CÚRSA
COMHTHÁITE
GAEILGE
LEABHAR AN OIDE

Baile Átha Cliath

A

An chéad eagrán 2003
© An Roinn Oideachais agus Eolaíochta / Foras na Gaeilge, 2003
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Baineann an saothar seo le scéim Dhearthóirí Áiseanna Teagaisc na Roinne Oideachais agus Eolaíochta atá
ann chun áiseanna Gaeilge a sholáthar do na bunscoileanna Gaeltachta agus do na bunscoileanna lánGhaeilge.
Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge a scríobh
Dearadh agus leagan amach: Pierce Design
Obair ealaíne: Kieron Black, Steve Simpson, The Cartoon Saloon, Martin Fagan, Phillip Morrison
Criterion Press Teo a chlóbhuail in Éirinn
Tugtar aitheantas do na foinsí seo a leanas ina bhfuarthas cuid de na rainn, na hamhráin,
na scéalta agus cuid den obair ealaíne a bhaineann le Cúrsa Comhtháite Gaeilge.
Cúrsaí Nua Gaeilge na Bunscoile: Moltaí agus Ábhar Samplach. Imleabhar 1: Naíonáin Shóisearacha – Rang 2
(Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 1996)
Bóbó (Mo Leabharsa, leathanach 14 agus Póstaer 3)
Codladh Sámh (leathanach 44 agus Pictiúrchártaí 10-14)
Imir agus Abair (An Roinn Oideachais, 1968)
Rólaí Pólaí (leathanach 32)
Lámh, Lámh Eile (leathanach 41)
A hAon, Dó, Trí, Ceathair, Cúig, Sé (leathanach 188)
Is Féidir Liom – leagan athchóirithe – (leathanach 53)
Rabhlaí Rabhlaí (An tAonad Forbartha Curaclaim, Coláiste Mhuire gan Smál / Oidhreacht Chorca Dhuibhne)
Gugalaí-gug (leathanach 38)
Timpeall an Tí le Treasa Ní Ailpín (An Gúm, 1979)
Cúigear Fear (leathanach 77)
Níor éirigh linn áfach, teagmháil a dhéanamh le daoine eile a bhfuil cóipcheart acu ar chuid den ábhar
atá sa leabhar seo. Más mian le haon duine acu seo teagmháil a dhéanamh linn ina thaobh,
beidh na foilsitheoirí lántoilteanach socruithe cuí a dhéanamh.
An Gúm, 24-27 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha Cliath 1
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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).
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 a d’fhoilsigh an t-ábhar agus is é Ionad Oideachais Dhún na nGall a bhí i mbun an
tionscadal a riar.

F OIREANN D EARTHÓIRÍ Á ISEANNA T EAGAISC

NA

G AEILGE (2001-2002)

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

C OMHAIRLE P HROIFISIÚNTA
Chuir siad seo a leanas comhairle thábhachtach ar fáil do na dearthóirí le linn dóibh a bheith
i mbun oibre:
Scoileanna a ghlac páirt sa scéim phíolótach
Scoil Rónáin, Inis Mór, Co. na Gaillimhe
Scoil Mhín Tine Dé, Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall
Scoil Fhionnbarra, Béal Átha an Ghaorthaidh, Co. Chorcaí
Scoil Naomh Eoin Baiste, Lios Póil, Co. Chiarraí
Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí
Scoil Náisiúnta Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus, Co. na Gaillimhe
Scoil Mhuire, Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall
Scoil Náisiúnta Choill an tSidheáin, Tuar Mhic Éadaigh, Co. Mhaigh Eo
Scoil Náisiúnta na Rinne, An Rinn, Co. Phort Láirge
Scoil Shailearna, Indreabhán, Co. na Gaillimhe
Gaelscoil Sáirséal, Luimneach
Gaelscoil Bheanntraí, Beanntraí, Co. Chorcaí
Scoil Ultain, An Cnoc, Muineacháin
Gaelscoil na gCeithre Máistrí, Dún na nGall

VII

Gaelscoil Mhachan, An Charraig Dhubh, Corcaigh
Gaelscoil Chill Mhantáin, Cill Mhantáin
Scoil Neasáin, Baile Átha Cliath 5
Scoil na gCeithre Máistrí, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí
Scoil Chrónáin, Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath
Gaelscoil Dara, An Rinn Mhór, Gaillimh

Eagraíochtaí
Institiúid Teangeolaíochta Éireann
An Dr John Harris / An Dr Tina Hickey
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Clár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile
Pádraig Ó Duibhir / Caitríona Uí Bhéarra / Jane Kelly / Margaret Rossiter
Ollscoil na Ríona, Béal Feirste
An Dr Dónall Ó Baoill
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
An Dr David Tuohy
Gaelscoileanna Teo.
Jacqueline Ní Fhearghusa / Dónall Ó hAiniféin / Niamh Ní Mhaoláin
An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Muireann Ní Mhóráin / Breandán Mac Cormaic
Cigireacht na Roinne Oideachais agus Eolaíochta
Tadhg Ó Síocháin, PCC / Seán Ó Floinn, PCC / Fionnbarra Ó Tuama, Roinnchigire /
Eoghan Ó Súilleabháin, Roinnchigire / Pádraig Mac Fhlannchadha, Cigire Ceantair
Coláiste Phádraig, Droim Conrach
Nóirín Ní Nuadháin

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. Is ar scoileanna Gaeltachta
agus ar scoileanna lán-Ghaeilge go príomha atá sé dírithe.

T ÉAMAÍ
Tá na ceachtanna sa leabhar seo bunaithe ar na téamaí atá i gCuraclam na Bunscoile – Gaeilge (1999).
Is iad seo na téamaí:
An Scoil, Mé Féin, Ócáidí Speisialta, Éadaí, Caitheamh Aimsire, Bia, An Aimsir,
An Teilifís, Siopadóireacht
Fo-théamaí de chuid ‘Ócáidí Speisialta’ is ea iad seo a leanas:
An tSamhain, Lá Breithe, An Nollaig, An Cháisc
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
úsáidfidh an múinteoir 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 i gCuraclam na Bunscoile –
Gaeilge (1999), lgh 78-84.

E ISEAMLÁIRÍ
Na heiseamláirí sa chló trom
Seo í an teanga a úsáidtear chun feidhm a chomhlíonadh. Cuirtear béim ar an gcaint nádúrtha
agus lorgtar an freagra gairid ar cheist. Uaireanta léirítear rogha teanga i gcló iodálach idir
lúibíní cearnacha, e.g. Is féidir liom [Tá mé ábalta / Táim in ann / Tig liom] rith / suí / léim / luí
/ ithe / ól. Is éard atá i gceist go gcuirfeadh an múinteoir ceann amháin de na nathanna /
focail atá idir lúibíní in áit an chinn atá sa chló trom más mian leis.

IX

Na heiseamláirí sa ghnáthchló
Is minic nach n-éilítear ar na naíonáin i dtús na bliana ach tuiscint ar an teanga.Tuiscint amháin
a éilítear ar na heiseamláirí sa ghnáthchló. (Nuair a bhíonn cainteoirí líofa sa rang áfach, glactar
leis go mbeidh cumas labhartha i gceist ina gcás sin, chomh maith leis an tuiscint.)
Mura bhfuil 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 a thabhairt i gcónaí do
riachtanais teanga agus d’ábhar spéise na ndaltaí féin agus aon athrú cuí a dhéanamh ar
eiseamláir dá réir.
Tá sé riachtanach go mbainfí úsáid rialta as na heiseamláirí sa leabhar seo i gcomhthéacsanna
eile taobh amuigh den cheacht Gaeilge féin.

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. Uaireanta eile is fíorábhar a bhíonn mar áis teagaisc, bréagáin nó éadaí
na ndaltaí féin, mar shampla. Ní liostaítear áiseanna don Fhorleathnú go hiondúil. Is faoin
múinteoir féin iad sin a roghnú agus a chur ar fáil.
Mo Leabharsa (Leabhar an Dalta A)
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.
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 sa Chaighdeán 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 rainn 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.

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
• an modh closlabhartha
• modh na sraithe
• an modh closamhairc
• modh na lánfhreagartha gníomhaí
• modh na ráite

X

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 tasc ar leith a chur i gcrích. I
measc na dtasc sin tá cluichí cainte, tascanna éisteachta, rólghlacadh, rainn, amhráin 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 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 thíos).
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 an chinn atá molta sa
leabhar seo.
Tuigtear go mbeidh ról níos lárnaí ag an múinteoir, ó thaobh bainistíocht ranga de, sna
ceachtanna atá ag tosach an leabhair agus a bhaineann le tús na scoilbhliana ná iontu sin atá
níos faide ar aghaidh sa leabhar.
Scéalta agus Sceitsí
Tumadh teanga atá i gceist leis na scéalta agus le cuid de na sceitsí. Níltear ag súil leis go
dtuigfeadh daltaí atá ag tosú ar Ghaeilge a fhoghlaim gach uile fhocal iontu – ba leor ar dtús
go dtuigfidís an comhthéacs. I gcás na sceitsí uaireanta ba leor go dtuigfidís na heiseamláirí a
múineadh sa cheacht. Ní luaitear eiseamláirí leis na scéalta de bharr gurb iad an éisteacht agus
an taitneamh an príomhchuspóir atá leo.

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.
Is ag deireadh an cheachta a thabharfar faoin bhForleathnú agus níl na moltaí ann 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 / an nath is oiriúnaí. Bheifí
ag súil leis freisin go ndéanfadh an múinteoir forbairt ar na moltaí atá tugtha san Fhorleathnú
agus iad a chur in oiriúint do Ghaeilge an cheantair de réir mar is gá.

XI

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.

FAD

NA G C EACHTANNA

Os rud é go bhfuil a 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 níl 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 OB A I R L I O M A

AGUS

L E A B H A R CÚ N T A

AN

OI D E A

Cuidíonn na leabhair Ag Obair Liom A agus Leabhar Cúnta an Oide A le forbairt fho-scileanna na
léitheoireachta agus na scríbhneoireachta. Sa leabhar Ag Obair Liom A dírítear ar litreacha na
haibítre a mhúineadh, idir fhuaimniú, aithint agus scríobh. Tá na gníomhaíochtaí sa leabhar
seo taitneamhach agus tairbheach do na daltaí mar go bhfuil siad bunaithe ar na carachtair agus
ar an stór focal atá in Cúrsa Comhtháite Gaeilge. In Leabhar Cúnta an Oide A tá ábhar breise curtha ar
fáil chomh maith le moltaí maidir lena úsáid.

N A L EABHAIR B HEAGA

AGUS NA

L EABHAIR M HÓRA

Próiseas leanúnach atá i bpróiseas na léitheoireachta. Is mar chuid den phróiseas seo agus mar
áis don léitheoireacht pháirteach leis an múinteoir agus leis an tuismitheoir atá na Leabhair
Mhóra agus na Leabhair Bheaga do chúrsa na Naíonán Bheaga curtha ar fáil.

C OMHTHÁTHÚ

LE HÁBHAIR EILE

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.
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 atá na hábhair sin
á dteagasc.

XII

M EASÚNÚ
Is cuid lárnach de chúrsa mar seo é 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 14650.) Is féidir an liosta eiseamláirí ar leathanach 275 den leabhar seo chomh maith leis na
ceachtanna ina ndéantar daingniú ar na feidhmeanna teanga a úsáid mar uirlisí measúnaithe
freisin.

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 rainn, 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
Is sa Chaighdéan Oifigiúil is mó a scríobhadh na téacsanna a bhaineann leis an bpacáiste
Séideán Sí. In áiteanna áirithe áfach, e.g. sna heiseamláirí agus sna scéalta, socraíodh úsáid a
bhaint as litriú nach bhfuil caighdeánach ar son éagsúlacht na foghraíochta sna canúintí
difriúla a léiriú.
Tuigfidh múinteoirí gur teanga scríofa amháin atá sa Chaighdeán Oifigiúil agus gur gá na focail
a rá de réir cheartfhoghraíocht na gcanúintí.
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An Scoil
CEACHT 1

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

Á ISEANNA
●
●
●
●

Póstaer ag dul leis an rann
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 1)
Fearas scoile - mála scoile, cóipleabhar, peann luaidhe, agus criáin
Leathanach 1 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Fág an tríú agus an ceathrú véarsa go dtí lá eile más fearr a oireann sé sin do do
rang.)
Pléigh an póstaer leis an rang. Taispeáin Róisín dóibh agus abair leo go bhfuil Róisín ag dul
ar scoil.
Abair an rann (i do chanúint féin) nó seinn an dlúthdhiosca. (Leagan Ultach atá ar an
dlúthdhiosca.) Taispeáin an mála, an cóipleabhar, an peann luaidhe agus na criáin
ar an bpóstaer do na daltaí agus iad ag éisteacht leis an rann.
RÓISÍN

AG GABHÁIL AR

SCOIL

Geáitsí

Tá Róisín bheag ag gabháil ar scoil,
Ag gabháil ar scoil, ag gabháil ar scoil.
Tá Róisín bheag ag gabháil ar scoil,
Is a mála ar a droim.

sín méar chuig Róisín
geáitsí siúil
geáitsí siúil
geáitsí a léiríonn mála ar do dhroim

Ina mála tá cóipleabhar,
Tá cóipleabhar, tá cóipleabhar.
Ina mála tá cóipleabhar,
Peann luaidhe agus criáin.

taispeáin
taispeáin
taispeáin
taispeáin

Istigh sa scoil tá múinteoir,
Tá múinteoir, tá múinteoir.
Istigh sa scoil tá múinteoir:
‘Dia is Muire duit, a Róisín.’

sín méar chuig an múinteoir
sín méar chuig an múinteoir
sín méar chuig an múinteoir
geáitsí a léiríonn comhrá
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mála scoile
cóipleabhar
mála scoile
peann luaidhe agus criáin

Ina rang tá buachaill nua,
Buachaill nua, buachaill nua.
Ina rang tá buachaill nua,
Cara nua do Róisín!

sín méar chuig buachaill éigin
sín méar chuig buachaill éigin
sín méar chuig buachaill éigin
beir greim láimhe ar bhuachaill

Faigh mála scoile, cóipleabhar, peann luaidhe agus criáin. Abair an rann. Cuir na geáitsí thuas
leis.
Roghnaigh cailín (nó grúpa cailíní) chun aithris a dhéanamh ar Róisín. Cabhraigh léi / leo
na geáitsí a dhéanamh. Bainidís úsáid as an bhfearas scoile. Seinn an rann arís. (Cuir ‘cailín
nua’ in áit ‘buachaill nua’ sa cheathrú véarsa más mian leat.) Ansin iarr ar an rang ar fad
na geáitsí a dhéanamh agus iad ag éisteacht leis an rann arís.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 1. Iarr ar na daltaí an pictiúr
a dhathú ansin.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an fearas scoile a bhí ag Róisín sa rann. An bhfuil fearas mar sin ag na daltaí ar fad?
Cuir ceisteanna mar seo orthu: Cár cheannaigh siad a gcuid málaí? Céard eile atá sna
málaí scoile acu seachas na rudaí a luaitear sa rann?
Abair leis na daltaí ansin pictiúr a tharraingt díobh féin agus iad ag teacht ar scoil.
Iarr orthu cur síos ar an bpictiúr.
 Tabhair triúr daltaí os comhair an ranga – duine chun an rann a rá agus an bheirt eile
chun na geáitsí a dhéanamh.
 Cuir ‘Liam’ in áit ‘Róisín’ agus téigh siar ar an rann arís. Cuir ‘a mhála’ in áit ‘a mála’ agus
‘a dhroim’ in áit ‘a droim’ agus déan aon athrú eile is gá ar an rann.
 Iarr ar dhaltaí éagsúla labhairt faoin bpictiúr atá in Mo Leabharsa agus faoin dathú a rinne
siad féin.
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An Scoil
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a thuiscint agus a leanúint

E ISEAMLÁIRÍ
Seasaigí suas.
Seasaigí i líne.
Suígí síos.
Cuirigí suas na lámha.
Téigí [Gabhaigí] chuig an leithreas.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo. Tabhair tús áite do na heiseamláirí is
fearr a oireann do do rang féin agus athraigh iad nó cuir leo de réir riachtanais an ranga.)
Cum geáitsí nó gluaiseachtaí éagsúla chun go dtuigfidh na daltaí na treoracha a thugann tú
agus an rang á bhainistiú agat. Ar dtús abair ‘Seasaigí suas’ agus déan an geáitse nó an
ghluaiseacht sin agus na focail á rá agat. Ansin abair na focail chéanna arís agus déan an
geáitse nó an ghluaiseacht chéanna arís. Iarr ar bheirt daltaí aithris a dhéanamh ar an rud a
rinne tú. Ar deireadh iarr ar an rang ar fad aithris a dhéanamh ar an rud a rinne tú. Déan an
rud céanna le ‘Seasaigí i líne’, ‘Suígí síos’, ‘Cuirigí suas na lámha’ agus ‘Téigí [Gabhaigí] chuig
an leithreas’.
(Nóta: Úsáid na geáitsí nó na gluaiseachtaí céanna agus na focail chéanna gach uair a
thugann tú treoir ar leith. Tuigfidh na daltaí na focail tar éis tamaill agus ní bheidh aon ghá
leis na geáitsí.)

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘Seas suas / Suigh síos / Cuir suas do lámh’. Tabhair beirt daltaí os
comhair an ranga. Abair le duine acu na treoracha a thabhairt agus abair leis an duine eile
na treoracha a leanúint. Déan amhlaidh le daltaí eile. Cuir leis na treoracha, mar shampla,
‘Cuir do mhála ar do dhroim’, ‘Tóg amach do chóipleabhar’ agus mar sin de.
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An Scoil
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● fearas scoile agus dathanna a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Tá mála scoile / leabhar / peann luaidhe / múinteoir sa phictiúr.
Faigh crián gorm / dearg / buí.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 2 in Mo Leabharsa
Crián gorm, crián dearg agus crián buí do gach dalta

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 2 (féach an chéad eiseamláir
thuas). Abair leis na daltaí gurb í seo Róisín ar scoil.
Téigh siar ar an rann ‘Róisín ag gabháil ar scoil’ (Ceacht 1).
Taispeáin crián gorm don rang. Abair leo crián gorm a fháil agus dath gorm a chur ar an
mála scoile atá sa phictiúr. Nuair a bheidh sé sin déanta acu taispeáin crián dearg dóibh.
Abair leo crián dearg a fháil agus dath dearg a chur ar an leabhar atá sa phictiúr. Ansin abair
leo dath buí a chur ar an bpeann luaidhe.
Téigh siar ar na heiseamláirí thuas nuair a bheidh an obair seo críochnaithe acu.
Ansin iarr ar na daltaí dathanna dá rogha féin a chur ar na rudaí eile atá sa phictiúr.

F ORLEATHNÚ
 Múin dathanna breise don rang. In áit rogha a thabhairt maidir leis an dathú thuas tabhair
treoracha breise do na daltaí. Abair leo, mar shampla, dath donn a chur ar ghruaig an
chailín, dath dubh a chur ar a cuid bróg agus dath glas a chur ar dhromchla an bhoird.
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An Scoil
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● fearas scoile a aithint
● ceisteanna a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
Céard [Cad] é sin?
Peann luaidhe / crián / leabhar / bosca [bocsa] lóin / cóipleabhar.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●

Fearas scoile - mála scoile, peann luaidhe, crián, leabhar, bosca lóin, cóipleabhar,
etc.

C UR C HUIGE
Pléigh leis na daltaí an pictiúr in Mo Leabharsa a bhaineann le Ceacht 3.
Múin na heiseamláirí thuas.
Cuir peann luaidhe, crián, leabhar, bosca lóin agus cóipleabhar isteach i mála scoile folamh.
Tabhair dalta os comhair an ranga agus cuir púicín air. Abair leis a lámh a chur isteach sa
mhála agus rud amháin a thógáil amach. Fiafraigh de ‘Céard [Cad] é sin?’ agus lig don dalta
tomhas, e.g. ‘crián / peann luaidhe?’ Lig don rang cabhrú leis más gá. Déan amhlaidh le
daltaí eile.

F ORLEATHNÚ
 Imir an cluiche thuas arís ach cuir dalta i d’áit féin chun an cheist ‘Céard [Cad] é sin?’
a chur.
 Cuir púicín ar dhalta. Ansin cuir rudaí eile a bhaineann leis an scoil isteach sa mhála. Lig
don dalta rud éigin a thógáil amach agus a thomhas céard atá ann. Mura mbíonn a fhios
aige lig dó ceisteanna a chur, mar shampla, ‘Cén dath atá air?’ nó ‘Cén cruth atá air?’
Iarr ar dhaltaí eile na ceisteanna sin a fhreagairt.
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An Scoil
CEACHT 5

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

E ISEAMLÁIRÍ
Dia duit.
Dia is Muire duit.
Fáilte romhat.

(tuiscint a léiriú)

(Nóta: ‘Dia dhuit’ agus ‘Dia is Muire dhuit’ a deirtear in áiteanna, cé nach scríobhtar an
séimhiú de ghnáth.)

Á ISEANNA
●
●

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

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá ar a laghad a chaitheamh leis an gceacht seo. Téigh siar air go minic
in imeacht na seachtaine.)
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 3. Taispeáin Liam agus an
múinteoir do na daltaí. Abair leo go bhfuil Liam ag teacht ar scoil den chéad uair. Mínigh
dóibh go bhfuil Liam agus an múinteoir ag caint le chéile sa chlós.



LIAM

AGUS AN

Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:

MÚINTEOIR

SA

CHLÓS (Leagan Ultach)

Dia duit.
Dia is Muire duit.
Is mise an Múinteoir Dónall. Cá hainm atá ortsa?
Liam.
Fáilte romhat ar scoil, a Liam.
Go raibh maith agat, a mhúinteoir.
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LIAM

AGUS AN

Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:



LIAM

AGUS AN

Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:

MÚINTEOIR

SA

CHLÓS (Leagan Muimhneach)

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Is mise an Múinteoir Dónall. Cad is ainm duitse?
Liam.
Fáilte romhat ar scoil, a Liam.
Go raibh maith agat, a mhúinteoir.

MÚINTEOIR

SA GCLÓS

(Leagan Connachtach)

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Is mise an Múinteoir Dónall. Cén t-ainm atá ortsa?
Liam.
Fáilte romhat ar scoil, a Liam.
Go maire tú, a mhúinteoir.

Seinn an dlúthdhiosca.
Múin na heiseamláirí thuas.
Úsáid na beannachtaí sin gach uair a thagann dalta, múinteoir nó cuairteoir chuig an seomra
ranga. Téigh siar ar an sceitse seo go minic. Bain úsáid as ‘Go raibh maith agat’ agus ‘Fáilte
romhat’ i gcomhthéacsanna eile ansin.

F ORLEATHNÚ
 Mura bhfuil aithne ag na daltaí ar fad sa rang ar a chéile iarr orthu dul chuig duine nach
n-aithníonn siad agus ‘Is mise …(ainm). Cén t-ainm atá ortsa? [Cad is ainm duitse? /
Cá hainm atá ortsa? / Cé thusa?]’ a rá.
 Stop an dlúthdhiosca roimh gach dara líne agus lig do dhaltaí aonair línte Liam a rá.
 Roghnaigh beirteanna chun an sceitse a aithris os comhair an ranga.
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An Scoil
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris

E ISEAMLÁIRÍ
Caithfidh mé … a fháil.

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 4 in Mo Leabharsa
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)
Málaí scoile, leabhair agus boscaí lóin

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 4.
Seinn an dlúthdhiosca.
CAITHFIDH MÉ
Caithfidh mé mo mhála a fháil,
Mo mhála a fháil, mo mhála a fháil.
Caithfidh mé mo mhála a fháil,
Tá mé ag gabháil ar scoil.
Caithfidh mé mo leabhar a fháil,
Mo leabhar a fháil, mo leabhar a fháil.
Caithfidh mé mo leabhar a fháil,
Tá mé ag gabháil ar scoil.
Caithfidh mé mo lón a fháil,
Mo lón a fháil, mo lón a fháil.
Caithfidh mé mo lón a fháil,
Tá mé ag gabháil ar scoil.
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Pléigh an rann.
Seinn an chéad véarsa. Iarr ar na daltaí méar a chur ar an bpictiúr in Mo Leabharsa atá ag tagairt
don véarsa seo. Déan amhlaidh leis na véarsaí eile.
Cuir na daltaí i bhfáinne. Cuir málaí scoile, boscaí lóin agus leabhair i lár an fháinne. Seinn
an rann arís. Lig do dhalta amháin (nó do bhuíon bheag) dul isteach i lár an fháinne agus na
rudaí a bhfuil cur síos á dhéanamh orthu sa rann a fháil agus a thaispeáint don rang. Iarr ar
an rang an líne ‘Tá mé ag gabháil ar scoil’ a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca agus mím ar
siúl acu.
Nuair a bheidh na daltaí ina suí arís abair leo an pictiúr ar leathanach 4 in Mo Leabharsa
a dhathú.
Téigh siar ar an rann seo go minic i rith na bliana leis an eiseamláir a dhaingniú.

F ORLEATHNÚ
 Cuir rudaí eile a bhaineann leis an scoil i lár an fháinne, e.g. bioróir, pinn luaidhe dhaite,
etc., agus cuir na focail nua sna véarsaí thuas. Dírigh aird na ndaltaí ar an gcruinneas,
e.g. ‘mo mhála’ agus ‘mo pheann luaidhe’.
 Múin leaganacha eile ar ‘Caithfidh mé’, mar shampla, ‘Ní foláir dom / Ní mór dom /
Tá orm’ de réir mar a oireann do Ghaeilge an cheantair. Abair an rann agus na leaganacha
nua in áit ‘Caithfidh mé’.
 Pléigh an t-ullmhúchán a dhéanann na daltaí féin don scoil ar maidin. Cuir ceisteanna
mar seo orthu: Cá mbíonn an mála scoile fágtha acu ón oíche roimh ré? An mbíonn gach
rud a theastaíonn uathu le haghaidh na scoile istigh ann? An mbíonn an lón sa chuisneoir
nó sa mhála scoile? An féidir leo iad féin agus a gcuid málaí a réiteach don scoil nó an
mbíonn cabhair uathu?
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An Scoil
CEACHT 7

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

E ISEAMLÁIRÍ
Caithfidh tú … a fháil.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●

Fearas scoile (an stór focal a múineadh go dtí seo)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an rann ‘Caithfidh mé’ (Ceacht 6).
Múin an eiseamláir thuas.
Cuir na daltaí i bhfáinne amuigh sa chlós nó sa halla. Cuir an fearas scoile i lár an fháinne.
Glaoigh amach ainm dalta amháin agus abair leis, mar shampla, ‘A Rónáin (ainm an dalta),
caithfidh tú mála a fháil.’ Ní mór don dalta an rud ceart a fháil. Déan amhlaidh le daltaí eile
go dtí nach mbeidh aon rud fágtha i lár an fháinne. (Má bhíonn an eiseamláir sealbhaithe
ag daltaí áirithe iarr orthu ‘Caithfidh mé … a fháil’ a rá sula bhfaigheann siad an rud.
Braitheann sé seo ar chaighdeán an dalta aonair.)

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhalta áit an mhúinteora a ghlacadh agus imir an cluiche thuas arís. Déan an
teanga a chleachtadh, más gá, nuair a bheidh na daltaí ar ais sa rang.
 Cuir píosa eile le gach abairt, mar shampla, ‘Caithfidh mé mo mhála a fháil agus dul ar
scoil’ nó ‘Caithfidh mé mo leabhar a fháil agus í a léamh’ agus imir an cluiche thuas
arís. Ní mór don dalta an abairt a rá sula bhfaigheann sé an rud.
 Nuair a bheidh na daltaí ar ais sa seomra ranga ceistigh daltaí aonair, mar shampla, ‘Céard
[Cad] a bhí ortsa [ab éigean duitse] a fháil sa chluiche, a Shinéad (ainm an dalta)?’ Freagróidh
an dalta ‘Bhí ormsa [B’éigean domsa] mála a fháil’, ag tagairt dó don rud a tharla sa
chluiche.

10

An Scoil
CEACHT 8

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

E ISEAMLÁIRÍ
Seo duit [dhuit].
Go raibh maith agat.
Tá / Níl … agamsa.

Á ISEANNA
●
●
●
●

Puipéid – Lug agus Gug
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 15)
Leathanach 5 in Mo Leabharsa
Fearas scoile (an stór focal a múineadh go dtí seo)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an eiseamláir ‘Caithfidh mé … a fháil’ (Ceacht 6).
Múin na heiseamláirí thuas.
Pléigh lón na ndaltaí féin. An bhfuil lón ag gach duine inniu? Taispeáin na puipéid don rang.
Mínigh dóibh go bhfuil an dá phuipéad ag caint faoin lón. Tá puipéad amháin ag gol. Seinn
an dlúthdhiosca agus cuir na puipéid ‘ag caint’.



LUG
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

AGUS

GUG

AG

AM LÓIN (Leagan Ultach)

Caithfidh mé mo lón a fháil.
(Ag caoineadh) Níl lón ar bith agamsa.
Ná bí ag caoineadh.
Bú hú! Níl lón ar bith agam!
Seo duit. Tá lón mór agamsa.
(Tugann sé píosa dá lón dó)
Go raibh maith agat.
Tá fáilte romhat.
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LUG
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

AGUS

Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

AG

AM LÓIN (Leagan Muimhneach)

Caithfidh mé mo lón a fháil.
(Ag gol) Níl aon lón agamsa.
Ná bí ag gol.
Bú hú! Níl aon lón agam!
Seo dhuit. Tá lón mór agamsa.
(Tugann sé píosa dá lón dó)
Go raibh maith agat.
Tá fáilte romhat.



LUG

GUG

AGUS

GUG

AG

AM LÓIN (Leagan Connachtach)

Caithfidh mé mo lón a fháil.
(Ag caoineadh) Níl lón ar bith agamsa.
Ná bí ag caoineadh.
Bú hú! Níl lón ar bith agam!
Seo dhuit. Tá lón mór agamsa.
(Tugann sé píosa dá lón dó)
Go raibh maith agat.
Tá fáilte romhat.

Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 5. Iarr ar na daltaí méar a chur ar
an lón atá ag Lug agus ar an bpíosa dá lón a thug sé do Ghug. Téigh siar ar na heiseamláirí.
Seinn an sceitse arís. Iarr ar an rang ‘Seo duit [dhuit]’ agus ‘Go raibh maith agat’ a rá in
éineacht leis an dlúthdhiosca an babhta seo.
Iarr ar dhalta fearas éigin scoile a shíneadh chuig dalta eile agus ‘Seo duit [dhuit]’ a rá.
Déarfaidh an dalta eile ‘Go raibh maith agat’.
Níos déanaí sa tseachtain déan cleachtadh ar ‘Níl aon … [… ar bith] agamsa’ i gcomhthéacs
nua. Cuir focail eile in áit ‘lón’. Úsáid an abairt seo in éineacht le ‘Seo duit [dhuit]’ nuair a
theastaíonn uait go dtabharfadh dalta amháin iasacht criáin nó pinn luaidhe, mar shampla,
do dhalta eile.

F ORLEATHNÚ
 Roinn an rang ina dhá leath chun an sceitse a aithris.
 Tabhair Gug do dhalta amháin agus abair leis go bhfuil an puipéad ag caint faoinar tharla
sa sceitse. Déarfaidh an dalta, e.g. ‘Ní raibh aon lón agamsa. Thosaigh mé ag caoineadh.’
Déan amhlaidh le Lug.
 Cén fáth nach raibh aon lón ag Gug? Pléigh tuairimí an ranga.
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An Scoil
CEACHT 9

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cé leis an … seo?
Is liomsa é.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●

Fearas scoile (an stór focal a múineadh go dtí seo)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an stór focal a bhaineann leis an scoil.
Múin na heiseamláirí thuas.
Abair leis na daltaí a gcuid súl a dhúnadh. Siúil thart agus tóg rudaí éagsúla ó bhoird na
ndaltaí. Abair leis na daltaí a gcuid súl a oscailt. Fiafraigh ‘Cé leis an … seo?’ agus taispeáin
rud amháin ag an am. Freagróidh an dalta ar leis an rud ‘Is liomsa é’.

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘An leatsa é / í seo, a …(ainm)?’ Measc na rudaí a bhí bailithe agat ionas
nach mbeidh sé soiléir cé leis iad agus imir an cluiche thuas arís. Iarr ar dhalta d’áit féin
a ghlacadh ag cur na ceiste. Is féidir an cheist a chur freisin nuair a bheidh na rudaí a
bhailigh tú á dtabhairt ar ais i ndeireadh an cheachta. Úsáid í freisin nuair a fhágann na
daltaí rudaí ina luí thart sa seomra ranga nó sa chlós.
 Ceistigh daltaí éagsúla: ‘Meas tú [Do bharúil / An bhfeadaraís] cé leis é seo?’, agus déan tagairt
d’fhearas scoile a bhaineann le daltaí éagsúla. Múin ceann acu seo más gá ‘Ceapaim [Sílim
/ Cheapfainn / Déarfainn / Is dóigh liom / Tá mé ag déanamh (amach)] gur le … é’. Roghnaigh an
leagan de réir Ghaeilge an cheantair.
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An Scoil
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● troscán scoile a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
[Tá bord [tábla] / cathaoir / clár dubh / cófra [prios] / leithreas] [sa scoil / sa phictiúr].
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Troscán na scoile – bord, cathaoir, clár dubh, cófra, etc.
Leathanach 6 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh troscán bhur seomra ranga féin nó troscán na scoile mar atá san eiseamláir.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na pictiúir atá ar leathanach 6. Cuir do mhéar ar phictiúr
amháin sa leabhar agus ainmnigh é. Iarr ar dhalta an rud sin a aimsiú sa seomra ranga. Déan
amhlaidh leis na pictiúir eile. Abair leis na daltaí ansin na pictiúir atá ar an leathanach a
cheangal le chéile, bord le bord, cathaoir le cathaoir agus araile.
Nuair a bheidh an obair seo déanta ag na daltaí roghnaigh dathanna a theastaíonn uait a
dhaingniú (nó dathanna nua a theastaíonn uait a mhúineadh) agus tabhair treoracha maidir
le dathú na bpictiúr.
Deimhnigh go bhfuil tuiscint ag na daltaí ar an eiseamláir. Abair, mar shampla, ‘Tá bord sa
phictiúr.’ Iarr ar na daltaí méar a chur ar an mbord atá sa phictiúr. Déan amhlaidh le pictiúir
eile agus le troscán an tseomra ranga.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh aon difríochtaí atá idir an troscán atá sna pictiúir agus troscán bhur seomra ranga
féin. Múin más gá ‘Tá … níos airde / níos ísle / níos mó / níos lú / níos deise, etc. ná ... ’.
 Cuir leis an stór focal. Ainmnigh trealamh eile atá sa seomra ranga agaibh féin nó i
seomraí eile sa scoil, e.g. ‘ríomhaire’, ‘fótachóipeálaí’, ‘téipthaifeadán’, etc. Iarr ar na daltaí
pictiúr díobh seo a tharraingt ina gcuid cóipleabhar. Cuir béim go háirithe ar an trealamh
nach bhfuil ainmneacha Gaeilge ag na daltaí dóibh.
 Múin codanna an troscáin, e.g. ‘Tá cosa agus tarraiceáin ar bhord an mhúinteora’ agus
‘Tá méarchlár agus scáileán ar an ríomhaire.’
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An Scoil
CEACHT 11

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 ag dul leis an scéal
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 1)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an teanga i gCeacht 1 agus i gCeacht 5.
Pléigh an póstaer leis an rang. Taispeáin Liam dóibh agus abair leo go bhfuil Liam ag ullmhú
le dul ar scoil.
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid an póstaer agus déan geáitsí chun cabhrú
leis na daltaí an scéal a thuiscint.
Pléigh an póstaer arís. Iarr ar dhaltaí Liam, Mamaí, an múinteoir agus an scoil a thaispeáint
duit ar an bpóstaer.
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt ina gcuid cóipleabhar de Liam agus é ag teacht ar scoil.
Ansin labhair leis na daltaí faoina gcuid pictiúr. Bain úsáid as a oiread de theanga an scéil
agus is féidir.
Léigh an scéal arís tar éis cúpla lá. Roghnaigh nathanna as an scéal le cleachtadh, mar
shampla, ‘Tá mise [Táimse] mór anois,’ ‘Sin (é) clog na scoile’ agus ‘Maith an buachaill
[gasúr]’.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an scéal leis na daltaí. Cén t-ullmhúchán a bhí le déanamh ag Liam ar maidin?
Cén t-ainm a bhí ar an múinteoir agus ar dheartháir Liam? etc.
 Pléigh a gcéad lá féin ar scoil leis na daltaí. An raibh aon imní orthu ag teacht ar scoil?
Cé a tháinig leo? etc.
 An raibh cuid acu i naíonra roimh an samhradh? Pléigh na difríochtaí atá idir an scoil
agus an naíonra. Múin más gá ‘Tá [an scoil / an naíonra / na boird [táblaí] / na
cathaoireacha / an clós] [níos mó / níos lú / níos airde / níos deise, etc.] ná …’.
 Pléigh an clós agus an scoil atá le feiceáil sa phóstaer. An bhfuil siad cosúil leis an scoil
agus leis an gclós atá agaibh féin? Pléigh na difríochtaí.
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TÁ MISE MÓR (Leagan Ultach)
An Luan a bhí ann. Bhí Liam ag déanamh réidh le ghabháil chun na scoile – a chéad lá
ar scoil.
‘An ndruidfidh tú mo mhála scoile domh, a Mhamaí?’ arsa Liam.
Dhruid Mamaí a mhála scoile dó.
‘Tá mise mór,’ arsa Liam. ‘Tá mé ag gabháil chun na scoile inniu.’
‘Maith an gasúr,’ arsa Mamaí.
Chuir Liam a mhála ar a dhroim agus amach leis. Bhí sé go breá sásta.
‘Isteach libh sa charr, a ghasúraí,’ arsa Mamaí.
Chuaigh Liam agus Eoin isteach sa charr agus thiomáin Mamaí ar scoil iad. Ag geata na
scoile léim Liam agus Eoin amach.
‘Fan liomsa, a Liam,’ arsa Mamaí.
Bheir Mamaí greim láimhe ar Liam agus isteach leo sa chlós. Bhí páistí ag déanamh
cuideachta sa chlós. Bhí an clós mór. Bhí na páistí mór.
‘Ach tá mise mór fosta,’ arsa Liam. ‘Tá mé ag gabháil chun na scoile inniu.’
Bhí sé go breá sásta.
Bhí fear ag siúl sa chlós.
‘Sin é do mhúinteoir,’ arsa Mamaí le Liam. ‘An Múinteoir Dónall.’
‘Dia duit,’ arsa an múinteoir le Liam. ‘Is mise an Múinteoir Dónall. Cá hainm atá ortsa?’
‘Liam,’ a d’fhreagair Liam.
‘Fáilte romhat, a Liam,’ arsa an múinteoir.
‘Tá mise mór,’ arsa Liam. ‘Tá mé ag gabháil chun na scoile inniu.’
‘Maith an gasúr,’ arsa an múinteoir. ‘Abair slán le Mamaí anois.’
‘Slán, a Mhamaí,’ arsa Liam.
‘Slán, a stór,’ arsa Mamaí. ‘Tchífidh mé ar a haon tú.’
Ding-a-ling-a-ling!
‘Cad é sin?’ arsa Liam.
‘Sin clog na scoile,’ arsa an múinteoir. ‘Seasaigí in bhur líne, a pháistí.’
Sheas na páistí ina líne agus isteach leo sa scoil. Bhí Liam go breá sásta.
‘Tá mise mór anois,’ ar seisean. ‘Is maith liom a bheith mór. Agus is maith liom a bheith
ar scoil.’
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TÁIMSE MÓR (Leagan Muimhneach)
An Luan a bhí ann. Bhí Liam ag ullmhú don scoil – a chéad lá ar scoil.
‘An ndúnfaidh tú mo mhála scoile dom, a Mham?’ arsa Liam.
Dhún Mam a mhála scoile dó.
‘Táimse mór,’ arsa Liam. ‘Táim ag dul ar scoil inniu.’
‘Maith an buachaill,’ arsa Mam.
Chuir Liam a mhála ar a dhroim agus amach leis. Bhí sé breá sásta leis féin.
‘Isteach libh sa mhótar, a bhuachaillí,’ arsa Mam.
Chuaigh Liam agus Eoin isteach sa mhótar agus thiomáin Mam ar scoil iad. Ag geata na
scoile léim Liam agus Eoin amach.
‘Fan liomsa, a Liam,’ arsa Mam.
Rug Mam greim láimhe ar Liam agus isteach leo sa chlós. Bhí leanaí ag imirt sa chlós.
Bhí an clós mór. Bhí na leanaí mór.
‘Ach táimse mór leis,’ arsa Liam. ‘Táim ag dul ar scoil inniu.’
Bhí sé breá sásta leis féin.
Bhí fear ag siúl sa chlós.
‘Sin é do mhúinteoir,’ arsa Mam le Liam. ‘An Múinteoir Dónall.’
‘Dia dhuit,’ arsa an múinteoir le Liam. ‘Is mise an Múinteoir Dónall. Cad is ainm duitse?’
‘Liam,’ a d’fhreagair Liam.
‘Fáilte romhat, a Liam,’ arsa an múinteoir.
‘Táimse mór,’ arsa Liam. ‘Táim ag dul ar scoil inniu.’
‘Maith an buachaill,’ arsa an múinteoir. ‘Abair slán le Mam anois.’
‘Slán, a Mham,’ arsa Liam.
‘Slán, a stór,’ arsa Mam. ‘Cífidh mé tú ar a haon.’
Ding-a-ling-a-ling!
‘Cad é sin?’ arsa Liam.
‘Sin é clog na scoile,’ arsa an múinteoir. ‘Seasaíg i líne, a leanaí.’
Sheas na leanaí i líne agus isteach leo sa scoil. Bhí Liam breá sásta leis féin.
‘Táimse mór anois,’ ar seisean. ‘Is maith liom a bheith mór. Agus is maith liom a bheith
ar scoil.’
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TÁ MISE MÓR (Leagan Connachtach)
An Luan a bhí ann. Bhí Liam ag réiteach don scoil – a chéad lá ar scoil.
‘An ndúnfaidh tú mo mhála scoile dom, a Mham?’ arsa Liam.
Dhún Mam a mhála scoile dó.
‘Tá mise mór,’ arsa Liam. ‘Tá mé ag gabháil ar scoil inniu.’
‘Maith an buachaill,’ arsa Mam.
Chuir Liam a mhála ar a dhroim agus amach leis. Bhí sé breá sásta.
‘Isteach libh sa gcarr, a bhuachaillí,’ arsa Mam.
Chuaigh Liam agus Eoin isteach sa gcarr agus thiomáin Mam chuig an scoil iad. Ag geata
na scoile léim Liam agus Eoin amach.
‘Fan liomsa, a Liam,’ arsa Mam.
Rug Mam greim láimhe ar Liam agus isteach leo sa gclós. Bhí gasúir ag spraoi sa gclós.
Bhí an clós mór. Bhí na gasúir mór.
‘Ach tá mise mór freisin,’ arsa Liam. ‘Tá mé ag gabháil ar scoil inniu.’
Bhí sé breá sásta.
Bhí fear ag siúl sa gclós.
‘Sin é do mhúinteoir,’ arsa Mam le Liam. ‘An Múinteoir Dónall.’
‘Dia dhuit,’ arsa an múinteoir le Liam. ‘Is mise an Múinteoir Dónall. Cén t-ainm atá
ortsa?’
‘Liam,’ a d’fhreagair Liam.
‘Fáilte romhat, a Liam,’ arsa an múinteoir.
‘Tá mise mór,’ arsa Liam. ‘Tá mé ag gabháil ar scoil inniu.’
‘Maith an buachaill,’ arsa an múinteoir. ‘Abair slán le Mam anois.’
‘Slán, a Mham,’ arsa Liam.
‘Slán, a stór,’ arsa Mam. ‘Feicfidh mé tú ag a haon.’
Ding-a-ling-a-ling!
‘Céard é sin?’ arsa Liam.
‘Sin é clog na scoile,’ arsa an múinteoir. ‘Seasaigí i líne, a ghasúir.’
Sheas na gasúir i líne agus isteach leo sa scoil. Bhí Liam breá sásta.
‘Tá mise mór anois,’ ar seisean. ‘Is maith liom a bheith mór. Agus is maith liom a bheith
ar scoil.’
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An Scoil
CEACHT 12

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

E ISEAMLÁIRÍ
Tá mála ag Róisín.
Tá clár dubh / bord ag an múinteoir.
Tá leabhar ag Liam.
Tá cóipleabhar / mála scoile / leabhar / crián agam.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 7 in Mo Leabharsa
Fearas scoile agus troscán na scoile (an stór focal a múineadh go dtí seo)

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na daoine atá sa phictiúr ar leathanach 7. Pléigh an fearas
scoile atá ann. Iarr ar na daltaí líne a tharraingt ó Róisín go dtí an mála, ón múinteoir go dtí
an clár dubh agus mar sin de.
Nuair a bheidh críochnaithe acu múin na heiseamláirí thuas.
Abair leo na pictiúir a dhathú. Abair an chéad eiseamláir ansin agus iarr ar na daltaí an líne
ón mála go dtí Róisín a leanúint chun a léiriú go dtuigeann siad an eiseamláir. Déan
amhlaidh leis na heiseamláirí eile (ach ná luaigh iad san ord ina bhfuil siad in Mo Leabharsa).
Abair leis na daltaí pictiúr díobh féin agus iad ar scoil a tharraingt ina gcóipleabhair. Nuair a
bheidh an pictiúr seo tarraingthe acu iarr orthu pictiúr de cheann amháin acu seo a leanas a
tharraingt in aice leo féin sa phictiúr: cóipleabhar, mála scoile, leabhar, nó crián. (Lig dóibh
féin ceann a roghnú.)
Múin an eiseamláir ‘Tá cóipleabhar / mála scoile / leabhar / crián agam’. Iarr ar dhaltaí
aonair an abairt seo a úsáid agus iad ag tagairt don phictiúr atá tarraingthe acu. Abair le daltaí
eile fíormhálaí agus cóipleabhair a fháil agus an eiseamláir a rá.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar na pictiúir atá in Mo Leabharsa agus a rá céard atá ag gach
duine.
 Pléigh an úsáid a bhaineann an múinteoir as an bhfearas scoile atá aige / aici féin, e.g.
‘Déanann an múinteoir cóipeanna de bhileoga / de phictiúir leis an bhfótachóipeálaí,’
‘Céard a dhéanann sé leis an Leabhar Rolla?’ etc. Múin na briathra atá de dhíth orthu más
gá: ‘Glaonn sé an rolla.’ ‘Freagraíonn na daltaí.’ ‘Scríobhann an múinteoir sa Leabhar Rolla’
etc. (Cuir béim ar an bhfoirm seo de na briathra seachas ‘Bíonn sé ag glaoch, etc.’)
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An Scoil
CEACHT 13

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

E ISEAMLÁIRÍ
An osclóidh [An bhfosclóidh] tú mo bhosca [bhocsa] lóin dom [domh], le do thoil [más é do thoil é]?
An ndúnfaidh tú mo chóta / mo mhála / mo ship, le do thoil [más é do thoil é]?

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 8 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 16)
Bosca lóin agus mála scoile

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo. D’fhéadfá an dara heiseamláir
a fhágáil go dtí an dara lá.)
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 8. Mínigh do na daltaí go bhfuil
am lóin ann i scoil Liam agus Róisín.
Múin an chéad eiseamláir thuas.
Abair leis na daltaí éisteacht leis an sceitse ar an dlúthdhiosca agus a gcuid lámh a chur suas
nuair a chloiseann siad Liam ag rá ‘An osclóidh [An bhfosclóidh] tú mo bhosca [bhocsa] lóin
dom [domh]?’


AN

BHFOSCLÓIDH

Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:

TÚ

MO

BHOCSA LÓIN? (Leagan Ultach)

Tá sé in am lóin anois, a pháistí. Tabharaigí amach na bocsaí lóin.
Tá lón mór agamsa.
Agus agamsa fosta. A mhúinteoir, an bhfosclóidh tú mo bhocsa lóin
domh, le do thoil?
Fan bomaite, a Liam.
Fosclóidh mise duit é. Anois, tá sé foscailte!
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Múinteoir:
Liam:

Maith thú, a Róisín!
Go raibh maith agat, a Róisín.



AN OSCLÓIDH TÚ
Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:

MO

Tá sé in am lóin anois, a leanaí. Tógaíg amach na boscaí lóin.
Tá lón mór agamsa.
Agus agamsa leis. A mhúinteoir, an osclóidh tú mo bhosca lóin dom,
más é do thoil é?
Fan nóimeat, a Liam.
Osclódsa duit é. Anois, tá sé oscailte!
Ana-chailín, a Róisín!
Go raibh maith agat, a Róisín.



AN OSCLÓIDH TÚ
Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:

BHOSCA LÓIN? (Leagan Muimhneach)

MO

BHOSCA LÓIN? (Leagan Connachtach)

Tá sé in am lóin anois, a ghasúir. Tógaigí amach na boscaí lóin.
Tá lón mór agamsa.
Agus agamsa freisin. A mhúinteoir, an osclóidh tú mo bhosca lóin dom,
más é do thoil é?
Fan nóiméad, a Liam.
Osclóidh mise duit é. Anois, tá sé oscailte!
Maith thú, a Róisín!
Go raibh maith agat, a Róisín.

Pléigh an sceitse leis an rang. Téigh siar ar an gcéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí an eiseamláir
seo a rá in éineacht le Liam nuair a sheinneann tú an sceitse arís.
Múin an dara heiseamláir don rang. (Féach Nóta thuas.)
Téigh siar ar an sceitse tar éis cúpla lá. Cuir focail eile in áit ‘bosca lóin’ agus cleacht, mar
shampla, ‘An osclóidh [An bhfosclóidh] tú mo chóta / mo ship / mo bhuidéal?’ Nuair a
bhíonn do chabhair á lorg ag daltaí iarr orthu an cheist seo a chur agus an dara heiseamláir
a úsáid chomh maith.
Téigh siar ar an sceitse aon uair is gá daingniú a dhéanamh ar na heiseamláirí seo.

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh triúr daltaí chun an sceitse a chur i láthair i bhfoirm dráma.
 Ceistigh na daltaí faoi na rudaí atá siad in ann a dhéanamh anois nach bhféadfaidís a
dhéanamh nuair a bhí siad níos óige. Múin más gá ‘[Ní féidir / Is féidir liom [Thig liom
/ Tá mé in ann / Tá mé ábalta]] [mo mhála a oscailt / mo chóta a dhúnadh / mo chuid
iallacha a cheangal]’ agus araile. Roghnaigh an leagan de réir Ghaeilge an cheantair.
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An Scoil
CEACHT 14

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga a múineadh go dtí seo a dhaingniú

Á ISEANNA
●

Pictiúr inscortha as Mo Leabharsa (lár an leabhair)

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr inscortha i lár an leabhair. Abair leis na daltaí
gurb í seo Róisín a bhí sa rann ‘Róisín ag dul ar scoil’ (Ceacht 1). Téigh siar ar an rann.
Taispeáin do na daltaí conas na pictiúir inscortha a bhrú amach as an mbileog. Cabhraigh leo
na cluaisíní a chasadh siar agus Róisín a ghléasadh. Téigh siar ar an rann arís. Cuir i gcéill go
bhfuil Róisín ag siúl ar scoil.

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘Ghléas muid [Ghléasamar / Chóirigh muid] Róisín.’
‘Anois tá sí gléasta.’ ‘An raibh sí in ann [ábalta] í féin a ghléasadh?’ ‘An raibh cabhair
[cúnamh / cuidiú] uaithi?’ ‘An féidir léi a cuid bróg a chur uirthi agus a cheangal í féin?’
Ceistíodh na daltaí a chéile, e.g. ‘An bhfuil tusa in ann [ábalta] tú féin a ghléasadh don
scoil?’ ‘An mbíonn cúnamh uait [de dhíth ort]?’ agus araile.
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An Scoil
CEACHT 15

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

E ISEAMLÁIRÍ
Bíonn … istigh sa scoil.
Tá sé críochnaithe agam, a mhúinteoir.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●

Leathanach 9 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na rudaí atá sa phictiúr ar leathanach 9. Mínigh don rang
go mbíonn cuid de na rudaí atá ar an leathanach istigh sa scoil ach go bhfuil tuilleadh acu
nach mbíonn. Mínigh dóibh go gcaithfidh siad ciorcal a tharraingt timpeall ar na rudaí a
bhíonn sa scoil. Déan ceann amháin ar an gclár dubh chun é seo a léiriú, más gá. Múin an
dara heiseamláir thuas. Abair leis na daltaí lámh a chur in airde agus ‘Tá sé críochnaithe
agam, a mhúinteoir’ a rá nuair a bheidh ciorcal tarraingthe acu timpeall ar na rudaí ar fad
a bhíonn sa scoil.
Nuair a bheidh críochnaithe ag gach duine iarr ar na daltaí na pictiúir a dhathú. Téigh siar
ar na dathanna atá múinte agat dóibh agus abair leo dath dearg a chur ar na rudaí ar fad a
bhíonn sa scoil. Iarr orthu ‘Tá sé críochnaithe agam, a mhúinteoir’ a rá nuair a bheidh sé
sin déanta acu.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí samplaí eile de rudaí a bhíonn sa scoil a lua. Abair leo pictiúir a
tharraingt de na rudaí sin ina gcuid cóipleabhar. Scríobh an teideal ‘Rudaí a bhíonn
sa scoil’ ina gcuid cóipleabhar dóibh.
 Léigh agus pléigh an scéal Bran ar Scoil le hEric Hill (An Gúm).
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Mé Féin
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh
● ainmhithe a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Is mise an madra [gadhar / madadh] / chearc / bhó / coileach.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

Pictiúrchártaí – madra, cearc, bó, agus coileach
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 20)
Leathanach 10 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán (fonn: An Traein). Taispeáin na pictiúrchártaí san áit
chuí.
IS MISE

AN

MADRA

Is mise an madra,
Bhuf, Bhuf, Bhuf!
Is mise an chearc,
Tiuc, Tiuc, Tiuc!
Is mise an bhó,
Mú, Mú, Mú!
Is mise an coileach,
Coc-a-dúdal-dú!

Seinn nó cas an t-amhrán arís. Bíodh na daltaí á chasadh leat de réir a chéile. Iarr ar dhalta
na hainmhithe éagsúla a aimsiú sna pictiúrchártaí.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na pictiúir atá ar leathanach 10. Iarr ar na daltaí madra
a aimsiú ann. Iarr orthu líne a tharraingt ón madra sin go dtí an madra eile atá ar an
leathanach. Iarr orthu na hainmhithe eile a cheangal le chéile sa tslí chéanna. Abair leo dath
a chur ar na hainmhithe ansin.
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Cas an t-amhrán uair amháin eile leis an rang. Cuireadh na daltaí méar ar an bpictiúr cuí ina
leabhar agus iad á chasadh.

