháit, bain díot do chaipín!

Cuir do lámh chlé isteach …
Cuir do chos dheas isteach …
Cuir do chos chlé isteach …
Cuir do cholainn ar fad isteach …
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20.TÁ DAIDÍ

NA

NOLLAG

22. RINGO
(Fonn: There was a farmer had a dog)

AG TEACHT

ANSEO ANOCHT

(Fonn: Santa Claus is coming to town)

Tá madra beag ag Nóirín,
Ringo is ainm dó.
R. I. N. G. O. R. I. N. G. O. R. I. N. G. O.
Ringo is ainm dó.

Féach an crann Nollag,
Féach na féiríní,
Féach na páistí beaga,
Tá siad ina luí,
Tá Daidí na Nollag ag teacht
anseo anocht.

23. LAETHANTA NA SEACHTAINE
(Fonn: an t-amhrán sa scéal ‘An Dá
Chruitíneach’ as Scéilín ó Bhéilín)

Ag éisteacht is ag faire,
Ar gach páiste beag is mór.
Bí cúramach, tabhair aire,
Nach ndéanfaidh sibh aon ghlór.

Ó, Dé Luain, Dé Máirt,
Dé Luain, Dé Máirt,
Dé Luain, Dé Máirt, Dé Céadaoin.
Déardaoin, Dé hAoine,
Déardaoin, Dé hAoine,
Dé Sathairn is Dé Domhnaigh.

Ó! Hata dearg,
Agus féasóg bhán,
Buataisí dubha
Agus mála lán,
Tá Daidí na Nollag ag teacht
anseo anocht.

24. FEIRM MHAMÓ
(Fonn: Old MacDonald Had a Farm)
Tá feirm dheas ag mo mhamó,
E, i, e, i, o.
Ar an bhfeirm tá gamhain ’s bó,
E, i, e, i, o.
Mú, mú anseo,
Mú, mú ansiúd,
Anseo, ansiúd,
In achan treo.

21. MO LÁ BREITHE
(Fonn: I Have a Big Teddy)
(Dalta A ag canadh)
Inniu mo lá breithe,
’S táimse ar bís.
Is buachaill breá mór mé,
Táim sé bliana d’aois.
Cáca mór blasta,
Tá sé choinneal air.
Bronntanais dheasa
Ó mo chairde go léir.

Tá feirm dheas ag mo mhamó,
E, i, e, i, o.
Ar an bhfeirm tá caora ’s uan,
E, i, e, i, o.
Maaa, maaa anseo,
Maaa, maaa ansiúd,
Anseo, ansiúd
In achan treo.

(Dalta A ag canadh)
Beidh cóisir agamsa,
Inniu i mo theach.
Beidh spórt agus spraoi ann,
Ar mhaith leatsa teacht?
(Dalta B ag canadh)
Táimse mór leatsa,
Is maith liom thú.
Ba mhaith liom dul,
Chuig do chóisir inniu.
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25. AN PHARÁID
(Fonn: Oh, My Darling Clementine)

28. ÉIRIGH SUAS
(Fonn: Peigín Leitir Móir)

Lá Fhéile Pádraig,
Lá Fhéile Pádraig,
Lá Fhéile Pádraig atá ann.
Bígí ag seinm,
Bígí ag máirseáil,
Lá Fhéile Pádraig atá ann.

Éirigh suas, a Shéimí,
Agus bí ag eitilt liom.
Is mise Síofra Sióg,
An bhfuil fiacail agat dom?
Is ó gairim, gairim í,
Agus gairim í mo stór.
Tháinig Síofra Sióg,
Is thug sí dom euro.

26. COINÍN NA CÁSCA
(Fonn: Little Brown Jug)
Coinín na Cásca,
Ina shuí.
Istigh san fhéar,
Ag ithe uibhe.
Páipéar snasta, dearg agus buí,
Is ubh Chásca álainn faoi.

29. CÉ ACU IS FEARR?
(Fonn: If I Got Mary in the Wood as ‘Sing
a Ling’ (An Comhlacht Oideachais))
(Cailíní ag canadh)
Is fearr i bhfad na cailíní,
Is fearr i bhfad na cailíní,
Is fearr i bhfad na cailíní,
Nó sin é deir mo Dhaidí.

Curfá:
Ha, ha, há, hí, hí, hí,
Ubh Chásca álainn faoi. (x 2)

Curfá:
Hí-hé-hó agus rí-ré-ró,
Agus raidh-dil-dú-dil-a-dí ó,
Hí-hé-hó agus rí-ré-ró,
Agus raidh-dil-dú-dil-a-dí.
(Can i ndiaidh gach véarsa)

27. CÁ BHFUIL SÉ?
(Fonn: Pop Goes the Weasel)
Chuir sé leabhar i bhfolach sa rang,
’Bhfuil a fhios agatsa cá bhfuil sé?
Chuir sé leabhar i bhfolach sa rang,
Inis dúinne cá bhfuil sé.

(Buachaillí ag canadh)
Is fearr i bhfad na buachaillí,
Is fearr i bhfad na buachaillí,
Is fearr i bhfad na buachaillí
Nó sin é deir mo Mhamaí.

Chuir sí peann i bhfolach sa rang,
’Bhfuil a fhios agatsa cá bhfuil sé?
Chuir sí peann i bhfolach sa rang,
Inis dúinne cá bhfuil sé.
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30. AG SPRAOI LE CHÉILE
(Fonn: Down by the River)
Véarsa 1
Is breá liom bheith amuigh ag spraoi.
Amuigh faoin aer, sea, a haon, dó, trí.
Bím féin is mo chairde
Ag spraoi le chéile,
Ag spraoi le chéile,
Ag spraoi le chéile.
Is breá liom bheith le mo chairde
Ag spraoi le chéile.
Véarsa 2
Is maith liom bheith ar an luascán,
Ag luascadh suas san aer go hard.
Bím féin is mo chairde
Ag luascadh le chéile,
Ag luascadh le chéile,
Ag luascadh le chéile.
Is maith liom bheith le mo chairde
Ag luascadh le chéile.
Véarsa 3
Is maith liom bheith ar an sleamhnán,
Ag sleamhnú síos, sleamhnú le fán(a).
Bím féin is mo chairde
Ag sleamhnú le chéile,
Ag sleamhnú le chéile,
Ag sleamhnú le chéile.
Is maith liom bheith le mo chairde
Ag sleamhnú le chéile.
Véarsa 4
Is maith liom bheith ar an bhfráma,
Ag dreapadh suas ar nós moncaí.
Bím féin is mo chairde
Ag dreapadh le chéile,
Ag dreapadh le chéile,
Ag dreapadh le chéile.
Is maith liom bheith le mo chairde
Ag dreapadh le chéile.
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