F ORLEATHNÚ
 Fiafraigh de na daltaí an bhfuil madra acu sa bhaile agus, má tá, labhair leo faoi.
 Pléigh ainmhithe eile leis na daltaí.
 Imir cluiche ‘Cad a deir an …?’ leis an rang. Cuir ainmhithe difriúla sa cheist.
Iarr ar na daltaí aithris a dhéanamh ar ghlór na n-ainmhithe sin.
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Mé Féin
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a fhreagairt
● dath bán a aithint
● a ainm scríofa a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Cé thusa? [Cén t-ainm atá ort? / Cad is ainm duit? / Cá hainm atá ort?]
Is mise ….
Cén dath atá ar …?
Bán.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

Puipéad - Gug nó Lug
Ainmneacha na ndaltaí ar luaschártaí bána nó ar phíosaí de chairtchlár bán
(cuir ar do bhord iad)
Cairt chun ainmneacha na ndaltaí agus d’ainm féin a scríobh uirthi

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Cas ‘Is Mise an Madra’ (Ceacht 1) leis an rang.
Úsáid an puipéad agus déan an sceitse seo.
Múinteoir:
Puipéad:
Múinteoir:
Puipéad:

Dia duit.
Dia is Muire duit.
Is mise an múinteoir. Cé thusa?
Is mise Gug / Lug.

Fiafraigh de na daltaí cé hiad féin. Bain úsáid as an bpuipéad. Déan é seo go minic i rith
an lae.
Taispeáin píosa de pháipéar bán do na daltaí agus iarr ar dhalta rud eile atá bán a aimsiú.
Déan bailiúchán de rudaí bána sa seomra. Bí ag cur leis i rith na seachtaine.
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Iarr ar dhalta píosa de chairtchlár bán a aimsiú ar do bhord agus é a thabhairt chugat. (Bíodh
ainm dalta éigin ar a chúl.) Léigh amach an t-ainm atá scríofa ar an bpíosa cairtchláir agus
tabhair don dalta cuí é lena dhathú agus lena mhaisiú. Tabhair amach na píosaí cairtchláir eile
do na daltaí cuí. Téigh timpeall an ranga agus labhair leis na daltaí faoina n-ainmneacha agus
faoi na dathanna atá á gcur acu ar na píosaí cairtchláir. Nuair a bheidh na hainmneacha
maisithe acu bailigh iad.
Taispeáin ainm amháin don rang agus iarr ar an dalta ar leis é a lámh a chur suas. Ceistigh
arís é faoina ainm. Tabhair an píosa cairtchláir dó má tá an t-ainm ceart air. Déan amhlaidh
leis na hainmneacha eile. Greamaigh na píosaí cairtchláir ar bhord na ndaltaí ansin.
(D’fhéadfaidís suí sna háiteanna sin go ceann cúpla lá chun cabhrú leo a n-ainm féin a
aithint.)
Scríobh d’ainm féin agus ainm gach dalta sa rang ar an gcairt. Cuir bosca beag in aice le gach
ainm chun lorg na méire a chur ann i gCeacht 4. Croch suas an chairt. Léigh amach na
hainmneacha ceann ar cheann agus tú á dtaispeáint ar an gcairt. D’fhéadfadh dalta ‘Anseo’ a
rá (mar a dhéantar leis an rolla) nuair a chloiseann sé a ainm. Déan é seo go minic i rith na
seachtaine chun cabhrú leis na daltaí a n-ainm féin a aithint.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhalta é féin a chur in aithne don rang. Déarfaidh sé ‘Is mise …. [… an t-ainm atá orm.
/ … is ainm dom.]’
 Ceistigh na daltaí faoi ainmneacha na ndaltaí atá ina suí in aice leo: ‘Cé hé / hí sin?
[Cén t-ainm atá air / uirthi? Cad is ainm dó / di? / Cá hainm atá air / uirthi?]’
 Nuair a bhíonn dalta as láthair agus tú ag glaoch an rolla, múin ‘Níl sé / sí ar scoil.
Tá sé / sí tinn [breoite]’.
 Pléigh breoiteachtaí leis na daltaí. Múin más gá ‘Tá slaghdán / tinneas cinn orm.’
‘Tá pian i mo bholg’ agus araile.
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Mé Féin
CEACHT 3

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

E ISEAMLÁIRÍ
An cailín [girseach / gearrchaile] nó buachaill [garsún / gasúr] tú?
Cailín / Buachaill.
Seo cailín / buachaill.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Pictiúrchártaí – cailín agus buachaill
Leathanach 11 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Iarr ar na daltaí a n-ainmneacha a insint duit.
Múin na heiseamláirí thuas.
Taispeáin na pictiúrchártaí do na daltaí. Cuir taobh thiar de do dhroim ansin iad. Lig do
dhalta tomhas cén ceann atá i do lámh dheas agat. Déarfaidh sé ‘cailín’ nó ‘buachaill’.
Taispeáin an pictiúrchárta dó agus dearbhaigh an freagra. Imir cúpla uair é.
Iarr ar dhalta cailín nó buachaill a aimsiú sa rang. Déarfaidh sé ‘Seo cailín’ nó ‘Seo
buachaill’. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Cuir an pictiúrchárta den bhuachaill ag taobh amháin den seomra. Cuir an pictiúrchárta den
chailín ag an taobh eile. Iarr ar dhalta seasamh. Fiafraigh de ‘An cailín nó buachaill tú?’
Déarfaidh sé / sí ‘buachaill’ nó ‘cailín’ agus rachaidh sé / sí go dtí an taobh cuí den seomra.
Lean ar aghaidh go mbíonn an rang ar fad roinnte sa chaoi seo. Iarr ar na cailíní suí síos.
Ansin iarr ar na buachaillí suí síos.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí méar a chur ar an gcailín agus ar an mbuachaill
atá ar leathanach 11. Abair leo na spotaí a cheangal chun cailín agus buachaill a tharraingt.
Iarr orthu na pictiúir a dhathú ansin.
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F ORLEATHNÚ
 Sa chluiche tomhais thuas in ionad ‘cailín’ nó ‘buachaill’ a rá, d’fhéadfadh an dalta tusa
a cheistiú. Múin más gá ‘An bhfuil cailín [girseach / gearrchaile] / buachaill [gasúr / garsún]
agat?’
 Múin más gá ‘Is cailín / buachaill mé’. Nuair a sheasann an dalta suas, chun siúl go dtí
taobh an tseomra, in áit tusa é / í a cheistiú d’fhéadfadh an dalta ‘Is cailín / buachaill
mé’ a rá agus siúl go dtí an taobh cuí den seomra.
 Pléigh ainmneacha cailíní agus ainmneacha buachaillí leis an rang. Téigh timpeall an
ranga agus faigh ainm cailín nó ainm buachalla ó gach dalta.
 Féach ar an gcairt ar a bhfuil an liosta ainmneacha (Ceacht 2) agus cuir marc éigin uirthi
chun na cailíní a idirdhealú ó na buachaillí.
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Mé Féin
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● treoracha a thuiscint agus a leanúint
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Méar ar do bhéal.
Tá [mo lámha / an clár dubh / an bord] [salach / glan].

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●
●
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)
An chairt le hainmneacha na ndaltaí agus d’ainm féin scríofa air (as Ceacht 2)
Péint
Na hamhráin ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 21 agus 22)
Lipéid - ‘Nigh na lámha’ agus ‘Triomaigh na lámha’ (le déanamh ag an múinteoir)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Abair an rann nó seinn an dlúthdhiosca. Cuir geáitsí leis.
LÁMHA SUAS
Lámha suas,
Lámha síos.
Lámha amach,
Lámha isteach.
Lámha trasna.
Méar ar do bhéal.

Abair nó seinn cúpla uair é. Abradh na daltaí leat é. Cuiridís geáitsí leis.
Múin an eiseamláir ‘Tá … salach / glan’. Cuir péint ar do mhéar. Faigh d’ainm ar an gcairt
agus déan lorg na méire sa bhosca beag in aice leis. Taispeáin do na daltaí é. Inis dóibh nach
bhfuil aon duine ar domhan cosúil leo féin agus go bhfuil siad speisialta. Ansin iarr ar na
daltaí teacht chugat agus méar a chur sa phéint (a rogha dath). Cabhraigh leo a n-ainm a
aimsiú ar an gcairt agus lorg a méire a chur sa bhosca.
Nuair a bheidh an chairt críochnaithe iarr ar na daltaí féachaint ar a lámha.
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Seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán seo thíos (fonn: The Farmer wants a Wife).
TÁ

MO

LÁMHA SALACH

Tá mo lámha salach,
Tá mo lámha salach,
Hé hó mo Dhaidí ó,
Tá mo lámha salach.

Bíodh báisín uisce agus tuáille ullamh agat nó téigh go dtí an doirteal. Croch suas an lipéad
‘Nigh na lámha’ in aice leis an doirteal. Léigh os ard é. Abair leis na daltaí a lámha a ní.
Nuair a bheidh gach duine críochnaithe seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán seo thíos
(fonn: The Farmer wants a Wife).
TÁ

MO

LÁMHA GLAN

Tá mo lámha glan,
Tá mo lámha glan,
Hé hó mo Dhaidí ó,
Tá mo lámha glan.

Croch suas an lipéad ‘Triomaigh na lámha’ in aice leis an tuáille. Léigh os ard é. Iarr ar na
daltaí a lámha a thriomú.
Úsáid ‘glan’ agus ‘salach’ i gcomhthéacsanna eile i rith an lae agus i rith na seachtaine, mar
shampla, ‘Tá [an seomra / an clár dubh / an bord / an bosca lóin] [salach / glan].’
Spreag na daltaí chun na focail a úsáid chomh maith.

F ORLEATHNÚ
 Cas an t-amhrán seo thíos (fonn: Is Mise an Madra) agus tú ag taispeáint na cairte a bhfuil
loirg na méar uirthi don rang.
IS SINNE

NA

PÁISTÍ

Is sinne na páistí a chruthaigh Dia.
Táimid speisialta.Yip Yip Í. ( 2)

 Múin an rann seo thíos don rang.
RÓLAÍ PÓLAÍ
Rólaí Pólaí, Rólaí Pólaí,
Suas, suas, suas.
Rólaí Pólaí, Rólaí Pólaí,
Síos, síos, síos.

Rólaí Pólaí, Rólaí Pólaí,
Amach, amach, amach.
Rólaí Pólaí, Rólaí Pólaí,
Isteach, isteach, isteach.

 Déan an Ghaeilge a chomhtháthú leis an gCorpoideachas. Úsáid an dlúthdhiosca Ceol agus
Gluaiseacht le hÍde Ó hÁinle agus Helen Ó Murchú, mar shampla, (ar fáil ó Chomhar na
Múinteoirí Gaeilge) chun gluaiseachtaí bunaithe ar lámha agus ar bhaill eile an choirp a
dhéanamh.
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Mé Féin
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga i gCeacht 1-4 a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● áthas agus brón a aithint

Á ISEANNA
●
●
●

Leabhar Mór den scéal
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 2)
Pictiúrchárta – coileach (as Ceacht 1)

C UR C HUIGE
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid na pictiúir atá sa Leabhar Mór agus déan
geáitsí chun cabhrú leis na daltaí an scéal a thuiscint.
Inis do na daltaí gurb é an coileach an Daidí a bhíonn ag sicín. Taispeáin an pictiúrchárta den
choileach dóibh.
Cas an t-amhrán ‘Is Mise an Madra’ (Ceacht 1).
Tarraing aird na ndaltaí ar an bpictiúr den sicín agus é salach. Cuir i gcuimhne dóibh go
raibh a lámha féin salach ag an bpéint inné. Lig ort go bhfuil do lámha salach. Cas an
t-amhrán ‘Tá mo lámha salach’ (Ceacht 4). Lig ort go bhfuil tú á ní. Ansin cas an t-amhrán
‘Tá mo lámha glan’ (Ceacht 4). Lig ort go bhfuil tú á dtriomú. Spreag na daltaí chun aithris
a dhéanamh ort.

F ORLEATHNÚ
 Labhair leis na daltaí faoi na rudaí a úsáidtear chun na lámha a ní agus a thriomú. Múin
más gá ‘Ním / Triomaím mo lámha le …’.
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AN TUSA MO MHAMAÍ? (Leagan Ultach)
Lá amháin tháinig sicín óg amach as an ubh. D’amharc sé thart. Ní raibh a Mhamaí le
feiceáil aige.
‘A Mhamaí. A Mhamaí!’ a scairt sé go brónach ach ní bhfuair sé freagra ar bith.
Bhí sé leis féin sa nead agus thosaigh sé ag caoineadh. Ní raibh a Mhamaí le feiceáil áit
ar bith.
‘Ó, a Mhamaí! Cá bhfuil tú?’ arsa an sicín go brónach.
Ach tamall ina dhiaidh sin, stop sé den chaoineadh agus dúirt sé: ‘Tá a fhios agam cad é
a dhéanfaidh mé! Rachaidh mé ag cuartú mo Mhamaí agus ní bheidh mé liom féin
ansin.’
D’fhág sé an nead. Shiúil sé leis. Chonaic sé madadh.
‘Dia duit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire duit,’ arsa an madadh.
‘An tusa mo Mhamaí?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Is mise an madadh. Bhuf. Bhuf. Bhuf,’ agus as go brách leis.
‘Ó, cá bhfuil mo Mhamaí?’ arsa an sicín bocht.
Tamall ina dhiaidh sin chonaic sé bó.
‘Dia duit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire duit,’ arsa an bhó.
‘An tusa mo Mhamaí?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Is mise an bhó. Mú. Mú. Mú,’ agus d’imigh sí léi.
Thosaigh an sicín ag rith síos an bealach mór. Thart an choradh leis go gasta. Ní fhaca sé
an poll uisce a bhí ar an bhealach mhór agus thit sé isteach ann. Anois bhí sé fliuch agus
salach. Thosaigh sé ag caoineadh.
‘Ó, a Mhamaí. A Mhamaí! Cá bhfuil tú?’
Tamall ina dhiaidh sin chonaic sé girseach bheag.
‘Dia duit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire duit,’ arsa an ghirseach.
‘An tusa mo Mhamaí?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Is mise Áine. Is girseach mé. Ach amharc! Seo chugainn mo dheartháir. B’fhéidir
go bhfuil a fhios aigesean cé hí do Mhamaí.’
Tháinig an gasúr a fhad leo.
‘A Sheáin, an bhfuil a fhios agat cé hí a Mhamaí seo?’
‘Tá a fhios agam!’ arsa an gasúr. ‘Tar liomsa agus gheobhaidh mé do Mhamaí duit.’
‘Ó, go raibh maith agat,’ arsa an sicín agus d’imigh sé le Seán.
Thug Seán an sicín ar ais chuig a Mhamaí – an chearc dhubh. Bhí an chearc dhubh
brónach fosta agus í ag amharc thart fán áit go léir ag cuartú a sicín.
‘An tusa mo Mhamaí?’ arsa an sicín.
‘Is mise do Mhamaí,’ arsa an chearc agus stad sí de chaoineadh. ‘Gabh anseo chugam, a
stór. Ó, tá tú fliuch salach! Is cuma. Bhéarfaidh mise aire duit agus beidh tú deas glan
arís i gceann bomaite.’

34

Bhí lúcháir ar an tsicín anois mar fuair sé a Mhamaí.
‘Tsíp. Tsíp. Tsíp,’ ar seisean agus rith sé chuici.
Chuir Mamaí a dhá eiteog thart air agus thosaigh sé ag gáirí.
‘Tá mo Mhamaí agam. Tá mo Mhamaí agam,’ ar seisean. ‘Tá lúcháir orm anois. Tsíp. Tsíp.
Tsíp.’



AN TUSA MO MHAM? (Leagan Muimhneach)
Lá amháin tháinig sicín óg amach as an ubh. D’fhéach sé timpeall. Ní raibh a Mham le
feiscint aige.
‘A Mham. A Mham!’ a bhéic sé go brónach ach ní bhfuair sé aon fhreagra.
Bhí sé ina aonar sa nead agus thosaigh sé ag gol. Ní raibh a Mham le feiscint in aon áit.
‘Ó, a Mham! Cá bhfuil tú?’ arsa an sicín go brónach.
Tar éis tamaill áfach, stop sé den ngol agus dúirt sé: ‘Tá a fhios agam cad a dhéanfaidh
mé! Raghaidh mé ag lorg mo Mham agus ní bheidh mé i m’aonar ansan.’
D’fhág sé an nead. Shiúil sé leis. Chonaic sé madra.
‘Dia dhuit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an madra.
‘An tusa mo Mham?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Mise an madra. Bhuf. Bhuf. Bhuf,’ agus as go brách leis.
‘Ó, cá bhfuil mo Mham?’ arsa an sicín bocht.
Tar éis tamaill chonaic sé bó.
‘Dia dhuit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an bhó.
‘An tusa mo Mham?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Mise an bhó. Mú. Mú. Mú,’ agus d’imigh sí léi.
Thosaigh an sicín ag rith síos an bóthar. Timpeall an chúinne leis go tapaidh. Ní fhaca sé
an lochán uisce a bhí ar an mbóthar agus thit sé isteach ann. Anois bhí sé fliuch salach.
Thosaigh sé ag gol.
‘Ó, a Mham. A Mham! Cá bhfuil tú?’
Tar éis tamaill chonaic sé cailín beag.
‘Dia dhuit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an cailín.
‘An tusa mo Mham?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Is mise Áine. Is cailín mé. Ach féach! Seo chugainn mo dheartháir. B’fhéidir go
bhfuil a fhios aige siúd cé hí do Mham.’
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Tháinig an buachaill suas chucu.
‘A Sheáin, an bhfuil a fhios agatsa cé hí a Mham so?’
‘Tá a fhios!’ arsa an buachaill. ‘Tar liomsa agus gheobhaidh mé do Mham duit.’
‘Ó, go raibh maith agat,’ arsa an sicín agus d’imigh sé le Seán.
Thug Seán an sicín thar n-ais go dtína Mham – an chircín dubh. Bhí an chircín dubh
brónach leis agus í ag féachaint timpeall na háite go léir ag lorg a sicín.
‘An tusa mo Mham?’ arsa an sicín.
‘Is mise do Mham,’ arsa an chircín agus stop sí den ngol. ‘Tar anso chugam, a stór. Ó, tá
tú fliuch salach! Ná bac san. Tabharfadsa aire duit agus beidh tú deas glan arís faoi
cheann nóimeat.’
Bhí áthas ar an sicín anois mar fuair sé a Mham.
‘Tsíp. Tsíp. Tsíp,’ ar seisean agus rith sé chuici.
Chuir Mam a dhá sciathán timpeall air agus thosaigh sé ag gáirí.
‘Tá mo Mham agam. Tá mo Mham agam,’ ar seisean. ‘Tá áthas orm anois. Tsíp. Tsíp.
Tsíp.’



AN TUSA MO MHAM (Leagan Connachtach)
Lá amháin tháinig sicín óg amach as an ubh. Bhreathnaigh sé timpeall. Ní raibh a Mham
le feiceáil aige.
‘A Mham. A Mham!’ a bhéic sé go brónach ach ní bhfuair sé aon fhreagra.
Bhí sé leis féin sa nead agus thosaigh sé ag caoineadh. Ní raibh a Mham le feiceáil in
aon áit.
‘Ó, a Mham! Cá bhfuil tú?’ arsa an sicín go brónach.
Tamall ina dhiaidh sin, stop sé den chaoineadh agus dúirt sé: ‘Tá a fhios agam céard a
dhéanfas mé! Gabhfaidh mé ag cuartú mo Mham agus ní bheidh mé liom féin ansin.’
D’fhág sé an nead. Shiúil sé leis. Chonaic sé madadh.
‘Dia dhuit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an madadh.
‘An tusa mo Mham?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Is mise an madadh. Bhuf. Bhuf. Bhuf,’ agus as go brách leis.
‘Ó, cá bhfuil mo Mham?’ arsa an sicín bocht.
Tar éis píosa chonaic sé bó.
‘Dia dhuit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an bhó.
‘An tusa mo Mham?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Is mise an bhó. Mú. Mú. Mú,’ agus d’imigh sí léi.
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Thosaigh an sicín ag rith síos an bóthar. Timpeall an chúinne leis go sciobtha. Ní fhaca
sé an lochán uisce a bhí ar an mbóthar agus thit sé isteach ann. Anois bhí sé fliuch
salach. Thosaigh sé ag caoineadh.
‘Ó, a Mham. A Mham! Cá bhfuil tú?’
Tar éis píosa chonaic sé cailín beag.
‘Dia dhuit,’ arsa an sicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an cailín.
‘An tusa mo Mham?’ arsa an sicín.
‘Ní mé. Is mise Áine. Is cailín mé. Ach breathnaigh! Seo é mo dheartháir ag teacht.
B’fhéidir go bhfuil a fhios aigesean cé hí do Mham.’
Tháinig an buachaill suas chucu.
‘A Sheáin, an bhfuil a fhios agat cé hí a Mham seo?’
‘Tá a fhios!’ arsa an buachaill. ‘Tar uait agus gheobhaidh mé do Mham duit.’
‘Ó, go raibh maith agat,’ arsa an sicín agus d’imigh sé le Seán.
Thug Seán an sicín ar ais chuig a Mham – an chircín dhubh. Bhí an chircín dhubh
brónach freisin agus í ag breathnú timpeall na háite ag cuartú a sicín.
‘An tusa mo Mham?’ arsa an sicín.
‘Is mise do Mham,’ arsa an chircín agus stop sí ag caoineadh. ‘Tar anseo chugam, a stór.
Ó, tá tú fliuch salach! Nach cuma. Tabharfaidh mise aire duit agus beidh tú deas glan arís
faoi cheann nóiméid.’
Bhí ríméad ar an sicín anois mar fuair sé a Mham.
‘Tsíp. Tsíp. Tsíp,’ ar seisean agus rith sé chuici.
Chuir Mam a dhá sciathán timpeall air agus thosaigh sé ag gáire.
‘Tá mo Mham agam. Tá mo Mham agam,’ ar seisean. ‘Tá ríméad orm anois. Tsíp. Tsíp.
Tsíp.’
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Mé Féin
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● dath dubh a aithint
● éisteacht le rann agus é a aithris
● treoracha a thuiscint agus a leanúint

E ISEAMLÁIRÍ
Cuir dath dubh ar an gcircín [ar an chircín].

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●
●

Sraith pictiúr den scéal
Pictiúrchártaí – madra, bó, cailín, agus buachaill (as Ceacht 1 agus 3)
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)
Leathanach 12 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘An tusa mo Mhamaí?’ (Ceacht 5). Spreag na daltaí chun na focail a
dúirt na carachtair dhifriúla a rá. Déan fríos balla den tsraith pictiúr agus na pictiúrchártaí.
Labhair faoi ord na bpictiúr agus tú á gcrochadh suas. Iarr ar na daltaí an nead, an ubh agus
an chircín dhubh a aimsiú ar an bhfríos balla.
Iarr ar dhalta rud dubh a aimsiú sa seomra. Déan bailiúchán de rudaí dubha agus cuir leis
i rith na seachtaine.
Abair an rann nó seinn an dlúthdhiosca. Cuir geáitsí leis.
GUGALAÍ-GUG

Geáitsí

Gugalaí-gug, mo chircín dubh,
Suíonn sí síos is beireann sí ubh.
Ubh inné is ubh inniu,
Gugalaí-gug, mo chircín dubh.

cromáin ag bogadh ó thaobh go taobh
téigh síos ar do chorraghiob
lámh dheas suas, lámh chlé suas
cromáin ag bogadh, éirigh go mall

Abradh na daltaí leat é. Cuiridís geáitsí leis. Déan cúpla uair é.
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Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 12. Iarr ar na daltaí ansin crián
dubh a fháil agus dath dubh a chur ar an gcircín. Abair leo a rogha dath a chur ar na rudaí
eile sa phictiúr.

F ORLEATHNÚ
 Múin an t-amhrán seo thíos don rang (fonn: Little Brown Jug).
SICÍN BEAG

A

CHUAIGH AMÚ

Sicín beag a chuaigh amú.
Bhí Mamaí bocht ag gol ‘Bú hú’.
Tháinig Seán. Fuair sé é.
Thug sé ar ais do Mhamaí é.
Há Há Há. Hí Hí Hí.
Sicín beag is é ’na luí. ( 2)
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Mé Féin
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● baill an choirp a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Taispeáin dom na lámha / na cosa / na súile / na cluasa / an béal /
an tsrón [caincín / gaosán].
Déan bualadh bos.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 13 in Mo Leabharsa
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 5)

C UR C HUIGE
Abair an rann cúpla uair (i do chanúint féin más mian leat) nó seinn an dlúthdhiosca.
Cuir geáitsí leis.
MÉ FÉIN

Geáitsí

Lámha.
Bosa.
Glúine.
Cosa.
Buail na bosa.
Gread na cosa.

cuir do lámha amach romhat
cas in airde na bosa
taispeáin na glúine
taispeáin na cosa
buail na bosa
gread na cosa

Srón.
Cluasa.
Béal.
Súile.
Lámha ar na cluasa.
Lámha ar na súile.

taispeáin an tsrón
taispeáin na cluasa
taispeáin an béal
taispeáin na súile
clúdaigh na cluasa leis na lámha
clúdaigh na súile leis na lámha

Abradh na daltaí leat é. Cuiridís geáitsí leis. Iarr orthu na baill den chorp a luaitear sa rann
a thaispeáint duit: ‘Taispeáin dom na lámha / na cluasa, etc.’
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Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí méar a chur ar an tsúil ar an taobh clé de
leathanach 13. Iarr orthu súil eile a aimsiú ansin agus an dá cheann a cheangal le chéile
le líne. Déan amhlaidh leis na pictiúir eile. Abair leo iad a dhathú ansin.
Múin más gá ‘Déan bualadh bos’. Tabhair bualadh bos do na daltaí go léir a rinne an
ghníomhaíocht i gceart.

F ORLEATHNÚ
 Dírigh aird na ndaltaí ar ‘Súil / Súile’, ‘Glúin / Glúine’, ‘Lámh / Lámha’, ‘Cos / Cosa,’
etc.
 Múin an t-amhrán seo thíos don rang.
LÁMH, LÁMH

EILE

Lámh, lámh eile, a haon, a dó.
Cos, cos eile, a haon, a dó.
Súil, súil eile, a haon, a dó.
Cluas, cluas eile, a haon, a dó.
Ceann, srón, béal is smig,
Is fiacla bána im’ bhéal istigh.

 Múin ainm roinnt de bhaill eile an choirp do na daltaí.
 Léigh an leabhar Mo Cholainn ó Bhaithis go Bonn le Zita Newcome (An Gúm) don rang.
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Mé Féin
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● baill an choirp a ainmniú
● treoracha a thuiscint agus a leanúint

E ISEAMLÁIRÍ
Cuir lámh ar do cheann / do smig [smigead] / do mhuineál / do bholg.
Dún [Druid] / Oscail [Foscail] do shúile, etc.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

C UR C HUIGE
Abair an rann ‘Mé Féin’ (Ceacht 7).
Múin na heiseamláirí thuas.
Roghnaigh treoracha mar seo thíos agus iarr ar na daltaí iad a leanúint. Déan féin na geáitsí
in éineacht leis na daltaí chun cabhrú leo na treoracha a thuiscint. Abair:
Cuir lámh ar do smig [do smigead] / do cheann / do bholg / do mhuineál, etc.
Cuir méar ar do bhéal / do shrón [do ghaosán / do chaincín] / do ghlúin, etc.
Dún [Druid] do shúile / do lámha / do bhéal.
Oscail [Foscail] do shúile / do lámha / do bhéal.
Déan ord na dtreoracha a mheascadh ansin. Abair:
Cuir do mhéar ar do smig.
Oscail do bhéal.
Cuir do lámh ar do chos.
Dún do shúile, etc.
Taispeáin ball éigin den chorp don rang agus fiafraigh díobh cad é. Déan é seo le baill eile an
choirp. Tabhair dalta os comhair an ranga chun na treoracha sa rann ‘Lámha Suas’ (Ceacht 4)
a thabhairt. Déanadh an rang na geáitsí de réir mar a thugann an dalta na treoracha.

F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfá treoracha níos casta a thabhairt sa chluiche thuas, mar shampla, ‘Crom /
Ardaigh do cheann.’ ‘Caoch do shúil.’ ‘Cuir do lámh dheas ar do bholg’ agus mar sin de.
(Nóta: Is féidir an cluiche thuas a úsáid go minic i rith na bliana. De réir mar a thagann
feabhas ar Ghaeilge na ndaltaí ní gá don mhúinteoir na geáitsí a dhéanamh níos mó.
D’fhéadfá cluiche ‘Deir Ó Grádaigh’ a dhéanamh de amach anseo.)
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Mé Féin
CEACHT 9

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

Á ISEANNA
●
●
●

Sraith pictiúr den scéal
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 3)
Pictiúrchártaí – lá agus oíche (le húsáid san Fhorleathnú)

C UR C HUIGE
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid an tsraith pictiúr agus déan geáitsí chun
cabhrú leis na daltaí an scéal a thuiscint.

F ORLEATHNÚ
 Taispeáin na pictiúrchártaí ‘Lá’ agus ‘Oíche’ do na daltaí. Múin más gá ‘Tá an lá /
an oíche ann’.
Pléigh leis na daltaí na difríochtaí a bhíonn idir an lá agus an oíche. Múin más gá ‘Bíonn
sé geal sa lá / dorcha san oíche.’ ‘Bíonn an ghrian sa spéir sa lá.’ ‘Bíonn an ghealach
agus na réaltaí sa spéir san oíche.’ ‘Bím ar scoil sa lá.’ ‘Bím sa bhaile san oíche.’
‘Bím i mo chodladh san oíche.’ ‘Bím i mo dhúiseacht sa lá.’
Labhair leis na daltaí faoi cé acu is fearr leo an lá nó an oíche agus cén fáth.
 Pléigh na leabhair a léann a dtuismitheoirí dóibh agus iad ag dul a chodladh. Cad é an
scéal is fearr leo? etc.
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CODLADH SÁMH (Leagan Ultach)
Bhí dhá bhéar ann fadó – Daidí Béar agus Baibí Béar. Bhí an oíche ann. ‘Gabh a
chodladh anois. Tá an oíche ann,’ a dúirt Daidí Béar. Chuaigh sé amach agus dhruid sé
an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag caoineadh. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Cad
chuige?’ Dúirt Baibí Béar:
‘Tá eagla orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an prios. Thóg sé amach lampa beag. ‘Seo lampa duit. Gabh a
chodladh anois,’ a dúirt sé. Chuaigh Daidí Béar amach agus dhruid sé an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag caoineadh. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Cad
chuige?’ Dúirt Baibí Béar:
‘Tá eagla orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an prios. Thóg sé amach lampa mór. ‘Seo lampa mór duit.
Gabh a chodladh anois,’ a dúirt sé. Chuaigh Daidí Béar amach agus dhruid sé an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag caoineadh. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Cad
chuige?’ Dúirt Baibí Béar:
‘Tá eagla orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an prios. Thóg sé amach leabhar mór. Léigh Daidí Béar scéal
do Bhaibí Béar. Bhí Baibí Béar sásta. Bhí Daidí Béar ag léamh agus ag léamh. Bhí Baibí
Béar ina chodladh go sámh.
Codladh sámh, a Bhaibí Béar.
Codladh sámh, a Dhaidí Béar.
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CODLADH SÁMH (Leagan Muimhneach)
Bhí dhá bhéar ann fadó – Daidí Béar agus Baibí Béar. Bhí an oíche ann. ‘Téir a chodladh
anois. Tá an oíche ann,’ a dúirt Daidí Béar. Chuaigh sé amach agus dhún sé an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag gol. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Cad ina thaobh?’
Dúirt Baibí Béar:
‘Tá eagla orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an gcófra. Thóg sé amach lampa beag. ‘Seo lampa dhuit. Téir
a chodladh anois,’ a dúirt sé. Chuaigh Daidí Béar amach agus dhún sé an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag gol. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Cad ina thaobh?’
Dúirt Baibí Béar:
‘Tá eagla orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an gcófra. Thóg sé amach lampa mór. ‘Seo lampa mór duit.
Téir a chodladh anois,’ a dúirt sé. Chuaigh Daidí Béar amach agus dhún sé an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag gol. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Cad ina thaobh?’
Dúirt Baibí Béar:
‘Tá eagla orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an gcófra. Thóg sé amach leabhar mór. Léigh Daidí Béar scéal
do Bhaibí Béar. Bhí áthas ar Bhaibí Béar. Bhí Daidí Béar ag léamh agus ag léamh. Bhí
Baibí Béar ina chodladh go sámh.
Codladh sámh, a Bhaibí Béar.
Codladh sámh, a Dhaidí Béar.
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CODLADH SÁMH (Leagan Connachtach)
Bhí dhá bhéar ann fadó – Daidí Béar agus Baibí Béar. Bhí an oíche ann. ‘Téir a chodladh
anois. Tá an oíche ann,’ a dúirt Daidí Béar. Chuaigh sé amach agus dhún sé an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag caoineadh. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Tuige?’
Dúirt Baibí Béar:
‘Tá faitíos orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an cófra. Thóg sé amach lampa beag. ‘Seo lampa dhuit. Téir a
chodladh anois,’ a dúirt sé. Chuaigh Daidí Béar amach agus dhún sé an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag caoineadh. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Tuige?’
Dúirt Baibí Béar:
‘Tá faitíos orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an cófra. Thóg sé amach lampa mór. ‘Seo lampa mór dhuit.
Téir a chodladh anois,’ a dúirt sé. Chuaigh Daidí Béar amach agus dhún sé an doras.
Thosaigh Baibí Béar ag caoineadh. ‘Níl tú i do chodladh,’ a dúirt Daidí Béar. ‘Tuige?’
Dúirt Baibí Béar:
‘Tá faitíos orm,
Sin é an fáth.
Ní maith liom an oíche,
Is maith liom an lá.’
Chuaigh Daidí Béar go dtí an cófra. Thóg sé amach leabhar mór. Léigh Daidí Béar scéal
do Bhaibí Béar. Bhí ríméad ar Bhaibí Béar. Bhí Daidí Béar ag léamh agus ag léamh. Bhí
Baibí Béar ina chodladh go sámh.
Codladh sámh, a Bhaibí Béar.
Codladh sámh, a Dhaidí Béar.

46

Mé Féin
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga a múineadh go dtí seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● mothúcháin a aithint agus a léiriú
● treoracha a thuiscint agus a leanúint

E ISEAMLÁIRÍ
Tá tuirse [codladh] / eagla [faitíos] / áthas [ríméad / lúcháir] / brón orm.
Téigh [Gabh] / Téigí [Gabhaigí] a chodladh.
Dúisigh [Múscail] / Dúisigí [Músclaígí].

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Sraith pictiúr den scéal (as Ceacht 9)
Pictiúrchártaí – tuirse, eagla, áthas agus brón

C UR C HUIGE
Abair na rainn ‘Gugalaí-gug’ (Ceacht 6) agus ‘Mé Féin’ (Ceacht 7).
Múin na heiseamláirí thuas.
Iarr ar dhalta an pictiúr ar an bhfríos balla ‘An tusa mo Mhamaí?’ (Ceacht 6) a léiríonn
‘Tá brón ar an sicín’ a aimsiú. Iarr ar dhalta eile an pictiúr a léiríonn ‘Tá áthas ar an sicín’
a aimsiú.
Déan fríos balla den tsraith pictiúr a bhaineann le ‘Codladh Sámh’ (Ceacht 9). Déan tagairt
don ord inar tharla na heachtraí sa scéal agus tú ag crochadh suas na bpictiúr. Labhair faoin
uair a bhí tuirse agus eagla ar an mbéirín. Téigh siar ar an scéal agus déanadh leath an ranga
aithris ar an rann a bhí ag Baibí Béar agus déanadh an leath eile aithris ar na focail a dúirt
Daidí Béar.
Iarr ar na daltaí na treoracha seo a leanas a leanúint:
Téigh / Téigí a chodladh mar tá an oíche ann.
Dúisigh / Dúisígí mar tá an lá ann.
Taispeáin na pictiúrchártaí a bhaineann leis na mothúcháin. Iarr ar na daltaí iad a aithint agus
mím a dhéanamh bunaithe orthu. Déarfaidh siad ‘Tá tuirse [codladh] / eagla [faitíos] / áthas
[ríméad / lúcháir] / brón orm’.
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F ORLEATHNÚ
 Lig do dhalta amháin an rann a dúirt Baibí Béar sa scéal ‘Codladh Sámh’ (Ceacht 9) a rá.
 Labhair leis na daltaí faoi ócáid a raibh eagla orthu féin.
 D’fhéadfadh dalta pictiúrchárta a thógáil agus mím a dhéanamh bunaithe ar an
mothúchán sin. Ceistíodh na daltaí eile é. Múin más gá ‘An bhfuil áthas / tuirse, etc.
ort?’
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Mé Féin
CEACHT 11

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● Bóbó, an fear grinn, a aithint
● gruaig a aithint
● na baill den chorp a múineadh go dtí seo a ainmniú

Á ISEANNA
●
●

Póstaer de Bhóbó, an fear grinn
Leathanach 14 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer leis an rang. Iarr ar na daltaí a thomhas cén t-ainm atá ar an bhfear grinn.
Cuir Bóbó in aithne don rang. Iarr ar na daltaí Bóbó a aimsiú sa fhríos balla den scéal
‘Codladh Sámh’ (Ceacht 9).
Labhair faoi ghruaig Bhóbó. Inis do na daltaí go bhfuil gruaig rua air. Pléigh daoine eile a
bhfuil gruaig rua orthu, Liam, mar shampla (An Scoil: Ceacht 11). Iarr ar na daltaí gruaig
Bhóbó a aimsiú ar an bpóstaer. Iarr orthu a lámha a chur ar a gcuid gruaige féin.
Iarr ar na daltaí teacht amach go dtí an póstaer agus baill eile an choirp a aimsiú ar Bhóbó.
Iarr orthu na baill sin a ainmniú.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na rudaí atá in easnamh ar Bhóbó a aimsiú agus
iad a chur isteach. Abair leo, mar shampla, an ghruaig a chur isteach sa chéad phictiúr, na
súile a chur isteach sa dara pictiúr agus mar sin de. Iarr orthu ansin na pictiúir a dhathú.

F ORLEATHNÚ
 Labhair leis an rang faoi chuairt a thug siad ar an sorcas.
 Pléigh dath gruaige leis na daltaí. Múin más gá ‘Tá gruaig dhonn / dhubh / rua /
fhionn orm [Tá mo chuid gruaige donn / dubh / rua / fionn]’ de réir Ghaeilge an cheantair.
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Mé Féin
CEACHT 12

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh
● gníomhaíochtaí a aithint
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Tá Teidí ag siúl / ag rith / ag titim / ag gol [ag caoineadh] / ag gáire [ag gáirí].
Cad atá á dhéanamh ag Teidí?
Tá sé ag ….

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

Teidí
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 23)
Na Béiríní Bríomhara le Paula Ní Chionnaith (Spraoi)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán. Déan na geáitsí leis an teidí.
TÁ TEIDÍ

AG

SIÚL

Véarsa 1

Tá Teidí ag siúl,
Tá Teidí ag siúl,
Hé, hó mo Dhaidí ó,
Tá Teidí ag siúl.

Véarsa
Véarsa
Véarsa
Véarsa

Tá Teidí
Tá Teidí
Tá Teidí
Tá Teidí

2
3
4
5

ag
ag
ag
ag

rith, etc.
titim, etc.
gol, etc.
gáirí, etc.

Casadh na daltaí in éineacht leat é ansin. Cuiridís geáitsí A nó B thíos leis an amhrán,
ag brath ar an méid spáis atá i do sheomra ranga.
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Geáitsí A

(Más beag spás atá sa seomra)

Véarsa
Véarsa
Véarsa
Véarsa
Véarsa

lámha ag dul suas síos go mall
lámha ag dul suas síos go tapa
dhá lámh ag dul síos le chéile
bí ag gol
bí ag gáire

1
2
3
4
5

Geáitsí B

(Má tá spás agat d’fhéadfadh na daltaí bogadh timpeall níos mó)

Véarsa
Véarsa
Véarsa
Véarsa

ag siúl ar an spota
ag rith ar an spota
lámha síos go dtí na glúine agus crom do cheann ( 3)
bí ag gol (lig ort go bhfuil tú ag tógáil Teidí i do bhaclainn chun é a chiúnú, ag deireadh
an véarsa)
bí ag gáire agus ag scipeáil timpeall

1
2
3
4

Véarsa 5

Múin na heiseamláirí thuas.
Taispeáin Na Béiríní Bríomhara a léiríonn na gníomhaíochtaí thuas don rang. Roghnaigh ceann
acu agus fiafraigh de dhalta ‘Cad atá á dhéanamh ag Teidí?’ Déarfaidh sé ‘Tá sé ag …’. Déan
amhlaidh leis na béiríní eile.
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Mé Féin
CEACHT 13

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● daltaí eile ina rang a aithint agus a ainmniú
● ceisteanna a fhreagairt
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Cé hé / hí seo?
…(ainm).

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Teidí
Leathanach 15 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin an eiseamláir thuas.
Casadh an rang ‘Tá Teidí ag Siúl’ (Ceacht 12).
Taispeáin Bóbó ar an bpóstaer don rang agus fiafraigh díobh cé hé. Cuir ‘Bóbó’ in áit ‘Teidí’
san amhrán agus cas ‘Tá Bóbó ag siúl / ag rith, etc.’
Tabhair dalta os comhair an ranga chun áit Theidí a thógáil san amhrán. Fiafraigh den rang
‘Cé hé / hí seo?’ (Mura bhfuil an t-ainm ar eolas ag an rang ceistigh an dalta féin faoina
ainm.) Cuir ainm an dalta san amhrán in áit ‘Teidí’. Déanadh sé na geáitsí a fhad is atá an
rang ag casadh an amhráin. Sa chéad véarsa abair ‘Tá …(ainm an dalta) ag siúl’ agus bíodh an
dalta sin ag siúl ar an spota. Iarr ar dhalta eile teacht amach le haghaidh an dara véarsa.
Fiafraigh den rang cé hé / hí. Cas ‘Tá …(ainm an dalta) ag rith’ agus bíodh an dalta sin ag rith
ar an spota. Déan amhlaidh leis na véarsaí eile. Cas an t-amhrán cúpla uair eile. Tabhair dalta
difriúil os comhair an ranga i gcomhair gach véarsa.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Fiafraigh den rang cé atá sa phictiúr ar leathanach 15. Fiafraigh
díobh an bhfuil Teidí ag gol nó ag gáire. Abair leo na spotaí a cheangal chun an teidí a
chríochnú. Iarr orthu ansin an teidí a dhathú.
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Mé Féin
CEACHT 14

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● gníomhaíochtaí a aithint agus a ainmniú
● ceisteanna a fhreagairt
● ábaltacht a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
Is féidir liom [Tá mé ábalta / Táim in ann / Tig liom] rith / suí / léim / luí / ithe / ól.
Ní féidir liom [Níl mé ábalta / Nílim in ann / Ní thig liom] tiomáint.

Á ISEANNA
●
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 6)
Leathanach 16 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo. Fill ar ais air go minic i rith na
bliana, de réir mar a mhúineann tú gníomhaíochtaí breise don rang.)
Abair an rann nó seinn an dlúthdhiosca. Cuir geáitsí leis.
IS FÉIDIR LIOM
Is
Is
Is
Is

féidir
féidir
féidir
féidir

liom
liom
liom
liom

rith,
suí,
léim,
luí.

Is féidir liom ithe,
Is féidir liom ól,
Ach ní féidir liom
Tiomáint go fóill.

Abair nó seinn an rann cúpla uair. Abradh na daltaí leat é. Cuiridís geáitsí leis.
Múin na heiseamláirí thuas.
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Téigh timpeall an ranga agus spreag na daltaí chun rud amháin sa rann is féidir leo / nach
féidir leo a dhéanamh a insint duit. (Déan mím éigin chun cabhrú leo más gá.) Déarfaidh
siad ‘Is féidir liom rith / suí / léim / luí / ithe / ól’ agus ‘Ní féidir liom tiomáint’. Nuair
a deir an dalta ‘Is féidir liom …’ iarr air an ghníomhaíocht sin (nó mím de) a dhéanamh.
Fiafraigh den rang ‘Cad atá á dhéanamh aige / aici?’ Déarfaidh siad ‘Tá sé / sí ag siúl /
ag gáire, etc.’
Tabhair amach Mo Leabharsa. Labhair faoin bpictiúr atá ar leathanach 16. Fiafraigh den rang
‘Cad atá á dhéanamh ag an mbuachaill / gcailín?’ Iarr orthu an pictiúr a dhathú ansin.

F ORLEATHNÚ
 Múin an t-amhrán ‘An féidir leat?’ le Viv agus Olive Keane don rang.
 Ceistíodh na daltaí a chéile: ‘An féidir leat siúl / rith / tiomáint, etc?’
 Iarr ar dhalta rud nach féidir leis a dhéanamh a insint duit. Múin más gá ‘Ní féidir liom
eitilt / marcaíocht ar chapall’ agus aon leagan eile a bhfuil gá leis.

54

Mé Féin
CEACHT 15

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga i gCeacht 1-14 a dhaingniú

Á ISEANNA
●

Pictiúrchártaí – tuirse, eagla, áthas, agus brón (as Ceacht 10)

C UR C HUIGE
Tabhair an rang amach go dtí an halla nó an clós. Téigh siar ar na rainn ‘Lámha Suas’
(Ceacht 4), ‘Mé Féin’ (Ceacht 7) agus ‘Is féidir Liom’ (Ceacht 14).
Taispeáin na pictiúrchártaí a bhaineann leis na mothúcháin don rang. Iarr ar na daltaí mím
a dhéanamh bunaithe orthu. Fiafraigh de roinnt daltaí ‘Cad atá ort?’ Déarfaidh siad ‘Tá áthas
/ brón / tuirse / eagla orm’.
Iarr ar dhalta pictiúrchárta a thógáil. Fiafraigh de ‘Cad atá ort?’ Déarfaidh sé ‘Tá … orm’ agus
déanfaidh sé mím bunaithe ar an abairt. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Téigh siar ar an amhrán ‘Tá Teidí ag siúl’ (Ceacht 12).
Imir cluiche na dtreoracha (Ceacht 8) leis an rang ach cuir geáitsí agus gníomhaíochtaí
breise sa chluiche. Abair, mar shampla:
Bí ag rith / ag léim / ag ithe / ag tiomáint, etc.
Cuir do lámh ar do ghruaig / ar do mhuineál, etc.
Lámha trasna / suas, etc.
Mar chríoch abair ‘Téigí a chodladh. Tá tuirse oraibh’. Luíodh na daltaí siar, dúnaidís a súile
agus glacaidís sos ar feadh tamaill. D’fhéadfá píosa ceoil a sheinm dá mba mhian leat.

F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfá roinnt gníomhaíochtaí as an dlúthdhiosca Ceol agus Gluaiseacht le hÍde Ó hÁinle
agus Helen Ó Murchú (ar fáil ó Chomhar na Múinteoirí Gaeilge) a úsáid sa cheacht.
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An tSamhain
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh nó easpa taitnimh a léiriú
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh

E ISEAMLÁIRÍ
Is / Ní maith liom báirín breac / úlla / cnónna.

Á ISEANNA
●
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 24)
Pictiúrchártaí – úll, cnónna agus báirín breac
Cártaí inscortha as Mo Leabharsa (lár an leabhair)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair na bpictiúrchártaí.
Pléigh leis na daltaí na bianna a itheann siad Oíche Shamhna.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Taispeáin do na daltaí conas na cártaí inscortha a bhrú amach as
an mbileog. Abair leo ansin na cártaí a chur os a gcomhair amach ar an mbord. Iarr ar dhalta
a rogha cárta a phiocadh agus cur síos air, e.g. ‘Is / Ní maith liom úlla.’ Déan amhlaidh le
daltaí eile.
Múin an t-amhrán le cabhair an dlúthdhiosca (fonn: Frère Jacques).
OÍCHE SHAMHNA
Oíche Shamhna,
Oíche Shamhna,
Báirín Breac,
Báirín Breac.
Úlla agus cnónna,
Úlla agus cnónna,
Is maith liom iad,
Is maith liom iad.
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D’fhéadfadh daltaí na cártaí cuí a ardú agus iad ag casadh an amhráin. D’fhéadfadh cuid den
rang an chéad leath den amhrán a chasadh agus an chuid eile an dara leath. Má tá dalta
aonair sásta é a chasadh lig dó.
Eagraigh cluichí snap le grúpaí daltaí. Bain úsáid as na cártaí as Mo Leabharsa. Taispeáin dóibh
conas an cluiche a imirt mura bhfuil sé ar eolas acu.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh na bianna a bheidh ag na daltaí Oíche Shamhna. Roghnaigh nath áitiúil le
múineadh dóibh, e.g. ‘Is breá [Is aoibhinn / Is deas] liom úlla / cnónna / báirín breac /
milseáin / cóc, etc.’, ‘Taitníonn … go mór [thar cionn] liom’ nó ‘Tá dúil mhór agam i
.…’
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An tSamhain
CEACHT 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cuir do lámha taobh thiar de do dhroim.
Ardaigh do ghualainn.
Cuir síos do smig.
Bain greim [mant / plaic] as an úll.
An féidir leat greim [mant / plaic] a bhaint as an úll?
Is féidir / Ní féidir liom.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

Cúpla úll mór agus an lár bainte astu
Corda fada
Crúca ar an doras

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an amhrán ‘Oíche Shamhna’ (Ceacht 1).
Múin na heiseamláirí thuas.
Taispeáin úll do na daltaí. Cuir corda timpeall ar an úll agus croch ón doras é, ag airde an
duine is lú sa rang. Taispeáin dóibh conas greim a bhaint as an úll – agus na lámha taobh
thiar de do dhroim agat bain úsáid as do ghualainn agus as do smig chun breith ar an úll.
Iarr ar an dalta is lú sa rang teacht amach. Tabhair treoracha dó mar atá sna heiseamláirí.
Cabhraigh leis an dalta atá ag iarraidh greim a bhaint as an úll. Cuireadh sé a lámha air más
gá. Fiafraigh den dalta ‘An féidir leat greim [mant / plaic] a bhaint as an úll?’ Freagróidh sé
‘Is féidir / Ní féidir liom’. Déan amhlaidh leis na daltaí eile ag dul ón dalta is lú go dtí
an dalta is airde. Ardaigh an t-úll de réir mar is gá.
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F ORLEATHNÚ
 Úsáid nathanna áitiúla in áit ‘An féidir leat?’, e.g. ‘An bhfuil tú ábalta / in ann …?
Táim / Nílim’, ‘An bhféadfá …? D’fhéadfainn / Ní fhéadfainn’ nó ‘An dtig leat …?
Thig / Ní thig.’
D’fhéadfá leabhar a léamh don rang, e.g. Táim Ábalta Céim 1 le Meitheal Múinteoirí Ionad
Oideachais Chorca Dhuibhne.
 Iarr ar na daltaí cur síos ar an ngreim a bhain siad as an úll. Múin más gá ‘Bhain / Níor
bhain mé greim [mant / plaic] [beag / mór / an-mhór / mór groí] as an úll.’ ‘Bhí sé
deas / milis / géar [searbh] / blasta / bog / crua / go hálainn.’ Roghnaigh an leagan de
réir Ghaeilge an cheantair.
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Sa Bhaile
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
●
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 4)
Pictiúrchártaí – tuí, adhmad agus brící nó an fíor-rud más féidir leat teacht air
Sraith pictiúr den scéal
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 66) do gach dalta

C UR C HUIGE
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid an fíorábhar (tuí, adhmad agus brící)
agus an tsraith pictiúr agus déan geáitsí chun cabhrú leis na daltaí an scéal a thuiscint.
Spreag na daltaí chun na nathanna a aithris in éineacht leat sna háiteanna a bhfuil athrá sa
scéal. Tóg sos beag tar éis gach ‘shéid sé’ chun seans a thabhairt do na daltaí séideadh agus
a bheith rannpháirteach sa scéal.
Tabhair amach an fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 66). Abair ‘Seo é an chéad
phictiúr den scéal “Na Trí Mhuicín”’. Pléigh leis an rang é. Iarr ar na daltaí é a dhathú. Téigh
timpeall agus scríobh ainm na ndaltaí ar chúl na leathanach. Bailigh na pictiúir agus coimeád
le haghaidh Cheacht 5 iad.

F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfá ‘Tabhair dom [domh] …’ a athrú go dtí ‘An dtabharfá … dom?’, ‘Ar mhiste
leat … a thabhairt dom?’ nó ‘An bhféadfainn … a fháil uait?’ de réir chumas an ranga
agus de réir Ghaeilge an cheantair.
 D’fhéadfá ‘An ligfidh tú isteach mé?’ a athrú go dtí ‘An scaoilfidh tú isteach mé?’ nó
‘An bhféadfainn teacht isteach?’ agus mar sin de.
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NA TRÍ MUCA BEAGA (Leagan Ultach)
Fadó, fadó, bhí trí mhuc ina gcónaí lena máthair, in aice le coill mhór. Bhí siad go sona
sásta ann. Ach, tamall ina dhiaidh sin bhí siad mór go leor le teach a thógáil daofa féin.
D’fhág siad slán ag a máthair agus ar aghaidh leo.
Chas an chéad mhuc le fear a raibh cochán aige.
‘Dia duit,’ arsa an chéad mhuc.
‘Dia is Muire duit,’ arsa an fear.
‘Tabhair domh cuid den chochán sin, más é do thoil é!’ arsa an mhuc.
‘Seo duit,’ arsa an fear.
‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an mhuc.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an chéad mhuc breá sásta leis féin agus thóg sé teach deas cocháin.
Chas an dara muc le fear a raibh adhmad aige.
‘Dia duit,’ arsa an dara muc.
‘Dia is Muire duit,’ arsa an fear.
‘Tabhair domh cuid den adhmad, más é do thoil é!’ arsa an dara muc.
‘Seo duit,’ arsa an fear.
‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an mhuc.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an dara muc breá sásta leis féin agus thóg sé teach deas adhmaid.
Chas an tríú muc le fear a raibh brící aige.
‘Dia duit,’ arsa an tríú muc.
‘Dia is Muire duit,’ arsa an fear.
‘Tabhair domh cuid de na brící, más é do thoil é!’ arsa an tríú muc.
‘Seo duit,’ arsa an fear.
‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an mhuc.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an tríú muc breá sásta leis féin agus thóg sé teach deas brící.
D’amharc na muca ar na tithe.
‘Nach deas é mo theach cocháin!’ arsa an chéad mhuc.
‘Nach deas é mo theach adhmaid!’ arsa an dara muc.
‘Nach deas é mo theach brící!’ arsa an tríú muc.
Bhí na muca sásta go raibh tithe deasa acu.
Mhair na muca go sona sásta ina dtithe úra. Ach lá amháin tháinig mac tíre gránna
amach as an choill in aice leis na tithe.
‘Ó, tá ocras orm,’ arsa an mac tíre gránna. ‘Caithfidh mé bia a fháil.’
D’amharc sé soir. D’amharc sé siar. Chonaic sé an teach deas cocháin. Bhuail sé ar an
doras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfidh mé,’ arsa an chéad mhuc. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
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‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an teach,’ arsa an mac
tíre gránna.
Shéid sé agus shéid sé agus shéid sé agus leag sé an teach cocháin. Bhí eagla an domhain
ar an chéad mhuc anois agus rith sé leis go dtí an teach adhmaid. Lig a dheartháir
isteach é.
Tamall ina dhiaidh sin, tháinig an mac tíre gránna go dtí an teach adhmaid. Bhuail sé ar
an doras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfidh mé,’ arsa an dara muc. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an teach,’ arsa an mac
tíre gránna.
Shéid sé agus shéid sé agus shéid sé agus leag sé an teach adhmaid. Bhí na muca ar crith
le heagla agus rith siad leo ar nós na gaoithe go dtí an teach brící. Lig a ndeartháir
isteach iad.
Tamall ina dhiaidh sin tháinig an mac tíre go dtí an teach brící. Bhuail sé ar an doras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfidh mé,’ arsa an tríú muc. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an teach,’ arsa an mac
tíre gránna.
‘Ní leagfaidh tú mo theachsa,’ arsa an tríú muc. ‘Tá sé róláidir duit.’
Ní raibh eagla ar bith air roimh an mhac tíre. Shéid an mac tíre agus shéid sé agus shéid
sé ach níor leag sé an teach. Bhí an teach brící róláidir dó.
‘Ó, cad é a dhéanfaidh mé?’ arsa an mac tíre leis féin. ‘Tá mé lag leis an ocras. Ahá!
Tá sé agam! Gheobhaidh mé dréimire agus rachaidh mé in airde ar an díon agus síos an
simléar!’
Fuair sé an dréimire. Chuaigh sé in airde ar an díon agus síos an simléar leis. Ach bhí na
muca réidh faoina choinne agus thit an mac tíre gránna isteach sa phota mhór a bhí ar
an tine. D’oibir an plean a bhí ag na muca agus ba é sin deireadh leis an mhac tíre
gránna. Bhí lúcháir an domhain ar na muca agus mhair siad go sona sásta as sin amach.


NA TRÍ MUICÍNÍ (Leagan Muimhneach)
Fadó, fadó, bhí trí mhuicín ina gcónaí lena máthair, in aice le coill mhór. Bhíodar sona
sásta ann. Tar éis tamaill áfach, bhíodar mór a ndóthain chun tigh a thógaint dóibh féin.
D’fhágadar slán ag a máthair agus ar aghaidh leo.
Bhuail an chéad mhuicín le fear go raibh tuí aige.
‘Dia dhuit,’ arsa an chéad mhuicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an fear.
‘Tabhair dom gabháil tuí, más é do thoil é,’ arsa an muicín.
‘Seo dhuit,’ arsa an fear.
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‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an muicín.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an chéad mhuicín ana-shásta leis féin agus thóg sé tigh deas tuí.
Bhuail an tarna muicín le fear go raibh adhmad aige.
‘Dia dhuit,’ arsa an tarna muicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an fear.
‘Tabhair dom adhmad, más é do thoil é,’ arsa an tarna muicín.
‘Seo dhuit,’ arsa an fear.
‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an muicín.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an tarna muicín ana-shásta leis féin agus thóg sé tigh deas adhmaid.
Bhuail an tríú muicín le fear go raibh brící aige.
‘Dia dhuit,’ arsa an tríú muicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an fear.
‘Tabhair dom brící, más é do thoil é,’ arsa an tríú muicín.
‘Seo dhuit,’ arsa an fear.
‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an muicín.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an tríú muicín ana-shásta leis féin agus thóg sé tigh deas brící.
D’fhéach na muicíní ar na tithe.
‘Nach deas é mo thigh tuí!’ arsa an chéad mhuicín.
‘Nach deas é mo thigh adhmaid!’ arsa an tarna muicín.
‘Nach deas é mo thigh brící!’ arsa an tríú muicín.
Bhí áthas ar na muicíní go raibh tithe deasa acu.
Mhair na muicíní go sona sásta ina dtithe nua. Lá amháin áfach, tháinig mac tíre gránna
amach as an gcoill in aice leis na tithe.
‘Ó, tá ocras orm,’ arsa an mac tíre gránna. ‘Caithfidh mé bia a fháil.’
D’fhéach sé soir. D’fhéach sé siar. Chonaic sé an tigh deas tuí. Chnag sé ar an ndoras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfidh mé,’ arsa an chéad mhuicín. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an tigh,’ arsa an mac
tíre gránna.
Shéid sé agus shéid sé agus shéid sé agus leag sé an tigh tuí. Bhí eagla an domhain ar an
gcéad mhuicín anois agus rith sé leis go dtí an dtigh adhmaid. Lig a dheartháir isteach é.
Tamaillín ina dhiaidh san, tháinig an mac tíre gránna go dtí an dtigh adhmaid. Chnag sé
ar an ndoras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfidh mé,’ arsa an tarna muicín. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an tigh,’ arsa an mac
tíre gránna.
Shéid sé agus shéid sé agus shéid sé agus leag sé an tigh adhmaid. Bhí na muicíní ag
crith le heagla agus ritheadar leo ar nós na gaoithe go dtí an dtigh brící. Lig a ndeartháir
isteach iad.
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Tar éis tamaill tháinig an mac tíre go dtí an dtigh brící. Chnag sé ar an ndoras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfidh mé,’ arsa an tríú muicín. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an tigh,’ arsa an mac
tíre gránna.
‘Ní leagfaidh tú mo thighse,’ arsa an tríú muicín. ‘Tá sé róláidir duit.’
Ní raibh aon eagla air roimis an mac tíre. Shéid an mac tíre agus shéid sé agus shéid sé
ach níor leag sé an tigh. Bhí an tigh brící róláidir dó.
‘Ó, cad a dhéanfaidh mé?’ arsa an mac tíre leis féin. ‘Táim lag leis an ocras. Ahá dí! Tá sé
agam! Gheobhaidh mé dréimire agus raghaidh mé in airde ar an ndíon agus síos an
simné!’
Fuair sé an dréimire. Chuaigh sé in airde ar an ndíon agus síos an simné leis. Bhí na
muicíní ullamh dó áfach, agus thit an mac tíre gránna isteach sa phota mór a bhí ar an
dtine. D’oibrigh an plean a bhí ag na muicíní agus b’in deireadh leis an mac tíre gránna.
Bhí áthas an domhain ar na muicíní agus mhaireadar go sona sásta as san amach.


AN TRÍ MHUICÍN (Leagan Connachtach)
Fadó, fadó, bhí trí mhuicín ina gcónaí lena máthair, in aice le coill mhór. Bhíodar go
sona sásta ann. Tar éis tamaill, bhíodar mór go leor le teach a thógáil dóibh féin.
D’fhágadar slán ag a máthair agus ar aghaidh leo.
Bhuail an chéad mhuicín le fear a raibh tuí aige.
‘Dia dhuit,’ arsa an chéad mhuicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an fear.
‘Tabhair dom slám tuí, más é do thoil é,’ arsa an muicín.
‘Seo dhuit,’ arsa an fear.
‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an muicín.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an chéad mhuicín an-sásta leis féin agus thóg sé teach deas tuí.
Bhuail an dara muicín le fear a raibh adhmad aige.
‘Dia dhuit,’ arsa an dara muicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an fear.
‘Tabhair dom slám adhmaid, más é do thoil é,’ arsa an dara muicín.
‘Seo dhuit,’ arsa an fear.
‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an muicín.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an dara muicín an-sásta leis féin agus thóg sé teach deas adhmaid.
Bhuail an tríú muicín le fear a raibh brící aige.
‘Dia dhuit,’ arsa an tríú muicín.
‘Dia is Muire dhuit,’ arsa an fear.
‘Tabhair dom slám brící, más é do thoil é,’ arsa an tríú muicín.
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‘Seo dhuit,’ arsa an fear.
‘Go raibh maith agat. Slán agat,’ arsa an muicín.
‘Slán leat,’ arsa an fear.
Bhí an tríú muicín an-sásta leis féin agus thóg sé teach deas brící.
Bhreathnaigh na muicíní ar na tithe.
‘Nach deas é mo theach tuí!’ arsa an chéad mhuicín.
‘Nach deas é mo theach adhmaid!’ arsa an dara muicín.
‘Nach deas é mo theach brící!’ arsa an tríú muicín.
Bhí ríméad ar na muicíní go raibh tithe deasa acu.
Mhair na muicíní go sona sásta ina dtithe nua. Lá amháin, tháinig mac tíre gránna amach
as an gcoill in aice leis na tithe.
‘Ó, tá ocras orm,’ arsa an mac tíre gránna. ‘Caithfidh mé bia a fháil.’
Bhreathnaigh sé soir. Bhreathnaigh sé siar. Chonaic sé an teach deas tuí. Chnag sé ar an
doras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfead,’ arsa an chéad mhuicín. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an teach,’ arsa an mac
tíre gránna.
Shéid sé agus shéid sé agus shéid sé agus leag sé an teach tuí. Bhí an-fhaitíos go deo ar
an gcéad mhuicín anois agus rith sé leis go dtí an teach adhmaid. Lig a dheartháir isteach
é.
Tamaillín ina dhiaidh sin, tháinig an mac tíre gránna go dtí an teach adhmaid. Chnag sé
ar an doras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfead,’ arsa an dara muicín. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an teach,’ arsa an mac
tíre gránna.
Shéid sé agus shéid sé agus shéid sé agus leag sé an teach adhmaid. Bhí na muicíní ag
creathadh le faitíos agus rith siad leo ar nós na gaoithe go dtí an teach brící. Lig a
ndeartháir isteach iad.
Tar éis tamaill tháinig an mac tíre go dtí an teach brící. Chnag sé ar an doras.
‘An ligfidh tú isteach mé?’ ar seisean.
‘Ní ligfead,’ arsa an tríú muicín. ‘Is mac tíre gránna tú. Imigh leat!’
‘Séidfidh mé agus séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé an teach,’ arsa an mac
tíre gránna.
‘Ní leagfaidh tú mo theachsa,’ arsa an tríú muicín. ‘Tá sé róláidir duit.’
Ní raibh faitíos ar bith air roimh an mac tíre. Shéid an mac tíre agus shéid sé agus shéid
sé ach níor leag sé an teach. Bhí an teach brící róláidir dó.
‘Ó, céard a dhéanfas mé?’ arsa an mac tíre leis féin. ‘Tá mé lag leis an ocras. Ahá! Tá a
fhios agam! Gheobhaidh mé dréimire agus gabhfaidh mé in airde ar an díon agus síos an
simléar!’
Fuair sé an dréimire. Chuaigh sé in airde ar an díon agus síos an simléar leis. Bhí na
muicíní réidh lena aghaidh, agus thit an mac tíre gránna isteach sa bpota mór a bhí ar an
tine. D’oibrigh an plean a bhí ag na muicíní agus b’in deireadh leis an mac tíre gránna.
Bhí an-ríméad go deo ar na muicíní agus mhair siad go sona sásta as sin amach.
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Sa Bhaile
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh
● na horduimhreacha 1-3 a thuiscint

E ISEAMLÁIRÍ
Sin é an chéad mhuicín / an dara [tarna] muicín / an tríú [treas] muicín.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 25)
Leathanach 17 in Mo Leabharsa
Teach beag lego atá leath-thógtha

C UR C HUIGE
Cuir an teach lego ar bhord an mhúinteora. Seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán
(fonn: Bímse i gCónaí ag Ragairneacht) agus lean ort ag tógáil an tí.
TÁIMSE ANOIS

AG

TÓGÁIL TÍ

Táimse anois ag tógáil tí,
Ag tógáil tí,
Ag tógáil tí.
Táimse anois ag tógáil tí,
Dí aidil aidil éró.

Seinn nó cas an t-amhrán cúpla uair. Casadh na daltaí in éineacht leat é. Déanaidís mím leis.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Labhair leis na daltaí faoi na muicíní agus a dtithe ar leathanach
17. Iarr ar dhaltaí aonair na muicíní éagsúla agus na tithe éagsúla a aimsiú. Iarr orthu an
ghníomhaíocht ‘Tabhair abhaile mé’ a dhéanamh. (Tosaigh ag an taobh clé agus téigh trasna.)
Abair leo ansin na pictiúir a dhathú.

F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfadh dalta cur síos a dhéanamh ar an teach a thóg gach muicín, mar shampla,
‘Thóg an chéad mhuicín teach [tigh] tuí,’ agus araile.
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Sa Bhaile
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● rud a lorg
● slán a fhágáil

E ISEAMLÁIRÍ
Tabhair dom [domh] …, más é do thoil é [le do thoil].
Slán.

Á ISEANNA
●
●
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 17)
Puipéid mhéire as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 297) – fear agus muc
Pictiúrchártaí – tuí, adhmad agus brící nó an fíor-rud más féidir leat teacht air
(as Ceacht 1)
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 70) do gach dalta

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Seinn an dlúthdhiosca cúpla uair nó déan féin an sceitse. Bain úsáid as an dá phuipéad
mhéire.


NA MUCA BEAGA
Muc:
Fear:
Muc:
Fear:
Muc:
Fear:

AG

SIOPADÓIREACHT (Leagan Ultach)

Dia duit.
Dia is Muire duit.
Tabhair domh cuid den chochán sin, le do thoil.
Seo duit.
Go raibh maith agat. Slán.
Slán.
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NA MUICÍNÍ
Muc:
Fear:
Muc:
Fear:
Muc:
Fear:

AG

SIOPADÓIREACHT (Leagan Muimhneach)

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Tabhair dom gabháil tuí, más é do thoil é.
Seo dhuit.
Go raibh maith agat. Slán.
Slán.


NA MUICÍNÍ
Muc:
Fear:
Muc:
Fear:
Muc:
Fear:

AG

SIOPADÓIREACHT (Leagan Connachtach)

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Tabhair dom slám tuí, más é do thoil é.
Seo dhuit.
Go raibh maith agat. Slán.
Slán.

Abair féin na línte go léir ar dtús. Ansin déanadh an rang páirt an fhir. Bíodh an puipéad
ag dalta amháin. Tar éis tamaill roinn an rang ina dhá leath. Bíodh puipéad an fhir ag leath
amháin agus puipéad an mhuicín ag an leath eile. Déan an sceitse cúpla uair eile. Cuir
‘adhmad’ agus ‘brící’ in áit ‘tuí’.
Tabhair amach an fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 70). Abair ‘Seo é an dara
pictiúr den scéal “Na Trí Mhuicín”’. Pléigh leis an rang é. Iarr ar na daltaí é a dhathú.
Cinntigh go bhfuil ainm na ndaltaí ar chúl na leathanach. Bailigh na pictiúir agus coimeád
le haghaidh Cheacht 5 iad.

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh beirteanna chun an sceitse a aithris os comhair an ranga.
 D’fhéadfadh na daltaí ‘Slán agat / Slán leat’ a rá in áit ‘Slán’.
 Déan cleachtadh ar ‘Tabhair dom [domh] …, más é do thoil é [le do thoil]’ nuair a bhíonn
rudaí uait sa rang, mar shampla, peann luaidhe, cóipleabhar, bosca lóin nó criáin.
 D’fhéadfadh na daltaí rólaithris a dhéanamh ar an gcomhrá idir na muicíní agus an mac
tíre ag na tithe éagsúla sa scéal ‘Na Trí Mhuicín’. Bainidís úsáid as nathanna mar
‘An ligfidh tú isteach mé?’ agus mar sin de (féach Ceacht 1).
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Sa Bhaile
CEACHT 33

N A T RÍ M HUICÍN

P ICTIÚR 2

Sa Bhaile
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● mothúcháin a aithint agus a léiriú
● dráma a dhéanamh den scéal ‘Na Trí Mhuicín’

E ISEAMLÁIRÍ
Cad [Céard / Cad é] atá ort?
Tá ocras orm.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●
●
●

Mascanna [Aghaidheanna fidil] as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanaigh 299-305)
– 3 mhuc agus mac tíre amháin
Pictiúrchártaí – tuí, adhmad agus brící nó an fíor-rud más féidir leat teacht air
(as Ceacht 1)
Pictiúrchárta – ocras
Pictiúrchártaí – tuirse, eagla, áthas agus brón (as Mé Féin: Ceacht 10)
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 73) do gach dalta

C UR C HUIGE
Téigh siar ar na heiseamláirí ‘Tá tuirse / eagla / áthas / brón orm’ le cabhair na
bpictiúrchártaí (Mé Féin: Ceacht 10).
Múin an eiseamláir thuas.
Taispeáin an pictiúrchárta ‘ocras’ don rang. Iarr ar na daltaí mím a dhéanamh bunaithe ar
‘ocras’. Ansin measc na pictiúrchártaí a bhaineann leis na mothúcháin. Iarr ar dhalta ceann
acu a roghnú. Fiafraigh de ‘Cad [Céard / Cad é] atá ort?’ Déarfaidh sé ‘Tá … orm’.
Taispeánadh sé an pictiúrchárta don rang ansin. Iarr ar na daltaí eile mím a dhéanamh
bunaithe ar an mothúchán sin. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Tabhair an rang go dtí an halla nó an clós chun dráma a dhéanamh.
Pearsana:

An chéad mhuicín, an dara muicín agus an tríú muicín.
Fear a bhfuil tuí aige, fear a bhfuil adhmad aige agus fear a bhfuil brící aige.
An mac tíre.
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Inis an scéal ‘Na Trí Mhuicín’ (Ceacht 1). Lig do ghrúpaí nó do dhaltaí aonair na focail a
dúirt na muicíní, na fir agus an mac tíre a aithris. Bainidís úsáid as teanga an sceitse
(Ceacht 3) chun tuí, adhmad agus brící a cheannach. Casadh an rang ‘Táimse anois ag tógáil
tí’ (Ceacht 2) trí huaire (tar éis do na muicíní tuí, adhmad agus brící a cheannach agus tosú
ag tógáil a dtithe). Déanadh an rang na fuaimeanna sa scéal, e.g. cnagadh, séideadh agus rith.
Croithidís a gceann nuair a deirtear ‘Ní ligfidh mé [Ní ligfead]’ agus mar sin de. Déanaidís
mím bunaithe ar na mothúcháin san áit cheart (d’fhéadfá an pictiúrchárta cuí a thaispeáint
dóibh):
Áthas: nuair a bhíonn teach deas tógtha ag na muicíní, agus i ndeireadh an dráma nuair a
bhíonn an mac tíre marbh.
Ocras: nuair a thagann an mac tíre amach as an gcoill, agus nuair a bhíonn sé ag na tithe
éagsúla.
Eagla: nuair a leagann an mac tíre an teach tuí agus an teach adhmaid.
Tuirse: i ndeireadh an dráma.
(Nóta: Chun an rang a chiúnú tar éis an dráma agus iad a ullmhú chun filleadh ar an seomra
ranga d’fhéadfá a rá ‘Is sibhse na muicíní. Bhí lá mór agaibh. Tá tuirse oraibh anois. Luígí siar
agus téigí a chodladh ar feadh tamaill.’)
Nuair a fhilleann na daltaí ar an seomra ranga tabhair amach an fhótachóip as Cúrsa Comhtháite
Gaeilge (leathanach 73). Abair ‘Seo é an tríú pictiúr den scéal “Na Trí Mhuicín”’. Pléigh leis an
rang é. Iarr ar na daltaí é a dhathú. Cinntigh go bhfuil ainm na ndaltaí ar chúl na leathanach.
Bailigh na pictiúir agus coimeád le haghaidh Cheacht 5 iad.
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Sa Bhaile
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● sraith pictiúr a chur san ord ceart
● a rá cé acu atá an ceart ag duine nó nach bhfuil
● pictiúrleabhar a chur le chéile

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuil an ceart aige / aici?
(tuiscint a léiriú)
Tá / Níl.
Seo é an chéad phictiúr.
(tuiscint a léiriú)
Seo é an dara [tarna] / an tríú [treas] / an ceathrú pictiúr (an pictiúr deireanach).
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Sraith pictiúr den scéal (as Ceacht 1)
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 76) do gach dalta

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Taispeáin na pictiúir go léir sa tsraith pictiúr san ord ceart don rang agus déan cur síos ar an
ord de réir mar a bhíonn tú á dtaispeáint. Measc na pictiúir ansin agus fág ar bhord an
mhúinteora iad. Iarr ar dhalta an chéad phictiúr den scéal a phiocadh amach. Fiafraigh den
rang ‘An bhfuil an ceart aige / aici?’ Déarfaidh na daltaí ‘Tá / Níl’. Má tá an ceart aige abair
‘Seo é an chéad phictiúr’ cuir  ar an gclár dubh agus croch suas ar an mballa é. Mura bhfuil
an ceart aige cuir  ar an gclár dubh agus iarr ar dhalta eile an pictiúr ceart a fháil. Déan
amhlaidh leis na pictiúir eile. Bain úsáid as an bhfríos balla chun achoimre a thabhairt ar an
scéal. Lig do na daltaí na focail a aithris in éineacht leat sna háiteanna a bhfuil athrá ann.
Tabhair amach an fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 76). Abair ‘Seo é an
ceathrú pictiúr / an pictiúr deireanach den scéal “Na Trí Mhuicín”’. Taispeáin ar an bhfríos
balla é agus pléigh leis an rang é. Iarr ar na daltaí é a dhathú. Cinntigh go bhfuil ainm na
ndaltaí ar chúl na leathanach.
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Tabhair amach na pictiúir a bhailigh tú i rith na seachtaine. (Bíodh ceithre phictiúr ag gach
dalta.) Iarr ar na daltaí na pictiúir a chur san ord ceart. Nuair a bhíonn sin déanta acu
greamaigh na pictiúir le chéile chun pictiúrleabhar a chruthú. Léadh an dalta an
pictiúrleabhar ‘Na Trí Mhuicín’ dó féin agus tugadh sé leis abhaile é.

F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfadh dalta an scéal ‘Na Trí Mhuicín’ a insint don rang nó don dalta in aice leis
le cabhair an phictiúrleabhair.
 Pléigh an pictiúrleabhar leis na daltaí. Múin más gá ‘Ar an gcéad / dara / tríú / ceathrú
leathanach (leathanach deireanach) tá …’.
 Múin an treoir ‘Cas [Tiontaigh / Iompaigh] an leathanach’ don rang.

75

Sa Bhaile
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● na huimhreacha pearsanta 1-5 a thuiscint
● mór agus beag a thuiscint

E ISEAMLÁIRÍ
Tá an [teach [tigh] / chathaoir / leabhar] [mór / beag].
Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear.
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 26)
Leathanach 18 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an amhrán ‘Táimse anois ag tógáil tí’ (Ceacht 2).
Múin an chéad eiseamláir thuas.
Aimsigh rudaí móra agus beaga sa seomra ranga. Tarraing teach mór agus teach beag ar an
gclár dubh. Iarr ar na daltaí an teach mór nó an teach beag a aimsiú. Déarfaidh siad ‘Tá an
teach [tigh] seo mór / beag’.
Dírigh aird na ndaltaí ar an teach mór. Abair ‘Éistigí agus insígí dom cé mhéad fear a bhí ag
tógáil an tí seo ar dtús?’ Seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán.
CÚIGEAR FEAR
Cúigear fear ag tógáil tí,
Ag tógáil tí,
Ag tógáil tí,
Cúigear fear ag tógáil tí –
Shuigh fear síos is lig sé a scíth!
Ceathrar fear ag tógáil tí, etc.
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Triúr fear ag tógáil tí, etc.
Beirt fhear ag tógáil tí, etc.
Fear amháin ag tógáil tí
Ag tógáil tí,
Ag tógáil tí,
Fear amháin ag tógáil tí –
Shuigh sé síos is lig sé a scíth!

Fiafraigh den rang cé mhéad fear a bhí ann ar dtús. Dearbhaigh an freagra. Iarr ar chúigear
daltaí teacht amach chugat. Comhair os ard iad. Cas an t-amhrán arís. Bíodh na daltaí á
chasadh in éineacht leat de réir a chéile. Suíodh dalta amháin síos i ndiaidh gach véarsa
go mbíonn siad go léir ina suí. Déan arís le cúigear difriúla é.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí dath dearg a chur ar na rudaí móra atá ar
leathanach 18. Iarr orthu dath gorm a chur ar na rudaí beaga.

F ORLEATHNÚ
 Comhair an méid daltaí / cailíní / buachaillí atá ag gach bord sa seomra ranga.
 D’fhéadfaí roinnt de na cleachtaí ‘mór agus beag’ a dhéanamh as an leabhar saothair
An Chéad Choiscéim (Fios Feasa) nó as na leabhair Mhatamaitice.
 D’fhéadfá an Ghaeilge a chomhtháthú leis an gCorpoideachas chun uimhreacha pearsanta
a theagasc. Bain úsáid as an gcluiche seo thíos.
Siúlann nó ritheann na daltaí timpeall an halla.
Stopann siad nuair a shéideann tú an fheadóg.
Má deir tú ‘duine’ fanann siad ina n-aonar.
Má deir tú ‘beirt’ tá cúig shoicind acu chun páirtí a fháil.
Má deir tú ‘triúr’ tá cúig shoicind acu chun beirt eile a fháil.
Comhaireann an múinteoir an líon daoine atá i ngach grúpa.
Cuirtear na grúpaí nach bhfuil an líon ceart iontu amach as an gcluiche.
Déan cleachtadh le ‘duine’, ‘beirt’ agus ‘triúr’ ar dtús ar feadh roinnt seachtainí. Nuair a
bheidh na páistí go maith ag imirt an chluiche is féidir dul ar aghaidh go dtí ‘ceathrar’
agus, níos déanaí, ‘cúigear’.
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Sa Bhaile
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● codanna an tí a aithint
● éisteacht le rann agus é a aithris
● treoracha a thuiscint agus a leanúint
● comhaireamh go dtí a trí

E ISEAMLÁIRÍ
Féach ar an teach [tigh] / doras / díon / simléar [simné].
Féach ar na ballaí [fallaí] / fuinneoga.
Cé mhéad? [Cá mhéad? / An mó? / An mór?]
A haon, a dó, a trí.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Póstaer de theach
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 7)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh an póstaer leis an rang.
Sula ndeir tú nó sula seinneann tú an rann abair ‘Éistigí go cúramach leis an rann seo agus
faighigí amach cén t-ainm atá ar an gcuid seo den teach [tigh].’ Taispeáin an díon ar an
bpóstaer do na daltaí.
Abair an rann (i do chanúint féin más mian leat) nó seinn an dlúthdhiosca. Taispeáin
codanna an tí ar an bpóstaer agus an rann á rá.
MO THIGH

Geáitsí

Féach ar mo thigh:
Nach deas é!

lámh os cionn na súl ag faire
lámh sínte i dtreo an phóstaeir, aoibh an gháire ar
d’aghaidh
déan triantán le do lámha os cionn do chinn agus
féach suas

Féach ar an ndíon,
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Is ar an simné.
Tá na fallaí bán,
Tá an doras buí.
Cé mhéad fuinneog ann?
A haon, a dó, a trí.

bosa le chéile ag barr an triantáin
lámha síos díreach
déan mím – cas an murlán agus oscail an doras
lámha amach, guaillí suas, cuma cheisteach ar
d’aghaidh
comhair ‘a haon, a dó, a trí’ leis na méara

Fiafraigh den rang cad a thugtar ar bharr an tí. Taispeáin arís ar an bpóstaer é. Dearbhaigh an
freagra.
Abair an rann arís chun go n-aithneoidh na daltaí an simléar agus na ballaí. Iarr ar na daltaí
ballaí an tseomra ranga a thaispeáint duit.
Tabhair treoracha do na daltaí mar atá sna heiseamláirí: ‘Féach ar na ballaí [fallaí] / ar an
doras / ar na fuinneoga / ar an teach [tigh] bábóige (más ann dó) / ar an múinteoir / ar an
gclár dubh’ agus mar sin de.
Fiafraigh de na daltaí cé mhéad doras agus fuinneog atá sa seomra ranga. Comhair iad.
Cuir geáitsí leis an rann. Abradh na daltaí leat cúpla uair é. Cuiridís geáitsí leis.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh a theach féin le dalta amháin. An bhfuil sé mór nó beag? Úsáid nathanna áitiúla
chun cur síos a dhéanamh ar mhéid an tí, mar shampla, ‘Tá an teach s’againne / mo
theachsa [mo thighse] mór millteach [mór groí / millteanach mór],’ nó ‘Tá an teach s’againne
beag / sách beag / beag bídeach.’ Cuir ceisteanna éagsúla ar na daltaí, leithéidí:
Cé mhéad simléar atá ann? Cén dath atá ar an doras / ar na ballaí / ar an díon, etc?
 D’fhéadfadh dalta pictiúr a thabhairt isteach dá theach agus cur síos a dhéanamh air.
 D’fhéadfadh na daltaí tithe na muicíní in Mo Leabharsa (leathanach 17) a chur i gcomparáid
leis an teach ar an bpóstaer nó lena dtithe féin: ‘Tá … níos mó / níos lú / níos leithne /
níos airde ná ….’
 Léigh An Teach S’Againne le hEdwina Riddell (An Gúm).
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Sa Bhaile
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le liosta treoracha agus iad a leanúint
● sásamh a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
Nach deas é!
Nach deas é do chóta nua / do phictiúr / an leabhar.

Á ISEANNA
●

Leathanach 19 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Abair an rann ‘Mo Thigh’ (Ceacht 7). Cuir geáitsí leis.
Múin na heiseamláirí thuas.
Spreag na daltaí chun ‘Nach deas é!’ a rá faoi rudaí atá sa seomra ranga.
Iarr ar dhaltaí teacht amach chun teach a tharraingt ar an gclár dubh. (Bíodh imlíne an tí
tarraingthe agat le spotaí chun cabhrú leo.) Déanadh an chéad dalta na ballaí a tharraingt. Iarr
ar dhalta eile an díon a chur air. Cuireadh dalta eile isteach an simléar. Cuireadh daltaí eile
isteach an doras agus na fuinneoga. Nuair a bhíonn an teach críochnaithe acu abair ‘Nach
deas é!’
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach le do threoracha agus iad a
leanúint. (Stop tar éis gach treorach chun seans a thabhairt dóibh an méid sin a dhéanamh.
Ansin téigh ar aghaidh go dtí an chéad treoir eile.) Abair:
Ceangail na spotaí agus déan na ballaí.
Cuir isteach an díon anois.
Cuir isteach an simléar thuas ag an mbarr.
Cuir isteach an doras.
Cuir isteach na fuinneoga.
Nuair a bhíonn críochnaithe ag na daltaí, iarr orthu a bpictiúr a thaispeáint don duine taobh
leo agus ‘Nach deas é!’ a rá.
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Cuiridís dath ar an bpictiúr ansin. Lig dóibh a rogha dath a chur ar an doras. Déan cinnte de
áfach, nach mbeidh ach dath amháin air mar beidh sé ag teastáil don Fhorleathnú i gCeacht 9.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí rudaí breise a chur sa phictiúr in Mo Leabharsa. Roghnaigh treoracha
le tabhairt dóibh, leithéidí:
Cuir bosca litreacha ar an doras.
Cuir an ghrian / scamaill / éiníní sa spéir.
Cuir crann / madra / bláthanna sa ghairdín.
Cuir cuirtín dearg ar an bhfuinneog thíos staighre.
 D’fhéadfadh dalta cur síos a dhéanamh ar na rudaí go léir a chuir sé sa phictiúr.
 Múin an t-amhrán seo thíos don rang (fonn: Frère Jacques).
FÉACH

AN

MADRA

Féach an madra. Féach an madra.
Nach deas é! Nach deas é!
Bhuf, bh–bhuf, bh–bhuf, bhuf.
Bhuf, bh–bhuf, bh–bhuf, bhuf.
Nach deas é! Nach deas é!

Cuir do rogha ainmhí eile san amhrán in ionad ‘an madra’. (Má chuireann tú ‘an bhó’
isteach san amhrán ná déan dearmad go gcaithfidh tú ‘Nach deas í!’ a rá.)
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Sa Bhaile
CEACHT 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● codanna an tí a ainmniú
● dath glas a aithint
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuil sé buí / glas [uaine] / dearg?
Tá / Níl.

Á ISEANNA
●
●
●

Póstaer de theach (as Ceacht 7)
Pictiúrchártaí – doras buí, doras glas agus doras dearg
Leathanach 19 in Mo Leabharsa (le húsáid san Fhorleathnú)

C UR C HUIGE
Bain úsáid as an bpóstaer agus iarr ar dhaltaí codanna an tí a aimsiú agus a ainmniú. Ceistigh
na daltaí faoin dath atá ar rudaí sa phóstaer. Múin an dath glas [uaine] dóibh. Déan bailiúchán
de rudaí glasa sa rang.
Múin na heiseamláirí thuas.
Imir an cluiche cainte seo. Roghnaigh dalta amháin. Pioc pictiúrchárta ach ná lig don dalta é
a fheiceáil. Ceistíodh an dalta tú faoin dath atá ar an doras.
Dalta:
Múinteoir:
Dalta:
Múinteoir:

An bhfuil sé buí?
Níl.
An bhfuil sé dearg?
Tá.

Taispeáin an pictiúrchárta don rang agus abair ‘Seo doras dearg’.
Pioc pictiúrchárta nua agus imir an cluiche le dalta eile. Roghnaigh beirt daltaí ansin chun an
cluiche a imirt os comhair an ranga. Imir cúpla uair é le daltaí éagsúla.
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Taispeáin na pictiúrchártaí don rang agus múin an rann seo dóibh.
Doras glas, doras buí,
Doras dearg, aon, dó, trí.

(Nóta: D’fhéadfá an cluiche a imirt freisin sa tslí is go bhfreagraíonn an rang an cheist. Cas
na pictiúrchártaí bunoscionn. Iarr ar dhalta teacht amach agus a lámh a chur ar
phictiúrchárta amháin. Ná lig dó é a fheiceáil. Taispeáin an pictiúrchárta ansin don chuid eile
den rang. Ceistíodh an dalta an rang ‘An bhfuil sé …(dath)?’ go dtí go bhfaigheann sé an
dath ceart.)

F ORLEATHNÚ
 Má tá raon leathan dathanna ar eolas ag do rang cheana féin d’fhéadfá an pictiúr den
teach in Mo Leabharsa, a dathaíodh i gCeacht 8, a úsáid don chluiche thuas. Iarr ar na daltaí
a bpictiúr a chasadh bunoscionn. Roghnaigh beirt daltaí ó bhoird dhifriúla chun an dath
a cuireadh ar dhoirse a chéile a thomhas. Imrídís an cluiche cainte thuas chun teacht air
seo. (Tugann sé seo dúshlán níos mó do na daltaí mar úsáidtear réimse níos leithne
dathanna.) Beidh an bua ag an dalta a thomhaiseann an dath ceart ar dtús.
 Múin más gá ‘Cén dath atá ar …?’ Ceistíodh na daltaí a chéile faoin dath atá ar rudaí sa
seomra ranga / sa phóstaer, etc.
 Tógadh na daltaí tithe brící sa seomra ranga le lego nó le duplo. Bíodh cuid acu mór agus
cuid acu beag. Iarr ar dhalta cur síos a dhéanamh ar an teach a thóg sé.
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Sa Bhaile
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● treoracha a thuiscint agus a leanúint

E ISEAMLÁIRÍ
Conas atá tú? [Cén chaoi a bhfuil tú? / Cad é mar atá tú? / Conas taoi?]
Tá mé [Táim] go maith, go raibh maith agat.

Á ISEANNA
●
●

Fearas scoile agus troscán na scoile
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 8)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an amhrán ‘Cúigear Fear’ (Ceacht 6) agus ar an rann ‘Mo Thigh’ (Ceacht 7).
Abair an rann (i do chanúint féin más mian leat) nó seinn an dlúthdhiosca. Cuir geáitsí leis.
CNAG

AR AN NDORAS

Cnag ar an ndoras,
Is féach isteach.
Bain díot do hata,
Is siúil isteach.
Suigh ar an stól,
Is bí ag ól,
Is conas atá tú ar maidin?

Abair nó seinn cúpla uair é. Abradh na daltaí leat é. Cuiridís geáitsí leis.
Múin na heiseamláirí thuas don rang de réir Ghaeilge an cheantair. (Úsáid puipéad más
maith leat.) Lig do na daltaí an cheist a chur ar a chéile agus ar an múinteoir ansin.
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Iarr ar na daltaí na treoracha seo a leanas a leanúint. (Déan féin geáitsí chun cabhrú leo na
treoracha a thuiscint.)
Cnag ar an mbord / ar do chathaoir, etc.
Féach ar an gclár dubh / ormsa / ar do leabhar / ar an bpictiúr, etc.
Féach isteach i do mhála / i do bhosca lóin / sa chófra, etc.

F ORLEATHNÚ
 Múin nathanna áitiúla a d’fhéadfaí a úsáid mar fhreagra ar ‘Conas atá tú?’, mar shampla,
‘go diail / togha / thar cionn / ag strácáil / muise ag stracadh liom / nílim
rómhaith.’
 D’fhéadfaí treoracha níos casta a thabhairt sa ghníomhaíocht thuas, mar shampla, ‘Seas
suas, téigh go dtí an doras, cnag air agus ansin suigh síos.’
 D’fhéadfaí rólaithris a dhéanamh idir bheirt a bhuaileann lena chéile ar an tsráid. Bídís ag
beannú dá chéile / á gcur féin in aithne / ag fiafraí cé hé an duine eile / ag fiafraí conas
atá siad / ag rá conas atá siad féin / ag fágáil slán.
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Sa Bhaile
CEACHT 11

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● rudaí a bhaineann leis an scoil agus leis an teach a aithint
● suíomh (ar scoil agus sa bhaile) a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Bíonn clár dubh / cóipleabhar / bosca [bocsa] lóin / mála scoile ar scoil.
Bíonn leaba [leabaidh] / cathaoir uilleann / sorn / folcadán sa bhaile [ag baile].

Á ISEANNA
●
●
●

Pictiúrchártaí – leaba, cathaoir uilleann, sorn, folcadán, mála scoile, clár dubh,
bosca lóin, agus cóipleabhar
Lipéid ‘Ar Scoil’ agus ‘Sa Bhaile’ (le déanamh ag an múinteoir)
Leathanach 20 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an rann ‘Cnag ar an doras’ (Ceacht 10).
Múin na heiseamláirí thuas.
Taispeáin na pictiúrchártaí do na daltaí. Iarr orthu rudaí a bhíonn ar scoil a aimsiú. Iarr orthu
rudaí a bhíonn sa bhaile a aimsiú. Iarr orthu na rudaí sin a ainmniú. Fiafraigh díobh
‘An ar scoil nó sa bhaile a bhíonn leaba / clár dubh / cóipleabhar / cathaoir uilleann?’
Dearbhaigh na freagraí.
Measc na pictiúrchártaí. Iarr ar dhalta pictiúrchárta a bhaineann leis an scoil a phiocadh
amach. Déarfaidh sé ‘Bíonn … ar scoil’. Cuir ar thaobh amháin den chlár dubh é. Iarr ar
dhalta eile pictiúrchárta a bhaineann leis an mbaile a phiocadh amach. Déarfaidh sé ‘Bíonn
… sa bhaile’. Cuir ar an taobh eile den chlár dubh é. Déan amhlaidh leis na pictiúrchártaí
eile go mbíonn siad roinnte ina dhá ngrúpa. Croch na lipéid ‘Ar Scoil’ agus ‘Sa Bhaile’ in aice
leis an ngrúpa ceart.
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Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na pictiúir atá ann. Iarr ar na daltaí dath glas a chur ar na
rudaí a bhíonn ar scoil. Iarr orthu dath buí a chur ar na rudaí a bhíonn sa bhaile.
Iarr ar dhalta a insint duit cad a bhíonn sa bhaile agus cad a bhíonn ar scoil. Déarfaidh sé
‘Bíonn leaba [leabaidh] / cathaoir uilleann / sorn / folcadán sa bhaile [ag baile]’ agus
‘Bíonn mála scoile / bosca [bocsa] lóin / cóipleabhar / clár dubh ar scoil.’

F ORLEATHNÚ
 Imir an cluiche ‘Ar scoil nó sa bhaile?’ Cuir na pictiúrchártaí i mála. Roinn an rang ina
dhá leath, foireann A agus foireann B. Scríobh na litreacha ‘A’ agus ‘B’ ar an gclár dubh
chun torthaí an chluiche a chlárú. Iarr ar dhalta as foireann A tomhas a thabhairt an
bpiocfaidh sé rud a bhíonn ar scoil nó rud a bhíonn sa bhaile. Déarfaidh sé ‘Bíonn sé
ar scoil’ nó ‘Bíonn sé sa bhaile’. Lig dó pictiúrchárta a phiocadh ansin. Féach ar thug sé
an tomhas ceart. Abair ‘Tá / Níl an ceart aige / aici’ agus cuir  nó  ar an gclár dubh
faoin litir ‘A’. Iarr ar dhalta as foireann B tomhas a thabhairt ansin, etc. Beidh an bua ag
an bhfoireann a thugann an líon is mó tomhas ceart.
 Pléigh difríochtaí eile idir ‘ar scoil’ agus ‘sa bhaile’, mar shampla, ‘Bíonn Mamaí sa bhaile’
agus ‘Bíonn an múinteoir ar scoil.’
 Pléigh laethanta na seachtaine leis na daltaí. Múin más gá ‘Bímid ar scoil Dé Luain / Dé
Máirt / Dé Céadaoin / Déardaoin agus Dé hAoine’ agus ‘Bímid sa bhaile Dé Sathairn
agus Dé Domhnaigh.’
 Léigh an scéal Bran sa Bhaile le hEric Hill (An Gúm) don rang.
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Sa Bhaile
CEACHT 12

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cá bhfuil an teidí gorm / an leaba, etc?
(tuiscint a léiriú)
Tá … sa chistin / sa seomra suí [sa seomra suite] / sa seomra folctha / sa seomra codlata.

Á ISEANNA
●

●
●

Póstaer de sheomraí an tí
nó
Teach bábóige agus ceithre theidí dhaite (gorm, dearg, buí agus glas) i seomraí
éagsúla ann
Pictiúrchártaí – leaba, sorn agus folcadán (as Ceacht 11)
Leathanach 21 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an rann ‘Mo Thigh’ (Ceacht 7).
Pléigh an póstaer nó an teach bábóige leis an rang.
Múin na heiseamláirí thuas.
Abair leis na daltaí go bhfuil teidí gorm, teidí dearg, teidí buí agus teidí glas sa phóstaer.
Iarr orthu iad a aimsiú. Fiafraigh díobh ‘Cá bhfuil an teidí gorm / dearg / buí / glas [uaine]?’
Iarr ar dhalta gach teidí a fháil agus a rá cá bhfuil sé. Má tá teach bábóige agat déan an
ghníomhaíocht arís ach cuir gach teidí i seomra difriúil.
Taispeáin na pictiúrchártaí den sorn, den leaba agus den fholcadán do na daltaí. Iarr orthu iad
a aithint. Iarr ar dhalta éigin pictiúrchárta a phiocadh agus an rud sa phictiúr a aimsiú sa
phóstaer nó sa teach bábóige. Iarr air a insint duit cén seomra ina bhfuil sé, mar shampla,
‘Tá an sorn sa chistin.’ Déan amhlaidh leis na pictiúrchártaí eile.
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Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 21. Iarr ar na daltaí an lúbra a
leanúint chun cabhrú leis an mbéirín a mhamaí a fháil. Abair leo é a dhéanamh lena méar ar
dtús agus ansin le crián. Téigh timpeall an tseomra ranga agus labhair leis na daltaí faoi na
seomraí éagsúla a dtéann an lúbra isteach iontu, an troscán atá sna seomraí, etc.

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘Tá / Níl [Mamaí Béar / an béirín] [thuas staighre / thíos staighre /
sa ghairdín]’. Pléigh suíomh na seomraí go léir sa teach in Mo Leabharsa leis na daltaí.
 Úsáid an dlúthdhiosca An Chéad Choiscéim (Fios Feasa) agus imir an cluiche meaitseála
bunaithe ar throscán an tí.
 Pléigh an troscán go léir a bhíonn sna seomraí éagsúla sa teach leis an rang, mar shampla,
‘Bíonn tolg / teilifíseán / bord sa seomra suite, etc.’
 D’fhéadfaí an troscán ar fad a thógáil as an teach bábóige chun é a ghlanadh. Ansin lig do
na daltaí a rá leat cár cheart dó dul. Múin más gá ‘Cuir an …(píosa troscáin) sa …(seomra)’.
 Pléigh leis na daltaí an seomra is fearr leo féin sa bhaile.
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Sa Bhaile
CEACHT 13

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

Á ISEANNA
●
●

Póstaer de Liam sa chistin
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 9)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Croch suas an póstaer. Taispeáin Liam ar an bpóstaer do na daltaí. Abair ‘Cé hé an buachaill
seo?’ Taispeáin an póstaer eile de Liam (as An Scoil: Ceacht 11) dóibh más gá, chun cabhrú
leo Liam a aithint. Dearbhaigh an freagra. Iarr ar dhalta ansin Liam a aimsiú sa phictiúr dá
theaghlach atá ar an mballa.
Abair an rann nó seinn an dlúthdhiosca. Taispeáin na daoine cuí ar an bpóstaer, de réir mar a
luaitear sa rann iad.
TEAGHLACH LIAM
Cé hiad na daoine
Atá sa phictiúr?
Mo Mhamaí,
Mo Dhaidí,
Is Cáit, mo dheirfiúr.
An bhfeiceann sibh mise?
Tá mo chuid gruaige rua.
Agus sin é Eoin,
Mo dheartháir mór.

Iarr ar dhalta Mamaí agus Daidí a aimsiú ar an bpóstaer.
Ansin abair ‘Éistigí anois agus faighigí amach cé hí an cailín seo? Cé hí deirfiúr Liam?’
Taispeáin ar an bpóstaer í. Seinn an dlúthdhiosca. Dearbhaigh an freagra. Ansin abair ‘Cé hé
an buachaill seo? Cé hé deartháir Liam?’ Taispeáin ar an bpóstaer é. Seinn an dlúthdhiosca arís
más gá. Dearbhaigh an freagra. Ansin abair ‘Anois tá a fhios againn cé atá i dteaghlach Liam.
Sin é Liam / Daidí / Eoin. Sin í Mamaí / Cáit.’
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Iarr ar na daltaí Eoin, Cáit, Liam, Daidí agus Mamaí a thaispeáint duit ar an bpóstaer.
Fiafraigh de na daltaí ansin ‘Cén seomra a bhfuil Liam ann?’ Iarr ar dhalta bord, cathaoir,
sorn, etc. a aimsiú sa phictiúr.
Abair nó seinn an rann arís.
Tabhair amach píosa páipéir do gach dalta. Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt dá dteaghlach
féin agus é a dhathú. Téigh timpeall agus labhair leis na daltaí. Faigh amach ainmneacha na
ndaoine ina dteaghlach. Scríobh ainm an dalta ar an bpictiúr.
Ag deireadh an ranga croch suas gach pictiúr agus cuir lipéad orthu, mar shampla, ‘Bhronn
Dia teaghlach deas orm’ nó ‘Is maith liom mo theaghlach.’

F ORLEATHNÚ
 Labhair leis an rang faoi líon na ndaoine / bpáistí atá i dteaghlach Liam nó ina dteaghlach
féin.
 Pléigh deartháireacha agus deirfiúracha leis na daltaí i gcás theaghlach Liam:
‘Tá deartháir amháin / deirfiúr amháin ag Liam.’ Labhair leo faoina dteaghlach féin.
Múin más gá ‘Tá / Níl deartháir / deirfiúr agam’. Fiafraigh díobh cé mhéad deartháir
agus deirfiúr atá acu féin. Múin an freagra ceart dóibh.
 Pléigh gréithe, sceanra agus uirlisí na cistine leis an rang.
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Sa Bhaile
CEACHT 14

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● duine a chur in aithne

E ISEAMLÁIRÍ
Sin é …(ainm).
Sin í …(ainm).

Á ISEANNA
●

Na pictiúir a tharraing na daltaí i gCeacht 13

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an rann ‘Teaghlach Liam’ (Ceacht 13). Cuir geáitsí leis.
Múin na heiseamláirí thuas.
Iarr ar dhalta teaghlach Liam a chur in aithne don rang. Déarfaidh sé ‘Sin é …(ainm)’ agus
‘Sin í …(ainm)’.
Pléigh na pictiúir dá dteaghlach a tharraing na daltaí i gCeacht 13. Comhair an mó duine /
leanbh atá i ngach teaghlach. Inis do na daltaí nach bhfuil aon dá theaghlach mar an
gcéanna, go bhfuil siad go léir speisialta. (D’fhéadfá an t-amhrán ‘Is sinne na páistí’
(Mé Féin: Ceacht 4 – Forleathnú) a chasadh anseo, más rud é gur mhúin tú é.) Iarr ar dhaltaí
teacht os comhair an ranga agus a dteaghlach féin a chur in aithne don rang. Déarfaidh siad
‘Sin é …(ainm)’ agus ‘Sin í …(ainm)’.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an difríocht idir ‘Seo é’ agus ‘Sin é’. Cuir dalta atá díreach in aice leat in aithne
don rang. Abair ‘Seo é / í …(ainm)’. Iarr ar dhaltaí éagsúla an dalta atá díreach in aice leo
féin a chur in aithne sa tslí chéanna. Ansin cuir dalta ar an taobh eile den seomra in
aithne don rang. Abair ‘Sin é / í …(ainm)’. Iarr ar dhaltaí éagsúla a rogha dalta atá i bhfad
uathu a chur in aithne.
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 D’fhéadfadh dalta ‘Sin é mo dheartháir / mo dheirfiúr …(ainm)’ agus ‘Sin iad mo
thuismitheoirí / mo dheirfiúracha / mo dheartháireacha …(ainmneacha)’ a rá agus iad
á gcur in aithne.
 D’fhéadfá colláis a dhéanamh de theaghlaigh ar fud an domhain. Labhair leis an rang faoi
dhaoine gorma / Indiaigh / Ionúitigh, etc. Iarr orthu féachaint in irisleabhair sa bhaile
agus pictiúir de theaghlaigh dhifriúla a thabhairt isteach don cholláis.
 Pléigh Seanathair [Daideo / Athair Mór / Athair Críonna] agus Seanmháthair [Mamó / Máthair
Chríonna / Máthair Mhór] leis na daltaí.
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Sa Bhaile
CEACHT 15

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga a múineadh go dtí seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le liosta treoracha agus iad a leanúint
● dathanna a aithint

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 22 in Mo Leabharsa
Crián gorm, crián dearg, crián buí, crián glas, agus crián dubh do gach dalta

C UR C HUIGE
Abair na rainn ‘Cnag ar an doras’ (Ceacht 10) agus ‘Mo Thigh’ (Ceacht 7).
Pléigh seomraí an tí agus an troscán a bhíonn iontu.
Abair an rann ‘Teaghlach Liam’ (Ceacht 13).
Iarr ar dhaltaí éagsúla teaghlach Liam a chur in aithne don rang. Déarfaidh siad ‘Sin é
…(ainm),’ agus ‘Sin í …(ainm).’
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 22. Iarr ar na daltaí éisteacht go
cúramach leat agus na dathanna a deir tú a chur ar éadaí na ndaoine sa phictiúr ar leathanach
22. Abair, mar shampla:
Pioc suas crián dearg. (Taispeáin dóibh é más gá.) Cuir do mhéar ar Mhamaí. Anois cuir dath
dearg ar éadaí Mhamaí.
(Stop tar éis gach treorach, chun seans a thabhairt dóibh an dathú a dhéanamh.)
Pioc suas crián gorm. Cuir do mhéar ar Liam. Anois cuir dath gorm ar éadaí Liam.
Pioc suas crián buí. Cuir do mhéar ar Cháit. Anois cuir dath buí ar éadaí Cháit.
Pioc suas crián glas [uaine]. Cuir do mhéar ar Eoin. Anois cuir dath glas [uaine] ar éadaí Eoin.
Pioc suas crián dubh. Cuir do mhéar ar Dhaidí. Anois cuir dath dubh ar éadaí Dhaidí.
(Tabhair seans dóibh an dathú a chríochnú.)
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F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfaí baill éadaigh a phlé agus iarraidh ar na daltaí dath difriúil a chur ar na héadaí
atá ar theaghlach Liam sa phictiúr in Mo Leabharsa. Abair, mar shampla, ‘Cuir dath dearg ar
bhríste Mhamaí agus cuir dath buí ar a geansaí.’
 Pléigh na dathanna a chuir siad ar éadaí na ndaoine i dteaghlach Liam sa cheacht seo nó
ar éadaí a dteaghlaigh féin i gCeacht 13: ‘Chuir mé [Chuireas] dath dubh ar éadaí Dhaidí.’
‘Chuir mé [Chuireas] dath dearg ar ghúna mo Mhamaí’, etc. (Dírigh a n-aire ar an
bhfoghraíocht anseo.)
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Éadaí
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
Bábóg fhireann chomh maith le geansaí, bríste agus stocaí dó (le fáil ag an
múinteoir)
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 5)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an scéal seo. D’fhéadfaí an dara héisteacht a fhágáil
go dtí an dara lá.)
Pléigh na héadaí atá ar an mbábóg. An bhfuil éadaí mar iad ar na daltaí féin?
Pléigh clúdach an Leabhair Mhóir leis an rang. An bhfuil aon tuairim acu ón bpictiúr céard is
ábhar don scéal?
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal leis na daltaí. An raibh an ceart acu faoi ábhar an scéil? etc.
Iarr ar dhalta an bhábóg a ghléasadh san ord inar ghléas Liam é féin sa scéal. Iarr ar an rang
‘Nach deas é!’ ‘Nach deas é a bhríste [a threabhsar]’ agus ‘Nach deas é a gheansaí’ a rá nuair
a bhíonn an bhábóg gléasta.
Iarr ar ghrúpa teacht os comhair an ranga. Taispeáin dóibh cén chaoi le mím a dhéanamh
chun aithris a dhéanamh ar gheáitsí Liam sa scéal. Ansin léigh an scéal nó seinn an
dlúthdhiosca agus iarr ar an ngrúpa atá os comhair an ranga mím a dhéanamh a bheidh
ag teacht leis an scéal.
Níos déanaí sa tseachtain cuir na daltaí ar fad i bhfáinne. Inis giotaí den scéal agus iarr ar na
daltaí ar fad mím a bhunú orthu.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí an scéal a insint ina gcuid focal féin.
 Roghnaigh nathanna as an scéal le múineadh, mar shampla, ‘Tá mé gléasta [cóirithe] anois
[Tá mo chuid éadaigh orm anois],’ ‘Tá tú gléasta [cóirithe] go deas’ nó ‘Ní fhaca Daidí [Daid] na
stocaí a bhí air.’ Ansin léigh an scéal arís. Iarr ar na daltaí na nathanna a múineadh a rá in
éineacht leat nuair a thagann tú go dtí an áit chuí sa scéal.
 Iarr ar bheirt daltaí teacht os comhair an ranga agus cuid den chomhrá idir Daidí agus
Liam a aithris.
 Abair leis na daltaí go bhfuil sibh chun deireadh an scéil a athrú. Thug Daidí faoi deara
nach raibh na stocaí cearta ar Liam. Céard a dúirt sé? Céard a dúirt Liam? Cum sceitse nua
bunaithe ar an deireadh seo.
 Múin más gá ‘Chuardaigh mé [Chuardaíos] mo chuid stocaí buí,’ ‘Ní fhaca Daidí mo
chuid stocaí,’ agus araile. Dá mbeadh Liam ag insint an scéil dá chara ar scoil céard a
déarfadh sé faoinar tharla an mhaidin sin? Iarr ar dhalta an cur síos a dhéanamh.
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CUID ÉADAIGH LIAM (Leagan Ultach)
Bhí sé a seacht a chlog ar maidin. Bhí Daidí ina chodladh. Bhí Mamaí ina codladh. Bhí
Eoin ina chodladh. Bhí Cáit, an leanbh, ina codladh. Sh! Bhí ciúnas sa teach.
Mhúscail Liam. Léim sé amach as an leaba agus d’fhoscail sé an doras. D’éist sé go
cúramach. Bhí ciúnas sa teach.
‘Tá Daidí ina chodladh,’ arsa Liam leis féin. ‘Tá Mamaí ina codladh. Tá Eoin agus Cáit
ina gcodladh. Sh! Sh! Cóireoidh mé mé féin,’ ar seisean agus dhruid sé an doras go ciúin.
D’fhoscail Liam an vardrús.
‘Cuirfidh mé orm mo bhrístí gorma,’ ar seisean.
Thóg sé amach a chuid brístí gorma agus chuir sé air iad.
‘Tá mo bhrístí gorma go deas,’ arsa Liam. ‘Anois cuirfidh mé orm mo gheansaí.’
Thóg sé amach a gheansaí dearg agus chuir sé air é.
‘Tá mo gheansaí dearg go deas,’ arsa Liam.
Bhí geansaí agus brístí ar Liam anois, ach ní raibh stocaí ar bith air.
‘Cuirfidh mé orm mo chuid stocaí,’ arsa Liam leis féin.
D’amharc sé sa tarraiceán. Bhí lear mór stocaí ann – stocaí dearga, stocaí bána, stocaí
gorma agus stocaí buí.
‘Tá na stocaí buí galánta,’ arsa Liam. ‘Cuirfidh mé orm na stocaí buí.’
Thóg sé amach stoca buí agus chuir sé air é.
‘Ach cá bhfuil an stoca eile?’ arsa Liam.
D’amharc sé sa tarraiceán. Ní raibh an stoca buí ann. D’amharc sé faoin leaba. Ní raibh
an stoca buí ann. D’amharc sé faoin chathaoir. Ní raibh an stoca buí ann.
‘Á, is cuma faoin stoca buí,’ arsa Liam. ‘Cuirfidh mé stoca dearg orm.’
Chuir sé air an stoca dearg.
‘Tá stoca buí agus stoca dearg orm anois,’ arsa Liam, ‘agus tá siad galánta.’
Ansin chuir sé air a chuid bróga.
‘Tá mé cóirithe anois,’ arsa Liam.
Bhí brístí gorma air agus geansaí dearg. D’amharc sé sa scáthán.
‘Is maith liom mo chuid éadaigh,’ ar seisean.
D’fhoscail Liam an doras. D’éist sé go cúramach. Ní raibh ciúnas sa teach. Ní raibh Daidí
ina chodladh. Ní raibh Eoin ná Cáit ina gcodladh. Bhí siad sa chisteanach. Isteach le
Liam.
‘Ó, tá tú i do shuí, a Liam,’ arsa Daidí. ‘Agus tá tú cóirithe. Ach … is lá scoile atá ann
inniu. Caithfidh tú d’éide scoile a chur ort.’
‘Ach, a Dhaidí,’ arsa Liam, ‘is maith liom an t-éadach seo.’
‘Suas staighre leat anois díreach,’ arsa Daidí, ‘agus cuir ort d’éide scoile!’
Suas staighre le Liam. Bhain sé dó a bhrístí gorma. Bhain sé dó a gheansaí dearg. Chuir
sé air a éide scoile. Ach cad é faoi na stocaí? Ar bhain sé dó iad? … Níor bhain!
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‘Tá mo chuid stocaí go deas,’ arsa Liam. ‘Ní bhainfidh mé domh iad.’
Síos staighre leis arís.
Bhí Daidí sásta. Bhí a éide scoile ar Liam.
‘Maith an gasúr,’ arsa Daidí. ‘Suigh síos anois agus ith do bhricfeasta.’
D’ith Liam a bhricfeasta. Ansin chuir sé air a chóta agus a mhála scoile.
‘Tá tú cóirithe go deas don scoil,’ arsa Daidí.
‘Tá,’ arsa Liam.
Ach … ní fhaca Daidí na stocaí a bhí air! Agus is maith an rud nach bhfaca!


ÉADAÍ LIAM (Leagan Muimhneach)
Bhí sé a seacht a chlog ar maidin. Bhí Daid ina chodladh. Bhí Mam ina codladh. Bhí
Eoin ina chodladh. Bhí Cáit, an leanbh, ina codladh. Sh! Sh! Bhí an tigh ciúin.
Dhúisigh Liam. Léim sé amach as an leaba agus d’oscail sé an doras. D’éist sé go
haireach. Bhí an tigh ciúin.
‘Tá Daid ina chodladh,’ arsa Liam leis féin. ‘Tá Mam ina codladh. Tá Eoin agus Cáit ina
gcodladh. Sh! Sh! Cuirfidh mé orm mo chuid éadaigh,’ ar seisean agus dhún sé an doras
go ciúin.
D’oscail Liam an vardrús.
‘Cuirfidh mé orm mo threabhsar gorm,’ ar seisean.
Thóg sé amach a threabhsar gorm agus chuir sé air é.
‘Tá mo threabhsar gorm go deas,’ arsa Liam. ‘Anois cuirfidh mé orm mo gheansaí.’
Thóg sé amach a gheansaí dearg agus chuir sé air é.
‘Tá mo gheansaí dearg go deas,’ arsa Liam.
Bhí geansaí agus treabhsar ar Liam anois, ach ní raibh aon stocaí air.
‘Cuirfidh mé orm mo stocaí,’ arsa Liam leis féin.
D’fhéach sé sa tarraiceán. Bhí mórán stocaí ann – stocaí dearga, stocaí bána, stocaí gorma
agus stocaí buí.
‘Tá na stocaí buí go deas,’ arsa Liam. ‘Cuirfidh mé orm na stocaí buí.’
Thóg sé amach stoca buí agus chuir sé air é.
‘Ach cá bhfuil an stoca eile?’ arsa Liam.
D’fhéach sé sa tarraiceán. Ní raibh an stoca buí ann. D’fhéach sé faoin leaba. Ní raibh an
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stoca buí ann. D’fhéach sé faoin gcathaoir. Ní raibh an stoca buí ann.
‘Á, is cuma faoin stoca buí,’ arsa Liam. ‘Cuirfidh mé stoca dearg orm.’
Chuir sé air an stoca dearg.
‘Tá stoca buí agus stoca dearg orm anois,’ arsa Liam. ‘Agus tá siad go hálainn.’
Ansan chuir sé air a bhróga.
‘Tá mo chuid éadaigh orm anois,’ arsa Liam.
Bhí treabhsar gorm air agus geansaí dearg. D’fhéach sé sa scáthán.
‘Is maith liom mo chuid éadaigh,’ ar seisean.
D’oscail Liam an doras. D’éist sé go haireach. Ní raibh an tigh ciúin. Ní raibh Daid ina
chodladh. Ní raibh Eoin ná Cáit ina gcodladh. Bhíodar sa chistin. Isteach le Liam.
‘Ó, tá tú éirithe, a Liam,’ arsa Daid. ‘Agus tá do chuid éadaigh ort. Ach … is lá scoile atá
ann inniu. Caithfidh tú d’éide scoile a chur ort.’
‘Ach, a Dhaid,’ arsa Liam, ‘is maith liom na héadaí so.’
‘Suas staighre leat anois díreach,’ arsa Daid, ‘agus cuir ort d’éide scoile!’
Suas staighre le Liam. Bhain sé de a threabhsar gorm. Bhain sé de a gheansaí dearg.
Chuir sé air a éide scoile. Ach cad faoi na stocaí? Ar bhain sé de iad? … Níor bhain!
‘Tá mo stocaí go deas,’ arsa Liam. ‘Ní bhainfidh mé díom iad.’
Síos staighre leis arís.
Bhí Daid sásta. Bhí a éide scoile ar Liam.
‘Maith an buachaill,’ arsa Daid. ‘Suigh síos anois agus ith do bhricfeasta.’
D’ith Liam a bhricfeasta. Ansan chuir sé air a chasóg agus a mhála scoile.
‘Tá tú gléasta go deas don scoil,’ arsa Daid.
‘Táim,’ arsa Liam.
Ach … ní fhaca Daid na stocaí a bhí air! Agus is maith an rud ná faca!


ÉADAÍ LIAM (Leagan Connachtach)
Bhí sé a seacht a chlog ar maidin. Bhí Daidí ina chodladh. Bhí Mam ina codladh. Bhí
Eoin ina chodladh. Bhí Cáit, an leanbh, ina codladh. Sh! Bhí an teach ciúin.
Dhúisigh Liam. Léim sé amach as an leaba agus d’oscail sé an doras. D’éist sé go
cúramach. Bhí an teach ciúin.
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‘Tá Daidí ina chodladh,’ arsa Liam leis féin. ‘Tá Mam ina codladh. Tá Eoin agus Cáit ina
gcodladh. Sh! Gléasfaidh mé mé féin,’ ar seisean agus dhún sé an doras go ciúin.
D’oscail Liam an vardrús.
‘Cuirfidh mé orm mo bhríste gorm,’ ar seisean.
Thóg sé amach a bhríste gorm agus chuir sé air é.
‘Tá mo bhríste gorm go deas,’ arsa Liam. ‘Anois cuirfidh mé orm mo gheansaí.’
Thóg sé amach a gheansaí dearg agus chuir sé air é.
‘Tá mo gheansaí dearg go deas,’ arsa Liam.
Bhí geansaí agus bríste ar Liam anois, ach ní raibh stoca ar bith air.
‘Cuirfidh mé orm mo chuid stocaí,’ arsa Liam leis féin.
Bhreathnaigh sé sa tarraiceán. Bhí neart stocaí ann – stocaí dearga, stocaí bána, stocaí
gorma agus stocaí buí.
‘Tá na stocaí buí go deas,’ arsa Liam. ‘Cuirfidh mé orm na stocaí buí.’
Thóg sé amach stoca buí agus chuir sé air é.
‘Ach cá bhfuil an stoca eile?’ arsa Liam.
Bhreathnaigh sé sa tarraiceán. Ní raibh an stoca buí ann. Bhreathnaigh sé faoin leaba. Ní
raibh an stoca buí ann. Bhreathnaigh sé faoin gcathaoir. Ní raibh an stoca buí ann.
‘Á, is cuma faoin stoca buí,’ arsa Liam. ‘Cuirfidh mé stoca dearg orm.’
Chuir sé air an stoca dearg.
‘Tá stoca buí agus stoca dearg orm anois,’ arsa Liam. ‘Agus tá siad go hálainn.’
Ansin chuir sé air a chuid bróga.
‘Tá mé gléasta anois,’ arsa Liam.
Bhí bríste gorm air agus geansaí dearg. Bhreathnaigh sé sa scáthán.
‘Is maith liom mo chuid éadaí,’ ar seisean.
D’oscail Liam an doras. D’éist sé go cúramach. Ní raibh an teach ciúin. Ní raibh Daidí
ina chodladh. Ní raibh Eoin ná Cáit ina gcodladh. Bhíodar sa gcisteanach. Isteach le
Liam.
‘Ó, tá tú i do shuí, a Liam,’ arsa Daidí. ‘Agus tá tú gléasta. Ach … is lá scoile atá ann
inniu. Caithfidh tú d’éadaí scoile a chur ort.’
‘Ach, a Dhaidí,’ arsa Liam, ‘is maith liom na héadaí seo.’
‘Suas staighre leat anois go beo,’ arsa Daidí, ‘agus cuir ort d’éadaí scoile!’
Suas staighre le Liam. Bhain sé de a bhríste gorm. Bhain sé de a gheansaí dearg. Chuir sé
air a éadaí scoile. Ach céard faoi na stocaí? Ar bhain sé de iad? … Níor bhain!
‘Tá mo chuid stocaí go deas,’ arsa Liam. ‘Ní bhainfidh mé díom iad.’
Síos staighre leis arís.
Bhí Daidí sásta. Bhí a éadaí scoile ar Liam.
‘Maith an buachaill,’ arsa Daidí. ‘Suigh síos anois agus ith do bhricfeasta.’
D’ith Liam a bhricfeasta. Ansin chuir sé air a chóta agus a mhála scoile.
‘Tá tú gléasta go deas don scoil,’ arsa Daidí.
‘Tá,’ arsa Liam.
Ach … ní fhaca Daidí na stocaí a bhí air! Agus is maith an rud nach bhfaca!
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Éadaí
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Chuir mé [Chuireas] orm / Bhain mé [Bhaineas] díom [domh] mo …(ball éadaigh).
Chroch mé [Chrochas] suas mo chóta / mo gheansaí, etc.

(Nóta: I gceantair áirithe, in áit ‘díom, díot, de, di, etc.’ baintear úsáid as ‘domh, duit, dó,
dithe, dúinn, daoibh, daofa.’)

Á ISEANNA
●
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 27)
Bosca éadaí – geansaí, cóta, caipín, scaif, lámhainní, sciorta, buataisí, etc.
Leathanach 23 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Abair leis na daltaí méar a chur ar an bpictiúr a bhfuiltear ag
tagairt dó agus iad ag éisteacht leis an amhrán. Seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán
(fonn: For he’s a jolly good fellow). Féach an bhfuil na daltaí ag aimsiú na bpictiúr ceart.
NACH

MISE AN CAILÍN MAITH?

Chuir mé orm mo chóta,
Chuir mé orm mo chóta,
Chuir mé orm mo chóta,
Nach mise atá go deas!
Bhain mé díom mo chóta,
Bhain mé díom mo chóta,
Bhain mé díom mo chóta,
Nach mise atá go deas!
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Chroch mé suas mo chóta,
Chroch mé suas mo chóta,
Chroch mé suas mo chóta,
Nach mise an cailín maith!

Pléigh an t-amhrán. Abair leis na daltaí an pictiúr ar leathanach 23 in Mo Leabharsa a dhathú.
Mínigh don rang go ndéarfadh buachaill ‘Nach mise an buachaill maith’.
Cuir an bosca éadaí ag barr an ranga. Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga, an cóta
a thógáil as an mbosca, é a chur air, a bhaint de agus a chrochadh suas. Lig don rang an
t-amhrán a chasadh leis an dlúthdhiosca agus an dalta os comhair an ranga. (Déarfaidh na
buachaillí ‘buachaill’ in áit ‘cailín’ sa tríú véarsa.) Roghnaigh dalta eile agus iarr air ball
éadaigh amháin dá rogha féin a thógáil as an mbosca éadaí. Lig don rang an t-amhrán a
chasadh arís ach ainm an bhaill éadaigh nua a chur in áit an fhocail ‘cóta’.
(Nóta: Cas an chéad véarsa den amhrán seo gach uair a chuireann na daltaí a gcuid cótaí
orthu. Cas an dara agus an tríú véarsa tar éis dóibh na cótaí a bhaint díobh agus a chrochadh
suas.)

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá, ag tagairt duit don dalta a bhí os comhair an ranga thuas, ‘Chuir …(ainm)
air a chóta. Is buachaill maith é,’ nó ‘Chuir …(ainm) uirthi a cóta. Is cailín maith í.’
Iarr ar dhalta eile teacht os comhair an ranga. Tabhair treoir éigin dó a bhaineann le
héadaí, mar shampla, ‘Cuir na héadaí ar ais sa bhosca éadaí’ nó ‘Croch an cóta ar an
gcrúca.’ Nuair a bhíonn an gníomh déanta ag an dalta déarfaidh an rang ‘Is buachaill /
cailín maith é / í …(ainm an dalta)’.
 Úsáid na briathra ‘cuir’, ‘bain’ agus ‘croch’ i gcomhthéacsanna eile, ag tagairt don rud a
rinne na páistí féin lena gcuid éadaigh tar éis na scoile an tráthnóna roimhe sin.
Déarfaidh na daltaí, mar shampla, ‘Bhain mé (mise) díom [domh] mo … ar dtús,’
‘Chroch mé mo chóta sa / ar an …,’ ‘Chuir mé mo … salach san inneall níocháin,’
agus mar sin de.
 Cleacht na briathra thuas ag tagairt don oíche anocht, mar shampla, ‘Nuair a bheidh
[bheas] mé ag dul a chodladh anocht bainfidh mé díom [domh] mo …(ball éadaigh) ar
dtús [i dtosach],’ ‘Crochfaidh mé ar an … é,’ ‘Cuirfidh mé sa … é’ agus araile.
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Éadaí
CEACHT 3

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

E ISEAMLÁIRÍ
Tá seaicéad / caipín [bearád] / t-léine / culaith reatha / sciorta / scaif [stoc] / bríste [treabhsar]
agam.
Níl siad / Tá siad seo mar an gcéanna [mar a chéile].

Á ISEANNA
●

Leathanach 25 in Mo Leabharsa

(Nóta: Beidh na cluaisíní ar bharr na bpictiúr le filleadh anuas nuair a úsáidfear na cártaí seo
arís i gCeacht 7 agus i gCeacht 9. Ní bhaineann na cluaisíní leis an gceacht seo.)

C UR C HUIGE
(Nóta: D’fhéadfá dhá lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar na struchtúir teanga a bhaineann le héadaí (Ceacht 2).
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na pictiúir atá ar leathanach 25. Abair leis na daltaí na
pictiúir a dhathú. Tabhair siosúr dóibh ansin agus abair leo na pictiúir a ghearradh ar na línte
briste. (Cinntigh nach ngearrann siad na cluaisíní. Féach Nóta thuas.) Nuair a bheidh
na pictiúir gearrtha amach iarr ar gach dalta a chuid cártaí féin a mheascadh agus a iompú
béal fúthu ar a bhord.
Imir féin an cluiche ar dtús chun an cur chuige a léiriú. Measc na cártaí agus cuir béal fúthu
ar do bhord iad. Mínigh do na daltaí go dteastaíonn uait dhá chárta a bhfuil an pictiúr
céanna orthu a fháil. Iompaigh ceann de na cártaí agus féach ar an bpictiúr. Abair, mar
shampla, ‘Tá seaicéad agam,’ (ag tagairt duit don phictiúr atá ar an gcárta). Tóg cárta eile agus
abair, mar shampla, ‘(Anois) Tá geansaí agam. Níl siad seo mar an gcéanna [mar a chéile]. Ní
choinneoidh mé iad.’ Iompaigh an dá chárta sin béal fúthu agus measc leis an gcuid eile iad.
Lean ar aghaidh mar seo go dtí go bhfaigheann tú dhá chárta atá mar an gcéanna. Ansin abair
‘Tá siad seo mar an gcéanna [mar a chéile]. Coinneoidh mé iad.’
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Téigh siar ar na heiseamláirí thuas. (Má tá an iomarca focal ann le haghaidh lá amháin imir
an cluiche le leath na gcártaí an chéad lá agus leis an leath eile an dara lá.) Abair leis na daltaí
an cluiche a imirt ina n-aonar lena gcuid cártaí féin.
(Nóta: Beidh na cártaí seo in úsáid arís i gCeacht 7 agus i gCeacht 9. Greamaigh cairtchlár ar
chúl na gcártaí chun go seasfaidh siad níos faide.)

F ORLEATHNÚ
 Roinn na daltaí ina mbeirteanna chun an cluiche thuas a imirt arís. Abair leis na
beirteanna a gcuid cártaí a chur le chéile agus iad a mheascadh. Múin más gá
‘Coinneoidh / Ní choinneoidh mé iad’. Iarr orthu é sin a rá chomh maith leis na
heiseamláirí thuas agus iad ag imirt. Bíonn an bua ag an dalta is mó a mbíonn péirí aige
i ndeireadh an chluiche.
 Múin nathanna a bhaineann leis an gcluiche beirte, mar shampla:
Tusa / Mise anois.
Ní bhfuair mise mo sheans.
Níl sé sin ceart ná cóir.
Ní … é sin ach ….
Níl sé sin ceadaithe.
Tá sé buaite agatsa.
Tá tusa ag caimiléireacht / ag camadh / ag rógaireacht.
Roghnaigh an leagan de réir Ghaeilge an cheantair. Múin nathanna dúchasacha eile
má fheictear duit nach bhfuil siad go nádúrtha ag na daltaí.
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Éadaí
CEACHT 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
Féach [Amharc / Breathnaigh]! Fuair mise [Fuaireas-sa] geansaí / bríste [treabhsar] nua [úr].
Is maith linn éadaí [éadach] nua [úr].

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 18)
Puipéid – Lug agus Gug

C UR C HUIGE
Tóg an dá phuipéad agus abair leis na daltaí go bhfuil siad ag caint le chéile sa sceitse.
Mínigh don rang go bhfuil na puipéid ag caint faoi éadaí nua. Iarr ar na daltaí éisteacht
go haireach chun a fháil amach céard iad na héadaí nua a fuair Lug.


IS MAITH LINN ÉADACH ÚR! (Leagan Ultach)
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Lug agus Gug:

Dia duit.
Dia is Muire duit.
Amharc! Fuair mise geansaí úr.
Ó! Is maith liom do gheansaí úr!
Agus fuair mé brístí úra fosta.
Tá do bhrístí agus do gheansaí galánta.
Go raibh maith agat.
Is maith linn éadach úr!


IS MAITH LINN ÉADAÍ NUA! (Leagan Muimhneach)
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Féach! Fuaireas-sa geansaí nua.
Ó! Is maith liom do gheansaí nua!
Agus fuaireas treabhsar nua leis.
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Gug:
Tá do threabhsar agus do gheansaí go hálainn.
Lug:
Go raibh maith agat.
Lug agus Gug: Is maith linn éadaí nua!


IS MAITH LINN ÉADAÍ NUA! (Leagan Connachtach)
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Lug agus Gug:

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Breathnaigh! Fuair mise geansaí nua.
Ó! Is maith liom do gheansaí nua!
Agus fuair mé bríste nua freisin.
Tá do bhríste agus do gheansaí go hálainn.
Go raibh maith agat.
Is maith linn éadaí nua!

(Casann an dá phuipéad an t-amhrán as Ceacht 2 ach deir siad ‘Chuir mé orm mo gheansaí /
mo bhríste’ in áit ‘mo chóta’.)
Dearbhaigh freagra na ceiste thuas.
Múin na heiseamláirí thuas.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse arís agus lámh a chur suas nuair a chloiseann siad na
puipéid ag rá ‘Féach [Amharc / Breathnaigh]! Fuair mise [Fuaireas-sa] … nua [úr],’ agus ‘Is maith
linn éadaí [éadach] nua [úr]!’ An bhfuair aon duine de na daltaí éadaí nua le déanaí? Má fuair,
iarr air / uirthi ‘Fuair mise [Fuaireas-sa] … nua’ a rá. Lig don rang ar fad ‘Is maith linn éadaí
[éadach] nua [úr]’ a rá. Scríobh ‘Fuair …(ainm an dalta) …(ball éadaigh) nua’ ar an gclár dubh.
Úsáid an cur chuige seo aon uair a bhíonn éadaí nua ag dalta agus mar chuid de ‘Nuacht an
Lae’.

F ORLEATHNÚ
 Roinn an rang ina dhá leath. Abair le leath amháin an sceitse a aithris in éineacht le Lug
agus an leath eile le Gug. Ansin iarr ar bheirt daltaí an sceitse a aithris don rang agus iad
ag cur na bpuipéad ‘ag caint’. Lig dóibh cur leis an sceitse más mian leo.
 Cum sceitse nua. Abair, mar shampla, gur cheannaigh ceann de na puipéid geansaí nua
ach go bhfuil sé róbheag dó. Céard a déarfadh an dá phuipéad lena chéile? Céard a
bheadh le rá ag an siopadóir? Pléigh tuairimí na ndaltaí. Scríobh cuid de na tuairimí seo
ar an gclár dubh agus bunaigh sceitse nua orthu. (Cuir béim ar leith ar nathanna áitiúla.)
Cuir cóip den sceitse nua seo abhaile chun gur féidir leis na tuismitheoirí é a chleachtadh
leis na daltaí.
 Múin nathanna eile in ionad ‘Is maith liom do …’, mar shampla, ‘Taitníonn do …
liom,’ ‘Is aoibhinn liom do …,’ ‘Is breá liom do …,’ ‘Tá dúil agam i do …,’ ‘Ba mhaith
liomsa … cosúil le ceann …(ainm)’ agus araile, de réir Ghaeilge an cheantair. Téigh siar
ar an mbunsceitse agus úsáid nath amháin acu seo thuas in áit ‘Is maith liom do …’.
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Éadaí
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a thuiscint agus a leanúint

E ISEAMLÁIRÍ
Ba cheart [Ba chóir] duit [do chóta / do gheansaí] [a fháil / a chur ort / a bhaint díot [duit]].

(Nóta: Úsáidtear an chlaoninsint d’aon ghnó anseo.)

Á ISEANNA
●

Bosca éadaí – geansaí, cóta, caipín, scaif, lámhainní, sciorta, buataisí, etc.

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo agus eiseamláir amháin a mhúineadh
gach lá, más fearr a oireann sé sin don rang.)
Múin na heiseamláirí thuas.
Cuir na daltaí i bhfáinne amuigh sa chlós nó sa halla. Cuir an bosca éadaí i lár an fháinne.
Roghnaigh dalta amháin agus cuir isteach sa lár é. Abair leis, e.g. ‘Ba cheart [Ba chóir] duit do
gheansaí a fháil’ nó ‘Ba cheart [Ba chóir] duit do gheansaí a chur ort.’ Roghnaíodh an dalta
an ball éadaigh cuí as an mbosca agus cuireadh sé air é. Déan amhlaidh le daltaí eile, ag
roghnú baill éadaigh éagsúla duit as an mbosca. Úsáid an cur chuige céanna le haghaidh
‘Ba cheart [Ba chóir] duit do chóta a bhaint díot [duit]’. (Féach Nóta thuas.)
Imir an cluiche seo arís níos déanaí sa tseachtain. Iarr ar an rang an eiseamláir a rá in
éineacht leat agus tú ag tabhairt treoracha don dalta atá i lár an fháinne. Nuair a bhíonn
na heiseamláirí sealbhaithe ag an rang cuir beirt daltaí sa lár. Lig do dhalta amháin áit an
mhúinteora a ghlacadh agus na treoracha a thabhairt don dalta eile.

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘Caithfidh mé mo … a fháil / a chur orm / a chrochadh suas’. Imir an
cluiche mar atá thuas ach iarr ar an dalta a dtugtar treoir dó ‘Caithfidh mé mo … a fháil
/ a chur orm / a chrochadh suas’ a rá sula leanann sé an treoir.
 Ceistigh daltaí aonair faoinar tharla le linn an chluiche. Déarfaidh siad, mar shampla,
‘Dúirt tú liomsa mo scaif a fháil,’ ‘Dúirt tú le …(ainm) a caipín a chur uirthi,’ agus mar
sin de.
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Éadaí
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
Céard [Cad / Cad é] atá ar do lámha / do chosa / do cheann / do chloigeann?
Lámhainní [Miotóga] / caipín [bearád], etc?

Á ISEANNA
●
●
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 10)
Bosca éadaí – geansaí, cóta, caipín, scaif, lámhainní, sciorta, buataisí, etc.
Púicín [Dallóg]

C UR C HUIGE
Téigh siar ar bhaill an choirp (féach an téama ‘Mé Féin’). Abair leis na daltaí ansin éisteacht
go haireach leis an dlúthdhiosca le fáil amach céard atá ar a cheann ag an bpáiste atá ag rá an
rainn.
Seinn an dlúthdhiosca. Cuir geáitsí leis an rann.
TÁ

AN

GEIMHREADH ANN!

Geáitsí

Tá lámhainní ar mo lámha,
Tá caipín ar mo cheann,
Tá buataisí ar mo chosa,
Ó, tá an geimhreadh ann!

bualadh bos
dhá lámh ar do cheann
dhá lámh ar do chosa
ag crith leis an bhfuacht

Céard ’tá ar do lámha?
Céard ’tá ar do cheann?
Céard ’tá ar do chosa?
Ó, tá an geimhreadh ann!

sín méar i dtreo lámha do pháirtí
sín méar i dtreo cheann do pháirtí
sín méar i dtreo chosa do pháirtí
ag crith leis an bhfuacht

Tá lámhainní ar mo lámha,
Tá caipín ar mo cheann,
Tá buataisí ar mo chosa,
Ó, tá an geimhreadh ann!

bualadh bos
dhá lámh ar do cheann
dhá lámh ar do chosa
ag crith leis an bhfuacht
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Dearbhaigh freagra na ceiste thuas. Iarr ar na daltaí éisteacht leis an rann arís chun a fháil
amach céard atá ar lámha agus ar chosa an pháiste. Seinn an dlúthdhiosca agus dearbhaigh
an freagra.
Cuir an rang i bhfáinne agus dalta amháin sa lár. Cuir lámhainní, caipín agus buataisí ar an
duine sa lár. Abradh an dalta sa lár an chéad véarsa in éineacht leis an dlúthdhiosca. Abradh
an rang an dara véarsa agus an té atá sa lár an tríú véarsa. Cuir geáitsí leis an rann. Iarr ar an
rang aithris a dhéanamh ar do chuid geáitsí.
Múin na heiseamláirí thuas.
Pléigh na héadaí atá sa bhosca. Tabhair beirt daltaí os comhair an ranga. Cuir púicín ar dhalta
amháin. Abair leis an dara dalta ball éadaigh as an mbosca a chur ar cheann (nó ar lámha) an
dalta a bhfuil púicín air agus an cheist ‘Céard [Cad / Cad é] atá ar do cheann anois?’ a chur.
Tomhaisfidh an dalta eile, mar shampla, ‘Scaif [Stoc]?’

F ORLEATHNÚ
 Múin leagan eile den rann thuas. Athraigh na briathra:
Cuirim lámhainní ar mo lámha.
Cuirim caipín ar mo cheann.
Cuirim buataisí ar mo chosa.
Nuair a bhíonn an geimhreadh ann.
Céard a bhíonn ar do lámha?
Céard a bhíonn ar do cheann?
Céard a bhíonn ar do chosa?
Nuair a bhíonn an geimhreadh ann?

 Múin más gá ‘Tá / Bhí sé ag caitheamh …(ball éadaigh),’ agus ‘Tá / Níl an ceart agaibh.’
Lig do dhalta é féin a ghléasadh in éadaí éagsúla as an mbosca éadaí (in áit nach féidir
leis na daltaí eile é a fheiceáil). Nuair a bhíonn sé gléasta, seasann sé os comhair an ranga
ar feadh 10 nó 20 soicind agus imíonn sé as radharc arís. Nuair a bhíonn sé imithe as
radharc déanann na daltaí eile cur síos ar na héadaí a bhí air, na dathanna a bhí orthu,
etc. Freagróidh an dalta atá gléasta ‘Tá / Níl an ceart agaibh’.
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Éadaí
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● baill éadaigh a aithint
● treoracha a thuiscint agus a leanúint
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Cuir an sop [sifín] sa mharla.
Croch na héadaí ar an líne.
Chroch mé [Chrochas] suas mo ….

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 25 in Mo Leabharsa (na cártaí a ghearr na daltaí amach i gCeacht 3)
Ceithre phíosa bheaga marla, dhá shop [dhá shifín] agus sreangán (nó píosa olla)
30 cm ar fad do gach dalta

C UR C HUIGE
Dáil na cártaí a bhí in úsáid i gCeacht 3. Pléigh na héadaí atá ar na cártaí. Abair leis na daltaí
go bhfuil sibh chun ‘líne éadaigh’ a dhéanamh agus ‘na héadaí’ a chrochadh air. Tabhair
ceithre phíosa bheaga marla agus dhá shop do gach dalta. Cabhraigh leis na daltaí an dá
phíosa marla a chur 30 cm óna chéile ar an mbord. Taispeáin dóibh conas an dá shop a chur
ina seasamh sa mharla. Ansin tabhair píosa sreangáin do gach dalta. Léirigh cén chaoi leis an
sreangán a cheangal idir na soip (leis an dá phíosa eile marla) chun ‘líne éadaigh’ a
dhéanamh. Taispeáin do na daltaí cén chaoi leis an gcluaisín ar bharr gach pictiúr a fhilleadh
anuas. Ansin abair leis na daltaí cuid de ‘na héadaí’ a chrochadh ar an ‘líne éadaigh’.
Téigh siar ar an tríú véarsa den amhrán ‘Nach mise an cailín maith’ (Ceacht 2). Iarr ar dhaltaí
aonair an véarsa seo a chasadh ach ainmneacha na n-éadaí atá crochta ar an líne acu a chur
in áit ‘mo chóta’. Casfaidh siad, mar shampla, ‘Chroch mé suas mo bhríste …’ agus araile.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar an gcaoi a ndearnadh an ‘líne éadaigh’.
Múin más gá ‘Ar dtús [I dtosach] fuaireamar [fuair muid] …. Ina dhiaidh sin
cheanglaíomar [cheangail muid] … agus ar deireadh chrochamar [chroch muid] na héadaí
[an t-éadach] ar an líne.’
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Éadaí
CEACHT 8

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

E ISEAMLÁIRÍ
Céard [Cad / Cad é] a thóg mé [a thógas]?
Thóg tú [Thógais] fáinne / fáinne cluaise / uaireadóir / braisléad, etc.

Á ISEANNA
●

Seodra – uaireadóir, fáinne, fáinní cluaise, etc. (úsáid seodra bréige más fearr leat)

C UR C HUIGE
(Nóta: D’fhéadfá dhá lá a chaitheamh leis an gceacht seo - an cluiche a imirt le leath den
stór focal an chéad lá agus cur leis an dara lá. Bain úsáid as pé seodra atá ar fáil.)
Cuir na píosaí seodra in áit ina mbeidh siad le feiceáil ag an rang. Ainmnigh iad. Comhair iad.
Múin an eiseamláir thuas.
Abair leis na daltaí ansin a gcuid súl a dhúnadh agus ansin tóg píosa seodra amháin. Abair
leo na súile a oscailt agus fiafraigh díobh ‘Céard [Cad / Cad é] a thóg mé?’ Tomhaisfidh na daltaí,
mar shampla, ‘Thóg tú uaireadóir.’ Lig don dalta a ‘bhuann’ d’áit féin a ghlacadh. Tógfaidh an
dalta sin píosa seodra agus cuirfidh sé an cheist ar na daltaí eile.
Cuir éadaí in áit an tseodra agus imir an cluiche arís chun dul siar ar an stór focal a bhí sna
ceachtanna roimhe seo.

F ORLEATHNÚ
 An bhfuil aon seodra ag na daltaí féin? An bhfuil seodra ag baill den teaghlach? An bhfuil
seodra bábóige acu? Iarr orthu insint don rang faoi.
 Roghnaigh ceann de na leaganacha seo a leanas de réir Ghaeilge an cheantair: ‘Ceapaim /
Déarfainn / Cheapfainn gur thóg tú an … / Is dóigh liom gur thóg tú an … / Sílim
gur thóg tú an … / Tá mé ag déanamh gur thóg tú an ….’ Iarr ar na daltaí an leagan seo
a úsáid in áit ‘Thóg tú …’ agus imir an cluiche thuas arís.
 Pléigh an nasc idir seodra agus baill éagsúla an choirp, mar shampla, ‘Caitheann duine
uaireadóir / bráisléad ar a rosta [lámh] agus fáinne ar a mhéar.’
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Éadaí
CEACHT 9

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

E ISEAMLÁIRÍ
Céard [Cad / Cad é] atá ar an líne?
Bríste [Treabhsar] / Gúna, etc.

Á ISEANNA
●
●

An líne éadaigh (as Ceacht 7)
Leathanach 25 in Mo Leabharsa (na cártaí a ghearr na daltaí amach i gCeacht 3)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair dalta os comhair an ranga. Iarr air a ‘líne éadaigh’ a iompú ionas nach féidir leis an
rang na héadaí atá crochta aige uirthi a fheiceáil. Iarr ar an dalta an rang a cheistiú mar atá
san eiseamláir ‘Céard [Cad / Cad é] atá ar an líne?’ Lig don rang tomhas céard iad na héadaí
atá ar an líne aige.
Roghnaigh beirt le teacht os comhair an ranga – duine a bhfuil ‘líne éadaigh’ aige agus duine
eile chun tomhas céard iad na héadaí atá ar an líne. (Lig do na daltaí na héadaí a athrú go
minic.)

F ORLEATHNÚ
 Múin nathanna a bhaineann le héadaí a thriomú, mar shampla, ‘Bhí na héadaí fliuch.
Chrochamar [Chroch muid ] amach le triomú iad. Nuair a bheidh siad triomaithe
tabharfaimid isteach iad.’
 Déan cur síos ar cheann de na baill éadaigh ar na cártaí ach ná luaigh a ainm, e.g.
‘Coinníonn an rud seo do cheann te. Céard é féin?’ nó ‘Caitheann tú é seo ar lá te. Céard
é féin?’ Lig do na daltaí tomhas cén ball éadaigh atá i gceist agat.

114

Éadaí
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga a múineadh go dtí seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Cé leis an … seo?
Is / Ní liom(sa) é.
Is le …(ainm) é.
An leatsa é (seo), a …(ainm)?

Á ISEANNA
●
●

Éadaí na ndaltaí
Bosca éadaí – geansaí, cóta, caipín, scaif, lámhainní, sciorta, buataisí, etc.

C UR C HUIGE
Úsáid an bosca éadaí agus éadaí na ndaltaí féin chun an stór focal a múineadh go dtí seo a
dhaingniú.
Múin na heiseamláirí thuas.
Bailigh éadaí éagsúla ó dhaltaí an ranga. Cuir na héadaí seo os comhair an ranga. Iarr ar
dhalta amháin ball éadaigh a roghnú, é a thaispeáint don rang agus an cheist ‘Cé leis an …
seo?’ a chur. Freagróidh an dalta ar leis an ball éadaigh ‘Is liomsa é’. Déan amhlaidh le daltaí
eile.
Tabhair dalta eile os comhair an ranga. Tabhair ball éadaigh dó agus iarr air a fháil amach cé
leis é. Déarfaidh sé ‘An leatsa é (seo), a …(ainm)?’ Freagróidh an dalta ar a gcuirtear an
cheist ‘Is / Ní liom(sa) é. Is le …(ainm) é’ de réir mar a oireann.
Nuair a bhíonn na daltaí ag ullmhú le dul amach sa chlós lig do dhalta amháin na cótaí a
dháileadh agus é / í ag fiafraí ‘Cé leis é seo?’ nó ‘An leatsa é (seo), a …(ainm)?’ Freagróidh
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an dalta cuí ‘Is liomsa é’. Déan é seo go minic i rith na seachtaine agus i rith na míosa go dtí
go mbíonn an eiseamláir sealbhaithe ag na daltaí.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí cur síos a dhéanamh ar na baill éadaigh a bhailigh tú uathu, le gur féidir
leat iad a thabhairt ar ais dóibh, mar shampla, ‘Tá scaif liomsa ann. Tá stríocaí dearga
agus buí air,’ nó ‘Is liomsa an caipín gorm sin.’ Múin más gá ‘Tá / Níl [cochall /
cnaipí / sip / dath … / muinchillí fada] ar [mo chóta(sa) / mo sheaicéad(sa)]’.
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Éadaí
CEACHT 11

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

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuil hata báistí [bearád uisce] / scáth báistí [scáth fearthainne] / cóta báistí [froc uisce] / buataisí
agat inniu?
(tuiscint a léiriú)
Tá / Níl.
Ar chuir tú [Ar chuiris] dath … ar an scaif [stoc] / ar na lámhainní [miotóga]?
Chuir [Chuireas] / Níor chuir [Níor chuireas].

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 24 in Mo Leabharsa
Tasc éisteachta ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 27)

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 24.
Múin an chéad eiseamláir. An bhfuil na héadaí seo ag na daltaí ar scoil inniu?
Abair leis na daltaí ansin éisteacht leis an dlúthdhiosca agus na treoracha a leanúint, nó
tabhair féin na treoracha.


ÉADACH BÁISTÍ (Leagan Ultach)
Cuir
Cuir
Cuir
Cuir

dath
dath
dath
dath

gorm ar an bhearád uisce.
dearg ar an scáth fearthainne.
buí ar na buataisí.
buí ar an fhroc uisce.
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ÉADAÍ BÁISTÍ (Leagan Muimhneach)
Cuir
Cuir
Cuir
Cuir

dath
dath
dath
dath

gorm ar an hata báistí.
dearg ar an scáth báistí.
buí ar na buataisí.
buí ar an gcasóg báistí.


ÉADAÍ BÁISTÍ (Leagan Connachtach)
Cuir
Cuir
Cuir
Cuir

dath
dath
dath
dath

gorm ar an hata báistí.
dearg ar an scáth báistí.
buí ar na buataisí.
buí ar an gcóta báistí.

Deimhnigh go bhfuil an dathú déanta de réir na dtreoracha a tugadh. Iarr ar na daltaí a
rogha féin dathanna a chur ar na lámhainní agus ar an scaif. Nuair a bhíonn an dathú
críochnaithe acu múin an dara heiseamláir thuas ‘Ar chuir tú dath … ar an scaif [stoc] /
ar na lámhainní [miotóga]?’ Iarr ar na daltaí ceisteanna a chur ar a chéile faoi na dathanna a
chuir siad ar na lámhainní agus ar an scaif. Múin dathanna nua más gá.

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘Inis dom / Abair liom cén dath a chuir tusa ar an scaif?’ Iarr ar na daltaí
an leagan seo a úsáid agus iad ag ceistiú a chéile.
 Múin nathanna eile chun cur síos a dhéanamh ar an bpictiúr, e.g. ‘Tá an cailín faoin
scáth fearthainne,’ ‘Tá an scáth báistí os a cionn,’ ‘Tá braonacha báistí [deora fearthainne]
ag titim anuas’ agus mar sin de. Iarr ar dhaltaí aonair labhairt faoin bpictiúr. Meall caint
leanúnach uathu.
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Éadaí
CEACHT 12

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

E ISEAMLÁIRÍ
Tá / Níl báisteach ann. [Tá / Níl sé ag cur fearthainne.]
Tá / Níl cóta báistí [casóg bháistí / froc uisce] / lámhainní [miotóga] / buataisí agamsa inniu.
Tá / Níl sé fuar inniu.

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 27 in Mo Leabharsa
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 11)

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Taispeáin don rang an pictiúr de Nóirín agus í ag féachaint isteach
sa vardrús. Pléigh an pictiúr. Múin an chéad eiseamláir thuas agus pléigh an sórt aimsire atá
léirithe sa phictiúr.
Abair an rann nó seinn an dlúthdhiosca.
ÉADAÍ NÓIRÍN
Tá éadaí ag Nóirín,
Éadaí an-deas,
Éadaí don bháisteach,
Éadaí don teas.
Tá éadaí ag Nóirín,
Éadaí an-deas.
’Bhfuil siad ceart don lá inniu?
Céard é do mheas?

Fiafraigh de na daltaí an gceapann siad gur roghnaigh Nóirín na héadaí is oiriúnaí don sórt
aimsire atá léirithe sa phictiúr. Iarr orthu méar a chur ar na héadaí is oiriúnaí sa vardrús.
An féidir leo iad a ainmniú?
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Múin an dara agus an tríú heiseamláir thuas. Iarr ar na daltaí a insint dá chéile cé acu atá nó
nach bhfuil na héadaí sin atá luaite sa dara heiseamláir acu ar scoil.

F ORLEATHNÚ
 Abair leis na daltaí pictiúr a tharraingt de Nóirín agus í ag caitheamh na n-éadaí is
oiriúnaí don aimsir atá ann inniu. Ansin iarr orthu labhairt faoin bpictiúr. Meall caint
leanúnach uathu.
 Pléigh an aimsir san fhómhar agus sa gheimhreadh i gcomhthéacs cúrsaí éadaí. Múin cuid
de na nathanna seo más gá: ‘Bíonn an aimsir níos fuaire agus bíonn [éadaí níos troime
/ éadaí níos teo / éadach seascair] uainn,’ ‘Bíonn cótaí agus lámhainní [miotóga] orainn
sa chlós,’ ‘Bheimis [Bheadh muid] [préachta / stromptha / caillte / leata / conáilte] gan
chóta, lá fuar.’ Roghnaigh an leagan de réir Ghaeilge an cheantair.
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Éadaí
CEACHT 13

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

E ISEAMLÁIRÍ
Is le Liam an geansaí.
Is le Róisín na stocaí.

Á ISEANNA
●

Leathanach 28 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an rann ‘Éadaí Nóirín’ (Ceacht 12).
Múin na eiseamláirí thuas.
Pléigh éadaí ar le daltaí éagsúla sa rang iad.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Labhair faoi na héadaí agus faoi na páistí atá ar leathanach 28. Iarr
ar na daltaí na línte a leanúint le peann luaidhe chun a fháil amach cé leis na héadaí. Nuair a
bhíonn an obair in Mo Leabharsa críochnaithe acu téigh siar ar na heiseamláirí. Iarr ar dhaltaí
aonair a insint don rang cé leis an geansaí, na stocaí, etc. mar atá sna heiseamláirí.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhalta cur síos ar bhall éadaigh éigin atá sa seomra ranga (ar an dath, ar cé acu
fada nó gearr atá sé agus araile). Lig do na daltaí eile tomhas cén ball éadaigh atá i gceist.
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Éadaí
CEACHT 14

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga i gCeacht 1-13 a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● easpa ábaltachta a léiriú
● ceisteanna a chur

E ISEAMLÁIRÍ
Ní féidir liom [Ní thig liom / Nílim ábalta] mo … a fháil.
An bhfaca aon duine [duine ar bith] mo …?

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 19)
Leathanach 29 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 29.
Abair leis an rang go bhfuil na páistí sa sceitse ag ullmhú le dul amach sa chlós. Ní féidir le
Róisín a caipín a fháil. Abair leo éisteacht go cúramach chun a fháil amach cén dath atá ar an
gcaipín seo. Seinn an dlúthdhiosca.


CÁ

BHFUIL BEARÁD

Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:

RÓISÍN? (Leagan Ultach)

Déanaigí deifre amach sa chlós, a pháistí!
Ní thig liom mo bhearád a fháil! An bhfaca duine ar bith mo bhearád?
Ní fhaca mise é.
Déanaigí deifre, a pháistí!
A mhúinteoir, ní thig liom mo bhearád a fháil!
An bhfaca duine ar bith bearád Róisín?
Ní fhaca mise é.
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Nóirín:
Róisín:
Nóirín:
Róisín:
Nóirín:
Múinteoir:
Páistí:

Cén dath atá air?
Gorm.
Tá bearád gorm ar an urlár.
Ó, sin é! Go raibh maith agat, a Nóirín.
Tá fáilte romhat.
Déanaigí deifre anois, a pháistí!
Maith go leor, a mhúinteoir.


CÁ

BHFUIL CAIPÍN

Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:
Nóirín:
Róisín:
Nóirín:
Róisín:
Nóirín:
Múinteoir:
Leanaí:

RÓISÍN? (Leagan Muimhneach)

Brostaíg amach sa chlós, a leanaí!
Nílim ábalta mo chaipín a fháil! An bhfaca aon duine mo chaipín?
Ní fhaca-sa é.
Brostaíg, a leanaí!
A mhúinteoir, nílim ábalta mo chaipín a fháil!
An bhfaca aon duine caipín Róisín?
Ní fhaca-sa é.
Cén dath atá air?
Gorm.
Tá caipín gorm ar an urlár.
Ó, sin é é! Go raibh maith agat, a Nóirín.
Tá fáilte romhat.
Brostaíg anois, a leanaí!
Maith go leor, a mhúinteoir.


CÁ

BHFUIL CAIPÍN

Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:
Nóirín:
Róisín:
Nóirín:
Róisín:
Nóirín:
Múinteoir:
Gasúir:

RÓISÍN? (Leagan Connachtach)

Déanaigí deifir amach sa gclós, a ghasúir!
Ní féidir liom mo chaipín a fháil! An bhfaca aon duine mo chaipín?
Ní fhaca mise é.
Déanaigí deifir, a ghasúir!
A mhúinteoir, ní féidir liom mo chaipín a fháil!
An bhfaca aon duine caipín Róisín?
Ní fhaca mise é.
Cén dath atá air?
Gorm.
Tá caipín gorm ar an urlár.
Ó, sin é! Go raibh maith agat, a Nóirín.
Tá fáilte romhat.
Déanaigí deifir anois, a ghasúir!
Ceart go leor, a mhúinteoir.
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Dearbhaigh freagra na ceiste thuas.
Múin an chéad eiseamláir thuas. Seinn an dlúthdhiosca arís agus iarr ar na daltaí an
eiseamláir seo a rá in éineacht le Róisín sa sceitse. Déan an rud céanna leis an dara
heiseamláir. Abair leis na daltaí ansin dath gorm a chur ar chaipín Róisín agus an chuid eile
den phictiúr a dhathú.
Nuair a bhíonn éadaí nó fearas scoile imithe amú ar dhaltaí iarr orthu ‘Ní féidir liom [Ní thig
liom / Nílim ábalta] mo … a fháil’ nó ‘An bhfaca aon duine [duine ar bith] mo…?’ a rá.
(Nóta: Téigh siar ar an sceitse in imeacht na seachtaine agus roghnaigh giotaí eile le haithris
de réir riachtanais do ranga féin.)

F ORLEATHNÚ
 Éist leis an sceitse cúpla uair eile. Ansin roghnaigh daltaí le páirteanna Róisín, Liam agus
Nóirín a ghlacadh. Iarr orthu an sceitse a aithris. Glac féin páirt an mhúinteora.
 Múin nathanna a bhaineann le rudaí a bheith caillte, mar shampla, ‘Bhí mo … ar
iarraidh [imithe amú orm / caillte],’ ‘Chaill mé [Chailleas] mo …’ agus araile. Roghnaigh an
leagan de réir Ghaeilge an cheantair.
Iarr ar dhaltaí a insint don rang faoi ócáid ar chaill siad rud éigin. Céard a bhí i gceist?
An bhfuair siad é? Cén áit? Cé a chabhraigh leo? etc.
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Éadaí
CEACHT 15

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

E ISEAMLÁIRÍ
Tá an … trom.
Tá an … éadrom.

Á ISEANNA
●

Leathanach 30 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na héadaí ar leathanach 30.
Múin na heiseamláirí thuas.
Mínigh do na daltaí go bhfuil cuid de na héadaí ar leathanach 30 atá trom agus cuid eile atá
éadrom. Abair leo crián gorm a fháil agus dath gorm a chur ar na héadaí troma. Nuair a
bhíonn sé seo déanta acu abair leo crián dearg a fháil agus dath dearg a chur ar na héadaí
éadroma. Ceistigh na daltaí faoi éadaí atá orthu féin nó atá le feiceáil sa seomra ranga,
i bpictiúir nó i bpóstaeir. An bhfuil siad trom nó éadrom?

F ORLEATHNÚ
 Múin ‘Tá an … níos troime / níos éadroime ná an …’ agus déan comparáid idir bhaill
éadaigh éagsúla. D’fhéadfaí an Ghaeilge a chomhtháthú leis an Matamaitic anseo.
 Múin aidiachtaí eile a bhaineann le héadaí, e.g. ‘Tá geansaí cluthar ar Cháit,’ ‘Caitheann
mo Mhamó sciorta olla,’ ‘Tá bróga nua leathair agam,’ ‘Cuir ort éadach te [seascair]’ agus
mar sin de. Roghnaigh an leagan de réir Ghaeilge an cheantair.
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An Nollaig
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● éisteacht le rann agus é a aithris

E ISEAMLÁIRÍ
Cé atá ann?
…(ainm).
Cad [Céard / Cad é] atá aige / aici?
Peann luaidhe / crián, etc.

Á ISEANNA
●
●

Póstaer de Dhaidí na Nollag
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 12)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an eiseamláir ‘peann luaidhe / crián / leabhar / bosca [bocsa] lóin /
cóipleabhar’ (An Scoil: Ceacht 4).
Múin na heiseamláirí thuas.
Iarr ar dhalta amháin teacht amach agus a dhroim a chasadh leis an rang. Iarr ar dhalta eile
teacht taobh thiar de agus a lámha a chur ar shúile an chéad dalta.
Déarfaidh an chéad dalta ‘Cé atá ann?’ Freagróidh an dara dalta ‘…(ainm)’. Déan amhlaidh
le daltaí eile.
Iarr ar dhalta amháin teacht amach agus a lámha a chur taobh thiar dá dhroim. Cuir rud
éigin isteach ina lámh i ngan fhios don rang. Cuirfidh an rang ceist ‘Cad [Céard / Cad é] atá
aige / aici?’ Freagróidh tú ‘Peann luaidhe / crián, etc.’ Déan amhlaidh le daltaí eile.
D’fhéadfadh dalta d’áit a thógáil.
Pléigh an póstaer leis an rang.
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Múin an rann dóibh ansin. D’fhéadfadh leath an ranga an chéad véarsa a rá agus an leath eile
an dara véarsa.
SAN NIOCLÁS
Fear beag ramhar,
Féasóg bhán,
Clóca dearg,
Mála lán.
Cad ’tá aige?
Sac bréagán!
Cé ’tá ann?
San Nioclás!

F ORLEATHNÚ
 Cum tomhais agus lig do na daltaí tomhas cé atá ann, e.g. ‘Bíonn éide bhán air. Bíonn
steiteascóp ina lámh aige. Cabhraíonn sé leat nuair a bhíonn tú breoite. Cé atá ann?’ nó
‘Bíonn éide dhúghorm air. Bíonn beart litreacha ina lámh aige. Cé atá ann?’ Múin más gá:
‘dochtúir / fear an phoist / feirmeoir / iascaire / siopadóir / múinteoir / píolóta,
etc.’
 Pléigh an póstaer leis an rang. Múin más gá:
Fear ramhar is ea Daidí na Nollag.
Tá féasóg fhada bhán air.
Tá cóta dearg [casóg dhearg] ar Dhaidí na Nollag.
Tá sac [paca / mála] mór bréagán ag Daidí na Nollag.
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An Nollaig
CEACHT 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
Tá Daidí na Nollag / an crann Nollag / na féiríní go deas.

Á ISEANNA
●
●
●

Fótachóip ar chairtchlár as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 130) do gach dalta
Criáin nó pinn luaidhe dhaite
nó
Péint, páipéar nuachta, uisce, scuab, agus bibe / naprún do gach dalta

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an rann ‘San Nioclás’ (Ceacht 1).
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair cárta Nollag do gach dalta. Taispeáin dóibh conas é a fhilleadh. (Cabhraigh leo más
gá.) Tabhair amach an fearas péinteála más péint atá le húsáid. Fad atá na daltaí ag dathú,
gabh timpeall agus labhair leo faoi na pictiúir, e.g. ‘An bhfuil Daidí na Nollag go deas?’
Freagróidh siad ‘Tá / Níl’. Iarr orthu a n-ainm a scríobh taobh istigh den chárta. Is féidir leo
é a chóipeáil ón lipéad atá os a gcomhair ar an mbord. (Cabhraigh leo más gá.) Nuair a
bhíonn críochnaithe acu iarr orthu cur síos ar a bpictiúr, e.g. ‘Tá Daidí na Nollag / an crann
Nollag / na féiríní go deas.’ D’fhéadfaidís na cártaí a thabhairt dá dteaghlach nó dá gcairde.

F ORLEATHNÚ
 Múin leaganacha áitiúla den eiseamláir thuas: ‘Tá Daidí na Nollag go hálainn / go
haoibhinn / gleoite / go hiontach / iontach maith / thar a bheith deas / thar cionn.’
 Pléigh an Nollaig ag baile leis na daltaí. Múin más gá:
Tagann Daidí na Nollag sa [ag an] Nollaig.
Cuireann Mam [Mamaí] / Daid [Daidí] crann Nollag sa ….
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Cuirimid liathróidí daite ar an gcrann Nollag.
Crochaimid ornáidí suas i gcomhair [fá choinne / le haghaidh ] na Nollag.
Tugann Daidí na Nollag scata [go leor / cuid mhór / mórán / an-chuid] rudaí deasa chugainn.
 Iarr ar na daltaí labhairt le Mam / Daid / Mamó / Daideo mar gheall ar an Nollaig nuair
a bhí siadsan óg. B’fhéidir go bhfuil rann / amhrán / scéal Nollag acu a chuirfidís isteach
ar scoil chugat.
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An Nollaig
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● difríochtaí idir dhá phictiúr a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Tá / Níl ... sa phictiúr seo.

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 31 in Mo Leabharsa
Criáin dhaite
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 28)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na difríochtaí a lorg idir an dá phictiúr ar
leathanach 31 agus iarr ar dhalta amháin san am iad a insint don rang, e.g. ‘Tá féirín sa
phictiúr seo. Níl féirín sa phictiúr seo,’ etc.
Iarr orthu ciorcal a chur ar na difríochtaí sa phictiúr ag barr an leathanaigh agus an pictiúr ag
bun an leathanaigh a dhathú.
Múin an t-amhrán seo thíos (fonn: Jingle Bells).
BUALADH BOS
Bualadh bos, bualadh bos,
Bualadh bos go léir!
Tá Daidí na Nollag ag teacht anocht
Anuas an simléar.
Ó, bualadh …

F ORLEATHNÚ
 Labhair mar gheall ar shuíomh na rudaí éagsúla atá sa phictiúr. Múin más gá ‘Tá … in
aice le [ag taobh / taobh le / le hais] … sa chéad phictiúr,’ ‘Tá … taobh thuas de [in airde ar /
os cionn] …,’ agus ‘Tá … taobh thíos de [faoi / faoi bhun] …’.
 Tagair do dhifríochtaí i gcomhthéacsanna eile. Múin más gá ‘Tá mo gheansaí /
mo bhríste [mo threabhsar] / mo stocaí / mo mhála scoile / mo pheann luaidhe /
mo phictiúr difriúil le [éagsúil le] do cheann(sa)’.
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An Nollaig
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a thuiscint agus a leanúint
● mianta a léiriú
● ceisteanna a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
Ar mhaith leat … a fháil ó Dhaidí na Nollag?
Ba mhaith / Níor mhaith.
A Dhaidí na Nollag, ba mhaith [dheas / bhreá] liom teidí / bábóg.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 134) do gach dalta (scríobh ainm
agus seoladh na scoile ag barr an leathanaigh sula ndéanann tú fótachóipeáil air)
Criáin agus pinn luaidhe
Bosca na mbréagán – teidí, liathróid, traein, carr, bábóg, tarracóir, téad scipeála, etc.

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Cuir na bréagáin ar do bhord. Fiafraigh de na daltaí cad ba mhaith leo ó Dhaidí na Nollag,
e.g. ‘Ar mhaith leat bábóg, etc. a fháil ó Dhaidí na Nollag?’ Freagróidh siad ‘Ba mhaith /
Níor mhaith’.
Iarr ar chúpla dalta na litreacha cóipeáilte a thabhairt amach. Abair leis na daltaí a méar
a chur ar rud amháin ba mhaith leo a fháil ó Dhaidí na Nollag (an teidí nó an bhábóg).
Iarr orthu an rud sin a dhathú. Abair leo ansin a n-ainm a scríobh ag bun na bileoige.
Is féidir leo é a chóipeáil ón lipéad atá os a gcomhair ar an mbord. Iarr ar dhaltaí aonair
a litir a ‘léamh’ don rang, e.g. ‘A Dhaidí na Nollag, ba mhaith [dheas / bhreá] liom ….’
D’fhéadfá na litreacha a chur sa phost go dtí Daidí na Nollag ionas go bhfaigheadh na leanaí
freagra uaidh.
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F ORLEATHNÚ
 Cuir na bréagáin ar do bhord. Labhair leis na daltaí faoi na bréagáin ba mhaith leo a fháil
ó Dhaidí na Nollag. Múin más gá ‘Cé acu ab fhearr leat, liathróid nó teidí?’ agus
‘B’fhearr liom …’. Ansin iarr ar na daltaí ceisteanna mar sin a chur ar a chéile maidir leis
na bréagáin is fearr leo.
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Scoil ................................................

A Dhaidí na Nollag,
Ba mhaith liom

Go raibh maith agat

...........................................................

An Nollaig
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga i gCeacht 1-4 a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a thuiscint agus a leanúint
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Cé atá sa bheithilín [sa mhainséar]?
(tuiscint a léiriú)
Tá an Leanbh Íosa / Muire / Iósaef [Seosamh] / bó / asal sa bheithilín [sa mhainséar].

Á ISEANNA
●
●
●
●
●
●

Beithilín agus íomhánna
Fótachóip ar chairtchlár as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 137) do gach dalta
Cipíní líreacáin
Gliú
Criáin nó pinn luaidhe dhaite
nó
Péint, páipéar nuachta, uisce, scuab, agus bibe / naprún do gach dalta

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an rann ‘San Nioclás’ (Ceacht 1).
Téigh siar ar churfá ‘Bualadh Bos’ (Ceacht 3).
Téigh siar ar na heiseamláirí i gCeacht 1 – 4.
Téigh siar ar an eiseamláir ‘Nach deas é!’ (Sa Bhaile: Ceacht 8).
Múin na heiseamláirí thuas.
D’fhéadfá dul siar ar scéal na Nollag. (Beidh sé déanta sa rang Oideachas Reiligiúnach acu.)
Tabhair amach na fótachóipeanna, an gliú, an phéint, etc. Labhair leis na daltaí faoin bpictiúr,
e.g. ‘Cé atá sa bheithilín [sa mhainséar]?’ Freagróidh siad mar atá sna heiseamláirí thuas.
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Iarr ar na daltaí an pictiúr a dhathú. Iarr orthu trí chipín líreacáin an duine a thógáil. Iarr
orthu gliú a chur ar na cipíní líreacáin agus iad a ghreamú san áit chuí. Iarr ar na daltaí cur
síos ar an bpictiúr, e.g. ‘Tá an Leanbh Íosa / Muire / Iósaef [Seosamh] / bó / asal
sa bheithilín. Nach deas é an beithilín!’ Nuair a bheidh na pictiúir tirim croch ar an mballa
iad nó lig do na daltaí iad a thabhairt abhaile.
Cuir an beithilín san fhuinneog, ar chófra nó ar bhord. Fiafraigh de na daltaí cé atá sa
bheithilín. Freagróidh siad mar atá sna heiseamláirí thuas.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí labhairt faoi na dathanna, na héadaí, na daoine agus na rudaí ina bpictiúir
féin. Múin más gá ‘Dath donn atá ar an mBeithilín,’ ‘Gúna gorm atá ar Mhuire,’ ‘Clóca
donn atá ar Sheosamh,’ ‘Níl aon ghruaig ar an Leanbh Íosa,’ ‘Tá an bhó donn,’ ‘Tá an
t-asal liath,’ ‘Tá an tuí sa mhainséar buí’.
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Caitheamh Aimsire
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 ag dul leis an scéal
Leabhar Mór den scéal
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 6)
Bosca na mbréagán – teidí, liathróid, traein, carr, bábóg, tarracóir, téad scipeála, etc.

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an scéal seo.)
Pléigh an póstaer nó clúdach an Leabhair Mhóir leis an rang. Pléigh ainmneacha na mbréagán
sa scéal (Taimín Teidí, Ruairí Róbó, Bláithín Bábóg agus Learaí Leoraí) agus iarr ar dhaltaí iad
a aimsiú sa phictiúr.
Abair leis na daltaí go bhfuil sibh chun éisteacht le scéal faoi na bréagáin thuas. Léigh féin an
scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Taispeáin na pictiúir atá sa Leabhar Mór don rang de réir mar
atá an scéal á léamh.
Stop nuair a deir Taimín Teidí ‘Éist, tá duine éigin [éighinteach / éicint] ag teacht’. An bhfuil
aon tuairim ag na daltaí cé a tháinig isteach?
Críochnaigh an scéal ansin.
Tóg bréagáin éagsúla as an mbosca bréagán. An bhfeiceann na daltaí aon bhréagáin a luaitear
sa scéal? An bhfuil lego agus blocanna sa bhosca? An cuimhin leo ainmneacha na mbréagán a
bhí sa scéal? Léigh an scéal arís. Iarr ar dhalta na bréagáin atá ag caint a thaispeáint de réir
mar a bhíonn an scéal á léamh. (Mura bhfuil na bréagáin áirithe seo agaibh d’fhéadfadh an
dalta iad a thaispeáint ar an bpóstaer.)
Múin ‘Bhí rírá agus ruaille buaille sa seomra [tseomra] ranga’. Spreag na daltaí chun é a rá
in éineacht leat gach uair a thagann sé isteach sa scéal.
Ar an dara lá roghnaigh cuid den scéal chun mím a bhunú air, mar shampla, an tríú halt
a thosaíonn le ‘“Mise an múinteoir,” arsa Bláithín Bábóg’, nó deireadh an scéil (nuair a
thagann an múinteoir isteach).
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F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh daltaí chun drámaíocht a dhéanamh ar na codanna den scéal ina bhfuil
comhrá idir na bréagáin, mar shampla, an argóint idir Bláithín Bábóg agus Taimín Teidí.
D’fhéadfá cuid den scéal a chur abhaile leis na daltaí le deis a thabhairt dá dtuismitheoirí
é a léamh leo.
 Pléigh deireadh an scéil leis an rang. Dé Céadaoin a bhí ann nuair a bhí an rírá sa seomra
ranga. Cén lá a bhí ann lá arna mhárach mar sin? Céard a tharla lá arna mhárach? An
raibh an múinteoir crosta leis an rang? Céard a dúirt sí leo? Céard a bhí le rá ag na daltaí?
Le cabhair na ndaltaí, cum sceitse gearr bunaithe air seo. Múin ceann de na nathanna seo
más gá ‘Bhí / Ní raibh fearg uirthi / bhí sí ar buile / bhí cuthach (dhearg) uirthi /
bhí sí ar mire’ (nó nathanna áitiúla eile).
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RÍRÁ

I

SEOMRA

NA

NAÍONÁN (Leagan Ultach)

Dé Céadaoine a bhí ann. Bhí sé a dó a chlog – in am a ghabháil chun an bhaile. Bhí rírá
agus ruaille buaille sa tseomra ranga.
‘Cuirigí slacht ar an tseomra,’ arsa an múinteoir, ‘agus ansin seasaigí in bhur líne.’
Chuir na páistí slacht ar an tseomra. Ansin sheas siad ina líne agus amach leo. Bhí ciúnas
sa tseomra.
‘Seo linn,’ arsa Bláithín Bábóg. ‘Tá an múinteoir ar shiúl. Tá na páistí ar shiúl. Amach linn
ag déanamh cuideachta.’
‘Amach linn ag déanamh cuideachta,’ arsa na bréagáin uilig.
Léim siad amach as na bocsaí – Bláithín Bábóg, Learaí Leoraí agus Ruairí Róbó. Ach
níor léim Taimín Teidí amach.
‘Fan liomsa,’ arsa Taimín, ‘ní thig liom bogadh. Tá an lego ar mo chosa.’
Thóg Ruairí Róbó an lego as an chosán. Amach le Taimín Teidí.
‘Mise an múinteoir,’ arsa Bláithín Bábóg.
‘Ní tú!’ arsa Taimín Teidí.
‘Is mé!’ arsa Bláithín Bábóg.
‘Ó, ná bígí ag troid,’ arsa Ruairí Róbó. ‘Tá tinneas cinn orm ag éisteacht libh.’
‘Tá mé buartha,’ arsa Bláithín Bábóg le Taimín Teidí. ‘Is tusa an múinteoir mar sin.’
Sheas Taimín Teidí ag an chlár dubh. Shuigh Bláithín Bábóg agus Ruairí Róbó síos. Bhí
siad ag éisteacht le Taimín Teidí. Bhí siad ciúin. Ach cá raibh Learaí Leoraí? Ní raibh sé
ina shuí. Ní raibh sé ag éisteacht le Taimín Teidí. Ní raibh sé ciúin. Bhí sé ag imirt leis an
lego. Plab! Plimp! Pléasc! Bhí lego in achan áit. Bhí an áit bunoscionn. Bhí rírá agus
ruaille buaille sa tseomra ranga!
Bhí Taimín Teidí ar mire.
‘Stad sin, a Learaí!’ ar seisean. ‘Mise an múinteoir. Suigh síos agus bí ag éisteacht liom.’
Ach níor shuigh Learaí síos.
‘Ní maith liom an cluiche sin,’ ar seisean. ‘B’fhearr liom a bheith ag imirt leis an lego.’
Léim Bláithín Bábóg den chathaoir.
‘Ní maith liomsa an cluiche seo ach oiread,’ ar sise. ‘B’fhearr liom a bheith ag imirt leis
na blocanna.’
Agus thosaigh sí ag imirt leis na blocanna. Bhí an áit bunoscionn! Bhí rírá agus ruaille
buaille sa tseomra ranga!
‘Sh! Éist!’ arsa Taimín Teidí. ‘Tá duine éighinteach ag teacht. Sh!’
D’éist na bréagáin. Bhí duine éighinteach ag teacht ceart go leor.
‘Isteach linn sna bocsaí go gasta,’ arsa Bláithín Bábóg.
Léim Bláithín Bábóg isteach sa bhocsa bréagán. Léim Taimín Teidí agus Ruairí Róbó
isteach sa bhocsa bréagán.
‘Fan liomsa!’ arsa Learaí Leoraí. ‘Ní thig liom ….’
Ach díreach ansin d’fhoscail an doras. Agus cé a tháinig isteach? … Sea! … An múinteoir!
D’amharc sí thart.
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‘Tut! Tut! Tut! Tá an áit seo bunoscionn,’ ar sise. ‘Tá bréagáin achan áit.’
Chonaic sí na blocanna. Chaith sí isteach sa bhocsa iad. Chonaic sí an lego agus chaith sí
isteach sa bhocsa é. Ansin chonaic sí Learaí Leoraí agus chaith sí isteach sa bhocsa é!
Bhuail Learaí a chloigeann ar na blocanna.
‘Ó, Ó,’ ar seisean. ‘Mo chloigeann! Ghortaigh tú mo chloigeann!’
Ach níor chuala an múinteoir focal. Bhí sí ag caint léi féin.
‘Tut! Tut! Tut! Tá an áit seo bunoscionn! Tut! Tut! Tut!’


RÍRÁ

I

SEOMRA

NA

NAÍONÁN (Leagan Muimhneach)

An Chéadaoin a bhí ann. Bhí sé a dó a chlog – am dul abhaile. Bhí rírá agus ruaille
buaille sa tseomra ranga.
‘Cuiríg slacht ar an seomra,’ arsa an múinteoir, ‘agus ansan seasaíg i líne.’
Chuir na leanaí slacht ar an seomra. Ansan sheasaíodar i líne agus amach leo. Bhí ciúnas
sa tseomra.
‘Seo linn,’ arsa Bláithín Bábóg. ‘Tá an múinteoir imithe. Tá na leanaí imithe. Amach linn
ag imirt.’
‘Amach linn ag imirt,’ arsa na bréagáin ar fad.
Léimeadar amach as na boscaí – Bláithín Bábóg, Learaí Leoraí agus Ruairí Róbó. Ach
níor léim Taimín Teidí amach.
‘Fanaíg liomsa,’ arsa Taimín, ‘nílim ábalta bogadh. Tá an lego ar mo chosa.’
Thóg Ruairí Róbó an lego as an slí. Amach le Taimín Teidí.
‘Mise an múinteoir,’ arsa Bláithín Bábóg.
‘Ní tú!’ arsa Taimín Teidí.
‘Is mé!’ arsa Bláithín Bábóg.
‘Ó, ná bíg ag bruíon,’ arsa Ruairí Róbó. ‘Tá tinneas cinn orm ag éisteacht libh.’
‘Tá brón orm,’ arsa Bláithín Bábóg le Taimín Teidí. ‘Tusa an múinteoir mar sin.’
Sheas Taimín Teidí ag an gclár dubh. Shuigh Bláithín Bábóg agus Ruairí Róbó síos.
Bhíodar ag éisteacht le Taimín Teidí. Bhíodar ciúin. Ach cá raibh Learaí Leoraí? Ní raibh
sé ina shuí. Ní raibh sé ag éisteacht le Taimín Teidí. Ní raibh sé ciúin. Bhí sé ag imirt leis
an lego. Plab! Plimp! Pléasc! Bhí lego i ngach aon áit. Bhí an áit ina phraisigh. Bhí rírá
agus ruaille buaille sa tseomra ranga!
Bhí Taimín Teidí ar buile.
‘Éirigh as, a Learaí!’ ar seisean. ‘Mise an múinteoir. Suigh síos agus bí ag éisteacht liom.’
Ach níor shuigh Learaí síos.
‘Ní maith liom an cluiche san,’ ar seisean. ‘B’fhearr liom a bheith ag imirt leis an lego.’
Léim Bláithín Bábóg den gcathaoir.
‘Ní maith liomsa an cluiche so ach an oiread,’ ar sise. ‘B’fhearr liom a bheith ag imirt leis
na blocanna.’
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Agus thosaigh sí ag imirt leis na blocanna. Bhí an áit ina phraisigh! Bhí rírá agus ruaille
buaille sa tseomra ranga!
‘Sh! Éist!’ arsa Taimín Teidí. ‘Tá duine éigin ag teacht. Sh! Sh!’
D’éist na bréagáin. Bhí duine éigin ag teacht ceart go leor.
‘Isteach linn sna boscaí anois díreach,’ arsa Bláithín Bábóg.
Léim Bláithín Bábóg isteach sa bhosca bréagán. Léim Taimín Teidí agus Ruairí Róbó
isteach sa bhosca bréagán.
‘Fanaíg liomsa,’ arsa Learaí Leoraí. ‘Nílim ábalta ….’
Ach díreach ansan d’oscail an doras. Agus cé a tháinig isteach? … Sea! … An múinteoir!
D’fhéach sí timpeall uirthi féin.
‘Tut! Tut! Tut! Tá an áit seo ina phraisigh,’ ar sise. ‘Tá bréagáin i ngach aon áit.’
Chonaic sí na blocanna. Chaith sí isteach sa bhosca iad. Chonaic sí an lego agus chaith sí
isteach sa bhosca é. Ansan chonaic sí Learaí Leoraí agus chaith sí isteach sa bhosca é!
Bhuail Learaí a cheann ar na blocanna.
‘Ó, Ó,’ ar seisean. ‘Mo cheann! Ghoirtís mo cheann!’
Ach níor chuala an múinteoir focal. Bhí sí ag caint léi féin.
‘Tut! Tut! Tut! Tá an áit seo ina phraisigh! Tut! Tut! Tut!’


RÍRÁ

I

SEOMRA

NA

NAÍONÁN (Leagan Connachtach)

Céadaoin a bhí ann. Bhí sé a dó a chlog – in am a ghabháil abhaile. Bhí rírá agus ruaille
buaille sa seomra ranga.
‘Cuirigí slacht ar an seomra,’ arsa an múinteoir, ‘agus ansin seasaigí i líne.’
Chuir na gasúir slacht ar an seomra. Ansin sheas siad i líne agus amach leo. Bhí ciúnas sa
seomra.
‘Seo linn,’ arsa Bláithín Bábóg. ‘Tá an múinteoir imithe. Tá na gasúir imithe. Amach linn
ag spraoi.’
‘Amach linn ag spraoi,’ arsa na bréagáin ar fad.
Léim siad amach as na boscaí – Bláithín Bábóg, Learaí Leoraí agus Ruairí Róbó. Ach
níor léim Taimín Teidí amach.
‘Fan liomsa,’ arsa Taimín, ‘ní féidir liom corraí. Tá an lego ar mo chosa.’
Thóg Ruairí Róbó an lego as an mbealach. Amach le Taimín Teidí.
‘Mise an múinteoir,’ arsa Bláithín Bábóg.
‘Ní tú!’ arsa Taimín Teidí.
‘Is mé!’ arsa Bláithín Bábóg.
‘Ó, ná bígí ag troid,’ arsa Ruairí Róbó. ‘Tá tinneas cinn orm ag éisteacht libh.’
‘Tá brón orm,’ arsa Bláithín Bábóg le Taimín Teidí. ‘Tusa an múinteoir mar sin.’
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Sheas Taimín Teidí ag an gclár dubh. Shuigh Bláithín Bábóg agus Ruairí Róbó síos. Bhí
siad ag éisteacht le Taimín Teidí. Bhí siad ciúin. Ach cá raibh Learaí Leoraí? Ní raibh sé
ina shuí. Ní raibh sé ag éisteacht le Taimín Teidí. Ní raibh sé ciúin. Bhí sé ag spraoi leis
an lego. Plab! Plimp! Pléasc! Bhí lego chuile áit aige. Bhí an áit ina chiseach. Bhí rírá
agus ruaille buaille sa seomra ranga!
Bhí Taimín Teidí ar buile.
‘Éirigh as, a Learaí!’ ar seisean. ‘Mise an múinteoir. Suigh síos is bí ag éisteacht liom.’
Ach níor shuigh Learaí síos.
‘Ní maith liom an cluiche sin,’ ar seisean. ‘B’fhearr liomsa a bheith ag spraoi leis an lego.’
Léim Bláithín Bábóg as an gcathaoir.
‘Ní maith liomsa an cluiche seo ach an oiread,’ ar sise. ‘B’fhearr liomsa a bheith ag spraoi
leis na blocanna.’
Agus thosaigh sí ag spraoi leis na blocanna. Bhí an áit ina chiseach! Bhí rírá agus ruaille
buaille sa seomra ranga!
‘Sh! Éist!’ arsa Taimín Teidí. ‘Tá duine éicint ag teacht. Sh! Sh!’
D’éist na bréagáin. Bhí duine éicint ag teacht ceart go leor.
‘Isteach linn sna boscaí go beo,’ arsa Bláithín Bábóg.
Léim Bláithín Bábóg isteach sa mbosca bréagán. Léim Taimín Teidí agus Ruairí Róbó
isteach sa mbosca bréagán.
‘Fan liomsa,’ arsa Learaí Leoraí. ‘Ní féidir liom ….’
Ach díreach ansin d’oscail an doras. Agus cé a tháinig isteach? … Sea! … An múinteoir!
Bhreathnaigh sí thart.
‘Tut! Tut! Tut! Tá an áit seo ina chiseach,’ ar sise. ‘Tá bréagáin chuile áit.’
Chonaic sí na blocanna. Chaith sí isteach sa mbosca iad. Chonaic sí an lego agus chaith sí
isteach sa mbosca é. Ansin chonaic sí Learaí Leoraí agus chaith sí isteach sa mbosca é!
Bhuail Learaí a chloigeann ar na blocanna.
‘Ó, Ó,’ ar seisean. ‘Mo chloigeann! Ghortaigh tú mo chloigeann!’
Ach níor airigh an múinteoir focal. Bhí sí ag caint léi féin.
‘Tut! Tut! Tut! Tá an áit seo ina chiseach! Tut! Tut! Tut!’
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
Céard [Cad] é seo?
Traein / teileafón / carr, etc.

Á ISEANNA
●

Bosca na mbréagán – teidí, liathróid, traein, carr, bábóg, tarracóir, téad scipeála, etc.

(Nóta: Úsáid na bréagáin a mbíonn na daltaí ag súgradh leo sa seomra ranga. Samplaí atá sa
liosta thuas.)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas (féach Nóta).
Déan mím, ag déanamh aithrise duit ar na fuaimeanna nó ar na gluaiseachtaí a dhéanann na
bréagáin éagsúla, agus fiafraigh de na daltaí ‘Céard [Cad] é seo?’ Tomhaisfidh siad,
e.g. ‘traein, etc?’ Lig do dhalta d’áit féin a ghlacadh ansin ag déanamh na míme agus ag cur
na ceiste ar dhaltaí eile.

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘An carr é? [An carr atá ann?] Sea / Ní hea’. Imir an cluiche thuas leis an
struchtúr seo in ionad na heiseamláire atá thuas.
 Déan rangú ar bhréagáin an tseomra ranga de réir na ndathanna atá orthu.
 Déan cur síos simplí ar bhréagán éigin, mar shampla, ‘Tá sé dearg agus tá ceithre roth
faoi.’ Lig do na daltaí tomhas cén bréagán atá i gceist agat.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● rogha a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
Is fearr liomsa an tarracóir / an cairrín.

Á ISEANNA
●
●
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 13)
Leathanach 32 in Mo Leabharsa
Bosca na mbréagán – teidí, liathróid, traein, carr, bábóg, tarracóir, téad scipeála, etc.

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 32. Cé mhéad bréagán atá ann?
Comhair na bréagáin agus ainmnigh iad. Abair an rann nó seinn an dlúthdhiosca.
AN TARRACÓIR
Bím ag imirt leis an tarracóir,
Agus leis an gcairrín buí.
Bím ag imirt leis an tarracóir,
Agus leis an mbus mór groí.
Ach is fearr liom féin an tarracóir,
Ná an bus ná an cairrín buí.
Is fearr liom go mór an tarracóir,
Níl aon amhras faoi.

Pléigh na bréagáin a luaitear sa rann.
Múin an eiseamláir thuas.
Abair nó seinn an rann arís. An bhfuil a fhios ag na daltaí cén bréagán is fearr leis an bpáiste
sa rann?
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Téigh siar ar an eiseamláir. Iarr ar na daltaí an bréagán is fearr leo féin a roghnú as na
bréagáin atá sa phictiúr. Déarfaidh siad, mar shampla, ‘Is fearr liomsa an tarracóir.’
Téigh siar ar an stór focal a múineadh i gCeacht 2. Roghnaigh bréagáin a úsáideadh sa
cheacht sin agus tabhair dhá cheann an duine do dhaltaí éagsúla. Ceistigh iad chun a fháil
amach cén ceann de na bréagáin sin is fearr leo. Freagróidh siad mar atá san eiseamláir. Ansin
abair leo dath a chur ar an mbréagán is fearr leo sa phictiúr ar leathanach 32.

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘Is fearr liomsa an … ná an …’. Iarr ar na daltaí rogha a dhéanamh idir
dhá bhréagán.
 Cuir roinnt bréagán ar do bhord. Tabhair ceathrar daltaí os comhair an ranga. Fiafraigh de
gach duine acu (duine ar dhuine) cén bréagán is fearr leis féin. (Rogha amháin a bheidh
ag gach dalta.) Freagróidh siad mar atá san eiseamláir. Caithfidh na daltaí eile sa rang
éisteacht go cúramach leo agus ansin rogha an cheathrair a thabhairt chun cuimhne, mar
shampla, ‘Dúirt Séamus gur fearr leis an tarracóir. Dúirt Bríd gur fearr léi an
liathróid.’
 An bhfuil bréagáin acu a n-imríonn siad leo gach uile lá? An bhfuil bréagáin eile nach
dtaitníonn leo? Céard faoi na bréagáin a fuair siad don Nollaig? Cén ceann is fearr leo?
Múin leaganacha eile ar nós ‘Taitníonn mo … go mór [thar cionn / thar barr] liom ach ní
thaitníonn … liom. Is breá liom mo …’ Roghnaigh an leagan de réir Ghaeilge an
cheantair.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuil …(bréagán) agatsa, a …(ainm)?
Tá / Níl.

Á ISEANNA
●

Bosca na mbréagán – teidí, liathróid, traein, carr, bábóg, tarracóir, téad scipeála, etc.

(Nóta: Úsáid na bréagáin a mbíonn na daltaí ag súgradh leo sa seomra ranga. Samplaí atá sa
liosta thuas.)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Cuir bréagáin éagsúla ar do bhord. Pléigh na bréagáin leis na daltaí. Tabhair cúigear daltaí os
comhair an ranga. Abair leis an gcuid eile a súile a dhúnadh. Abair le gach duine sa ghrúpa
atá ag do bhord bréagán amháin a thógáil i ngan fhios don rang agus a chur taobh thiar dá
dhroim. Ceistíodh an rang an grúpa chun a fháil amach cén bréagán atá ag gach duine acu.
Bainidís úsáid as na heiseamláirí thuas.

F ORLEATHNÚ
 Bíodh dhá bhréagán ann do gach dalta atá os comhair an ranga chun an cluiche thuas a
dhéanamh níos deacra.
 Múin stór focal eile a bhaineann le bréagáin, mar shampla, ‘Tá ríomhaire / leantóir /
tochaltóir / smidiú / cluiche ríomhaire / foireann tae / seodra bábóige agamsa.’
Ceistíodh na daltaí a chéile faoi na bréagáin atá acu sa bhaile. Dírigh aird na ndaltaí
ar an Tuiseal Gairmeach, e.g. ‘An bhfuil … agatsa, a Sheáin / a Cháit’, agus iad ag ceistiú
a chéile.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● cluiche a imirt agus rann á aithris

Á ISEANNA
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 14)

C UR C HUIGE
Múin an rann seo sa chlós nó sa halla. Mínigh do na daltaí go bhfuil an cat sa tóir ar an luch.
AN TEO TEO
Rith sé amach an teo teo,
Rith sé isteach an teo teo.
Tháinig rí na gceithre gcos,
Is sciob sé leis an teo teo.

Cuir na daltaí i bhfáinne agus iad i ngreim láimhe ar a chéile. Abair leo na lámha a ardú chun
go mbeidh bearnaí móra eatarthu. Roghnaigh beirt daltaí (‘cat’ agus ‘luch’). Bíodh an luch
ina seasamh istigh i lár an fháinne ar dtús. Bíodh an cat taobh amuigh. Iarr ar na daltaí eile
an rann thuas a rá a fhad is a bhíonn an fiach ar siúl. Caithfidh an cat rith trí na bearnaí
céanna ar rith an luch tríothu. Nuair a bheireann an cat ar an luch roghnaigh beirt eile.

F ORLEATHNÚ
 Múin nathanna a bheadh úsáideach ag na daltaí agus iad ag imirt an chluiche seo sa
chlós, mar shampla, ‘Ardaigh do chuid lámh níos airde, a …(ainm),’ ‘Níl na bearnaí sách
mór [mór go leor],’ ‘Thit …(ainm), a mhúinteoir,’ ‘Inseoidh mise don mhúinteoir ort,’
‘Mise an chéad duine eile,’ agus araile. (Éist leis na daltaí agus iad ag imirt agus cuir leis
an liosta seo. Tabhair deiseanna breise mar ‘chat’ agus mar ‘luch’ do na daltaí a úsáideann
na nathanna atá múinte agat don rang.)
 Múin an dara véarsa den rann:
Siúd isteach an teo teo,
Siúd amach an teo teo.
Féach ar rí na gceithre chos,
Is sciobfaidh sé an teo teo.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● cuireadh a thabhairt
● duine a rialú agus a smachtú
● leithscéal a ghabháil

E ISEAMLÁIRÍ
Ar mhaith leat imirt liom, a Liam?
[Is mise / Is mé / Ní tusa / Ní tú [Ní thú]] [an cat / an luch / an chéad duine eile].
Tá brón orm! [Tá mé buartha!]

Á ISEANNA
●

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

C UR C HUIGE
Abair leis na daltaí go bhfuil Róisín agus Liam amuigh sa chlós ag am lóin. Iarr orthu
éisteacht leis an gcomhrá chun a fháil amach cén cluiche atá an bheirt a imirt. Seinn
an dlúthdhiosca.


CLUICHE ‘CAT

AGUS

LUCHÓG’ (Leagan Ultach)

Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:
Róisín:
Liam:

Ar mhaith leat imirt liom, a Liam?
Ba mhaith. Cad é a imreoidh muid?
Cat agus luchóg.
Maith go leor. Is mise an cat.
Ní tú!
Is mé!
Ní tú!
Ná bígí ag troid, a pháistí!
Tá mé buartha, a Róisín. Is tusa an cat mar sin.
Go raibh maith agat, a Liam.
Seo linn, gheobhaidh muid an dream eile.
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CLUICHE ‘AN

CAT IS AN

Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:
Róisín:
Liam:

LUCH’ (Leagan Muimhneach)

Ar mhaith leat imirt liom, a Liam?
Ba mhaith. Cad a imreoimid?
An cat is an luch.
Maith go leor. Mise an cat.
Ní tú!
Is mé!
Ní tú!
Ná bíg ag bruíon, a leanaí!
Tá brón orm, a Róisín. Is tusa an cat mar sin.
Go raibh maith agat, a Liam.
Seo linn, gheobhaimid na daoine eile.



CLUICHE ‘CAT

AGUS

LUCH’ (Leagan Connachtach)

Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Liam:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:
Róisín:
Liam:

Ar mhaith leat imirt liom, a Liam?
Ba mhaith. Céard a imreos muid?
Cat agus luch.
Ceart go leor. Is mise an cat.
Ní tú!
Is mé!
Ní tú!
Ná bígí ag troid, a ghasúir!
Tá brón orm, a Róisín. Is tusa an cat mar sin.
Go raibh maith agat, a Liam.
Seo linn, gheobhaidh muid an dream eile.

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas.
Múin na heiseamláirí thuas.
Iarr ar na daltaí na heiseamláirí a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca.
Téigh siar ar an sceitse i rith na seachtaine agus cleacht ‘Is mise an cat,’ ‘Ní tú [thú] / Is mé
…’ agus nathanna eile as an sceitse chun go mbeidh na daltaí in ann cuid den teanga seo a
úsáid go cumarsáideach le chéile sa rang agus sa chlós. Bain úsáid astu i gcomhthéacsanna
eile ansin, mar shampla, ‘(Is) mise an chéad duine a bhí ar scoil / a bhí críochnaithe.’

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh beirteanna chun an sceitse a léiriú don rang. Glac féin páirt an mhúinteora.
 Stop an dlúthdhiosca tar éis don mhúinteoir sa sceitse ‘Ná bígí ag troid [ag bruíon]’ a rá.
Abair leis an rang gur thosaigh an bheirt ag cur milleáin ar a chéile maidir leis an
easaontas. Pléigh an argóint a tharlódh eatarthu ansin agus bunaigh sceitse nua air.
Lig do ghrúpaí daltaí an leagan nua seo a léiriú don rang.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh

Á ISEANNA
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 29)
Leathanach 33 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 33. Taispeáin do na daltaí
an páiste ag luascadh ar an luascán agus abair leo go bhfuil siad chun amhrán faoi luascán
a fhoghlaim.
Seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán.
AN LUASCÁN
Suas is anuas ar an luascán,
Ag luascadh liom anonn is anall.
Fal la la la la la la,
Fal la la la la la la.
Suas is anuas agus suas go hard
’S tiocfaidh mé anuas ar ball.
Fal la, etc.
Éiníní beaga ag ceol san aer
’S coinín beag ag rith sa bhféar.
Fal la, etc.
Cearc agus sicín, lacha ’s gé;
Nach deas an luascadh thuas sa spéir?
Fal la, etc.

Abair leis na daltaí an pictiúr ar leathanach 33 a dhathú.
Nuair a bhíonn an t-amhrán foghlamtha ag an rang tabhair na daltaí chuig luascán sa
chomharsanacht agus iarr orthu an t-amhrán a chasadh agus dalta ar an luascán. Cuir cóip
den amhrán abhaile chuig na tuismitheoirí agus iarr orthu na daltaí a ghríosadh lena chasadh
agus iad ag luascadh ar a luascán féin sa bhaile.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 8

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

E ISEAMLÁIRÍ
Chuir mé [Chuireas] / mise dath … ar an luascán.
Chuir mé [Chuireas] / mise dath … ar an sleamhnán.
Cén dath a chuir tú [a chuiris] / tusa ar an …?

Á ISEANNA
●
●

Póstaer d’fhaiche imeartha
Leathanach 34 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer leis an rang. Labhair leo faoi na luascáin agus faoi na sleamhnáin ar a
mbíonn siad féin ag spraoi.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na spotaí a cheangal chun an pictiúr ar leathanach
34 a chríochnú. Abair leo an pictiúr a dhathú ansin.
Nuair a bhíonn críochnaithe acu múin na heiseamláirí thuas.
Pléigh leis na daltaí na dathanna a chuir siad ar an bpictiúr. Déarfaidh dalta amháin, mar
shampla, ‘Chuir mise [Chuireas-sa] dath gorm ar an luascán agus dath buí ar an sleamhnán.’
Ceistíodh na daltaí a chéile freisin mar atá sa tríú heiseamláir.

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh daltaí chun cur síos don rang ar fhaiche imeartha a bhfuil eolas acu air.
An bhfuil sé cóngarach dá dteach féin nó in áit éigin ina raibh siad ar saoire? Múin na
hainmneacha Gaeilge ar an trealamh a bhíonn i bhfaiche imeartha, mar shampla,
‘bac-chúrsa / fráma dreapadóireachta, etc.’
 Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt díobh féin agus iad ag súgradh i bhfaiche imeartha.
Múin más gá ‘Is féidir sleamhnú ar an sleamhnán / luascadh ar an luascán / dreapadh
ar an bhfráma dreapadóireachta’. Nuair a bheidh an pictiúr críochnaithe acu lig dóibh
cur síos ar a bhfuil ag tarlú ina bpictiúr féin, mar shampla, ‘Seo mise ag luascadh /
ag dreapadóireacht’ agus araile.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris

Á ISEANNA
●
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 15)
Crandaí bogadaí [Suí sá]

C UR C HUIGE
Múin an rann seo thíos. Déan geáitsí agus gluaiseachtaí oiriúnacha a fhad is a bhíonn an rann
á rá.
SUAS SÍOS
Suas, síos, suas arís,
Mise agus tusa agus mise arís.
Suas, síos, suas arís,
Mise agus tusa agus mise arís.

Tabhair beirt os comhair an ranga. Iarr orthu aithris a dhéanamh ar do chuid geáitsí agus
gluaiseachtaí a fhad is a bhíonn an chuid eile den rang ag rá an rainn. Ansin cuir na daltaí ar
fad i bhfáinne agus abair leo an rann a rá agus na geáitsí agus na gluaiseachtaí á ndéanamh acu.
Má tá crandaí bogadaí sa scoil bain úsáid as nuair a bhíonn an rann foghlamtha ag na daltaí.
Mura bhfuil, spreag iad chun an rann a úsáid ar shlite eile sa chlós, mar shampla, beirt
i ngreim láimhe ar a chéile agus iad ag dul suas agus síos gach re seal.

F ORLEATHNÚ
 Múin leagan níos deacra den rann thuas:
Anuas, aníos,
Suas, síos.
Coinnigh do ghreim,
Nó titfidh tú síos.
Anonn, anall,
Thiar is thall.
Mise ar barr,
Is tusa ar lár.

 Bain úsáid as ‘anuas’ agus ‘aníos’ i gcomhthéacsanna eile.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 10

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

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuil [an liathróid / an bád / an téad scipeála / an bhábóg] (curtha) i bhfolach?
Tá / Níl.

Á ISEANNA
●

●

Leathanach 35 in Mo Leabharsa
(Tá na bréagáin seo i bhfolach: liathróid, bád, bábóg, téad scipeála agus bus.
Níl na bréagáin seo i bhfolach: teidí agus leoraí.)
Bosca na mbréagán – teidí, liathróid, traein, carr, bábóg, tarracóir, téad scipeála, etc.

C UR C HUIGE
Téigh siar ar Cheacht 3 agus ar Cheacht 4.
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Mínigh don rang go bhfuil bréagáin i bhfolach sa phictiúr ar
leathanach 35. An féidir leo iad a aimsiú? Iarr orthu ciorcal a chur timpeall ar na bréagáin
atá i bhfolach.
Nuair a bhíonn na bréagáin aimsithe ag na daltaí ceistigh iad maidir leis na torthaí.
Roghnaigh dath amháin le cur ar na bréagáin atá i bhfolach agus dath eile le cur ar na
bréagáin nach bhfuil i bhfolach (nó lig don rang na dathanna a roghnú) agus tabhair
treoracha maidir leis an dathú. Iarr ar na daltaí na bréagáin atá i bhfolach sa phictiúr a
ainmniú, gan breathnú ar an bpictiúr. Cé mhéad ceann is cuimhin leo?
Iarr ar na daltaí a gcuid súl a dhúnadh. Cuir ceann amháin de bhréagáin an ranga i bhfolach.
Ansin ceistíodh an rang tú chun a fháil amach céard atá curtha i bhfolach agat, e.g. ‘An
bhfuil an bhábóg (curtha) i bhfolach?’ Lig do dhaltaí bréagáin a chur i bhfolach freisin.
Ceistíodh daltaí eile iad.
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí a insint duit cén áit go díreach a bhfuil na bréagáin i bhfolach sa phictiúr.
Múin más gá ‘Tá an … [faoin … / taobh thiar den … / ar chúl an … / os cionn an …
/ os comhair an … / os coinne an … / ar aghaidh an … / thuas ar an … / sa …]’.
Ansin fiafraigh díobh cá raibh na bréagáin a chuir tú féin i bhfolach sa seomra ranga.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 11

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● daoine a eagrú chun cluiche a imirt

E ISEAMLÁIRÍ
Téigí i bhfolach.
A haon, a dó, … a deich.
Tá mé [Táim] ag teacht.
Tá tú i ngreim agam. [Tá beirthe ort. / Tá greim ort. / Tá tú ceapaithe. / Tá tú agam.]

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá ar a laghad a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Múin na heiseamláirí thuas.
Mínigh an cluiche ‘folach bíog’ do na daltaí. Má bhíonn sé á imirt acu cheana féin abair leo
go bhfuil sibh chun é a imirt anois agus Gaeilge á labhairt agaibh. Imir an cluiche leis na
daltaí agus tú féin i do thóraí go dtí go mbíonn taithí acu ar an teanga.
Déan cleachtadh ar na heiseamláirí arís sa rang. Gríosaigh na daltaí chun folach bíog a imirt
agus na heiseamláirí á n-úsáid acu ag féastaí lá breithe, etc. (Pléigh é seo leis na tuismitheoirí
agus cuir na nathanna ar fáil dóibh más gá.)

F ORLEATHNÚ
 Múin nathanna eile a bheadh úsáideach sa chluiche thuas, mar shampla:
Mise an tóraí, sibhse na folachánaithe.
Ní bhfuair mise [Ní bhfuaireas-sa] seans [deis / faill] (a bheith i mo thóraí).
Tá mise ag iarraidh [Teastaíonn uaimse] a bheith i mo thóraí.
Níl a fhios agam cá bhfuil Bríd i bhfolach.
Bhí [folachas maith / áit fholaigh mhaith] ag Séamas.
Caithfidh tú áit níos fearr a fháil.
Roghnaigh an leagan de réir Ghaeilge an cheantair.
 Éist leis na daltaí agus iad ag súgradh sa chlós agus sa seomra ranga chun a fháil amach
céard iad na nathanna caidrimh shóisialta agus eagrú cluichí atá uathu i nGaeilge. Múin
na nathanna sin i bhfoirm cluiche teanga nó sceitse. (Úsáid nathanna áitiúla nuair is ann
dóibh.) Is fiú comhoibriú na dtuismitheoirí a iarraidh chun teacht ar nathanna áitiúla a
bhaineann le cluichí agus le súgradh. D’fhéadfá liosta de na nathanna seo (nó na
nathanna thuas) a chur abhaile agus iarraidh ar na tuismitheoirí iad a chleachtadh lena
gcuid páistí mar chuid den obair bhaile.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 12

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris

Á ISEANNA
●
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 16)
Leathanach 36 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Cuir an rann in oiriúint do Ghaeilge an cheantair más mian leat.)
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 36. Mínigh do na daltaí go bhfuil
an fear sa phictiúr ag rá an rainn thíos chun an páiste a chur a chodladh.
Abair an rann nó seinn an dlúthdhiosca.
BEIDH SÉ MÓR
Beidh sé mór, mór,
Beidh sé mór amárach.
Beidh sé mór, mór,
Is ar ndóigh mór is fearr é.
Ó, níor dhein sé rince,
Ó, níor dhein sé gáire.
Ó, níor dhein sé rince,
Ach déanfaidh sé rince amárach.

Tabhair dalta os comhair an ranga. Taispeáin dó conas é féin a dhéanamh chomh beag agus
is féidir (amhail is dá mba naíonán é, mar atá sa phictiúr). Abair leis a bheith ‘ag fás’ agus
an chéad véarsa á rá ag na daltaí eile. Iarr air rince a dhéanamh ag deireadh an dara véarsa.
Déan amhlaidh le daltaí eile. (Cuir an focal ‘sí’ in áit ‘sé’ más cailín atá os comhair an ranga.)

F ORLEATHNÚ
 Tabhair málaí pónairí do na daltaí. Abair leo na málaí a chaitheamh san aer (ag teacht le
rithim an rainn) agus iarracht a dhéanamh breith orthu arís. Lig dóibh tomhas ar dtús cá
dtitfidh na málaí, mar shampla, ‘Titfidh sé isteach i mo lámh,’ ‘Titfidh sé ar an urlár.’
(D’fhéadfaidís é seo a dhéanamh sa chlós nuair a bhíonn an rann ar eolas acu.)
 Tabhair beirt daltaí os comhair a chéile agus mála pónairí amháin acu. Iarr orthu an mála
a chaitheamh chuig a chéile gan ligean dó titim agus an rann á rá acu.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 13

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● treoshuíomh deas-clé a thuiscint

E ISEAMLÁIRÍ
Tá an bus dearg agus an bus gorm ag dul an treo [an bealach] céanna.
Níl an bus buí ag dul an treo [bealach] céanna (leo).

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 37 in Mo Leabharsa
Crián buí do gach dalta

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na pictiúir ar leathanach 37. Téigh siar ar Cheacht 2. Abair
leis na daltaí go bhfuil bréagán amháin ar gach líne ag dul an treo mícheart. Pléigh an chéad
líne, mar shampla, ‘Sin bus dearg agus seo bus gorm. Tá an bus gorm agus an bus dearg
ag dul an treo [bealach] céanna. Ach, níl an bus buí ag dul an treo [bealach] céanna (leo).
Cuirfimid ciorcal timpeall ar an mbus buí.’ Lig do na daltaí an ghníomhaíocht a chríochnú
leo féin.
Múin na heiseamláirí thuas.
Nuair a bhíonn an obair críochnaithe ag na daltaí iarr orthu cur síos ar an toradh, mar atá
sna heiseamláirí.

F ORLEATHNÚ
 Úsáid bréagáin an tseomra ranga agus iarr ar na daltaí bréagáin éagsúla a chur ag
gluaiseacht ar dheis agus ar chlé. Múin más gá ‘Tá an carr seo iompaithe [casta /
tiontaithe] ar chlé. Tá an bád seo iompaithe [casta / tiontaithe] ar dheis.’
 Múin ‘Tá an bhábóg ag dul [ag gabháil] siar / soir’ (má tá na treonna seo úsáideach ag na
daltaí ina dtimpeallacht féin). Iarr orthu na bréagáin a chur ag gluaiseacht mar atá thuas
agus cur síos ar a bhfuil ag tarlú.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 14

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga a múineadh go dtí seo a dhaingniú

Á ISEANNA
●
●
●

Póstaer ag dul leis an scéal (as Ceacht 1)
Leabhar Mór den scéal (as Ceacht 1)
An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 6)

C UR C HUIGE
Léigh an scéal ‘Rírá i Seomra na Naíonán’ arís. Dírigh ar an teanga sa scéal a bheadh
úsáideach ag na daltaí agus iad ag súgradh, mar shampla:
‘Seo linn! Tá an múinteoir imithe [ar shiúl]. Amach linn ag spraoi [ag imirt / ag déanamh
cuideachta],’ agus ‘Fan [Fanaíg] liomsa!’ (Alt 2)
‘Éirigh as [Stad sin]! Mise an múinteoir,’ ‘Ní maith liom an cluiche sin [san],’ agus ‘B’fhearr
liom a bheith ag imirt [ag spraoi] leis na blocanna.’ (Alt 5)
‘Bhuail sé a chloigeann [cheann] ar na blocanna. Ghortaigh tú [Ghoirtís] mo chloigeann
[cheann]!’ agus ‘Tá an áit seo ina chiseach [ina phraisigh/bunoscionn].’ (Alt 7)
Múin na nathanna sin i bhfoirm sceitse (bunaithe ar an scéal). Léigh an scéal arís agus iarr ar
na daltaí na nathanna atá múinte agat dóibh a rá in éineacht leat nuair a thagann siad isteach
sa scéal. Bain úsáid astu i gcomhthéacsanna eile ansin, mar shampla, ‘B’fhearr liom a bheith
ag imirt sa chlós,’ ‘Ghortaigh … mé,’ ‘Ghortaigh … mo lámh,’ etc.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí an scéal a insint ina gcuid focal féin.
 Pléigh timpistí a tharlaíonn agus páistí ag imirt. Iarr ar dhaltaí cur síos ar thimpiste a
tharla dóibh féin. Múin más gá ‘Thit mé ar an …,’ ‘Bhuail mé mo … ar an …,’ agus
‘Ghortaigh mé mo …’.
 Pléigh an tsábháilteacht i gclós na scoile leis an rang.
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Caitheamh Aimsire
CEACHT 15

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

E ISEAMLÁIRÍ
Thóg sé / sí mo liathróid uaim. [Bhain sé / sí mo liathróid díom.]

Á ISEANNA
●

Bosca na mbréagán – teidí, liathróid, traein, carr, bábóg, tarracóir, téad scipeála, etc.

C UR C HUIGE
(Nóta: D’fhéadfá dhá lá a chaitheamh leis an gceacht seo agus an dara cluiche cainte a
fhágáil go dtí lá eile.)
Féach chuige go bhfuil na daltaí in ann na bréagáin atá sa seomra ranga agaibh a ainmniú.
Múin an eiseamláir thuas.
Roghnaigh dalta le teacht os comhair an ranga. Tabhair cúig bhréagán dó. Pléigh na bréagáin
leis an rang agus comhair iad. Abair leis an dalta atá os comhair an ranga a shúile a dhúnadh
(nó cuir púicín air). Roghnaigh an dara dalta ón rang. Iarr air seo bréagán amháin a thógáil
ón duine atá os comhair an ranga agus é a chur i bhfolach taobh thiar dá dhroim. Abair leis
an gcéad dalta a shúile a oscailt agus a rá cén bréagán a thóg an dalta eile uaidh. Déarfaidh
sé, mar shampla, ‘Thóg sé / sí mo liathróid uaim. [Bhain sé / sí mo liathróid díom.]’ Déan
amhlaidh le beirteanna eile.
Mar dhaingniú ar théamaí eile a múineadh cheana, cuir rudaí eile in áit na mbréagán, mar
shampla, fearas scoile agus imir an cluiche thuas arís.
Níos déanaí sa tseachtain téigh siar ar an eiseamláir thuas. Téigh siar freisin ar ‘Ní féidir liom
[Ní thig liom / Nílim ábalta] mo … a fháil’ (Éadaí: Ceacht 14). Tabhair dalta os comhair an
ranga agus cuir púicín air mar atá thuas. Iarr ar dhalta eile bréagán amháin a thógáil ón té
a bhfuil an púicín air. (Ná luaigh ainm an dalta seo.) Suíodh an dalta a thóg an bréagán síos
arís. Bain an púicín den chéad dalta. Déarfaidh sé ‘Ní féidir liom [Ní thig liom / Nílim ábalta]
mo … a fháil (ag tagairt dó don bhréagán atá ar iarraidh). Thóg … uaim é [Bhain … díom é],’
(ag tomhas cén dalta a thóg an bréagán).
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F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘An bhfuil sé i bhfolach [istigh sa … / os cionn an … / faoin … / taobh
thiar den … / ar chúl an …]?’ Abair leis an dalta atá ag tógáil na mbréagán iad a chur i
bhfolach in áit éigin sa seomra. An dalta ar tógadh an bréagán uaidh, ceistíodh sé an dalta
eile, mar shampla, ‘Ar chuir tú [Ar chuiris] i bhfolach [istigh sa tarraiceán / os cionn an
chófra / faoin mbord / taobh thiar den leabharlann / ar chúl an ríomhaire] é?’ chun
a fháil amach cá bhfuil an bréagán curtha i bhfolach.
 Pléigh ar tharla sa chluiche thuas, mar shampla, ‘Bhí traein ag Liam agus thóg Cáit
uaidh í,’ nó ‘Bhí bus ag Róisín agus thóg Rónán uaithi é.’ (Múin ‘uaidh / uaithi’ ar dtús
más gá.)
 Múin más gá ‘Tógfaidh tú an … agus an …’. Cuir na bréagáin ar fad le chéile. Abair leis
an rang go bhfuil tú chun bréagán a thógáil (agus na súile dúnta acusan) ach go
gcaithfidh siad a thomhas roimh ré céard a thógfaidh tú. Déarfaidh dalta, mar shampla,
‘Tógfaidh tú an bhábóg.’ Tóg bréagán amháin ansin agus na súile dúnta ag na daltaí.
Nuair a osclaíonn na daltaí na súile feicfidh siad cén bréagán a thóg tú. Déarfaidh an dalta
a rinne an tomhas ‘Bhí / Ní raibh an ceart agam’ (múin más gá).
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Bia
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
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 7)
Póstaer ag dul leis an scéal
Leabhar Mór den scéal

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh an póstaer nó clúdach an Leabhair Mhóir leis an rang.
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Taispeáin an pictiúr ar an bpóstaer nó na
pictiúir sa Leabhar Mór don rang agus úsáid go leor geáitsí de réir mar a bhíonn an scéal
á léamh.
Stop ag léamh ar an abairt ‘D’oscail [D’fhoscail] sé cupard [prios / cófra]’. An bhfuil aon tuairim
ag na daltaí cad a bhí sa chupard?

F ORLEATHNÚ
 Déan cleachtadh ar an nath ‘D’oscail sé …’ i gcomhthéacs an tseomra ranga. Múin más gá
‘D’oscail sé an doras / an fhuinneog / an mála scoile / an bosca lóin, etc.’
 Pléigh leis na daltaí na bianna a bhíonn ag baile, e.g. ‘Cad a bhíonn sna cupaird [cófraí]
ag baile [sa bhaile]?’ ‘Cad a d’fhéadfá / nach bhféadfá a ithe?’ Múin más gá ‘D’fhéadfá /
Ní fhéadfá … a ithe’. Múin na focail atá de dhíth orthu.
 Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar uair ar tháinig ocras orthu féin i lár na hoíche.
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AN GADAÍ BEAG (Leagan Ultach)
Mhúscail Liam ar a seacht a chlog ar maidin. Bhí Cáit ina codladh go sámh sa leaba in
aice leis. Bhí Daidí ina chodladh. Bhí Mamaí ina codladh. Bhí Eoin ina chodladh.
‘Tá ocras orm,’ arsa Liam leis féin.
Amach as an leaba leis agus síos an staighre. Isteach sa chisteanach leis.
‘Á,’ arsa Liam. ‘Bia!’
D’fhoscail sé prios. Ní raibh a dhath ann ach potaí!
‘Arú,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad sin an t-ocras domh. Ní thiocfadh liom potaí a ithe.’
D’fhoscail sé an prios ag a thaobh. Ní raibh a dhath ann ach mugaí!
‘Arú,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad sin an t-ocras domh. Ní thiocfadh liom mugaí a ithe.’
D’fhoscail sé prios ar an taobh eile dó. Ní raibh a dhath ann ach cannaí!
‘Arú,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad sin an t-ocras domh. Ní thiocfadh liom cannaí a ithe.’
D’amharc Liam suas.
‘B’fhéidir go mbeadh an tádh orm thuas ansin,’ ar seisean leis féin.
Fuair sé cathaoir. Suas leis go cúramach ar an chathaoir. D’fhoscail sé an prios thuas.
‘Tá seo níos fearr,’ arsa Liam.
Istigh sa phrios bhí subh milis, mil, siúcra, salann, piobar, tae, agus caife.
‘Mar sin féin,’ arsa Liam, ‘ní thiocfadh liom siúcra, salann, piobar, tae ná caife a ithe, agus
ní thiocfadh liom subh milis ná mil a ithe gan arán.’
‘Triailfidh mé an prios ag a thaobh,’ arsa Liam leis féin.
D’fhoscail sé an prios ag a thaobh.
‘Á, bingó!’ arsa Liam. ‘Tá liom an uair seo!’
Istigh sa phrios bhí calóga arbhair, min choirce, brioscaí, agus císte seacláide!
‘Cad é a bheas agam le hithe?’ arsa Liam leis féin. ‘Calóga arbhair? Brioscaí? Císte
seacláide? Bheadh na calóga arbhair go deas. Bheadh na brioscaí níos deise. Ach bheadh
an císte níos deise fós! Sea! Beidh an císte seacláide agam!’
Thóg sé anuas an císte seacláide. Fuair sé scian mhaol. Ghearr sé píosa maith den chíste.
Shuigh sé síos ar a sháimhín só agus d’ith sé achan ghreim de.
‘Sea,’ arsa Liam leis féin, ‘níl ocras ar bith anois orm, mar tá mo bholg lán.’
Suas staighre leis agus isteach sa leaba. Thit sé ina chodladh.
Nuair a d’éirigh Mamaí ar maidin chuaigh sí isteach sa chisteanach. Chonaic sí an prios
foscailte agus an scian shalach ar an tábla.
‘Tá mé ag déanamh go raibh gadaí beag anseo aréir,’ ar sí léi féin.
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AN GADAÍ BEAG (Leagan Muimhneach)
Dhúisigh Liam ar a seacht a chlog ar maidin. Bhí Cáit ina codladh go sámh sa leaba
taobh leis. Bhí Daid ina chodladh. Bhí Mam ina codladh. Bhí Eoin ina chodladh.
‘Tá ocras orm,’ arsa Liam leis féin.
Amach as an leaba leis agus síos an staighre. Isteach sa chistin leis.
‘Á,’ arsa Liam. ‘Bia!’
D’oscail sé cupard. Faic ní raibh ann ach sáspain!
‘Á, an diucs,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad san an t-ocras díom. Ní fhéadfainn sáspain
a ithe.’
D’oscail sé an cupard taobh leis. Faic ní raibh ann ach mugaí!
‘Á, an diucs,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad san an t-ocras díom. Ní fhéadfainn mugaí
a ithe.’
D’oscail sé cupard ar an dtaobh eile de. Faic ní raibh ann ach cannaí!
‘Á, an diucs,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad san an t-ocras díom. Ní fhéadfainn cannaí
a ithe.’
D’fhéach Liam in airde.
‘B’fhéidir go mbeadh níos mó de sheans liom in airde ansan,’ ar sé leis féin.
Fuair sé cathaoir. In airde leis go cúramach ar an gcathaoir. D’oscail sé an cupard thuas.
‘Tá so níos fearr,’ arsa Liam.
Istigh sa chupard bhí subh, mil, siúcra, salann, piobar, tae, agus caife.
‘Mar sin féin,’ arsa Liam, ‘ní fhéadfainn siúcra, salann, piobar, tae ná caife a ithe, agus
ní fhéadfainn subh ná mil a ithe gan arán.’
‘Triailfidh mé an cupard taobh leis seo,’ arsa Liam leis féin.
D’oscail sé an cupard taobh leis.
‘Á, bingó!’ arsa Liam. ‘Tá liom an uair seo!’
Istigh sa chupard bhí calóga arbhair, min choirce, brioscaí, agus císte seacláide!
‘Cad a bheidh agam le n-ithe?’ arsa Liam leis féin. ‘Calóga arbhair? Brioscaí? Císte
seacláide? Bheadh na calóga arbhair go deas. Bheadh na brioscaí níos deise. Ach bheadh
an císte níos deise fós! Sea! Beidh an císte seacláide le n-ithe agam!’
Thóg sé anuas an císte seacláide. Fuair sé scian gan mórán faobhair uirthi. Ghearr sé
slisne maith den gcíste. Shuigh sé síos ar a sháimhín só agus d’alp sé gach aon ghreim
de.
‘Sea,’ arsa Liam leis féin, ‘níl aon ocras anois orm mar tá mo bholg lán.’
In airde staighre leis agus isteach sa leaba. Thit a chodladh air.
Nuair a d’éirigh Mam ar maidin chuaigh sí isteach sa chistin. Chonaic sí an cupard
oscailte agus an scian shalach ar an mbord.
‘Is dóigh liom go raibh gadaí beag anso aréir,’ ar sí léi féin.

164


AN GADAÍ BEAG (Leagan Connachtach)
Dhúisigh Liam ag a seacht a chlog ar maidin. Bhí Cáit ina codladh go sámh ar an leaba
taobh leis. Bhí Daidí ina chodladh. Bhí Mam ina codladh. Bhí Eoin ina chodladh.
‘Tá ocras orm,’ arsa Liam leis féin.
Amach as an leaba leis agus síos an staighre. Isteach sa gcisteanach leis.
‘Á,’ arsa Liam. ‘Bia!’
D’oscail sé cófra. Ní raibh a dhath ann ach sáspain!
‘Á, Dia dár réiteach,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad sin an t-ocras díom. Ní fhéadfainn
sáspain a ithe.’
D’oscail sé an cófra taobh leis. Ní raibh a dhath ann ach muigíní!
‘Á, Dia dár réiteach,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad sin an t-ocras díom. Ní fhéadfainn
muigíní a ithe.’
D’oscail sé cófra ar an taobh eile de. Ní raibh a dhath ann ach cannaí!
‘Á, Dia dár réiteach,’ arsa Liam, ‘ní bhainfidh siad sin an t-ocras díom. Ní fhéadfainn
cannaí a ithe.’
Bhreathnaigh Liam suas.
‘B’fhéidir go mbeadh níos mó den ádh liom thuas ansin,’ ar sé leis féin.
Fuair sé cathaoir. Suas leis go cúramach ar an gcathaoir. D’oscail sé an cófra thuas.
‘Tá sé seo níos fearr,’ arsa Liam.
Istigh sa gcófra bhí subh, mil, siúcra, salann, piobar, tae, agus caife.
‘Mar sin féin,’ arsa Liam, ‘ní fhéadfainn siúcra, salann, piobar, tae ná caife a ithe, agus ní
fhéadfainn subh ná mil a ithe gan arán.’
‘Triailfidh mé an cófra lena thaobh seo,’ arsa Liam leis féin.
D’oscail sé an cófra taobh leis.
‘Á, bingó!’ arsa Liam. ‘Tá liom an uair seo!’
Istigh sa gcófra bhí calóga arbhair, min choirce, brioscaí, agus cáca seacláide!
‘Céard a íosfas mé?’ arsa Liam leis féin. ‘Calóga arbhair? Brioscaí? Cáca seacláide? Bheadh
na calóga arbhair go deas. Bheadh na brioscaí níos deise. Ach bheadh an cáca níos deise
fós! Sea! Beidh an cáca seacláide le n-ithe agam!’
Thóg sé anuas an cáca seacláide. Fuair sé scian gan mórán faobhair uirthi. Ghearr sé
píosa maith den cháca. Shuigh sé síos ar a sháimhín só agus d’alp sé chuile ghreim de.
‘Sea,’ arsa Liam leis féin, ‘níl aon ocras anois orm mar tá mo bholg lán.’
Suas an staighre leis agus isteach sa leaba. Thit sé ina chodladh.
Nuair a d’éirigh Mam ar maidin chuaigh sí isteach sa gcisteanach. Chonaic sí an cófra
oscailte agus an scian shalach ar an mbord.
‘Sílim go raibh gadaí beag anseo aréir,’ ar sí léi féin.
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Bia
CEACHT 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
Ceapaire / Úll, etc.
Ceart / Mícheart.
Níl a fhios agam. [Ní fheadar.]

Á ISEANNA
●
●

Bianna lóin plaisteacha – úll, banana, ceapaire, seacláid, milseáin,
brioscáin [criospaí], etc.
Mála chun an bia thuas a chur isteach ann

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an eiseamláir ‘Céard [Cad] é seo?’ (Caitheamh Aimsire: Ceacht 2) i gcomhthéacs
‘Bia’.
Múin na heiseamláirí thuas.
Cuir na bianna lóin plaisteacha ar bhoird na ndaltaí. Iarr orthu ceisteanna a chur ar a chéile,
e.g. ‘Céard [Cad] é seo?’ Freagróidh dalta eile ‘Ceapaire / Úll, etc.’ (Múin na focail atá
riachtanach.)
Iarr ar na daltaí na bianna difriúla a chur isteach i do mhála. Abair le dalta amháin teacht
amach agus a lámh a chur sa mhála. Dún do shúile. Lig dó bia amháin a phiocadh amach
agus é a thabhairt duit. Cuirfidh an dalta an cheist ‘Céard [Cad] é seo?’ Tabhair buille faoi
thuairim tú féin ar cad é an bia é, mar shampla, ‘Úll.’ Freagróidh an dalta ‘Ceart / Mícheart’.
Mura bhfuil a fhios agat cé acu bia é freagróidh tú ‘Níl a fhios agam. [Ní fheadar.]’
Déan amhlaidh le daltaí eile. D’fhéadfadh dalta áit an mhúinteora a thógáil.
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F ORLEATHNÚ
 Fad is atá an cluiche thuas á imirt d’fhéadfadh na daltaí an cheist seo a chur agus a
fhreagairt: ‘Cad a mheasann tú [a shíleann tú / a cheapann tú / is dóigh leat] atá ann? Measaim
[Ceapaim / Sílim / Is dóigh liom] gur úll, etc. é.’
 Múin ‘Níl a fhios agam [Ní fheadar]’ i gcomhthéacsanna eile, e.g. ‘Níl a fhios agam [Ní
fheadar] cá bhfuil [mo lón / mo mhála scoile / mo pheann luaidhe / mo gheansaí /
mo chóta [mo chasóg]].’
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Bia
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Bhí / Ní raibh [leite [praiseach / brachán] / ubh / calóga arbhair / arán] agam i gcomhair an
bhricfeasta [chun bricfeasta / fá choinne an bhricfeasta / le haghaidh bricfeasta].

Á ISEANNA
●
●
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 17)
Pictiúrchártaí – leite, ubh, tae, subh, bainne, im, siúcra, calóga arbhair, agus arán
Leathanach 38 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh an bricfeasta agus bianna bricfeasta le cabhair na bpictiúrchártaí.
Múin na heiseamláirí thuas.
Sula gcuireann tú an dlúthdhiosca ar siúl iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach leis an rann
agus bia amháin bricfeasta a ainmniú. Múin an rann le cabhair na bpictiúrchártaí. Bain úsáid
as go leor geáitsí. D’fhéadfadh leath an ranga an chéad véarsa a rá agus an leath eile an dara
véarsa. Má tá cúpla dalta aonair sásta é a rá lig dóibh.
AN BRICFEASTA
Ithim leite,
Ithim ubh,
Ólaim tae,
Is maith liom subh.
Bainne ar an leite,
Im ar an arán,
Siúcra ar an dtae,
Agus bímse lán.
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Tabhair amach Mo Leabharsa. Labhair leis na daltaí faoi na bianna ar leathanach 38,
e.g. ‘An raibh leite agat i gcomhair an bhricfeasta [chun bricfeasta / fá choinne an bhricfeasta /
le haghaidh bricfeasta]?’ Freagróidh siad ‘Bhí / Ní raibh’. Iarr orthu na focail a scríobh agus na
pictiúir a dhathú. Iarr orthu cur síos a dhéanamh ar na bianna ar leathanach 38,
e.g. ‘Bhí / Ní raibh calóga arbhair agam i gcomhair an bhricfeasta [chun bricfeasta / fá choinne
an bhricfeasta / le haghaidh bricfeasta].’

F ORLEATHNÚ
 Pléigh leis na daltaí an bia a itheann siad i gcomhair bricfeasta. Múin más gá ‘Bhí [ubh
bheirithe [bhruite] / tósta [arán tíortha] / ispíní, etc.] agam i gcomhair an bhricfeasta
[chun bricfeasta / fá choinne an bhricfeasta / le haghaidh bricfeasta],’ agus ‘Bhí tae / bainne / uisce /
sú oráiste agam leis an mbricfeasta.’
 D’fhéadfadh na daltaí mím nó dráma beag a dhéanamh bunaithe ar an mbricfeasta ag
baile.
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Bia
CEACHT 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
Tá [ceapaire / milseáin / banana / brioscáin [criospaí]] agam i gcomhair an lóin [chun lóin /
fá choinne an lóin / le haghaidh lóin].

Á ISEANNA
●
●
●

Bianna lóin plaisteacha – úll, banana, ceapaire, seacláid, milseáin,
brioscáin [criospaí], etc.
Pictiúrchártaí – leite, ubh, calóga arbhair, agus arán (as Ceacht 3)
Pictiúrchártaí – ceapaire, milseáin, banana, agus brioscáin [criospaí]

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an rann ‘An Bricfeasta’ (Bia: Ceacht 3).
Téigh siar ar na heiseamláirí (Bia: Ceacht 3) le cabhair na bpictiúrchártaí.
Iarr ar na daltaí smaoineamh ar na rudaí atá acu don lón inniu.
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair na bpictiúrchártaí agus na mbianna plaisteacha. Múin
aon fhocail bhreise atá de dhíth ar na daltaí.
Iarr ar dhalta rud amháin atá aige don lón inniu a ainmniú. Déarfaidh an dalta ‘Tá … agam
i gcomhair an lóin [chun lóin / fá choinne an lóin / le haghaidh lóin]’. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Cuir na pictiúrchártaí a bhaineann leis an lón ar an gclár dubh. Fiafraigh de na daltaí, e.g.
‘An bhfuil ceapaire agat i gcomhair an lóin [chun lóin / fá choinne an lóin / le haghaidh lóin]?’ Iarr ar
na daltaí a bhfuil an bia seo acu a lámh a chur in airde. Comhair an mó dalta a bhfuil sé acu
agus tarraing cearnóg in aghaidh gach duine acu sin os cionn an phictiúrchárta chuí. Déan
amhlaidh leis na pictiúrchártaí eile. Comhair an líon boscaí os cionn gach pictiúrchárta.
D’fhéadfá an rud céanna a dhéanamh leis na pictiúrchártaí a bhaineann leis an mbricfeasta.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh leis na daltaí na bianna lóin a itheann siad féin. Múin más gá ‘Ithim [ceapaire /
úll / brioscaí / iógart / cairéad, etc.] i gcomhair an lóin [chun lóin / fá choinne an lóin /
le haghaidh lóin].
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Bia
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga i gCeacht 2-4 a dhaingniú

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cén t-am é, a mhac tíre?
Tá sé a haon a chlog / a dó a chlog / in am lóin.

Á ISEANNA
●

Masc [Aghaidh fidil] as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 305) – mac tíre
(as Sa Bhaile: Ceacht 4)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an eiseamláir ‘Tá ocras orm’ (Sa Bhaile: Ceacht 4). Téigh siar ar na heiseamláirí
i gCeacht 2–4.
Téigh siar ar an scéal ‘An Gadaí Beag’ (Ceacht 1). D’fhéadfadh na daltaí mím a bhunú air.
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair an rang go dtí an halla nó an clós. Roghnaigh dalta amháin (‘mac tíre’). Cuir an
masc air / uirthi. Abair ‘Is é seo [Seo é] an mac tíre’. Abair leis an mac tíre a dhroim a chasadh
leis an rang ag taobh amháin den halla / chlós. Déarfaidh an rang leis (mar ghrúpa) ‘Cén
t-am é, a mhac tíre?’ Déarfaidh an mac tíre ‘Tá sé a haon a chlog / a dó a chlog / in am
lóin’. Nuair a deir sé ‘Tá sé in am lóin’ ba cheart dó casadh timpeall agus ‘Tá ocras orm!’ a
rá agus rith i ndiaidh na ndaltaí eile. Beidh ‘tigín’ ag na daltaí áit nach féidir leis an mac tíre
teacht orthu. Má bheireann an mac tíre ar aon duine taobh amuigh den ‘tigín’ beidh an
duine sin mar mhac tíre ansin.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh clár ama an lae leis na daltaí. Múin más gá ‘Tá sé in am bricfeasta / dinnéir /
Matamaitice / léitheoireachta / scríbhneoireachta / sosa / dul isteach / dul amach /
dul abhaile / bailiú suas / glanadh suas’.
 D’fhéadfá leabhar de do rogha, mar shampla, Mo Bhosca Lóin le Meitheal Múinteoirí Ionad
Oideachais Chorca Dhuibhne, a léamh don rang.
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Bia
CEACHT 6

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cad [Céard / Cad é] a bhí agat i gcomhair an dinnéir [chun dinnéir / fá choinne an dinnéir / le haghaidh dinnéir]
(inné)?
(tuiscint a léiriú)
Bhí / Ní raibh [burgar / pizza / prátaí [fataí] / pónairí] agam i gcomhair an dinnéir
[chun dinnéir / fá choinne an dinnéir / le haghaidh dinnéir] (inné).

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 39 in Mo Leabharsa
Pictiúrchártaí – burgar, pizza, prátaí, agus pónairí
Criáin nó pinn luaidhe dhaite

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair na bpictiúrchártaí.
Fiafraigh de na daltaí, e.g. ‘Cad [Céard / Cad é] a bhí agat i gcomhair an dinnéir [chun dinnéir /
fá choinne an dinnéir / le haghaidh dinnéir] (inné)?’ Freagróidh siad ‘Burgar, etc.’ (Múin na focail atá
de dhíth orthu.)
Tabhair dalta os comhair an ranga. Iarr air pictiúrchárta a roghnú. Taispeánfaidh sé don rang
é agus déarfaidh sé ‘Bhí / Ní raibh … agam i gcomhair an dinnéir [chun dinnéir / fá choinne an
dinnéir / le haghaidh dinnéir] (inné)’. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na bianna a bhí acu i gcomhair an dinnéir inné a
tharraingt ar an bpláta ar leathanach 39 agus iad a dhathú. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar a
bpictiúir mar atá sna heiseamláirí thuas.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh leis na daltaí cad iad na bianna is maith agus nach maith leo féin agus cé acu atá
siad go maith nó go holc do na fiacla. Múin más gá ‘Tá bainne / cáis / cairéad, etc. go
maith do na fiacla,’ agus ‘Níl milseáin / seacláid / brioscaí, etc. go maith do na fiacla.’
 D’fhéadfadh na daltaí pictiúir de bhianna atá go maith agus go holc do na fiacla a
tharraingt ina gcóipleabhar.
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Bia
CEACHT 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le rann agus é a aithris
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
An maith leat …? [An bhfuil dúil agat i …? / An dtaitníonn … leat?]

Á ISEANNA
●
●
●
●

An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 18)
Pictiúrchártaí – pizza, ubh, burgar, subh, milseáin, práta, agus brioscáin [criospaí]
(as Ceacht 3, 4 agus 6)
Pictiúrchárta – císte
Leathanach 40 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an eiseamláir ‘Is / Ní maith liom …’ (An tSamhain: Ceacht 1) i gcomhthéacs ‘Bia’.
Múin an rann le cabhair na bpictiúrchártaí agus an dlúthdhiosca. D’fhéadfadh leath an ranga
an chéad véarsa a rá go ciúin agus an leath eile an dara véarsa a rá go hard. Má tá dalta aonair
sásta é a rá lig dó. D’fhéadfá na daltaí a thaifeadadh á rá agus ligean dóibh éisteacht leo féin.
AN MAITH LEAT?
An
An
An
An

maith
maith
maith
maith

leat
leat
leat
leat

pizza?
ubh?
burgar?
subh?

An
An
An
An

maith
maith
maith
maith

leat
leat
leat
leat

milseáin?
prátaí?
brioscáin?
cácaí?

Tabhair pictiúrchárta do dhalta amháin san am agus iarr air ceist a chur ar dhalta eile:
‘An maith leat pizza / ubh / práta, etc? [An bhfuil dúil agat i ...? / An dtaitníonn … leat?]’
Freagróidh an dalta eile ‘Is / Ní maith. [Tá / Níl. / Taitníonn / Ní thaitníonn.]’
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Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí cur síos ar na bianna sa phictiúr ar leathanach 40,
e.g. ‘Is / Ní maith liom …. [Tá / Níl dúil agam i …. / Taitníonn / Ní thaitníonn … liom.]’

F ORLEATHNÚ
 Múin ‘An maith leat?’ i gcomhthéacsanna eile, e.g. ‘An maith leat mo bhróga (nua) /
mo gheansaí / mo leabhar / mo phictiúr, etc.? [An bhfuil dúil agat i …? / An dtaitníonn …
leat?]’
 Na daltaí ag ceistiú agus ag freagairt a chéile faoin mbia is maith leo agus nach maith leo.
Múin más gá ‘An maith leat pizza / burgar / sceallóga prátaí / milseáin / cabáiste? [An
bhfuil dúil agat i …? / An dtaitníonn … leat?]’ Roghnaigh an leagan de réir Ghaeilge an
cheantair.
 Múin seanfhocal, e.g. ‘Blais an bia is íosfaidh tú é.’
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Bia
CEACHT 8

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cad [Céard / Cad é] atá uait [atá tú a iarraidh]?
Cá mhéad [Cé mhéad / An mór] é sin?

Á ISEANNA
Bianna lóin plaisteacha – úll, banana, ceapaire, seacláid, milseáin,
brioscáin [criospaí], etc.
Píosaí airgid
Puipéid – Lug agus Gug
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 21)

●
●
●
●

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an rann ‘An Maith Leat?’ (Ceacht 7).
Múin na heiseamláirí thuas.
Mínigh do na daltaí go bhfuil Gug ag siopadóireacht. Lig dóibh éisteacht leis an sceitse ar an
dlúthdhiosca cúpla uair. Iarr orthu éisteacht go cúramach agus a fháil amach cad atá ag
teastáil ó Ghug.


GUG
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:

AG

SIOPADÓIREACHT (Leagan Ultach)

Dia duit.
Dia is Muire duit.
Cad é atá tú a iarraidh?
Milseáin, le do thoil.
Seo duit.
Cá mhéad sin?
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Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

Aon euro amháin, le do thoil.
Seo duit.
Go raibh maith agat.
Slán agat.
Slán leat.



GUG
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

AG

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Cad atá uait?
Milseáin, más é do thoil é.
Seo dhuit.
An mór é sin?
Aon euro amháin, más é do thoil é.
Seo dhuit.
Go raibh maith agat.
Slán agat.
Slán leat.



GUG
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

SIOPADÓIREACHT (Leagan Muimhneach)

AG

SIOPADÓIREACHT (Leagan Connachtach)

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Céard atá uait?
Milseáin, más é do thoil é.
Seo dhuit.
Cé mhéad é sin?
Aon euro amháin, más é do thoil é.
Seo dhuit.
Go raibh maith agat.
Slán agat.
Slán leat.

Tusa an siopadóir Lug ar dtús. Cuir na bianna lóin plaisteacha ar bhord an mhúinteora.
Iarr ar dhalta amháin san am teacht go dtí an bord. Tabhair Gug dó agus abair ‘Tusa Gug’.
Tabhair airgead dó chun rud éigin ‘a cheannach’. Cuir praghsanna 1-5 cent / euro ar na
‘hearraí’, de réir mar atá déanta sa Mhatamaitic. (Ní gá go mbeadh na daltaí ábalta an sceitse
ar fad a chur i láthair.) D’fhéadfadh dalta áit an mhúinteora a thógáil tar éis tamaill.
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D’fhéadfá an sceitse a chleachtadh go minic i rith na seachtaine. Ceangail leis an Matamaitic é.
D’fhéadfá cóip den sceitse a chur abhaile go dtí na tuismitheoirí le cleachtadh lena leanbh.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí an sceitse ar fad a chur i láthair agus cur leis más maith leo.
 Pléigh an tsiopadóireacht leis na daltaí. Múin más gá:
Téim ag siopadóireacht le Mam / Daid.
Ní bhím róshásta nuair a bhíonn sí / sé an-mhall.
Uaireanta ceannaíonn sí / sé milseáin dom.
Bím an-sásta [lánsásta] ansin.
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Bia
CEACHT 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a thuiscint agus a leanúint
● rogha a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
Ba mhaith liom bileog …, más é do thoil é [le do thoil].

Á ISEANNA
●
●
●
●

Greamaitheoirí as Mo Leabharsa (lár an leabhair)
3 bhileog de pháipéar daite do gach dalta agus stáplóir
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 179) do gach dalta
Pictiúrchártaí – calóga arbhair, arán, ceapaire, banana, burgar, agus prátaí
(as Ceacht 3, 4 agus 6)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar na heiseamláirí i gCeacht 3, 4, agus 6 le cabhair na bpictiúrchártaí.
Múin an eiseamláir thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun ‘Leabhar Bia’ a chur le
chéile. Ceistigh iad faoi na bianna a d’ith siad i gcomhair bricfeasta / lóin / dinnéir.
Iarr orthu a chur in iúl duit cén dath bileoige a thabharfaidh tú dóibh don leabhar, e.g. ‘Ba
mhaith liom bileog ghorm, más é do thoil é [le do thoil].’ Tabhair trí bhileog an duine dóibh.
Greamaíodh na daltaí dhá ghreamaitheoir bricfeasta / lóin / dinnéir ar gach bileog. Tabhair
clúdach ‘Mo Leabhar Bia’ do gach dalta agus iarr orthu an scríobh a dhathú. Nuair a bhíonn
sé daite acu cuir stáplaí ar na leabhair. D’fhéadfadh na daltaí a n-ainm a scríobh ar an
gclúdach. Is féidir leo é a chóipeáil ón lipéad atá os a gcomhair ar an mbord.
Iarr ar dhalta amháin san am a leabhar féin a ‘léamh’. Baineadh sé / sí úsáid as na
heiseamláirí i gCeacht 3, 4 agus 6. Iarr ar na daltaí a leabhar a ‘léamh’ dá muintir ag baile.

F ORLEATHNÚ
 Úsáid ‘Ba mhaith liom …’ i gcomhthéacsanna eile. Múin más gá:
Ba mhaith liom dul go dtí an leithreas, más é do thoil é.
Ba mhaith liom leabhar a fháil, más é do thoil é.
Ba mhaith liom suí (in aice) le …, más é do thoil é.
Ba mhaith liom labhairt le mo dheirfiúr / dheartháir, más é do thoil é.
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Mo
Leabhar Bia

Bia
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga i gCeacht 6-9 a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● mothúcháin a aithint agus a léiriú
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuil ocras / tart / tuirse [codladh] / brón / áthas [ríméad / lúcháir] / eagla [faitíos] ort?
Tá / Níl.

Á ISEANNA
●
●
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 7)
Póstaer ag dul leis an scéal (as Ceacht 1)
Leabhar Mór den scéal (as Ceacht 1)
Pictiúrchártaí – ocras, tart, tuirse, brón, áthas, agus eagla (as Mé Féin: Ceacht 10,
Sa Bhaile: Ceacht 4 agus Bia: Ceacht 10)
Leathanach 41 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar na heiseamláirí i gCeacht 6 – 9.
Inis nó seinn an scéal ‘An Gadaí Beag’ arís le cabhair an Leabhair Mhóir nó an phóstaera.
Fad is atá tú á insint nó á sheinm d’fhéadfadh na daltaí cuid de na habairtí / frásaí a rá, e.g.
‘Tá ocras orm,’ nó ‘Á an diucs [Arú / Á, Dia dár réiteach], ní bhainfidh siad sin [san] an t-ocras
díom [domh].’ D’fhéadfá na daltaí a cheistiú faoin scéal, e.g. ‘Cé a dhúisigh ar maidin? An
raibh an teach ciúin?’, etc. D’fhéadfadh na daltaí mím nó dráma beag a bhunú ar an scéal.
Pléigh cúrsaí mothúchán leis na daltaí.
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair na bpictiúrchártaí.
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Iarr ar dhalta amháin san am teacht os comhair an ranga. Taispeáin ceann de na pictiúrchártaí
dó i ngan fhios don rang. Déanfaidh sé mím bunaithe ar an mothúchán sin. Fiafróidh an
rang ‘An bhfuil ocras, etc. ort?’ Freagróidh an dalta atá os comhair an ranga ‘Tá / Níl’.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí an pictiúr ar leathanach 41 a dhathú.

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh nath áitiúil astu seo le múineadh:
Ocras
Táim [Tá mé] caillte / stiúgtha / ag fáil bháis / marbh / lag leis an ocras.
Tá mo bholg thiar ar mo dhroim.
Tá mo theanga (bheag) amuigh leis an ocras.
Síleann mo ghoile nach bhfuil béal orm.
Tart
Táim [Tá mé] caillte / spalptha / marbh / lag leis an tart.
Tá spalladh tarta orm.
Tuirse
Táim [Tá mé] traochta / caite amach / spíonta / scuabtha / tnáite.
Tá deireadh liom.
Táim [Tá mé] marbh tuirseach.
Eagla
Táim [Tá mé] scanraithe / sceimhlithe.
Tá mo chroí i mo bhéal agam.
Tá sceon orm.
Tá an croí scanraithe asam.
Áthas
Táim [Tá mé] thar a bheith sásta.
Tá dhá chroí agam.
Tá gliondar orm.
Tá lúcháir orm.
Brón
Tá mo chroí briste / cráite.
Táim [Tá mé] díomách.
Tá aiféala orm.
Tá aithreachas orm.
Tá mé buartha.
 Pléigh an tslí ina gcuirimid mothúcháin in iúl. Múin más gá ‘Nuair a bhíonn ocras orm
ithim .... Nuair a bhíonn tuirse orm téim a chodladh, etc.’
 Roghnaigh leabhar as na hAcmhainní Breise le léamh, mar shampla, Bhí Ocras ar Oisín.
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Bia
ACMHAINNÍ BREISE

L EABHAIR L ÉITHEOIREACHTA
❍
❍
❍
❍
❍
❍

Ruairí agus Úna ag an Ollmhargadh le Treasa Ní Ailpín (An Gúm)
Cinnín Óir agus na Trí Bhéar le Treasa Ní Ailpín (An Gúm)
An Sionnach Glic agus an Chircín Rua le Treasa Ní Ailpín (An Gúm)
Cochaillín Dearg le Treasa Ní Ailpín (An Gúm)
An Chircín Rua le Treasa Ní Ailpín (An Gúm)
Bhí Ocras ar Oisín le Nicola Moffatt (An Gúm)

A MHRÁN
❍ ‘Cístí Deasa’ - An tAmhránaí Óg le Treasa Ní Cheannaigh agus Aidan O’ Hara

(Ashton Tapes)

S EANFHOCAIL
❍ Blais an bia is íosfaidh tú é.
❍ Blais é is tiocfaidh dúil agat ann.
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Lá Breithe
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 ag dul leis an scéal
Bratach pháipéir ‘Lá Breithe Sona Duit’ (le déanamh ag an múinteoir)
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 30)
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 8)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh an póstaer leis an rang. Comhair rudaí atá sa phictiúr, e.g. na coinnle ar an gcíste,
na daoine ag an gcóisir, etc. Croch suas an bhratach ‘Lá Breithe Sona Duit’.
D’fhéadfá an t-amhrán ‘Lá Breithe Sona Duit’ a mhúineadh agus d’fhéadfadh na daltaí é
a chasadh san áit chuí sa scéal.
(Nóta: ‘Lá Breithe Shona Dhuit’ a deirtear in áiteanna, cé nach scríobhtar an séimhiú de
ghnáth.)
LÁ BREITHE SONA DUIT
Lá
Lá
Lá
Lá

breithe sona duit,
breithe sona duit,
breithe, a Liam,
breithe sona duit.

Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid an póstaer agus déan geáitsí chun cabhrú
leis na daltaí an scéal a thuiscint.
Stop nuair a deir Liam ‘Osclóidh [Fosclóidh] mé na féiríní [na bronntanais]’. An bhfuil aon
tuairim ag na daltaí cad a fuair sé?
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F ORLEATHNÚ
 Labhair leis na daltaí faoina lá breithe féin: An bhfuil lá breithe aon duine ag teacht go
luath? Cad ba mhaith leat a fháil do do lá breithe? Cad iad na bianna is maith leat le hithe
ag an bhféasta lá breithe? Cad iad na cluichí a imríonn tú ag an bhféasta?
 Nuair a bheidh lá breithe na ndaltaí ann croch suas an bhratach arís. Iarr ar an dalta atá
i gceist seasamh faoin mbratach agus casadh an rang an t-amhrán dó.
 Déan comparáid idir aoiseanna na gcarachtar sa scéal. Múin más gá ‘Tá Liam níos sine
inniu ná mar a bhí sé inné,’ agus ‘Tá Cáit níos óige ná Eoin.’
Pléigh aoiseanna na ndaltaí féin sa chomhthéacs céanna.


LÁ BREITHE LIAM (Leagan Ultach)
Bhí lúcháir ar Liam. A lá breithe a bhí ann. Bhí sé cúig bliana d’aois. Fuair sé cuid mhór
rudaí deasa. Fuair sé cluiche ó Mhamaí agus ó Dhaidí. Fuair sé bocsa milseán ó Eoin
agus ó Cháit. Fuair sé airgead ó Aintín Áine.
‘Beidh mo chairde ag teacht gan mhoill,’ arsa Liam le hEoin. ‘Ba bhreá liom amharc
ar an bhia sa chisteanach.’
‘Bíodh foighid agat,’ arsa Eoin. ‘Níl cead agat a ghabháil isteach go fóill. Á! Sin cnag
ar an doras.’
Rith Liam go dtí an doras.
‘Fáilte romhaibh,’ arsa Liam le Róisín, le Páid, le Tomás agus le Gearóid.
Thug achan duine acu cárta agus bronntanas do Liam.
‘Go raibh míle maith agaibh,’ arsa Liam. Leis sin d’fhoscail Mamaí doras na cistine. Bhí
an chisteanach galánta. Bhí balúin crochta ón tsíleáil. Bhí bratach mhór ‘Lá Breithe Sona
Duit’ crochta ar an bhalla. D’amharc Liam ar an tábla.
‘Ó,’ ar seisean, ‘beidh féasta breá againn.’
‘Beidh,’ arsa na páistí eile.
Bhí císte mór bán i lár an tábla. Bhí ‘Lá Breithe Sona, a Liam’ scríofa ar an chíste.
‘A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig. Tá cúig choinneal air,’ arsa Liam.
‘Mise a chuir na coinnle air,’ arsa Cáit.
‘Go raibh maith agat, a Cháit,’ arsa Liam.
‘Ó, amharc!’ arsa Tomás. ‘Tá ceapairí, barraí seacláide, criospaí, milseáin, cóc agus 7UP
ar an tábla fosta.’
Las Daidí na coinnle. Ansin thug Eoin agus Mamaí bia agus deoch d’achan duine.
‘Num, num,’ arsa cairde Liam. ‘Tá an féasta seo galánta.’
Cheol achan duine:
‘Lá breithe sona duit,
Lá breithe sona duit,
Lá breithe, a Liam,
Lá breithe sona duit.’
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‘Anois, a Liam, cuir as na coinnle,’ arsa Mamaí.
A haon, a dó, a trí! Shéid Liam as na coinnle. Thug Cáit póg mhór dó.
‘Och,’ arsa Liam, ‘chuir tú seacláid ar m’aghaidh.’
Thosaigh achan duine ag gáirí.
‘Fosclóidh mé na bronntanais,’ arsa Liam ansin.
D’fhoscail Liam na bronntanais. Fuair sé trucail, airgead, t-léine agus liathróid.
‘Ó, tá na bronntanais galánta,’ arsa Liam. ‘Go raibh míle maith agaibh.’
‘An rachaidh muid amach sa gharradh?’ arsa Róisín.
‘Rachaidh,’ arsa Eoin. ‘Beidh cluiche peile againn.’
‘Go maith,’ arsa Liam. Amach leo sa gharradh agus d’imir siad cluiche peile. I ndiaidh
tamaill bhí achan duine tuirseach. Isteach leo sa chisteanach.
‘Seo deoch fhuar daoibh,’ arsa Mamaí. D’ól siad an 7UP go sásta.
Chuaigh Liam agus a chairde isteach sa tseomra suí. Bhí siad ag déanamh cuideachta
go sona sásta le bréagáin Liam. Ansin bhí sé in am a ghabháil chun an bhaile.
‘Slán libh,’ arsa Liam lena chairde.
‘Slán agat agus go raibh maith agat,’ arsa na cairde. ‘Bhí féasta breá againn.’


LÁ BREITHE LIAM (Leagan Muimhneach)
Bhí sceitimíní áthais ar Liam. Ba é a lá breithe é. Bhí sé cúig bliana d’aois. Fuair sé scata
rudaí deasa. Fuair sé cluiche ó Mham agus ó Dhaid. Fuair sé bosca milseán ó Eoin agus
ó Cháit. Fuair sé airgead ó Aintín Áine.
‘Beidh mo chairde ag teacht sara fada,’ arsa Liam le hEoin. ‘Ba bhreá liom féachaint
ar an bhféasta sa chistin.’
‘Bíodh foighne agat,’ arsa Eoin. ‘Níl cead agat dul isteach fós. Á! Sin cnag ar an ndoras.’
Rith Liam go dtí an ndoras.
‘Fáilte romhaibh,’ arsa Liam le Róisín, Páid, Tomás, agus Gearóid.
Thug gach éinne acu cárta agus féirín do Liam.
‘Go raibh míle maith agaibh,’ arsa Liam. Leis sin d’oscail Mam doras na cistine. Bhí an
chistin go hálainn. Bhí balúin ag crochadh ón síleáil. Bhí brat mór ‘Lá Breithe Sona Duit’
crochta ar an bhfalla. D’fhéach Liam ar an mbord.
‘Ó,’ ar seisean, ‘beidh féasta breá againn.’
‘Beidh,’ arsa na leanaí eile.
Bhí císte mór bán i lár an bhoird. Bhí ‘Lá Breithe Sona, a Liam,’ scríte ar an gcíste.
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‘Tá haon, dó, trí, ceathair, cúig choinneal air,’ arsa Liam.
‘Mise a chuir na coinnle air,’ arsa Cáit.
‘Go raibh maith agat, a Cháit,’ arsa Liam.
‘Ó féach!’ arsa Tomás. ‘Tá ceapairí, barraí seacláide, criospaí, milseáin, cóc agus 7UP
ar an mbord chomh maith.’
Las Daid na coinnle. Ansan thug Eoin agus Mam bia agus deoch do gach éinne.
‘Num, Num,’ arsa cairde Liam. ‘Tá an féasta seo go hálainn.’
Chan gach éinne:
‘Lá breithe sona duit,
Lá breithe sona duit,
Lá breithe sona, a Liam,
Lá breithe sona duit.’
‘Anois, a Liam, múch na coinnle,’ arsa Mam.
A haon, a dó, a trí! Mhúch Liam na coinnle. Thug Cáit póg mhór dó.
‘Och,’ arsa Liam, ‘chuiris seacláid ar m’aghaidh.’
Thosaigh gach éinne ag gáirí.
‘Osclóidh mé na féiríní,’ arsa Liam ansan.
D’oscail Liam na féiríní. Fuair sé truc, airgead, t-léine agus liathróid.
‘Ó, tá na féiríní go hálainn,’ arsa Liam. ‘Go raibh míle maith agaibh.’
‘An raghaimid amach sa ghairdín?’ arsa Róisín.
‘Raghaimid,’ arsa Eoin. ‘Beidh cluiche caide againn.’
‘Go maith,’ arsa Liam. Amach leo sa ghairdín agus d’imríodar cluiche caide. Tar éis tamaill
bhí tuirse ar gach éinne. Isteach leo sa chistin.
‘Seo deoch daoibh,’ arsa Mam. D’óladar an 7UP go sásta.
Chuaigh Liam agus a chairde isteach sa tseomra suite. D’imríodar go sona sásta le
bréagáin Liam. Ansan bhí sé in am dul abhaile.
‘Slán libh,’ arsa Liam lena chairde.
‘Slán agat agus go raibh maith agat,’ arsa na cairde. ‘Bhí féasta breá againn.’


LÁ BREITHE LIAM (Leagan Connachtach)
Bhí ríméad ar Liam. A lá breithe a bhí ann. Bhí sé cúig bliana d’aois. Fuair sé go leor
rudaí deasa. Fuair sé cluiche ó Mham agus ó Dhaide. Fuair sé bosca milseán ó Eoin agus
ó Cháit. Fuair sé airgead ó Aintín Áine.
‘Beidh mo chairde ag teacht gan mórán achair,’ arsa Liam le hEoin. ‘Ba bhreá liom
breathnú ar an mbia sa gcisteanach.’
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‘Bíodh foighid agat,’ arsa Eoin. ‘Níl cead agat a ghabháil isteach fós. Á! Sin cnag
ar an doras.’
Rith Liam go dtí an doras.
‘Fáilte romhaibh,’ arsa Liam le Róisín, Páid, Tomás, agus Gearóid.
Thug chuile dhuine acu cárta agus bronntanas do Liam.
‘Go raibh míle maith agaibh,’ arsa Liam. Leis sin d’oscail Mam doras na cisteanaí. Bhí an
chisteanach go hálainn. Bhí balúin crochta ón tsíleáil. Bhí bratach mhór ‘Lá Breithe Sona
Duit’ crochta ar an mballa. Bhreathnaigh Liam ar an mbord.
‘Ó,’ ar seisean, ‘beidh féasta breá againn.’
‘Beidh,’ arsa na gasúir eile.
Bhí cáca mór bán i lár an bhoird. Bhí ‘Lá Breithe Sona, a Liam,’ scríofa ar an gcáca.
‘Tá haon, dó, trí, ceathair, cúig choinneal air,’ arsa Liam.
‘Mise a chuir na coinnle air,’ arsa Cáit.
‘Go raibh maith agat, a Cháit,’ arsa Liam.
‘Ó, breathnaigh!’ arsa Tomás. ‘Tá ceapairí, barraí seacláide, criospaí, milseáin, cóc agus
7UP ar an mbord freisin.’
Las Daide na coinnle. Ansin thug Eoin agus Mam bia agus deoch do chuile dhuine.
‘Num, Num,’ arsa cairde Liam. ‘Tá sé seo go hálainn.’
Chas chuile dhuine:
‘Lá breithe sona duit,
Lá breithe sona duit,
Lá breithe, a Liam,
Lá breithe sona duit.’
‘Anois, a Liam, cuir as na coinnle,’ arsa Mam.
A haon, a dó, a trí! Chuir Liam na coinnle as. Thug Cáit póg mhór dó.
‘Och,’ arsa Liam, ‘chuir tú seacláid ar m’éadan.’
Thosaigh chuile dhuine ag gáirí.
‘Osclóidh mé mo bhronntanais,’ arsa Liam ansin.
D’oscail Liam na bronntanais. Fuair sé truc, airgead, t-léine agus liathróid.
‘Ó, tá na bronntanais go hálainn,’ arsa Liam. ‘Go raibh míle maith agaibh.’
‘An ngabhfaidh muid amach sa ngairdín?’ arsa Róisín.
‘Gabhfaidh,’ arsa Eoin. ‘Imreoidh muid cluiche peile.’
‘Go maith,’ arsa Liam. Amach leo sa ngairdín agus d’imir siad cluiche peile. Tar éis píosa
bhí tuirse ar chuile dhuine. Isteach leo sa gcisteanach.
‘Seo deoch fhuar daoibh,’ arsa Mam. D’ól siad an 7UP go sásta.
Chuaigh Liam agus a chairde isteach sa seomra suite. D’imir siad go sona sásta le
bréagáin Liam. Ansin bhí sé in am a ghabháil abhaile.
‘Slán libh,’ arsa Liam lena chairde.
‘Slán agat agus go raibh maith agat,’ arsa na cairde. ‘Bhí cóisir bhreá againn.’
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Lá Breithe
CEACHT 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh
● ceisteanna a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
Cad [Céard / Cad é] a chuir mé [a chuireas] i bhfolach?
Císte / Uachtar reoite / Lollipop [Líreacán] / Oráistí.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 31)
Pictiúrchártaí – úll, banana agus císte (as An tSamhain: Ceacht 1, Bia: Ceacht 4 agus
Bia: Ceacht 7)
Pictiúrchártaí – uachtar reoite, lollipop [líreacán] agus oráistí

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh leis na daltaí na bianna a bhíonn acu ar a lá breithe.
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair na bpictiúrchártaí.
D’fhéadfá an Ghaeilge a chomhtháthú leis an Matamaitic. Inis do na daltaí gur ciorcail iad
an císte agus an lollipop. D’fhéadfá bosca ‘Ciorcail’ a chur le chéile le ciorcail dhifriúla ann.
D’fhéadfá tacair a dhéanamh de na bianna, e.g. Torthaí: banana, úlla, oráistí; Rudaí Milse: císte,
uachtar reoite, lollipop.
Múin an t-amhrán le cabhair na bpictiúrchártaí agus an dlúthdhiosca (fonn: I’ll Tell me Ma).
A HAON, DÓ, TRÍ, CEATHAIR, CÚIG, SÉ
A haon, dó, trí, ceathair, cúig, sé,
Císte deas i gcomhair an tae,
Uachtar reoite, banana buí,
Lollipop is oráistí.
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Císte milis, fí, fá, fum,
Uachtar reoite, num, num, num.
Úlla deasa, hip, hip, hop,
Ach b’fhearr liom féin mo lollipop!

Cuir na pictiúrchártaí ar an mbord, ar an gclár maighnéadach nó ar an gclár dubh. Abair leis
na daltaí a súile a dhúnadh. Tóg ceann de na pictiúrchártaí. Abair leis na daltaí a súile
a oscailt. Iarr ar dhuine acu a insint duit cé acu bia a chuir tú i bhfolach. Freagróidh sé
‘Císte, etc.’ nó ‘Níl a fhios agam. [Ní fheadar.]’

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí cur síos ar a lá breithe féin. Múin más gá ‘Bhí féasta deas [cóisir dheas]
agam ar mo lá breithe. Bhí císte agus milseáin dheasa agam don fhéasta [chóisir]. Fuair
mé … ó Mham agus Daid. Fuair mé … ó mo chara.’
Múin na focail atá de dhíth orthu.
 Pléigh a rogha bianna cóisire leis na daltaí. Múin más gá ‘Ba mhaith liom císte, uachtar
reoite, etc. ar mo lá breithe’.
 Iarr ar na daltaí pictiúir a tharraingt ina gcóipleabhar dá rogha bianna cóisire.
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Lá Breithe
CEACHT 3

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

E ISEAMLÁIRÍ
Bhí / Ní raibh … agam i gcomhair [fá choinne / le haghaidh] mo lá breithe.

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 42 in Mo Leabharsa
Criáin dhaite
Pictiúrchártaí – uachtar reoite, ubh, calóga arbhair, milseáin, brioscáin [criospaí],
agus císte (as Ceacht 2 agus Bia: Ceacht 3, 4 agus 7)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an amhrán ‘A hAon, Dó, Trí, Ceathair, Cúig, Sé’ (Ceacht 2).
Téigh siar ar na heiseamláirí in Bia: Ceacht 3, 4, agus 6.
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair na bpictiúrchártaí.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Labhair leis na daltaí faoi na pictiúir ar leathanach 42, e.g.
‘An raibh [císte / lollipop / brioscáin, etc.] agat i gcomhair [fá choinne / le haghaidh] do lá
breithe?’ Freagróidh siad ‘Bhí / Ní raibh’. Cuir an cheist ansin ‘Cad a bhí agat i gcomhair
[fá choinne / le haghaidh] do lá breithe?’ Freagróidh siad ‘Bhí … agam i gcomhair [fá choinne /
le haghaidh] mo lá breithe’.
Iarr ar na daltaí na rudaí ar leathanach 42 a itheann siad ag féasta lá breithe a dhathú. Ní
dhathóidh siad na calóga arbhair ná an ubh nach mbaineann le féasta. Iarr ar dhalta amháin
san am cur síos ar a phictiúr féin, e.g. ‘Bhí … agam i gcomhair [fá choinne / le haghaidh] mo lá
breithe. Ní raibh … agam i gcomhair [fá choinne / le haghaidh] mo lá breithe.’
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F ORLEATHNÚ
 Imir cluiche leis na daltaí sa halla nó sa chlós a d’fhéadfaidís a imirt ag féasta lá breithe.
Bunaigh é ar rann atá foghlamtha acu faoin téama Caitheamh Aimsire, leithéid ‘An Teo
Teo’ (Ceacht 5), ‘Suas Síos’ (Ceacht 9), nó ‘Beidh Sé Mór’ (Ceacht 12).
 D’fhéadfá ceann de na Rainn Bhreise le haghaidh Cluichí a mhúineadh agus cluiche
a dhéanamh de.
 D’fhéadfá cóip de na Rainn Bhreise le haghaidh Cluichí a chur abhaile go dtí na
tuismitheoirí, ionas go bhféadfaidís na cluichí a imirt ag féasta lá breithe, etc. ag baile.
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Lá Breithe
RAINN BHREISE LE HAGHAIDH CLUICHÍ

IS FÉIDIR LIOM

RANN TRAIDISIÚNTA

Is
Is
Is
Is

Beidh sé mór, mór,
Beidh sé mór amárach,
Beidh sé mór, mór,
Is ar ndóigh mór is fearr é.

féidir
féidir
féidir
féidir

liom
liom
liom
liom

SUAS LEIS

léim mar choinín,
eitilt mar éan,
siúl ar nós garda,
rith mar an traein.

NA

Ó, níor dhein sé rince,
Ó, níor dhein sé gáire,
Ó, níor dhein sé rince,
Ach déanfaidh sé rince amárach.

LÁMHA

Suas leis na lámha, suas, suas, suas,
Crith, crith na lámha, thuas, thuas, thuas,
Buail, buail na lámha, rap, rap, rap,
Méar agus ordóg, snap, snap, snap,
Síos leis na lámha, síos, síos, síos,
Crith, crith na lámha, thíos, thíos, thíos.

IS MISE

AN

TÓRAÍ

Is mise an tóraí,
Téigí i bhfolach.
A haon, a dó, … a deich.
Tá mé ag teacht.
Tá tú (i ngreim) agam.
Tá beirthe ort.

ROILLE ROILLE RÁINNE
Roille, roille ráinne,
Timpeall linn i bhfáinne,
Rílle ró, rílle ró,
Suas san aer le mo choisín ó.

SUAS SÍOS
Suas, síos, suas arís,
Mise agus tusa agus mise arís.
Suas, síos, suas arís,
Mise agus tusa agus mise arís.

AN TEO TEO
Rith sé amach, an teo teo,
Rith sé isteach, an teo teo;
Tháinig rí na gceithre chos,
Is sciob sé leis an teo teo.

nó
Anuas, aníos,
Suas, síos,
Coinnigh do ghreim
Nó titfidh tú síos.

Siúd isteach an teo teo,
Siúd amach an teo teo;
Féach ar rí na gceithre chos,
Is sciobfaidh sé an teo teo.

Anonn! Anall!
Thiar is thall.
Mise ar barr
Is tusa ar lár.
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Lá Breithe
CEACHT 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cén aois tusa?
A ceathair / A cúig.
Táim [Tá mé] cúig bliana d’aois.

Á ISEANNA
●
●
●
●

Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 195) do gach dalta
Pinn luaidhe agus criáin nó pinn luaidhe dhaite
Bratach pháipéir ‘Lá Breithe Sona Duit’ (as Ceacht 1)
Puipéad - Lug nó Gug agus suaitheantas a bhfuil ‘5’ air

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Múin na heiseamláirí thuas.
Téigh siar ar an amhrán ‘Lá Breithe Sona Duit’ (Ceacht 1).
Croch suas an bhratach ‘Lá Breithe Sona Duit’. Cuir ceist ar na daltaí cén lá breithe é. Lig
dóibh buille faoi thuairim a thabhairt. Taispeáin Lug / Gug dóibh agus inis dóibh gurb é lá
breithe Lug / Ghug é. Fiafraigh ‘Cén aois é Lug / Gug?’ (Má tá suaitheantas agat a bhfuil ‘5’
air, cuir ar Lug / Ghug anois é.) Inis don rang go bhfuil Lug / Gug cúig bliana d’aois inniu.
Inis dóibh go bhfuil siad chun cárta lá breithe a dhathú do Lug / Ghug. Scaip na cártaí lá
breithe ar na daltaí.
Fiafraíodh dalta amháin san am den dalta in aice leis ‘Cén aois tusa?’ Freagróidh an dalta eile
‘A ceathair / A cúig’. Fiafraigh féin de dhaltaí aonair ‘Cén dath a chuirfidh tú ar chíste
[ar cháca] Lug / Ghug?’ Freagróidh siad ‘bándearg / gorm, etc.’
Téigh timpeall an ranga le Lug / Gug. Tabhair Lug / Gug do dhaltaí aonair. Déarfaidh
siad ‘(Is) Mise Lug / Gug. Táim [Tá mé] cúig bliana d’aois.’
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Taispeáin do na daltaí conas an cárta a fhilleadh. Iarr orthu na coinnle a chomhaireamh. Iarr
ar na daltaí an císte agus an scríobh a dhathú. B’fhéidir gur mhaith le cuid acu rudaí breise
a tharraingt ar an gcárta. Iarr ar na daltaí a n-ainm a scríobh ar an taobh istigh den chárta.
Is féidir leo é a chóipeáil ón lipéad atá os a gcomhair ar an mbord. (Cabhraigh leo más gá.)
Cuir Lug / Gug ar an gcófra nó ar an mbord agus cuireadh na daltaí na cártaí timpeall air.
Iarr ar an rang ‘Lá Breithe Sona Duit’ a chasadh do Lug / Ghug agus tugaidís cúig bhualadh
bos dó.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí cur síos ar a gcárta féin, e.g. ‘Tá mo chístese [chácasa] go deas. Tá dath
dearg, etc. air. Tá cúig choinneal air. Tá dathanna dearg / uaine, etc. orthu.’
 Pléigh a n-aoiseanna leis na daltaí. Múin más gá:
Nuair a bhí mé bliain d’aois bhí coinneal amháin agam.
Nuair a bhí mé dhá bhliain d’aois bhí dhá choinneal agam.
Nuair a bhí mé trí bliana d’aois bhí trí choinneal agam.
Nuair a bhí mé ceithre bliana d’aois bhí ceithre choinneal agam.
Nuair a bhí / bheidh [bheas] mé cúig bliana d’aois bhí / beidh cúig choinneal agam.
Nuair a bheidh [bheas] mé sé bliana d’aois beidh sé choinneal agam.
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Lá Breithe
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga i gCeacht 2-4 a dhaingniú

Á ISEANNA
●
●
●
●
●
●

Póstaer ag dul leis an scéal (as Ceacht 1)
An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 8)
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 1, Rian 31)
Póstaer Lá Breithe Sona Duit le Paula Ní Chionnaith (má tá sé agat)
Leathanach 43 in Mo Leabharsa
Pinn luaidhe agus criáin nó pinn luaidhe dhaite

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Léigh nó seinn an scéal ‘Lá Breithe Liam’ arís (Ceacht 1). D’fhéadfadh na daltaí mím a
dhéanamh bunaithe air. D’fhéadfaidís cuid de na frásaí a rá, e.g. ‘Go raibh maith agaibh,’
‘Beidh cluiche peile [caide] againn [Imreoidh muid cluiche peile],’ etc.
Téigh siar ar an amhrán ‘A hAon, Dó, Trí, Ceathair, Cúig, Sé’ (Ceacht 2).
Téigh siar ar na heiseamláirí i gCeacht 2-4.
Má tá an póstaer ‘Lá Breithe Sona Duit’ le Paula Ní Chionnaith agat, d’fhéadfá ainm gach
dalta a scríobh sa mhí chuí.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na patrúin ar leathanach 43 a chríochnú agus na
pictiúir a dhathú.
D’fhéadfá cárta lá breithe a chóipeáil do gach dalta ar a lá breithe. D’fhéadfadh na daltaí eile
agus an múinteoir é a shíniú agus é a thabhairt don dalta cuí.

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh leabhar as an liosta Acmhainní Breise, e.g. Bran ar a Lá Breithe, agus léigh don rang é.
 D’fhéadfá dul siar ar na cluichí san Fhorleathnú i gCeacht 3.
 D’fhéadfadh dalta an scéal ‘Lá Breithe Liam’ a insint ina fhocail féin.
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Lá Breithe
ACMHAINNÍ BREISE

L EABHAIR L ÉITHEOIREACHTA
❍
❍
❍
❍
❍

Séimí ar an gCóisir le Lisa Stubbs (An Gúm)
Bran ar a Lá Breithe le hEric Hill (An Gúm)
Téann Bran ar Cóisir le hEric Hill (An Gúm)
Déanann Bran Cáca le hEric Hill (An Gúm)
Lá Breithe – Céim 1 (Meitheal Múinteoirí Ionad Oideachais Chorca Dhuibhne)
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An Aimsir
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 ag dul leis an scéal
Leathanach 44 in Mo Leabharsa
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 9)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar dul siar ar an gceacht seo tar éis cúpla lá.)
Pléigh an póstaer leis an rang.
Abair leis na daltaí go bhfuil scéal agat faoi Liam. Céard is cuimhin leo faoi Liam? Cé eile atá
ina theaghlach? An raibh sé i scéal éigin eile? etc.
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Taispeáin na pictiúir ar an bpóstaer don rang
de réir mar a bhíonn an scéal á léamh.
Spreag na daltaí chun na réaltaí a chomhaireamh in éineacht leat nuair a bhíonn Liam
á gcomhaireamh sa scéal.
Stop ag léamh ar an abairt ‘Agus cé a bhí sa ghairdín [sa gharradh / sa ngairdín]?’ An bhfuil aon
tuairim ag na daltaí cé a bhí sa ghairdín?
Pléigh an scéal leis an rang.
Léigh an chéad chuid den scéal arís (Liam ina sheomra codlata). Tabhair amach Mo Leabharsa.
Iarr ar na daltaí an pictiúr a bhaineann leis an gcuid sin den scéal a aimsiú ann.
Téigh siar ar an scéal níos déanaí sa tseachtain. Pléigh an pictiúr atá in Mo Leabharsa arís.
Roghnaigh grúpa le mím a dhéanamh ar gheáitsí Liam a fhad is a bhíonn an scéal á léamh.
Roghnaigh nathanna as an scéal le cleachtadh, mar shampla, ‘Ba mhaith liom dul [a ghabháil]
amach ag imirt [ag spraoi / ag déanamh cuideachta],’ ‘Triomaigh tú féin’ nó ‘Bain díot [duit]
na héadaí fliucha [an t-éadach fliuch] sin [san].’
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F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair cuid den scéal a insint don rang.
 Roghnaigh daltaí le páirteanna Liam, Mhamaí agus Dhaidí a ghlacadh agus bunaigh
sceitse ar dheireadh an scéil. D’fhéadfá cóip den sceitse a sheoladh abhaile chun gur féidir
leis na tuismitheoirí é a chleachtadh leis na daltaí sa bhaile. Iarr ar na tuismitheoirí aon
athruithe is gá a dhéanamh air chun go mbeadh an teanga dílis do Ghaeilge an cheantair.
 Cén chaoi a raibh a fhios ag a thuismitheoirí go raibh Liam imithe? An raibh imní orthu?
Céard a dúirt siad le chéile agus iad á chuardach? Cum sceitse bunaithe ar thuairimí na
ndaltaí.
 Pléigh deireadh an scéil leis na daltaí. An dóigh leo go rachaidh Liam amach san oíche
arís? Cén sórt brionglóide a bhí aige an oíche sin? etc.
 Oíche Dé Máirt a bhí ann nuair a bhí Liam amuigh. Pléigh laethanta na seachtaine.
An mbímid ar scoil Dé Máirt? Cén lá a bhí ann lá arna mhárach?
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AMUIGH

SAN

OÍCHE (Leagan Ultach)

Oíche Mháirt a bhí ann. Bhí Cáit ina luí. Bhí sí ina codladh go sámh. Bhí Liam ina luí
ach ní raibh sé ina chodladh.
‘Níl codladh orm,’ arsa Liam leis féin. ‘Ba mhaith liom a ghabháil amach ag déanamh
cuideachta.’
Amach leis as an leaba. D’fhoscail sé na cuirtíní agus d’amharc sé amach.
‘Ba mhaith liom a ghabháil amach ag déanamh cuideachta,’ arsa Liam, ‘ach beidh Mamaí
agus Daidí ar mire liom. Beidh siad an-ghoirgeach.’
Dhruid sé na cuirtíní agus isteach sa leaba leis. Dhruid sé a shúile arís.
Tamall ina dhiaidh sin tháinig Eoin aníos an staighre. Isteach leis ina sheomra féin.
‘Tá Eoin ina luí anois,’ arsa Liam leis féin, ‘ach tá Mamaí agus Daidí sa tseomra suí.’
Dhruid sé a shúile ach i ndiaidh cúpla bomaite d’fhoscail sé arís iad.
‘Níl codladh orm,’ arsa Liam. ‘Ba mhaith liom a ghabháil amach ag déanamh cuideachta
ach beidh Mamaí agus Daidí ar mire liom. Beidh siad an-ghoirgeach.’
Dhruid Liam a shúile.
Tamall ina dhiaidh sin d’fhoscail doras an tseomra codlata. Níor fhoscail Liam a shúile.
Isteach le Mamaí agus le Daidí. Thug siad póg bheag do Cháit. Thug siad póg bheag
do Liam.
‘Oíche mhaith,’ arsa Mamaí agus Daidí.
Níor fhoscail Liam a shúile. Dhruid Mamaí an doras go ciúin.
Bhí ciúnas sa teach.
‘Tá achan duine ina chodladh anois,’ arsa Liam. ‘Rachaidh mé síos staighre, ach caithfidh
mé a bheith ciúin. Caithfidh mé a bheith iontach ciúin.’
D’fhoscail sé an doras agus síos staighre leis.
Bhí Liam thíos staighre. D’fhoscail sé an doras agus amach leis sa gharraí. Bhí an garraí
dorcha. Bhí an teach dorcha.
‘Tá achan rud dorcha,’ arsa Liam agus shiúil sé síos go dtí an geata.
Bhí sé go breá sásta leis féin. Sheas sé ag an gheata agus d’amharc sé suas sa spéir.
‘Ach níl an spéir dorcha,’ arsa Liam. ‘Tá sí geal le réalta.’
D’amharc sé suas agus síos, soir agus siar. Bhí réalta le feiceáil in achan áit.
‘Do bharúil cá mhéad réalt atá ann?’ arsa Liam. Thosaigh sé ag cuntas na réalta: ‘A haon,
a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich ….’
Stop sé.
‘Níl fhios agam cén uimhir a thagann i ndiaidh a deich! A trí déag? … A cúig déag? …
Ní hea. Ó, is cuma! Tá lear mór réalta ann. Agus tá siad galánta.’
D’fhoscail Liam an geata agus amach leis ar an bhealach mhór. Shiúil sé suas an bealach
mór. Bhí sé go breá sásta leis féin.
‘Is maith liom an oíche,’ ar seisean. ‘Agus is maith liom na réalta.’
Stop sé i ndiaidh tamaill. D’amharc sé suas sa spéir arís, suas ar na réalta. Ach cad é seo?
Ní raibh réalt ar bith ann!
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‘Cá bhfuil na réalta?’ arsa Liam. ‘Cá dteachaigh siad?’
D’amharc sé suas agus síos, soir agus siar, ach ní raibh aon réalt le feiceáil.
‘Cá bhfuil na réalta?’ arsa Liam arís. ‘Cá dteachaigh siad?’ Ní raibh sé róshásta anois.
Go tobann thit deoir fhearthainne ar chloigeann Liam. Agus deoir eile agus deoir eile.
Ba ghairid go raibh sé fliuch báite.
‘Ó, tá mé fliuch báite. Caithfidh mé rith chun an bhaile,’ arsa Liam.
Rith sé síos an bealach mór. Ní raibh sé róshásta anois.
‘Tá mé fuar. Tá mé fliuch. Ba mhaith liom a ghabháil chun an bhaile,’ ar seisean.
Tháinig Liam go dtí a theach féin. D’fhoscail sé an geata. Agus cé a bhí sa gharraí?
Sea, … Mamaí agus Daidí! Ní raibh siad sásta – ná leathshásta!
‘Cá raibh tú, a Liam?’ a d’fhiafraigh Daidí. ‘Tá tú fliuch.’
‘Fliuch báite,’ arsa Mamaí. ‘Muise, muise! Cad é a dhéanfaidh muid leat?’
Isteach leo sa teach.
‘Seo,’ arsa Daidí le Liam nuair a bhí siad istigh sa tseomra suí, ‘triomaigh tú féin,’ agus
thug sé tuáille mór dó.
Bhí Liam conáilte leis an fhuacht.
‘Bain duit an t-éadach fliuch sin,’ arsa Mamaí agus thug sí éadach oíche tirim dó.
Shuigh Liam cois na tine agus thug Daidí cupa tae dó.
‘Go raibh maith agat, a Dhaidí,’ arsa Liam. ‘Tá mé breá te anois. Ní maith liom a bheith
amuigh san oíche – b’fhearr liom a bheith i mo leaba.’
‘Bhuel, ól do chuid tae anois agus gabh ar ais a luí,’ arsa Mamaí.
‘Agus fan sa leaba an iarraidh seo,’ arsa Daidí.
‘Fanfaidh mé go cinnte,’ arsa Liam.
Agus d’fhan!


AMUIGH

SAN

OÍCHE (Leagan Muimhneach)

Oíche Dé Máirt a bhí ann. Bhí Cáit sa leaba. Bhí sí ina codladh go sámh. Bhí Liam sa
leaba ach ní raibh sé ina chodladh.
‘Níl codladh orm,’ arsa Liam leis féin. ‘Ba mhaith liom dul amach ag imirt.’
Amach leis as an leaba. D’oscail sé na cuirtíní agus d’fhéach sé amach.
‘Ba mhaith liom dul amach ag imirt,’ arsa Liam, ‘ach beidh Mam agus Daid crosta. Beidh
siad ana-chrosta.’
Dhún sé na cuirtíní agus isteach sa leaba leis. Dhún sé a shúile arís.
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Tar éis tamaill tháinig Eoin aníos an staighre. Isteach leis ina sheomra féin.
‘Tá Eoin sa leaba anois,’ arsa Liam leis féin, ‘ach tá Mam agus Daid sa tseomra suite.’
Dhún sé a shúile ach tar éis cúpla nóimeat d’oscail sé arís iad.
‘Níl codladh orm,’ arsa Liam. ‘Ba mhaith liom dul amach ag imirt ach beidh Mam agus
Daid crosta. Beidh siad ana-chrosta.’
Dhún Liam a shúile.
Tar éis tamaill d’oscail doras an tseomra codlata. Níor oscail Liam a shúile. Isteach le
Mam agus Daid. Thugadar póigín do Cháit. Thugadar póigín do Liam.
‘Oíche mhaith,’ arsa Mam agus Daid.
Níor oscail Liam a shúile. Dhún Mam an doras go ciúin.
Bhí an tigh ciúin.
‘Tá gach éinne ina gcodladh anois,’ arsa Liam. ‘Raghaidh mé síos staighre, ach caithfidh
mé a bheith ciúin. Caithfidh mé a bheith ana-chiúin.’
D’oscail sé an doras agus síos staighre leis.
Bhí Liam thíos staighre. D’oscail sé an doras agus amach leis sa ghairdín. Bhí an gairdín
dorcha. Bhí an tigh dorcha.
‘Tá gach aon rud dorcha,’ arsa Liam agus shiúil sé síos go dtí an ngeata.
Bhí sé breá sásta leis féin. Sheas sé ag an ngeata agus d’fhéach sé suas sa spéir.
‘Ach níl an spéir dorcha,’ arsa Liam. ‘Tá sí geal le réiltíní.’
D’fhéach sé síos suas, soir siar. Bhí réiltíní le feiscint i ngach aon áit.
‘Ní fheadar an mó réiltín atá ann?’ arsa Liam. Thosaigh sé ag comhaireamh na réiltíní:
‘Aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ocht, naoi, deich ….’
Stop sé.
‘Ní fheadar cén uimhir a thagann i ndiaidh a deich! Trí déag? … Cúig déag? … Ní hea.
Ó, is cuma! Tá scata réiltíní ann. Agus tá siad go hálainn.’
D’oscail Liam an geata agus amach leis – amach ar an mbóthar. Shiúil sé suas an bóthar.
Bhí sé breá sásta leis féin.
‘Is maith liom an oíche,’ ar seisean. ‘Agus is maith liom na réiltíní.’
Tar éis tamaill stop sé. D’fhéach sé suas sa spéir arís, suas ar na réiltíní. Ach cad é seo?
Ní raibh aon réiltíní ann!
‘Cá bhfuil na réiltíní?’ arsa Liam. ‘Cá bhfuil siad imithe?’
D’fhéach sé síos suas, soir siar, ach ní raibh aon réiltín le feiscint.
‘Cá bhfuil na réiltíní?’ arsa Liam arís. ‘Cá bhfuil siad imithe?’ Ní raibh sé róshásta anois.
Go tobann thit braon mór báistí ar cheann Liam. Agus braon eile agus braon eile. Ba
ghearr go raibh sé fliuch báite.
‘Ó, táim fliuch báite. Caithfidh mé rith abhaile,’ arsa Liam.
Rith sé síos an bóthar. Ní raibh sé róshásta anois.
‘Táim fuar. Táim fliuch. Teastaíonn uaim dul abhaile,’ ar seisean.
Tháinig Liam go dtína thigh féin. D’oscail sé an geata. Agus cé a bhí sa ghairdín? Sea! …
Mam agus Daid! Ní rabhadar sásta – ná leathshásta!
‘Cá rabhais, a Liam?’ a d’fhiafraigh Daid. ‘Tá tú fliuch.’
‘Fliuch báite,’ arsa Mam. ‘Mhuise, mhuise! Cad a dhéanfaimid leat?’
Isteach leo sa tigh.
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‘Seo,’ arsa Daid le Liam nuair a bhíodar istigh sa tseomra suite, ‘triomaigh tú féin,’ agus
thug sé tuáille mór dó.
Bhí Liam leata leis an bhfuacht.
‘Bain díot na héadaí fliucha san,’ arsa Mam agus thug sí éadaí codlata tirime dó.
Shuigh Liam cois na tine agus thug Daid cupa tae dó.
‘Go raibh maith agat, a Dhaid,’ arsa Liam. ‘Táim breá te anois. Ní maith liom a bheith
amuigh san oíche – b’fhearr liom a bheith i mo leaba.’
‘Bhuel, ól do chuid tae anois agus téir thar n-ais go dtí do leaba,’ arsa Mam.
‘Agus fan sa leaba an babhta so, a bhuachaill,’ arsa Daid.
‘Fanfaidh mé go deimhin,’ arsa Liam.
Agus d’fhan!


AMUIGH

SAN

OÍCHE (Leagan Connachtach)

Oíche Dé Máirt a bhí ann. Bhí Cáit ina codladh. Bhí sí ina codladh go sámh. Bhí Liam
sa leaba ach ní raibh sé ina chodladh.
‘Níl codladh orm,’ arsa Liam leis féin. ‘Ba mhaith liom a ghabháil amach ag spraoi.’
Amach leis as an leaba. D’oscail sé na cuirtíní agus bhreathnaigh sé amach.
‘Ba mhaith liom a ghabháil amach ag spraoi,’ arsa Liam, ‘ach beidh Mam agus Daide
spréachta liom. Beidh siad an-spréachta.’
Dhún sé na cuirtíní agus isteach sa leaba leis. Dhún sé a shúile arís.
Tamaillín ina dhiaidh sin tháinig Eoin aníos an staighre. Isteach leis ina sheomra féin.
‘Tá Eoin sa leaba anois,’ arsa Liam leis féin, ‘ach tá Mam agus Daide sa seomra suite.’
Dhún sé a shúile ach tar éis cúpla nóiméad d’oscail sé arís iad.
‘Níl codladh orm,’ arsa Liam. ‘Ba mhaith liom a ghabháil amach ag spraoi ach beidh
Mam agus Daide spréachta liom. Beidh siad an-spréachta.’
Dhún Liam a shúile.
Tamaillín ina dhiaidh sin d’oscail doras an tseomra codlata. Níor oscail Liam a shúile.
Isteach le Mam agus Daide. Thug siad póigín do Cháit. Thug siad póigín do Liam.
‘Oíche mhaith,’ arsa Mam agus Daide.
Níor oscail Liam a shúile. Dhún Mam an doras go ciúin.
Bhí an teach ciúin.
‘Tá chuile dhuine ina gcodladh anois,’ arsa Liam. ‘Gabhfaidh mé síos staighre, ach
caithfidh mé a bheith ciúin. Caithfidh mé a bheith an-chiúin.’
D’oscail sé an doras agus síos staighre leis.
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Bhí Liam thíos staighre. D’oscail sé an doras agus amach leis sa ngairdín. Bhí an gairdín
dorcha. Bhí an teach dorcha.
‘Tá chuile rud dorcha,’ arsa Liam agus shiúil sé síos go dtí an geata.
Bhí sé go breá sásta leis féin. Sheas sé ag an ngeata agus bhreathnaigh sé suas sa spéir.
‘Ach níl an spéir dorcha,’ arsa Liam. ‘Tá sí geal le réalta.’
Bhreathnaigh sé suas síos, soir siar. Bhí réalta le feiceáil i chuile áit.
‘Meas tú cé mhéad réalt atá ann?’ arsa Liam. Thosaigh sé ag comhaireamh na réalta:
‘Aon, dó, trí, ceathair, cúig, sé, seacht, ocht, naoi, deich ….’
Stop sé.
‘Níl a fhios agam cén uimhir a thagann tar éis a deich! Trí déag? … Cúig déag? …
Ní hea. Ó, is cuma! Tá go leor leor réalta ann. Agus tá siad go hálainn.’
D’oscail Liam an geata agus amach leis – amach ar an mbóthar. Shiúil sé suas an bóthar.
Bhí sé breá sásta leis féin.
‘Is maith liom an oíche,’ ar seisean. ‘Agus is maith liom na réalta.’
Tar éis píosa stop sé. Bhreathnaigh sé suas sa spéir arís, suas ar na réalta. Ach céard é seo?
Ní raibh réalt ar bith ann!
‘Cá bhfuil na réalta?’ arsa Liam. ‘Cá ndeachaigh siad?’
Bhreathnaigh sé suas síos, soir siar, ach ní raibh aon réalt le feiceáil.
‘Cá bhfuil na réalta?’ arsa Liam arís. ‘Cá bhfuil siad imithe?’ Ní raibh sé róshásta anois.
Go tobann, thit braon mór báistí ar chloigeann Liam. Agus braon eile agus braon eile.
Ba ghearr go raibh sé fliuch báite.
‘Ó, tá mé fliuch báite. Caithfidh mé rith abhaile,’ arsa Liam.
Rith sé síos an bóthar. Ní raibh sé róshásta anois.
‘Tá mé fuar. Tá mé fliuch. Teastaíonn uaim a ghabháil abhaile,’ ar seisean.
Tháinig Liam chuig a theach féin. D’oscail sé an geata. Agus cé a bhí sa ngairdín? Sea! …
Mam agus Daide! Ní raibh siad sásta – ná leathshásta!
‘Cá raibh tú, a Liam?’ a d’fhiafraigh Daide. ‘Tá tú fliuch.’
‘Fliuch báite,’ arsa Mam. ‘Muise, muise! Céard a dhéanfas muid leat?’
Isteach leo sa teach.
‘Seo,’ arsa Daide le Liam nuair a bhí siad istigh sa seomra suite, ‘triomaigh tú féin,’ agus
thug sé tuáille mór dó.
Bhí Liam préachta leis an bhfuacht.
‘Bain díot an t-éadach fliuch sin,’ arsa Mam agus thug sí éadaí codlata tirime dó.
Shuigh Liam cois na tine agus thug Daide cupán tae dó.
‘Go raibh maith agat, a Dhaide,’ arsa Liam. ‘Tá mé breá te anois. Ní maith liom a bheith
amuigh san oíche – b’fhearr liom a bheith i mo leaba.’
‘Bhuel, ól do chuid tae anois agus téir ar ais chuig do leaba,’ arsa Mam.
‘Agus fan sa leaba an babhta seo, a bhuachaill,’ arsa Daide.
‘Fanfaidh mé cinnte,’ arsa Liam.
Agus d’fhan!
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An Aimsir
CEACHT 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
Tá an lá fuar / te / gaofar / fliuch.

Á ISEANNA
●
●
●

Póstaer den aimsir
Leathanach 45 in Mo Leabharsa
Tasc éisteachta ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 28)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair an phóstaeir.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Abair leis na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis na treoracha ar
an dlúthdhiosca agus méar a chur ar an bpictiúr ceart ar leathanach 45. Stop an dlúthdhiosca
tar éis gach míre agus féach an bhfuil an freagra ceart acu.


CÉN SÓRT AIMSIRE ATÁ ANN? (Leagan Ultach)
Tá
Tá
Tá
Tá

an
an
an
an

lá
lá
lá
lá

gaofar. Cuir do mhéar ar an phictiúr cheart – pictiúr de lá gaofar.
fuar. Cuir do mhéar ar an phictiúr cheart – pictiúr de lá fuar.
te. Cuir do mhéar ar an phictiúr cheart – pictiúr de lá te.
fliuch. Cuir do mhéar ar an phictiúr cheart – pictiúr de lá fliuch.


CÉN SÓRT AIMSIRE ATÁ ANN? (Leagan Muimhneach)
Tá
Tá
Tá
Tá

an
an
an
an

lá
lá
lá
lá

gaofar. Cuir do mhéar ar an bpictiúr ceart – pictiúr de lá gaofar.
fuar. Cuir do mhéar ar an bpictiúr ceart – pictiúr de lá fuar.
te. Cuir do mhéar ar an bpictiúr ceart – pictiúr de lá te.
fliuch. Cuir do mhéar ar an bpictiúr ceart – pictiúr de lá fliuch.
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CÉN SÓRT AIMSIRE ATÁ ANN? (Leagan Connachtach)
Tá
Tá
Tá
Tá

an
an
an
an

lá
lá
lá
lá

gaofar. Cuir do mhéar ar an bpictiúr ceart – pictiúr de lá gaofar.
fuar. Cuir do mhéar ar an bpictiúr ceart – pictiúr de lá fuar.
te. Cuir do mhéar ar an bpictiúr ceart – pictiúr de lá te.
fliuch. Cuir do mhéar ar an bpictiúr ceart – pictiúr de lá fliuch.

Nuair a bhíonn an obair seo críochnaithe abair leis na daltaí na pictiúir a dhathú.
Téigh siar ar na heiseamláirí. Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga agus ceann amháin de
na heiseamláirí a rá, de réir a rogha féin. Abair leis na daltaí eile méar a chur ar an bpictiúr
ceart. Déan amhlaidh le daltaí eile.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an tionchar a bhíonn ag an aimsir ar shaol na ndaltaí féin. An siúlann siad ar scoil
nuair a bhíonn sé gaofar nó ina bháisteach? Cén sórt éadaí a chaitheann siad?
Cén difríocht a dhéanann sé don lá scoile? An bhfuil aon chontúirtí ag baint leis an
drochaimsir? etc.
 Múin nathanna eile a bhaineann leis an mbáisteach, e.g. ‘Bhí sé ag stealladh báistí /
ag cur is ag báisteach / ag doirteadh báistí [ina dhoirteadh báistí] / ina abhainn bháistí.’
‘Bhí mé báite go craiceann,’ etc. Roghnaigh an leagan de réir Ghaeilge an cheantair.
An bhfuil nathanna eile ag na daltaí ón mbaile?
 Léigh an rann seo thíos don rang.
AN BHÁISTEACH
Tá an bháisteach ag titim,
Ag titim go trom,
Ach níl sí ag titim
Anuas ar mo cheann.
Ní maith liom an bháisteach
Mar fliuchann sí mé,
Is bímse istigh
Ar feadh an lae.

Pléigh an rann leis na daltaí. Céard a dhéanann siad féin agus iad istigh sa teach lá fliuch?
An gcuireann sé as dóibh má choinnítear istigh iad? Iarr orthu pictiúr a tharraingt díobh
féin agus iad istigh sa teach lá fliuch. Lig dóibh cur síos ar a gcuid pictiúr ansin.
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An Aimsir
CEACHT 3

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

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuil tú fuar / fliuch / te?
Tá.
Níl mé [Nílim]. Tá mé [Táim] fuar / fliuch / te.

Á ISEANNA
●

Póstaer den aimsir (as Ceacht 2)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar na heiseamláirí ‘Tá an lá fuar / te / gaofar / fliuch’ (Ceacht 2).
Múin na heiseamláirí thuas.
Amuigh sa chlós nó sa halla, pléigh na slite éagsúla le mím a dhéanamh bunaithe ar na
nathanna ‘Tá mé [Táim] fuar / fliuch / te’. Iarr ar dhalta amháin mím a dhéanamh bunaithe
ar a bheith fuar, fliuch nó te, ach gan a rá leis an rang cén ceann acu atá i gceist. Lig do na
daltaí eile tomhas, mar shampla, ‘An bhfuil tú fuar?’ Freagróidh an dalta atá ag déanamh na
míme ‘Tá’ nó ‘Níl. Tá mé fliuch.’

F ORLEATHNÚ
 Múin nathanna a bhaineann le sioc agus sneachta, mar shampla:
Bhí mé préachta / stromptha leis an bhfuacht.
Nuair a bhíonn sioc [siocán] ann bíonn na bóithre sleamhain [sciorrach].
Sciorr [Shleamhnaigh] mé sa chlós.
Bhí an lochán reoite [sioctha].
Chonaic mé leac oighir [oighreogach] ar an uisce.
Úsáid nathanna áitiúla nuair is ann dóibh. An bhfuil nathanna oiriúnacha eile ag cuid de
na daltaí féin ón mbaile? Pléigh é seo leis na tuismitheoirí.
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An Aimsir
CEACHT 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
Bhí / Ní raibh [Máirtín / mise] [amuigh san oíche / amuigh sa chlós / amuigh ag súgradh
[ag spraoi / ag déanamh cuideachta / ag imirt]].

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 46 in Mo Leabharsa
An rann ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 19)

C UR C HUIGE
(Nóta: Cuir an rann in oiriúint do Ghaeilge an cheantair más mian leat.)
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 46. Déan tagairt don scéal ‘Amuigh
san Oíche’ (Ceacht 1). Abair an rann nó seinn an dlúthdhiosca. Cuir geáitsí leis.
BHÍ MÁIRTÍN AMUIGH

Geáitsí

Bhí Máirtín amuigh,
San oíche dhubh.
Bhí an bháisteach ag titim,
Anuas go tiubh.
Ní shásódh an saol é,
Go mbeadh sé amuigh,
Go ndeachaigh sé i lochán go básta.

sín méar amach sa chlós
sín méar chuig an spéir
mím ar bhraonacha báistí
mím ar bháisteach níos troime
meangadh gáire
go ceanndána / bródúil
ag titim agus ag gol, lámha ar do bhásta

Labhair leis na daltaí faoin gcineál aimsire a bhfuil trácht air sa rann. Abair nó seinn an rann
arís. Iarr ar na daltaí aithris a dhéanamh ar do chuid geáitsí. Lig do dhalta amháin aithris a
dhéanamh ar Mháirtín a fhad is atá sibh ag rá an rainn uair eile.
Múin na heiseamláirí thuas.
Fiafraigh de na daltaí an raibh siad féin amuigh san oíche riamh. An raibh siad amuigh ag
spraoi tar éis na scoile inné? Abair leo an pictiúr ar leathanach 46 a dhathú ansin.
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F ORLEATHNÚ
 Tabhair beirt daltaí os comhair an ranga. Iarr ar dhuine acu an rann a rá agus an duine
eile na geáitsí a dhéanamh.
 Abair leis na daltaí go raibh slaghdán ar Mháirtín lá arna mhárach de bharr a bheith
amuigh faoin mbáisteach. Múin más gá ‘Bhí casacht [casachtach] / scornach thinn
[sceadamán nimhneach] / tinneas cluaise air lá arna mhárach’. Cén chaoi a dtugaimid aire
dúinn féin agus dár sláinte nuair a bhíonn an aimsir go dona? Pléigh é sin leis an rang.
 Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt de lá gaofar. Má tá an scoil in aice na farraige iarr
orthu an fharraige gharbh a thaispeáint sa phictiúr. Iarr orthu labhairt faoi na pictiúir.
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An Aimsir
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● rudaí a bhíonn taobh istigh agus rudaí a bhíonn taobh amuigh a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Bíonn [tine / leaba / sorn / cathaoir] istigh.
Bíonn [báisteach [fearthainn] / lochán [poll / slodán] uisce / réalta / fear sneachta] amuigh.

Á ISEANNA
●

Leathanach 47 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Abair leis na daltaí go bhfuil rudaí ar leathanach 47 a bhíonn
istigh. Pléigh iad sin leo. Iarr orthu dath dearg a chur ar na rudaí a bhíonn taobh istigh. Abair
leis na daltaí ansin go bhfuil rudaí ar an leathanach a bhíonn taobh amuigh. Pléigh iad sin
leo. Iarr orthu dath gorm a chur ar na rudaí a bhíonn amuigh.
Pléigh na pictiúir ar leathanach 47 arís. Tabhair beirt daltaí os comhair an ranga. Tabhair cóip
de Mo Leabharsa do dhuine amháin acu. Ainmneoidh an dalta seo rud atá ar an leathanach.
Déarfaidh an dalta eile ‘Bíonn sé (sin) istigh’ nó ‘Bíonn sé (sin) amuigh’ mar is cuí. Déan
amhlaidh le daltaí eile.

F ORLEATHNÚ
 Déan an Ghaeilge a chomhtháthú leis na hamharcealaíona. Bunaigh ceacht ealaíne ar
bhailiúchán pictiúr as irisleabhair agus as nuachtáin faoin teideal ‘Amuigh agus Istigh sa
Gheimhreadh’. Cuir le chéile i bhfoirm colláise iad.
 Bunaigh Leabhar Ranga ar ‘Amuigh / Istigh’. Lig do na daltaí na pictiúir a roghnú agus a
ghreamú isteach. Iarr orthu abairt a chumadh le cur le gach leathanach. Scríobh an abairt
isteach sa leabhar tú féin nó lig do na daltaí (atá ábalta chuige) na habairtí a chóipeáil ón
gclár dubh isteach sa leabhar.
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An Aimsir
CEACHT 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga a múineadh go dtí seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● ceisteanna a chur

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 48 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 22)

E ISEAMLÁIRÍ
Tá mé [Táim] / Níl mé [Nílim] fliuch báite!
Cá bhfuil do chóta báistí [do fhroc uisce / do chasóg báistí]?

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 48. Abair leis na daltaí gur tháinig
Liam agus Eoin abhaile ón scoil ar an mbus. D’fhág Liam rud éigin ar an mbus. Iarr orthu
éisteacht go cúramach lena fháil amach céard a d’fhág Liam ar an mbus.


TÁ LIAM FLIUCH BÁITE (Leagan Ultach)
Liam:
Mamaí:
Eoin:
Mamaí:
Liam:
Mamaí:
Liam:
Mamaí:
Eoin:
Liam:

A Mhamaí, tá mé fliuch báite!
Ach cá bhfuil do fhroc uisce?
D’fhág sé ar an bhus é.
Agus cá bhfuil do mhála scoile?
D’fhág mé ar scoil é.
Tut! Tut! Cad é a dhéanfaidh muid leat? A Eoin, faigh éadach tirim do Liam,
le do thoil.
(ag caoineadh) Tá mé fliuch báite!
Seo tuáille duit. Triomaigh tú féin anois díreach!
Seo duit, a Liam, bríste tirim, geansaí tirim agus stocaí tirime.
Go raibh maith agat, a Eoin. Tá mé ceart go leor anois. Níl mé fliuch.
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TÁ LIAM FLIUCH BÁITE (Leagan Muimhneach)
Liam:
Mam:
Eoin:
Mam:
Liam:
Mam:
Liam:
Mam:
Eoin:
Liam:

A Mham, táim fliuch báite!
Ach cá bhfuil do chasóg báistí?
D’fhág sé ar an mbus é.
Agus cá bhfuil do mhála scoile?
D’fhágas ar scoil é.
Tut! Tut! Cad a dhéanfaimid leat? A Eoin, faigh éadaí tirime do Liam, le do thoil.
(ag gol) Táim fliuch báite!
Seo tuáille dhuit. Triomaigh tú féin!
Seo dhuit, a Liam, treabhsar tirim, geansaí tirim agus stocaí tirime.
Go raibh maith agat, a Eoin. Táim ceart go leor anois. Nílim fliuch.


TÁ LIAM FLIUCH BÁITE (Leagan Connachtach)
Liam:
Mam:
Eoin:
Mam:
Liam:
Mam:

A Mham, tá mé fliuch báite!
Ach cá bhfuil do chóta báistí?
D’fhág sé ar an mbus é.
Agus cá bhfuil do mhála scoile?
D’fhág mé ar scoil é.
Tut! Tut! Céard a dhéanfas muid leat? A Eoin, faigh éadaí tirime do Liam,
más é do thoil é.
Liam: (ag caoineadh) Tá mé fliuch báite!
Mam: Seo tuáille dhuit. Triomaigh tú féin go beo!
Eoin: Seo dhuit, a Liam, bríste tirim, geansaí tirim agus stocaí tirime.
Liam: Go raibh maith agat, a Eoin. Tá mé ceart go leor anois. Níl mé fliuch.

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas.
Múin na heiseamláirí thuas.
Iarr ar na daltaí a lámh a chur in airde nuair a chloiseann siad Liam ag rá ‘Tá mé [Táim] /
Níl mé [Nílim] fliuch báite!’ agus Mamaí ag rá ‘Cá bhfuil do chóta báistí [do fhroc uisce /
do chasóg báistí]?’ Seinn an dlúthdhiosca arís.
Téigh siar ar an sceitse in imeacht na seachtaine. Roghnaigh nathanna breise le cleachtadh
de réir riachtanais do ranga féin.

F ORLEATHNÚ
 Roinn an rang ina dtrí ghrúpa leis an sceitse a chleachtadh. Níos déanaí sa tseachtain
roghnaigh daltaí aonair do na páirteanna agus iarr orthu an sceitse a léiriú don rang.
Lig dóibh cur leis más mian leo.
 An bhfuair Liam an cóta báistí ar ais? Céard faoin mála scoile? Pléigh tuairimí na ndaltaí.
 An raibh na daltaí féin fliuch báite riamh? Iarr ar dhaltaí aonair a scéal féin a insint don
rang. Meall cur síos leanúnach uathu.
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An Aimsir
CEACHT 7

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

E ISEAMLÁIRÍ
Ba mhaith liom(sa) dul amach ag spraoi [ag súgradh / ag déanamh cuideachta] [san oíche / sa lochán /
sa chlós / sa ghairdín [sa gharraí] / sa sneachta [sa tsneachta]].

Á ISEANNA
●

Pictiúrchártaí – ba mhaith liom dul amach ag spraoi: san oíche, sa lochán, sa chlós,
sa ghairdín, agus sa sneachta

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an rann ‘Bhí Máirtín Amuigh’ (Ceacht 4).
Múin na heiseamláirí thuas le cabhair na bpictiúrchártaí.
Pléigh a rogha féin leis an rang. Cé acu ab fhearr leo: dul amach ag spraoi sa sneachta nó
sa lochán, etc.
Cuir na pictiúrchártaí isteach i mála. Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga agus abairt
amháin dá rogha féin a rá, mar a múineadh sna heiseamláirí. Déarfaidh sé, mar shampla,
‘Ba mhaith liom(sa) dul amach ag spraoi [ag súgradh / ag déanamh cuideachta] san oíche.’ Abair
leis an dalta ansin a shúile a dhúnadh agus pictiúrchárta amháin a thógáil as an mála. Má
thagann an pictiúrchárta leis an abairt atá ráite aige beidh an ‘bua’ aige. Déan amhlaidh le
daltaí eile.

F ORLEATHNÚ
 Múin más gá ‘Níor mhaith liom dul amach ag spraoi sa …’ agus imir an cluiche thuas
arís.
 Úsáid an póstaer Na Séasúir (An Gúm) mar ábhar comhrá faoin aimsir.
 Múin an rann seo thíos don rang.
Is deas an rud a bheith istigh
Nuair a bhíonn an ghaoth ag séideadh,
Nuair a bhíonn an bháisteach ag teacht anuas
Ina tuilte móra tréana.
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An Aimsir
CEACHT 8

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cad chuige? [Tuige? / Cad ina thaobh? / Cén fáth?]
Tá sé fuar (agus) gaofar.
Ceart go leor [Maith go leor], a mhúinteoir.

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 23)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Abair leis na daltaí go bhfuil Liam, Róisín agus an múinteoir ag labhairt sa sceitse. Mínigh
dóibh gur am lóin atá ann. Iarr orthu éisteacht go haireach chun a fháil amach cén sórt
aimsire atá ann. Seinn an dlúthdhiosca.


DROCHAIMSIR

AG

AM LÓIN (Leagan Ultach)

Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:

Tá sé in am lóin anois, a pháistí.
Go maith! Tá ocras ormsa.
Níl ocras ormsa. Ba mhaith liom a ghabháil amach sa chlós.
Tá brón orm, a Liam, ach ní thig linn a ghabháil amach sa chlós inniu.
Cad chuige, a mhúinteoir?
Tá sé fuar agus gaofar inniu.
Ó. An dtig liomsa imirt leis an lego?
Thig leat, ach caithfidh tú do lón a ithe ar dtús.
Maith go leor, a mhúinteoir.
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DROCHAIMSIR

AG

AM LÓIN (Leagan Muimhneach)

Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:

Tá sé in am lóin anois, a leanaí.
Go maith! Tá ocras ormsa.
Níl aon ocras ormsa. Ba mhaith liom dul amach sa chlós.
Tá brón orm, a Liam, ach ní bheimid ábalta dul amach sa chlós inniu.
Cad ina thaobh, a mhúinteoir?
Tá sé fuar gaofar.
Ó. An bhféadfadsa imirt leis an lego?
Féadfair, ach caithfidh tú do lón a ithe ar dtús.
Maith go leor, a mhúinteoir.


DROCHAIMSIR

AG

AM LÓIN (Leagan Connachtach)

Múinteoir:
Róisín:
Liam:
Múinteoir:
Róisín:
Múinteoir:
Liam:
Múinteoir:
Liam:

Tá sé in am lóin anois, a ghasúir.
Go maith! Tá ocras ormsa.
Níl ocras ormsa. Ba mhaith liom a ghabháil amach sa gclós.
Tá brón orm, a Liam, ach ní féidir linn a ghabháil amach sa gclós inniu.
Tuige, a mhúinteoir?
Tá sé fuar gaofar inniu.
Ó. An bhféadfaidh mise spraoi leis an lego?
Féadfaidh, ach caithfidh tú do lón a ithe ar dtús.
Ceart go leor, a mhúinteoir.

Dearbhaigh freagra na ceiste thuas.
Múin na heiseamláirí thuas.
Seinn an dlúthdhiosca arís. Tar éis dóibh éisteacht leis an sceitse arís, iarr ar na daltaí na
heiseamláirí atá múinte a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca (féach Nóta thuas).
Téigh siar ar an gceacht seo níos déanaí sa tseachtain agus roghnaigh nathanna eile as an
sceitse lena cleachtadh.

F ORLEATHNÚ
 Roghnaigh daltaí chun an sceitse a léiriú don rang.
 Cleacht ‘ar dtús [i dtosach]’ i gcomhthéacsanna eile, mar shampla, ‘Bhí mise anseo
ar dtús,’ ‘Bhí sé sin agamsa ar dtús,’ ‘Caithfidh tú … a dhéanamh ar dtús,’ agus araile
de réir riachtanais chumarsáide an ranga féin.
 Céard a dhéanann na daltaí féin lá scoile nuair nach féidir leo dul amach sa chlós? Céard
ab fhearr leo a dhéanamh? Múin más gá ‘B’fhearr liomsa a bheith ag imirt leis an … ná
leis an …’.
 Múin más gá ‘Imrím [Bím ag imirt ] … lá fliuch ar scoil’ agus ‘Imrím [Bím ag imirt] … lá
fliuch sa bhaile’. Labhair leis na daltaí faoina n-imríonn siad féin nuair a bhíonn orthu
fanacht istigh de bharr na drochaimsire.
215

An Aimsir
CEACHT 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● sraith pictiúr a chur san ord ceart
● tuairisciú
● taitneamh a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
Tá sneachta ann!
Is breá / Is maith liom sneachta!

Á ISEANNA
●
●
●
●

Póstaer ag dul leis an scéilín
An scéilín ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 10)
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 219) do gach dalta agus cóip
mhéadaithe don mhúinteoir
Siosúir agus gliú

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh an póstaer leis an rang. Abair leo ansin go bhfuil sibh chun éisteacht le scéilín faoi
Róisín sa sneachta.
Léigh féin an scéilín nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid an póstaer agus déan geáitsí chun
cabhrú leis na daltaí an scéilín a thuiscint.
Pléigh an scéilín leis na daltaí.
Tabhair fótachóip do gach dalta agus cuir an chóip mhéadaithe i leataobh duit féin. Mínigh
don rang gur pictiúir den scéilín iad seo ach nach bhfuil siad san ord ceart. Abair leis na
daltaí méar a chur ar na pictiúir chearta agus iad ag éisteacht leis an scéilín arís. Seinn an
dlúthdhiosca arís.
Múin na heiseamláirí thuas.
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Iarr ar na daltaí lámh a chur suas nuair a chloiseann siad Róisín ag rá na n-eiseamláirí ar an
dlúthdhiosca. Seinn an dlúthdhiosca arís.
Tabhair siosúir do na daltaí agus abair leo na pictiúir atá ar an bhfótachóip a ghearradh
amach. Iarr orthu na pictiúir a chur san ord ceart nuair a bhíonn siad gearrtha amach acu.
Ar an dara lá (féach Nóta thuas) faigh an chóip mhéadaithe de na pictiúir agus iarr ar na
daltaí iad a chur san ord ceart duit. Croch ar an gclár dubh iad. Seinn an dlúthdhiosca arís
agus abair le dalta amháin méar a chur ar na pictiúir atá ar an gclár dubh de réir mar a
bhíonn an scéilín ag dul ar aghaidh. Ansin scríobh abairt amháin le gach pictiúr.
Tabhair gliú do na daltaí agus iarr orthu a gcuid pictiúr féin a ghreamú isteach san ord ceart
ina gcuid cóipleabhar.

F ORLEATHNÚ
 An raibh na daltaí féin ag imirt sa sneachta riamh? Iarr orthu cur síos air.
 Abair leis na daltaí go bhfuil tú chun an scéilín a insint arís, ach go mbeidh tú ag athrú
cuid de agus ag rá rudaí nach bhfuil cruinn nó fíor de réir an scéil. Caithfidh siad ‘stop’ a
rá má chloiseann siad botún nó rud nach bhfuil fíor. Inis an scéilín ach athraigh cuid de
na sonraí.
 Abair le dalta amháin ord na bpictiúr atá ar an gclár dubh a athrú agus a gcuid súl dúnta
ag an rang. Iarr ar na daltaí eile a mhíniú céard atá mícheart leis an ord ina bhfuil na
pictiúir anois.


RÓISÍN LÁ SNEACHTA (Leagan Ultach)
Maidin Dé Sathairn a bhí ann. Chuir Róisín uirthi agus síos staighre léi.
‘B’fhéidir go mbeadh cartúin ar an teilifís,’ ar sise léi féin.
Ansin chuala sí Sciob ag tafann taobh amuigh. D’amharc sí amach.
‘Sneachta!’ a scairt Róisín. ‘Tá sneachta ann!’
Rith sí amach sa gharradh go lúcháireach.
‘Sneachta! Sneachta! Tá sneachta ann!’ arsa Róisín. ‘Is maith liom an sneachta.’
Ach ansin d’fhoscail Daidí an doras.
‘Gabh isteach, a Róisín,’ arsa Daidí, ‘agus ith do bhricfeasta ar dtús.’
Rith Róisín isteach agus d’ith sí a bricfeasta.
‘An dtig liom a ghabháil amach anois, a Dhaidí?’ a d’fhiafraigh Róisín nuair a d’ith sí
a bricfeasta.
‘Amach leat,’ arsa Daidí, ‘ach ná déan dearmad do chóta a chur ort.’
‘Maith go leor,’ arsa Róisín.
Chóirigh sí í féin go deas te agus amach léi ag déanamh cuideachta sa tsneachta.
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RÓISÍN LÁ SNEACHTA (Leagan Muimhneach)
Maidin Dé Sathairn a bhí ann. Chuir Róisín a cuid éadaigh uirthi agus síos staighre léi.
‘B’fhéidir go mbeadh cartúin ar an dteilifís,’ ar sise léi féin.
Ansan chuala sí Sciob ag sceamhaíl lasmuigh. D’fhéach sí amach.
‘Sneachta!’ a scread Róisín. ‘Tá sneachta ann!’
Rith sí amach sa ghairdín go háthasach.
‘Sneachta! Sneachta! Tá sneachta ann!’ arsa Róisín. ‘Is breá liom sneachta.’
Ach ansan d’oscail Daid an doras.
‘Tar isteach, a Róisín,’ arsa Daid, ‘agus ith do bhricfeasta ar dtús.’
Rith Róisín isteach agus d’ith sí a bricfeasta.
‘An bhféadfainn dul amach anois, a Dhaid?’ a d’fhiafraigh Róisín nuair a bhí a bricfeasta
ite aici.
‘Amach leat,’ arsa Daid, ‘ach ná dearmad do chasóg a chur ort.’
‘Maith go leor,’ arsa Róisín.
Ghléas sí í féin go te teolaí agus amach léi ag imirt sa tsneachta.


RÓISÍN LÁ SNEACHTA (Leagan Connachtach)
Maidin Dé Sathairn a bhí ann. Ghléas Róisín í féin agus síos staighre léi.
‘B’fhéidir go mbeadh cartúin ar an teilifís,’ ar sise léi féin.
Ansin chuala sí Sciob ag tafann taobh amuigh. Bhreathnaigh sí amach.
‘Sneachta!’ a scread Róisín. ‘Tá sneachta ann!’
Rith sí amach sa ngairdín go ríméadach.
‘Sneachta! Sneachta! Tá sneachta ann!’ arsa Róisín. ‘Is breá liom sneachta.’
Ach ansin d’oscail Daide an doras.
‘Tar isteach, a Róisín,’ arsa Daide, ‘agus ith do bhricfeasta ar dtús.’
Rith Róisín isteach agus d’ith sí a bricfeasta.
‘An bhféadfaidh mé a ghabháil amach anois, a Dhaide?’ a d’fhiafraigh Róisín nuair a bhí
a bricfeasta ite aici.
‘Amach leat,’ arsa Daide, ‘ach ná déan dearmad do chóta a chur ort.’
‘Ceart go leor,’ arsa Róisín.
Ghléas sí í féin go teolaí agus amach léi ag spraoi sa sneachta.
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An Aimsir
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● cead a lorg
● umhlaíocht a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
An bhféadfaidh mé [An bhféadfainn / An dtig liom] a ghabháil [dul] amach anois, a Dhaidí
[a Dhaid / a Dhaide]?

Á ISEANNA
●
●

Póstaer ag dul leis an scéilín (as Ceacht 9)
An scéilín ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 9) (Dlúthdhiosca 2, Rian 10)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar na heiseamláirí i gCeacht 9.
Múin an eiseamláir thuas.
Roghnaigh cailín agus abair leis an rang gurb í sin Róisín. Léigh an scéilín arís ach lig don
dalta atá roghnaithe na focail a dúirt Róisín a rá (mar atá san eiseamláir thuas agus mar a bhí
i gCeacht 9).

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhaltaí aonair an scéilín a insint don rang.
(Nóta: Mura bhfuil an teanga sa scéilín ag teacht le Gaeilge an cheantair cuir in oiriúint
ar dtús í.)
 Múin na habairtí a dúirt Daidí sa scéilín. Roghnaigh buachaill chun páirt Dhaidí a
ghlacadh agus déan mar atá thuas.
 Thit Róisín agus í ag súgradh sa sneachta agus ghortaigh sí í féin. Iarr ar na daltaí cuidiú
leat an scéal seo a chumadh.
 Múin agus pléigh an rann seo thíos:
Déanfaidh mé féin
Fear sneachta deas,
Ach imeoidh sé
Má thagann teas.
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An Cháisc
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh
● éisteacht leis an dlúthdhiosca agus eolas a bhaint as

E ISEAMLÁIRÍ
Tá mo … [imithe amú (orm) [caillte (agam)]].
Fuair mé [Fuaireas-sa] do ….
Tá fáilte romhat.

Á ISEANNA
●
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 32)
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 24)
Puipéid - Lug agus Gug

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Múin na heiseamláirí thuas.
Téigh siar ar an eiseamláir ‘Go raibh maith agat’ (An Scoil: Ceacht 8).
Múin an t-amhrán seo thíos (fonn: Little Brown Jug).
UBH BHEAG
Ubh bheag a chuaigh amú,
Bhí Cáit bhocht ag gol – bú, hú!
Tháinig Liam is fuair sé í,
Thug sé ar ais do Cháit í.
Ha, ha, há,
Hí, hí, hí,
Cáit bheag is í ag spraoi.
Ha, ha, há,
Hí, hí, hí,
Cáit bheag is í ag spraoi.
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Lig do na daltaí éisteacht leis an sceitse ar an dlúthdhiosca cúpla uair. Iarr orthu éisteacht go
cúramach lena fháil amach cad atá imithe amú ar Lug. Iarr ar bheirt daltaí san am an sceitse
a chur i láthair. (Ní gá go mbeadh an sceitse ar fad ar eolas acu.) Tabhair na puipéid do na
daltaí atá ag cur i láthair an sceitse.


CAILLTE (Leagan Ultach)
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:

Tá mo pheann luaidhe caillte agam.
Fuair mé do pheann luaidhe.
Tabhair ar ais domh é, le do thoil.
Seo duit.
Go raibh maith agat.
Tá fáilte romhat.


IMITHE AMÚ (Leagan Muimhneach)
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:

Tá mo pheann luaidhe imithe amú orm.
Fuaireas-sa do pheann luaidhe.
Tabhair thar n-ais dom é, más é do thoil é.
Seo dhuit.
Go raibh maith agat.
Tá fáilte romhat.


IMITHE AMÚ (Leagan Connachtach)
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:

Tá mo pheann luaidhe imithe amú orm.
Fuair mé do pheann luaidhe.
Tabhair ar ais dom é, más é do thoil é.
Seo dhuit.
Go raibh maith agat.
Tá fáilte romhat.

D’fhéadfaí é seo a chleachtadh aon uair a imíonn rudaí amú ar na daltaí nó ar an múinteoir
sa rang.
D’fhéadfá cóip den sceitse a chur abhaile go dtí na tuismitheoirí le cleachtadh lena leanbh.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh leis na daltaí cad a rinne siad nuair a chuaigh rud éigin amú orthu. Roghnaigh
ceann de na nathanna seo le múineadh ‘Bhí mé á lorg / ar a lorg / á chuardach /
á chuartú / á thóraíocht’.
 Cum sceitse nua le hargóint ann, mar shampla:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:

Tá mo pheann luaidhe (etc.) imithe amú (orm).
Fuair mé do pheann luaidhe (etc.)
Tabhair ar ais dom é, más é do thoil é.
Ní thabharfaidh mé.
Ach is liomsa é.
Ní leat, mar fuair mise é.
Déarfaidh mé leis an múinteoir é. [Inseoidh mé don mhúinteoir ort. / Déanfaidh mé
tú a ghearán leis an múinteoir.]
Seo duit é mar sin.
Go raibh maith agat.
Tá fáilte romhat.

 Fiafraigh de na daltaí an ndeachaigh siad riamh amú sa bhaile mór nó in aon áit eile.
Pléigh cad ba cheart dóibh a dhéanamh dá n-imeoidís amú. Abair leo a rá le Mam / Daid
uimhir an ghutháin sa bhaile a mhúineadh dóibh mura bhfuil sé ar eolas acu cheana féin.
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An Cháisc
CEACHT 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cén dath atá air?
An bhfuil cluasa fada air?
Is Coinín Cásca mise (leis [fosta / freisin]).
Tá cluasa fada ormsa (leis [fosta / freisin]).

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●
●
●
●

Póstaer de choiníní Cásca
Fótachóip ar chairtchlár as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 226) do gach dalta
Criáin nó pinn luaidhe dhaite
nó
Péint, páipéar nuachta, uisce, scuab agus bibe / naprún do gach dalta
Leaistic agus stáplóir
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 25)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Múin na heiseamláirí thuas.
Taispeáin an póstaer do na daltaí. Labhair leo faoi Choinín na Cásca, e.g. ‘Cén dath atá air?’
Freagróidh said ‘Bán / Liath, etc.’ Fiafraigh díobh ‘An bhfuil cluasa fada air?’ Freagróidh siad
‘Tá / Níl’.
Tabhair aghaidh fidil do gach dalta agus na criáin nó péint. Iarr ar na daltaí an aghaidh fidil
a dhathú. Ceangail an leaistic de le stáplóir tú féin. (Déan deimhin de go mbíonn an taobh
oscailte den stápla casta amach ó aghaidh an dalta.)
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse cúpla uair ar an dlúthdhiosca. Ansin iarr orthu na
haghaidheanna fidil a chur orthu féin. Iarr ar bheirt daltaí san am teacht os comhair an ranga
chun an sceitse a chur i láthair. (Ní gá go mbeadh sé ar fad ar eolas acu.)
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NA COINÍNÍ CÁSCA (Leagan Ultach)
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín

1:
2:
1:
2:
1:
2:
1 & Coinín 2:

Dia duit.
Dia is Muire duit.
Is Coinín Cásca mise.
Is Coinín Cásca mise fosta.
Tá cluasa fada ormsa. Tá siad liath.
Tá cluasa fada ormsa fosta. Tá siad bándearg.
Tá an bheirt againn galánta.


NA COINÍNÍ CÁSCA (Leagan Muimhneach)
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín

1:
2:
1:
2:
1:
2:
1 & Coinín 2:

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Is Coinín Cásca mise.
Is Coinín Cásca mise leis.
Tá cluasa fada ormsa. Tá siad liath.
Tá cluasa fada ormsa leis. Tá siad bándearg.
Tá an bheirt againn go haoibhinn.


NA COINÍNÍ CÁSCA (Leagan Connachtach)
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín
Coinín

1:
2:
1:
2:
1:
2:
1 & Coinín 2:

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Is Coinín Cásca mise.
Is Coinín Cásca mise freisin.
Tá cluasa fada ormsa. Tá siad liath.
Tá cluasa fada ormsa freisin. Tá siad bándearg.
Tá an bheirt againn go hálainn.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar bheirteanna an sceitse ar fad a chur i láthair agus cur leis más maith leo.
 Iarr ar na daltaí cur síos ar an ubh Chásca a gheobhaidh siad. Múin más gá ‘Beidh sé mór
[millteach mór / iontach mór / mór groí],’ ‘Dath bán agus gorm a bheidh air,’ ‘Beidh milseáin
istigh ann,’ ‘Beidh sé an-deas [go hálainn / galánta / gleoite],’ agus mar sin de. Roghnaigh an
leagan de réir Ghaeilge an cheantair.
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An Teilifís
CEACHT 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● ceisteanna a fhreagairt
● focail ag tosú le fuaim áirithe a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Cad atá á dhéanamh ag an teaghlach? [Céard atá an teaghlach a dhéanamh?]
(tuiscint a léiriú)
Tá an teaghlach ag féachaint [ag amharc / ag breathnú / ag coimhéad] ar an teilifís.
Cad [Céard / Cad é] atá ar siúl [air]?
(tuiscint a léiriú)
Sorcas.

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 49 in Mo Leabharsa
Smeach-chairt chun Leabhar Mór Ranga a dhéanamh
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 229) le cur sa Leabhar Mór Ranga

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 49 (na daoine / an troscán /
an suíomh / na dathanna / na héadaí, etc.)
Múin na heiseamláirí thuas.
Iarr ar na daltaí rudaí áirithe a aimsiú sa phictiúr, e.g. tine, fuinneog, teilifíseán, cuirtíní, tolg,
etc. Imir cluiche ‘Feicim le mo shúilín ghrinn’. Abair ‘Feicim le mo shúilín ghrinn rud
a thosaíonn le ‘f’. (Abair an fhuaim.) Déarfaidh na daltaí, mar shampla, ‘fuinneog’ (nó ‘fear’
nó ‘fear grinn’ – tá cúpla rud ag tosú leis an bhfuaim sin sa phictiúr) agus aimseoidh siad
‘fuinneog’ ina leabhar. Déan amhlaidh le ‘d’, mar shampla, ‘doras’; ‘b’, mar shampla,
‘buachaill’; ‘t’, mar shampla, ‘teilifíseán’ agus ‘c’, mar shampla, ‘cathaoir uilleann.’
Dírigh aird na ndaltaí ar na rudaí a thosaíonn le ‘c’ (cathaoir uilleann, cailín, cat, cófra,
cuirtíní). Iarr orthu ‘’ a chur ar thrí rud a thosaíonn le ‘c’. Iarr ar dhalta ainm na rudaí
ar chuir sé ‘’ orthu a insint duit.
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Scríobh ‘An Teilifís’ mar theideal ar chlúdach an Leabhair Mhóir Ranga. Taispeáin an
fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 229) do na daltaí. Labhair leo faoi cad atá ar
siúl sa phictiúr. Greamaigh an fhótachóip ar an gcéad leathanach eile den Leabhar Mór
Ranga. Meall abairt ó na daltaí le cur síos ar an bpictiúr, mar shampla, ‘Tá an teaghlach ag
féachaint ar an teilifís,’ ‘Tá sorcas ar an teilifís,’ nó ‘Tá an teaghlach sa seomra suite.’ Scríobh
abairt na ndaltaí sa Leabhar Mór Ranga agus léigh é.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar dhalta a sheomra suite féin a chur i gcomparáid leis an seomra suite sa phictiúr.
Múin más gá ‘Tá … níos mó / níos lú / níos leithne / níos deise ná …’ agus ‘B’fhearr
liom …’.
 Pléigh ‘an sorcas’ leis na daltaí. Labhair leo faoi Bhóbó, an fear grinn (Mé Féin: Ceacht
11).
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt ina gcóipleabhar de na rudaí a bhíonn sa sorcas.
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An Teilifís
CEACHT 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfaca tú …(clár teilifíse)?
Chonaic / Ní fhaca.

Á ISEANNA
●
●
●
●

Leabhar Mór Ranga (as Ceacht 1)
Puipéad - Lug
Nuachtán nó an RTÉ Guide
Pictiúir de chláir theilifíse do leanaí (le fáil ag an múinteoir)

(Nóta: Is féidir póstaeir a fháil ó TG4 le pictiúir de chláir orthu. Tá a lán irisleabhar / leabhar
dathúcháin / póstaer, etc. bunaithe ar na cláir Bhéarla do leanaí, ar fáil freisin.)

C UR C HUIGE
Léigh an abairt a scríobhadh sa Leabhar Mór Ranga inné. Pléigh an pictiúr den teaghlach sa
seomra suite. Fiafraigh den rang cad a bhí ar siúl ar an teilifís sa phictiúr. Fiafraigh díobh cad
a bhí ar siúl ar an teilifís acu féin sa bhaile aréir. Féach sa nuachtán / RTÉ Guide agus léigh
amach ainm roinnt clár teilifíse do leanaí. Scríobh liosta de chláir theilifíse a bhfuil pictiúir
agat díobh ar an gclár dubh agus croch suas na pictiúir in aice leo. Féach an aithníonn na
daltaí na cláir sin. Pléigh iad.
Múin na heiseamláirí thuas.
Déan rólaithris idir an múinteoir agus Lug. Labhair leis na daltaí faoin rólaithris.
Múinteoir:
Lug:
Múinteoir:

An bhfaca tú …(clár teilifíse) inné?
Chonaic. An bhfaca tusa é?
Ní fhaca. Bhí mé ag obair.

Úsáid an puipéad chun an múinteoir / na daltaí a cheistiú, féachaint an bhfaca siad cláir eile
a luadh.
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Cuir na daltaí i gciorcal. Ceistíodh dalta amháin an té atá ar a chlé féachaint an bhfaca sé clár
teilifíse éigin. Freagraíonn an té atá ar a chlé an cheist, ceistíonn sé siúd an duine ar a chlé
féin agus mar sin de timpeall an chiorcail.
Sa Leabhar Mór Ranga scríobh síos ainmneacha na gclár a chonaic na daltaí. Cuir na pictiúir
leo. Scríobh abairt mar seo leo ‘Chonaiceamar [Chonaic muid] na cláir theilifíse seo’ nó ‘Seo iad
na cláir theilifíse a chonaic an rang’.

F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfadh dalta achoimre den chlár a chonaic sé a thabhairt don rang.
 Iarr ar na daltaí a thomhas cén obair a bhí á dhéanamh agat sa bhaile nuair nach bhfaca
tú an clár teilifíse. Múin más gá ‘Bhí tú ag ní na ngréithe [na ngréithre / na n-áraistí] /
ag scuabadh an urláir / ag déanamh an dinnéir / ag ceartú cóipleabhar, etc.’
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An Teilifís
CEACHT 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a thuiscint agus a leanúint
● éisteacht leis an dlúthdhiosca agus eolas a bhaint as
● ceisteanna a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
Cuir an teilifís ar siúl. [Cuir air an teilifís.]
Cas amach [Cuir as / Múch] an teilifís.

(tuiscint a léiriú)
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

Tasc éisteachta ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 29)
Leathanach 50 in Mo Leabharsa
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 235) le cur sa Leabhar Mór Ranga

C UR C HUIGE
Má tá teilifíseán sa rang iarr ar dhalta é a chur ar siúl agus a mhúchadh cúpla uair, nó
déanadh na daltaí mím de seo.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na pictiúir ar leathanach 50 leis an rang.
Iarr ar an rang éisteacht go cúramach leis an sceitse ar an dlúthdhiosca lena fháil amach
cé atá ag caint. Seinn an dlúthdhiosca cúpla uair dóibh.


CUIR

AS AN

TEILIFÍS (Leagan Ultach)

Mamaí: Cuir as an teilifís, a Liam. Tá sé in am a ghabháil a luí.
Liam: Á, a Mhamaí! Tabhair cúpla bomaite eile domh, más é do thoil é. Más é do thoil
é!
Mamaí: Cad é atá air?
Liam: Superman. Tá sé chóir a bheith críochnaithe.
Mamaí: Ceart go leor. Tá cúig bhomaite eile agat ach sin an méid.
Liam: Ó, go raibh maith agat, a Mhamaí. Rachaidh mé a luí ansin.
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CAS

AMACH AN

Mam:
Liam:
Mam:
Liam:
Mam:
Liam:

TEILIFÍS (Leagan Muimhneach)

Cas amach an teilifís, a Liam. Tá sé in am dul a chodladh.
Á, a Mham! Tabhair cúpla nóimeat eile dom, más é do thoil é. Más é do thoil é!
Cad atá ar siúl?
Superman. Tá sé nach mór críochnaithe.
Maith go leor. Tá cúig nóimeat eile agat ach sin uile.
Ó, go raibh maith agat, a Mham. Raghaidh mé a chodladh ansan.


CUIR

AS AN

TEILIFÍS (Leagan Connachtach)

Mam: Cuir as an teilifís, a Liam. Tá sé in am a ghabháil a chodladh.
Liam: Á, a Mham! Tabhair cúpla nóiméad eile dom, más é do thoil é. Más é do thoil
é!
Mam: Céard atá air?
Liam: Superman. Tá sé beagnach thart.
Mam: Ceart go leor. Tá cúig nóiméad eile agat ach sin an méid.
Liam: Ó, go raibh maith agat, a Mham. Gabhfaidh mé a chodladh ansin.

Fiafraigh de na daltaí ‘Cé atá ag caint ar an dlúthdhiosca – Daidí agus Eoin nó Mamaí agus
Liam?’ Iarr ar an rang  a chur sa bhosca ceart. Dearbhaigh an freagra.
Cuir an dara ceist ar an rang: ‘Cén clár atá ar an teilifís – Superman nó cluiche peile [caide]?’
(Seinn an dlúthdhiosca arís más gá.) Iarr ar an rang  a chur sa bhosca ceart. Dearbhaigh an
freagra.
Iarr ar na daltaí dath a chur ar na pictiúir a bhfuil  orthu. Iarr ar dhalta labhairt faoi na
pictiúir atá daite aige agus scéal an sceitse a insint.
Greamaigh cóip de na pictiúir a dathaíodh sa Leabhar Mór Ranga agus scríobh abairt in aice
leo, leithéid ‘Chonaic Liam Superman ar an teilifís.’ Léigh an abairt don rang.

F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfadh dalta labhairt leat faoi ócáid ar theastaigh óna Mhamaí nó óna Dhaidí an
teilifís a mhúchadh agus é a chur a chodladh.
 Lig do dhaltaí aonair áit Mhamaí / Liam a thógáil sa sceitse. D’fhéadfaidís a rogha clár
a lua in áit Superman.
 Pléigh áiteanna a rachaidh na daltaí amach anseo. Múin más gá ‘Rachaidh [Raghaidh] mé
abhaile ar a dó a chlog,’ ‘Rachaidh [Raghaidh] mé ar aifreann Dé Domhnaigh,’ ‘Rachaidh
[Raghaidh] mé a chodladh ar a hocht a chlog,’ ‘Rachaidh [Raghaidh] mé go dtí an Spáinn
ar mo laethanta saoire,’ agus mar sin de.
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 Múin más gá ‘Tá sé in am dul a chodladh [a luí] / éirí’. Fiafraigh de na daltaí an mbíonn
leisce orthu nuair a bhíonn sé in am éirí.
Múin an t-amhrán seo thíos don rang (fonn: Frère Jacques).
AINDÍ LEISCIÚIL
Aindí leisciúil. Aindí leisciúil.
Ina luí. Ina luí.
Tá sé in am bricfeasta. Tá sé in am bricfeasta.
Bí i do shuí. Bí i do shuí.

Roghnaigh Dalta A agus cuir ina luí é. Roghnaigh Dalta B chun a bheith mar Mhamaí.
Cuir ainm Dhalta A san amhrán in áit ‘Aindí’. Cas an t-amhrán. Bíodh ‘Mamaí’ ag glaoch
ar an dalta sa dá líne dheireanacha den amhrán. Déan cúpla uair le daltaí difriúla é.
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An Teilifís
CEACHT 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
Is é … an clár is fearr liom.

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (an tasc éisteachta as Ceacht 3) (Dlúthdhiosca 2,
Rian 29)
Leathanach 51 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Seinn an sceitse (as Ceacht 3) arís agus pléigh leis an rang é.
Fiafraigh de dhaltaí an maith leo Superman / na cláir a luadh i gCeacht 2.
Múin an eiseamláir thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na spotaí a cheangal agus an rud ar leathanach 51
a aithint. Iarr orthu pictiúr den chlár teilifíse is fearr leo a tharraingt ar an scáileán. Téigh
timpeall an ranga agus iarr ar na daltaí a insint duit cad é an clár is fearr leo. Déarfaidh siad
‘Is é … an clár is fearr liom’.
(Nóta: Déan nóta de na freagraí a thugann na daltaí (na cláir is fearr leo agus cé mhéad dalta
ar maith leo gach clár.) Beidh ort ainmneacha na gclár a scríobh sa Leabhar Mór Ranga don
Phicteagram i gCeacht 5 agus ar lipéid freisin.)
Pléigh an clár is fearr leis na daltaí. Cathain a bhíonn an clár ar siúl? An mbíonn sé
greannmhar? Cé hiad na carachtair a bhíonn ann? etc.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh cláir a thaitníonn / nach dtaitníonn leis na daltaí. Múin nathanna mar ‘Is breá
liom …,’ ‘Is maith liom …,’ ‘Is aoibhinn liom …,’ ‘Tá dúil agam i(n) …,’ ‘Taitníonn …
liom,’ ‘Ní thaitníonn … liom,’ ‘Tá an ghráin agam ar …,’ agus ‘Is fuath liom ….’
 D’fhéadfadh dalta an múinteoir nó daltaí eile a cheistiú faoin gclár is fearr leo. Múin más
gá ‘Cad [Céard] é an clár is fearr leat(sa)?’
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An Teilifís
CEACHT 5

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

E ISEAMLÁIRÍ
An mó duine ar fearr leis …(clár teilifíse)?
Duine, beirt, triúr, etc.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●

An Leabhar Mór Ranga
Greamaitheoir as Mo Leabharsa (lár an leabhair)
Lipéid le hainmneacha na gclár a luadh i gCeacht 4 orthu (le déanamh ag an
múinteoir)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí thuas.
Déan Picteagram de na cláir is fearr leis an rang. Bíodh ainmneacha na gclár scríofa agat
roimh ré sa Leabhar Mór Ranga – ag bun an Phicteagraim. (Má tá pictiúir agat de na cláir
greamaigh in aice leis an ainm iad.) Bíodh ainmneacha na gclár ar lipéid agat freisin. Seasadh
colúin cheartingearacha do líon na bpáistí ar fearr leo clár áirithe. Bíodh teideal na gclár faoi
bhun na gcolún. (Beidh an t-eolas seo faighte agat i gCeacht 4.)
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh leis na daltaí na pictiúir a tharraing siad i gCeacht 4. Iarr ar
na daltaí a tharraing pictiúr den chéad chlár ar do ghraf seasamh, an greamaitheoir a thógáil
amach as a leabhar agus é a thabhairt chugat. Déarfaidh gach duine acu ‘Is é … an clár is
fearr liom’ agus tabharfaidh sé an greamaitheoir duit. Greamaigh an greamaitheoir ar an
gcolún os cionn ainm an chláir sin sa Leabhar Mór Ranga. Nuair a bhíonn an grúpa sin
críochnaithe abair ‘Is é … an clár teilifíse is fearr libhse’. Tabhair an lipéad le hainm an chláir
air do dhalta amháin agus seasadh an grúpa sin le chéile ag taobh an tseomra. Déan amhlaidh
le gach grúpa go mbíonn an Picteagram sa Leabhar Mór Ranga críochnaithe.
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Pléigh an Picteagram leis an rang. An mó duine ar fearr leis gach clár? Abair ‘Is fearr le
…(duine, beirt, triúr, etc.) …(clár teilifíse)’. Léigh an lipéad atá ag gach grúpa. Comhair na daltaí
sna grúpaí, féachaint an bhfuil an Picteagram i gceart. Bíodh na daltaí ag comhaireamh in
éineacht leat. Fiafraigh díobh ‘An mó duine ar fearr leis …(clár teilifíse)?’ Pioc amach an clár
is fearr leis an líon is mó daltaí. Cuir réalt in aice le hainm an chláir sin. Abair ‘Is é … an clár
is fearr leis an gcuid is mó den rang’.
Scríobh abairt mar ‘Is iad seo na cláir is fearr linn’ in aice leis an bPicteagram sa Leabhar Mór
Ranga. Croch suas na lipéid (a bhfuil ainmneacha na gclár teilifíse orthu) mórthimpeall an
tseomra agus léigh iad. (Léigh go minic i rith na seachtaine iad.)

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh céim ar chéim ar cad a tharla sa cheacht seo,
mar shampla, ‘Ar dtús thóg mé an greamaitheoir as mo leabhar. Ansin thug mé
don mhúinteoir é’ agus araile.
 D’fhéadfadh dalta tuairisc a thabhairt ar an bPicteagram: ‘Is fearr le … (duine, beirt, triúr,
etc.) …(clár teilifíse).’
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An Teilifís
CEACHT 6

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

Á ISEANNA
●
●
●

Sraith pictiúr den scéal
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 11)
Clog, leabhar, Gameboy, agus walkman

C UR C HUIGE
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid an tsraith pictiúr agus an fíorábhar (clog,
leabhar, Gameboy, agus walkman) agus déan geáitsí chun cabhrú leis na daltaí an scéal a
thuiscint.

F ORLEATHNÚ
 Labhair leis na daltaí faoina bheith tuirseach. Úsáid nathanna áitiúla, mar shampla, (múin
más gá) ‘Táim tuirseach traochta [tugtha / tnáite / marbh / cortha / spíonta / caite].’
 Fiafraigh de na daltaí an raibh siad féin (nó aon duine a bhfuil aithne acu orthu) riamh
ar an teilifís. Insídís don rang faoi.
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EOIN

AR AN

TEILIFÍS (Leagan Ultach)

Mhúscail Eoin go luath. Ní raibh sé ach a seacht a chlog ar maidin. Amach leis as an
leaba agus isteach leis sa tseomra folctha. Nigh sé é féin agus ansin chuir sé air a chuid
éadaigh. Bhí geansaí peile úr air. Cheannaigh a Mhamaí é sa tsiopa spóirt. D’amharc sé
sa scáthán.
‘Ó, nach deas é mo gheansaí peile úr!’ arsa Eoin leis féin.
Bhí lúcháir air inniu mar bhí sé ag imeacht go Gaillimh le páirt a ghlacadh i gclár
teilifíse de chuid TG4.
‘Ó, tá mé ag súil go mór le bheith ar an teilifís,’ arsa Eoin, ‘mar ní raibh mé riamh
roimhe air.’
Anuas an staighre leis go ciúin. Shiúil sé ar bharr a laidhre mar bhí Liam agus Cáit
ina luí go fóill. Ach bhí Mamaí agus Daidí ina suí agus bhí siad sa chisteanach roimhe.
‘Nach deas mar a amharcann tú inniu!’ arsa Mamaí.
‘Ith bricfeasta mór,’ arsa Daidí. ‘Tá turas fada romhat.’
Shlog Eoin siar a bhricfeasta agus ar a hocht a chlog d’fhág sé féin agus a Mhamaí
an teach. D’fhág siad slán ag Daidí agus ar aghaidh leo.
Turas fada a bhí ann cinnte. B’fhada le hEoin go mbeadh sé i nGaillimh. Léigh sé
a leabhar.
‘An bhfuil muid ann go fóill, a Mhamaí?’
‘Níl muid,’ arsa Mamaí.
D’amharc sé amach an fhuinneog.
‘An bhfuil muid ann go fóill, a Mhamaí?’
‘Níl muid,’ arsa Mamaí.
D’éist sé le ceol.
‘An bhfuil muid ann go fóill, a Mhamaí?’
‘Níl muid,’ arsa Mamaí.
D’imir sé cluiche ar an Gameboy.
‘An bhfuil muid ann go fóill, a Mhamaí?’
‘Níl muid,’ arsa Mamaí.
Dhruid sé a shúile agus bhí sos beag aige. Thit sé ina chodladh.
Nuair a mhúscail sé d’amharc sé thart agus dúirt: ‘An bhfuil muid ann go fóill,
a Mhamaí?’
‘Níl muid,’ arsa Mamaí, ‘ach ní fada uainn anois é.’
Agus bhí an ceart aici! Bhí siad i nGaillimh i ndiaidh cúpla bomaite. Chuaigh siad isteach
i mbialann agus d’ith siad lón ann. Bhí sé díreach meán lae.
Ina dhiaidh sin thug siad a n-aghaidh siar ar Bhaile na hAbhann, áit a bhfuil stiúideo
TG4. Bhí lúcháir ar Eoin mar ní raibh sé riamh roimhe ar an teilifís. Faoi dheireadh
shroich siad an stiúideo agus suas leo go dtí an doras.
‘Fáilte romhaibh isteach,’ arsa an ghirseach leo. ‘Cén chaoi a bhfuil tú, a Eoin?’
‘Tá mé go maith, go raibh maith agat,’ arsa Eoin, ‘ach tá mé rud beag neirbhíseach.’
‘Ná bac sin,’ arsa an ghirseach. ‘Beidh tú go breá.’
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Lean Eoin agus Mamaí an ghirseach agus chuaigh siad isteach i seomra mór. Bhí cuid
mhór soilse agus ceamaraí ann. Bhí Eoin cineál neirbhíseach go fóill ach bhí achan duine
chomh deas leis nárbh fhada go raibh sé ar a shuaimhneas arís. Ar a trí a chlog bhí sé ar
an aer. Bhí spórt mór aige ar an chlár. Bhain sé duaiseanna deasa agus bhí sé breá sásta
leis féin.
Bhí an oíche ann nuair a bhain Mamaí agus Eoin an baile amach. Bhí Liam agus Cáit
ina gcodladh cheana féin. Ní fhaca Eoin ar chor ar bith iad an lá sin! Bhí Eoin féin
tuirseach traochta ach bhí sé iontach sásta chomh maith mar bhí lá deas aige i nGaillimh.
‘Nuair a bheas mise mór, gheobhaidh mé post le TG4,’ ar seisean le Daidí agus é ag titim
isteach sa leaba.
Bhí Eoin chomh tuirseach sin nárbh fhada go raibh sé ina chodladh.
‘ZZ-ZZZ-ZZZZZZZ.’
‘Oíche mhaith, a Eoin. Codladh sámh.’


EOIN

AR AN DTEILIFÍS

(Leagan Muimhneach)

Dhúisigh Eoin go luath. Ní raibh sé ach a seacht a chlog ar maidin. Amach leis as an
leaba agus isteach leis sa tseomra folctha. Nigh sé é féin agus ansan chuir sé air a chuid
éadaigh. Bhí geansaí caide nua air. Cheannaigh a Mham é sa tsiopa spóirt. D’fhéach sé
isteach sa scáthán.
‘Ó, nach deas é mo gheansaí caide nua!’ arsa Eoin leis féin.
Bhí áthas an domhain air inniu mar bhí sé ag imeacht don Ghaillimh chun páirt
a ghlacadh i gclár teilifíse TG4.
‘Ó, táim ag súil go mór le bheith ar an dteilifís,’ arsa Eoin, ‘mar ní rabhas riamh
cheana air.’
Síos an staighre leis go ciúin. Shiúil sé ar a bharraicíní mar bhí Liam agus Cáit sa leaba
go fóill. Bhí Mam agus Daid éirithe áfach, agus bhíodar sa chistin roimis.
‘Nach deas mar a fhéachann tú inniu!’ arsa Mam.
‘Ith bricfeasta mór,’ arsa Daid. ‘Tá turas fada romhat.’
Shlog Eoin siar a bhricfeasta agus ar a hocht a chlog d’fhág sé féin agus a Mham an tigh.
D’fhágadar slán ag Daid agus ar aghaidh leo.
Turas fada a bhí ann gan dabht. B’fhada le hEoin go mbeadh sé sa Ghaillimh. Léigh sé
a leabhar.
‘An bhfuilimid ann fós, a Mham?’
‘Nílimid,’ arsa Mam.
D’fhéach sé amach an fhuinneog.
‘An bhfuilimid ann fós, a Mham?’
‘Nílimid,’ arsa Mam.
D’éist sé le ceol.
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‘An bhfuilimid ann fós, a Mham?’
‘Nílimid,’ arsa Mam.
D’imir sé cluiche ar an Gameboy.
‘An bhfuilimid ann fós, a Mham?’
‘Nílimid,’ arsa Mam.
Dhún sé a shúile agus thóg sé sos beag. Thit a chodladh air.
Nuair a dhúisigh sé d’fhéach sé timpeall air agus dúirt: ‘An bhfuilimid ann fós, a Mham?’
‘Nílimid,’ arsa Mam, ‘ach ní fada uainn anois é.’
Agus bhí an ceart aici! Bhíodar sa Ghaillimh faoi cheann cúpla nóimeat. Chuadar isteach
i mbialann agus d’itheadar lón ann. Meán lae díreach a bhí ann.
Ina dhiaidh san thugadar aghaidh siar ar Bhaile na hAbhann, áit a bhfuil stiúideo TG4.
Bhí sceitimíní áthais ar Eoin mar ní raibh sé riamh cheana ar an dteilifís. Faoi dheireadh
shroicheadar an stiúideo agus suas leo go dtí an ndoras.
‘Fáilte romhaibh isteach,’ arsa an cailín leo. ‘Cén chaoi a bhfuil tú, a Eoin?’
‘Táim go maith, go raibh maith agat,’ arsa Eoin, ‘ach táim ábhairín neirbhíseach.’
‘Nach cuma,’ arsa an cailín. ‘Beidh tú go breá.’
Lean Eoin agus Mam an cailín agus chuadar isteach i seomra mór. Bhí a lán soilse agus
ceamaraí ann. Bhí Eoin ábhairín neirbhíseach fós ach bhí gach éinne chomh deas leis
nárbh fhada go raibh sé ar a shocracht arís. Ar a trí a chlog bhí sé ar an aer. Bhí
ana-spórt aige ar an gclár. Bhuaigh sé duaiseanna deasa agus bhí sé breá sásta leis féin.
Bhí an oíche ann nuair a shroich Mam agus Eoin an baile. Bhí Liam agus Cáit
ina gcodladh cheana féin. Ní fhaca Eoin in aon chor iad an lá san! Bhí Eoin féin
tuirseach traochta tar éis an lae ach bhí sé ana-shásta chomh maith mar bhí lá deas aige
sa Ghaillimh.
‘Nuair a bheadsa mór, gheobhaidh mé post le TG4,’ ar seisean le Daid agus é ag titim
isteach sa leaba.
Bhí Eoin chomh traochta san tar éis an lae nárbh fhada go raibh sé ina chnap codlata.
‘ZZ-ZZZ-ZZZZZZZ.’
‘Oíche mhaith, a Eoin. Codladh sámh.’


EOIN

AR AN

TEILIFÍS (Leagan Connachtach)

Dhúisigh Eoin go moch. Ní raibh sé ach a seacht a chlog ar maidin. Amach leis as an
leaba agus isteach leis sa seomra folctha. Nigh sé é féin agus ansin chuir sé air a chuid
éadaí. Bhí geansaí peile nua air. Cheannaigh a Mham sa siopa spóirt é. Bhreathnaigh sé
isteach sa scáthán.
‘Ó, nach deas é mo gheansaí peile nua!’ arsa Eoin leis féin.
Bhí ríméad air inniu mar bhí sé ag imeacht go Gaillimh, chun páirt a ghlacadh i gclár
teilifíse TG4.
‘Ó, tá mé ag súil go mór le bheith ar an teilifís,’ arsa Eoin, ‘mar ní raibh mé riamh
cheana air.’
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Anuas an staighre leis go ciúin. Shiúil sé ar a bharraicíní mar bhí Liam agus Cáit sa leaba
go fóill. Bhí Mam agus Daide ina suí, agus bhíodar sa gcisteanach roimhe.
‘Nach breá an chuma atá inniu ort!’ arsa Mam.
‘Ith bricfeasta mór,’ arsa Daide. ‘Tá turas fada romhat.’
Shlog Eoin siar a bhricfeasta agus ag a hocht a chlog d’fhág sé féin agus a Mham an
teach. D’fhágadar slán ag Daide agus ar aghaidh leo.
Turas fada a bhí ann cinnte. B’fhada le hEoin go mbeadh sé i nGaillimh. Léigh sé
a leabhar.
‘An bhfuil muid ann fós, a Mham?’
‘Níl,’ arsa Mam.
Bhreathnaigh sé amach an fhuinneog.
‘An bhfuil muid ann fós, a Mham?’
‘Níl,’ arsa Mam.
D’éist sé le ceol.
‘An bhfuil muid ann fós, a Mham?’
‘Níl,’ arsa Mam.
D’imir sé cluiche ar an Gameboy.
‘An bhfuil muid ann fós, a Mham?’
‘Níl,’ arsa Mam.
Dhún sé a shúile agus thóg sé sos beag. Thit sé ina chodladh.
Nuair a dhúisigh sé bhreathnaigh sé thart agus dúirt: ‘An bhfuil muid ann fós, a Mham?’
‘Níl,’ arsa Mam, ‘ach ní fada uainn anois é.’
Agus bhí an ceart aici! Bhíodar i nGaillimh tar éis cúpla nóiméad. Chuadar isteach
i mbialann agus d’itheadar lón ann. Meán lae a bhí ann.
Ina dhiaidh sin thugadar aghaidh siar go Baile na hAbhann, áit a bhfuil stiúideo TG4.
Bhí ríméad ar Eoin mar ní raibh sé riamh cheana ar an teilifís. Ar deireadh shroich siad
an stiúideo agus suas leo go dtí an doras.
‘Fáilte romhaibh isteach,’ arsa an cailín leo. ‘Cén chaoi a bhfuil tú, a Eoin?’
‘Tá mé go maith, slán a bheas tú,’ arsa Eoin, ‘ach tá mé ruainnín beag neirbhíseach.’
‘Nach cuma,’ arsa an cailín. ‘Beidh tú go breá.’
Lean Eoin agus Mam an cailín agus chuadar isteach i seomra mór. Bhí go leor soilse agus
ceamaraí ann. Bhí Eoin ruainnín beag neirbhíseach fós ach bhí chuile dhuine chomh deas
leis nárbh fhada go raibh sé ar a shuaimhneas arís. Ag a trí a chlog bhí sé ar an aer. Bhí
an-spórt aige ar an gclár. Ghnóthaigh sé duaiseanna deasa agus bhí sé breá sásta leis féin.
Bhí an oíche ann nuair a shroich Mam agus Eoin an baile. Bhí Liam agus Cáit ina
gcodladh cheana féin. Ní fhaca Eoin ar chor ar bith iad an lá sin! Bhí Eoin féin tugtha
tar éis an lae ach bhí sé an-sásta chomh maith mar bhí lá deas aige i nGaillimh.
‘Nuair a bheas mise mór, gheobhaidh mé jab le TG4,’ ar seisean le Daide agus é ag titim
isteach sa leaba.
Bhí Eoin chomh tuirseach sin tar éis an lae nárbh fhada go raibh sé ina chodladh.
‘ZZ-ZZZ-ZZZZZZZ.’
‘Oíche Mhaith, a Eoin. Codladh sámh.’
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An Teilifís
CEACHT 7

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

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuilimid [An bhfuil muid] ann fós [go fóill]?

Á ISEANNA
●
●
●
●

Sraith pictiúr (as Ceacht 6)
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 246 agus 247) le cur sa Leabhar Mór
Ranga
Greamaitheoirí as Mo Leabharsa (lár an leabhair)
Leathanach 52 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an scéal ‘Eoin ar an Teilifís’ (Ceacht 6). Úsáid an tsraith pictiúr.
Múin an eiseamláir thuas.
Labhair leis na daltaí faoi na rudaí go léir a rinne Eoin chun am a mheilt agus é sa charr.
Spreag na daltaí chun teacht isteach leis an athrá ‘An bhfuilimid [An bhfuil muid] ann fós [go
fóill]?’ Déan fríos balla de na pictiúir a léiríonn na rudaí a rinne Eoin chun am a mheilt.
Scríobh lipéad ‘An bhfuilimid ann fós’ agus greamaigh in aice leis an bhfríos balla é.
Fiafraigh díobh cad a dhéanann siad féin má bhíonn siad ar thuras fada.
Pléigh na cheithre pictiúr as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 246 agus 247) leis na daltaí.
Cuir san ord ceart iad. Ansin greamaigh isteach sa Leabhar Mór Ranga iad agus tú ag insint an
scéil go gonta, mar shampla:
D’fhág Mamaí agus Eoin an teach go luath ar maidin.
D’ith siad lón i nGaillimh ag meán lae.
Bhí Eoin ar an teilifís an tráthnóna sin.
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Bhí tuirse ar Eoin agus chodail sé go sámh.
Le cabhair na ndaltaí cum abairt le scríobh ar an leathanach, mar shampla, ‘Bhí Eoin ar an
Teilifís,’ nó ‘Bhí turas fada ag Eoin.’
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí féachaint ar na greamaitheoirí i lár an leabhair
agus an chéad phictiúr / an dara pictiúr, etc. a aithint. Iarr orthu an chéad ghreamaitheoir
a thógáil amach agus é a ghreamú i mbosca uimhir a haon ar leathanach 52. Cabhraigh leo
más gá. Iarr orthu na greamaitheoirí eile a chur sna boscaí cuí. Féach an bhfuil na freagraí
cearta acu.
Iarr ar dhalta an scéal ‘Eoin ar an Teilifís’ a insint don rang.

F ORLEATHNÚ
 Pléigh an t-am a théann siad a chodladh / a dhúisíonn siad leis na daltaí. Múin más gá
‘Téim a chodladh / Dúisím [Músclaím] ar a … a chlog’.
 Léigh an leabhar Léann Bran an tAm le hEric Hill (An Gúm) don rang.
 Múin más gá ‘An bhfuilimid [An bhfuil muid] [ag dul amach / ag dul abhaile / ag dul go
dtí an halla]?’ agus ‘Táimid [Tá muid]. / Nílimid [Níl muid].’
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An Teilifís
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Fuair sé liathróid peile [caid] nua [úr].
Chonaic sí bóín Dé sa chlós.

Á ISEANNA
●
●
●
●

Teilifíseán déanta as cairtchlár (d’fhéadfaí é seo a dhéanamh sa cheacht ealaíne)
Pictiúrchártaí – Fuair mé … agus Chonaic mé …
Leathanach 53 in Mo Leabharsa
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 33)

C UR C HUIGE
Léigh an abairt a scríobhadh sa Leabhar Mór Ranga i gCeacht 7. Ceistigh an rang faoi.
Taispeáin an teilifíseán cairtchláir do na daltaí. Abair leo go mbeidh buachaill ag dul ar an
teilifís agus go mbeidh nuacht aige dúinn. Cuir an pictiúr den bhuachaill ar an teilifíseán
cairtchláir. Labhair faoi. Léigh an nuacht atá aige sa bholgán cainte don rang. Labhair faoi leis
na daltaí. Tóg anuas an pictiúr. Seinn nó cas an chéad véarsa den amhrán (fonn: The Mulberry
Bush).
AR

AN

TEILIFÍS

Bhí buachaill ar an teilifís, teilifís, teilifís –
Bhí buachaill ar an teilifís,
Bhí nuacht aige dúinn.
Bhí cailín ar an teilifís, teilifís, teilifís –
Bhí cailín ar an teilifís,
Bhí nuacht aici dúinn.

Cuir an pictiúr den chailín ar an teilifíseán cairtchláir. Labhair faoi. Léigh an nuacht atá aici sa
bholgán cainte dóibh. Labhair faoi leis na daltaí. Tóg anuas an pictiúr. Seinn nó cas an dara
véarsa den amhrán.
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Múin na heiseamláirí thuas.
Cas an t-amhrán go léir arís. Casadh na daltaí in éineacht leat é. Iarr ar dhalta a insint duit
cad a fuair an buachaill agus cad a chonaic an cailín. Déarfaidh sé ‘Fuair sé liathróid peile
[caid] nua [úr],’ agus ‘Chonaic sí bóín Dé sa chlós.’
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí liathróid peile a tharraingt i mbolgán cainte an
bhuachalla agus bóín Dé a tharraingt i mbolgán cainte an chailín. Iarr orthu an pictiúr a
dhathú.

F ORLEATHNÚ
 Ceistigh na daltaí nó ceistídís a chéile: (múin más gá) ‘An bhfuair an buachaill bábóg /
carr / liathróid / ubh chásca, etc?’ ‘Fuair / Ní bhfuair.’
 Pléigh feithidí leis an rang. Ceistigh na daltaí nó ceistídís a chéile: ‘An bhfaca an cailín
féileacán / ciaróg / beach / bóín Dé, etc?’ ‘Chonaic / Ní fhaca.’
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An Teilifís
CEACHT 9

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

E ISEAMLÁIRÍ
An bhfuil nuacht ag aon duine?
Tá nuacht agam(sa).
Seo é / í …(ainm). Tá nuacht aige / aici.
Bhí …(ainm) ar an teilifís.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●
●
●

Ceamara digiteach (más féidir)
Teilifíseán déanta as cairtchlár (as Ceacht 8)
Leabhrán Nuachta do gach dalta (‘Ár Nuacht’ mar theideal air agus na bileoga ar
fad greamaithe le chéile le stáplóir ag an múinteoir)
Pictiúr ranga

C UR C HUIGE
(Nóta: Caith roinnt laethanta leis an gceacht seo chun seans a thabhairt do na daltaí go léir
dul ar an teilifís agus na Leabhráin Nuachta a scríobh.)
Fiafraigh de na daltaí ‘Cé a bhí ar an teilifís inné?’ Taispeáin an pictiúr den chailín agus den
bhuachaill dóibh agus labhair faoin nuacht a bhí acu.
Cas an t-amhrán ‘Ar an Teilifís’ (Ceacht 8).
Múin na heiseamláirí thuas.
Abair leis an rang go mbeidh siad go léir ag dul ar an teilifís ag insint nuachta do na daltaí
eile.
(Nóta: D’fhéadfá cabhair na dtuismitheoirí a lorg chuige seo. Bíodh sé mar chuid d’obair
bhaile na ndaltaí nuacht éigin a bheith acu ar fad.)
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Fiafraigh den rang ‘An bhfuil nuacht ag aon duine?’ Roghnaigh dalta. Déarfaidh sé ‘Tá
nuacht agam(sa)’. Iarr ar an rang an dalta a chur in aithne. Déarfaidh siad ‘Seo é / í
…(ainm). Tá nuacht aige / aici dúinn.’ Iarr ar an dalta suí, a cheann a chur sa teilifíseán
cairtchláir agus a nuacht a insint. Tóg pictiúr dó leis an gceamara digiteach agus é ‘ar an
teilifís’. Nuair a bheidh sé críochnaithe tabhair bualadh bos dó. Cas an t-amhrán ‘Ar an
Teilifís’ ach cuir ainm an dalta isteach in áit ‘cailín / buachaill’ de réir mar a oireann. Abair
‘aige / aici’ de réir mar a oireann. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Pléigh an nuacht a bhí ag na daltaí agus scríobh cuid de ar an gclár dubh. Léigh don rang é.
Tabhair amach na Leabhráin Nuachta don rang agus iarr ar na daltaí cúpla pictiúr a tharraingt
iontu, ag dul leis an nuacht. (B’fhéidir go bhféadfadh na daltaí cuid den nuacht a scríobh sna
Leabhráin Nuachta freisin má tá sé ar a gcumas.)
Ar an lá deireanach den cheacht seo scríobh ‘Bhí an rang go léir ar an teilifís’ sa Leabhar Mór
Ranga. Léigh don rang é agus greamaigh an pictiúr ranga isteach ann. Greamaigh na
leathanaigh le chéile chun leabhar ceart a dhéanamh den smeach-chairt agus maisigh é.
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An Teilifís
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Obair an téama go dtí seo a dhaingniú

Á ISEANNA
●
●
●
●

An Leabhar Mór Ranga
Pictiúrchártaí – Fuair mé … agus Chonaic mé … (as Ceacht 8)
Na Leabhráin Nuachta a scríobh na daltaí (as Ceacht 9)
Na pictiúir a tógadh leis an gceamara digiteach (as Ceacht 9)

C UR C HUIGE
Úsáid an Leabhar Mór Ranga chun dul siar ar obair an téama. Léigh do na daltaí é agus
pléigh na pictiúir leo. Pléigh an Picteagram atá ann. Comhair an líon daoine ar fearr leo na
cláir éagsúla.
Léigh lipéid na gclár teilifíse atá crochta ar na ballaí (Ceacht 5). Ceistigh na daltaí: An bhfaca
siad na cláir sin i rith na seachtaine? Cé hiad na carachtair atá iontu? An maith leo an clár?
etc.
Pléigh na rudaí / daoine éagsúla a bhí ar an teilifís. Úsáid an Leabhar Mór Ranga agus na
pictiúrchártaí. Spreag na daltaí chun gach rud a bhí ar an teilifís a insint. Déarfaidh siad, mar
shampla, ‘Bhí [sorcas / Superman / Eoin / buachaill / cailín / mise / an rang go léir]
ar an teilifís.’
Cas ‘Ar an Teilifís’ (Ceacht 8).
Tabhair amach na Leabhráin Nuachta. (Má tá nuacht scríofa iontu, léigh in éineacht leis na
daltaí í.)
Taispeáin do na daltaí na pictiúir a tógadh leis an gceamara digiteach i gCeacht 9 agus pléigh
an nuacht a bhí acu.
Tabhair a phictiúr féin do gach dalta agus greamaigh isteach ina Leabhrán Nuachta é. (Mura
bhfuil pictiúir agat d’fhéadfá a iarraidh ar na daltaí pictiúr a tharraingt sna Leabhráin Nuachta
díobh féin agus iad ‘ar an teilifís’.)
Scríobh ‘Bhí mé ar an teilifís’ ar an gclár dubh. Léigh é. (Má tá sé ar chumas an dalta
d’fhéadfadh sé an abairt a scríobh síos in aice lena phictiúr sa Leabhrán Nuachta.)
Iarr ar na daltaí na Leabhráin Nuachta a mhaisiú. Lig dóibh iad a thabhairt abhaile agus iad a
thaispeáint dá dtuismitheoirí.
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Siopadóireacht
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 12)
Leathanach 54 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid na pictiúir sa Leabhar Mór agus déan
geáitsí chun cabhrú leis na daltaí an scéal a thuiscint.
(Nóta: Beidh an dara cuid den scéal seo le déanamh i gCeacht 6.)
Fiafraigh de na daltaí an maith leo dul go dtí an siopa le Mamaí agus cén fáth.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 54. Iarr ar na daltaí an pictiúr a
dhathú.

F ORLEATHNÚ
 Labhair leis na daltaí faoi conas a théann siad go dtí an siopa. Múin más gá ‘Téim sa
ghluaisteán [sa charr / sa gcarr] / ag siúl / ar an mbus’.
 Labhair leis na daltaí faoi dhath an chairr atá acu sa bhaile. Fiafraigh díobh an maith leo
dul sa charr / an mbíonn said breoite ann, etc. Pléigh turais fhada sa charr leo. Téigh siar
ar an nath ‘An bhfuilimid [An bhfuil muid] ann fós [go fóill]?’ ón scéal ‘Eoin ar an teilifís’
(Teilifís: Ceacht 6). Pléigh turais ghearra sa charr leo. Múin an nath ‘An bhfuilimid
[An bhfuil muid] ann cheana féin?’
 Pléigh an tsábháilteacht sa charr leis na daltaí – gur cheart dóibh suí ar gcúl agus an crios
a cheangal i gcónaí.
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AG SIOPADÓIREACHT

LE

MAMAÍ (CUID 1) (Leagan Ultach)

Tráthnóna Dé hAoine a bhí ann. Bhí Róisín ina suí ar an chathaoir bhog sa tseomra suí
agus í ag amharc ar an teilifís. Bhí cartún air. D’fhoscail Mamaí doras an tseomra.
‘Gabh anseo, a Róisín,’ arsa Mamaí. ‘Tá mé ag gabháil go dtí an siopa i gceann bomaite.
Cuir as an teilifís.’
‘Ceart go leor,’ arsa Róisín.
Chuir Róisín as an teilifís agus shiúil sí a fhad le Mamaí. D’amharc Mamaí go géar
uirthi.
‘Ó, mhuise, a Róisín. Cad é a bhí tú a ithe?’ arsa Mamaí. ‘Tá tú salach!’
Thug Mamaí Róisín léi isteach sa tseomra folctha. Nigh sí a haghaidh agus a lámha agus
chíor sí a cuid gruaige. Bhí Róisín deas glan ansin.
Chuir Róisín uirthi a cóta bándearg agus cheangail sí na cnaipí uilig.
‘Níl a fhios agam cad é a cheannóidh Mamaí sa tsiopa inniu?’ arsa Róisín léi féin agus í
ag siúl go dtí an doras.
Fuair Mamaí a cóta gorm agus chuir sí uirthi é. Cheangail sise na cnaipí fosta. Ansin fuair
sí a mála gorm. D’fhoscail sí é agus bhain sí eochracha amach as.
‘An rachaidh muid ag siúl go dtí an siopa?’ arsa Róisín.
‘Ní rachaidh,’ arsa Mamaí. ‘Rachaidh muid sa charr mar tá cuma fearthainne air.’
Amach leo ansin as an teach agus dhruid Mamaí an doras. Shiúil siad go dtí an carr.
D’fhoscail Mamaí an doras cúil.
‘Suigh isteach ansin anois, a Róisín,’ arsa Mamaí.
Shuigh Róisín sa chathaoir bheag. Cheangail Mamaí an crios sábhála. Shuigh sí féin
isteach chun tosaigh, cheangail sí a crios sábhála féin agus thiomáin sí léi go dtí an baile
mór. Bhí Róisín breá sásta. ‘Is maith liom gabháil ag siopadóireacht,’ ar sise le Mamaí.
I ndiaidh tamaill stop Mamaí an carr.
‘An bhfuil muid ann cheana féin?’ arsa Róisín.
‘Tá,’ arsa Mamaí. ‘Níl an siopa i bhfad ón teach ar chor ar bith.’
D’fhoscail Mamaí a crios sábhála féin agus amach léi as an charr. D’fhoscail sí crios
sábhála Róisín fosta agus amach léise ar an chosán. Dhruid Mamaí an doras ansin agus
shiúil sí féin agus Róisín go dtí an siopa.
‘Ó, is maith liom gabháil ag siopadóireacht le mo Mhamaí,’ arsa Róisín. ‘Is maith liom go
mór é!’

254


AG SIOPADÓIREACHT

LE

MAM (CUID 1) (Leagan Muimhneach)

Tráthnóna Dé hAoine a bhí ann. Bhí Róisín ina suí ar an dtolg sa tseomra suite agus í ag
féachaint ar an dteilifís. Bhí cartún ar siúl. D’oscail Mam doras an tseomra.
‘Téanam ort, a Róisín,’ arsa Mam. ‘Táim ag dul go dtí an siopa faoi cheann nóiméid. Cas
amach an teilifís.’
‘Maith go leor,’ arsa Róisín.
Chas Róisín amach an teilifís agus shiúil sí sall go dtí Mam. D’fhéach Mam go géar
uirthi.
‘Ó, mhuise, a Róisín! Cad a bhí á ithe agat?’ arsa Mam. ‘Tá tú lofa salach!’
Thug Mam Róisín léi isteach sa tseomra folctha. Nigh sí a haghaidh agus a lámha agus
scuab sí a cuid gruaige. Bhí Róisín deas glan ansan.
Chuir sí a casóg bándearg uirthi féin agus dhún sí na cnaipí ar fad.
‘Ní fheadar cad a cheannóidh Mam sa tsiopa inniu?’ arsa Róisín léi féin agus í ag siúl go
dtí an ndoras.
Fuair Mam a casóg gorm agus chuir sí uirthi í. Dhún sí na cnaipí leis. Ansan fuair sí a
mála gorm. D’oscail sí é agus thóg sí eochracha amach as.
‘An raghaimid ag siúl go dtí an siopa?’ arsa Róisín.
‘Ní raghaimid,’ arsa Mam. ‘Raghaimid sa mhótar mar tá cuma na báistí air.’
Amach leo ansan as an dtigh agus dhún Mam an doras. Shiúladar go dtí an mótar.
D’oscail Mam an doras cúil.
‘Suigh isteach ansan anois, a Róisín,’ arsa Mam.
Shuigh Róisín sa chathaoir bheag. Cheangail Mam an crios sábhála. Shuigh sí féin isteach
chun tosaigh, cheangail sí a crios sábhála agus thiomáin sí léi go dtí an mbaile mór. Bhí
Róisín ana-shásta. ‘Is maith liom dul ag siopadóireacht,’ ar sise le Mam.
Tar éis tamaill stop Mam an mótar.
‘An bhfuilimid ann cheana féin?’ arsa Róisín.
‘Táimid,’ arsa Mam. ‘Níl an siopa i bhfad ónár dtighne in aon chor.’
D’oscail Mam a crios sábhála féin agus amach léi as an mótar. D’oscail sí crios sábhála
Róisín leis agus amach léi siúd ar an gcosán. Dhún Mam an doras ansan agus shiúil sí
féin agus Róisín i dtreo an tsiopa.
‘Ó, is maith liom dul ag siopadóireacht le mo Mham,’ arsa Róisín. ‘Is breá liom é!’
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AG SIOPADÓIREACHT

LE

MAM (CUID 1) (Leagan Connachtach)

Tráthnóna Dé hAoine a bhí ann. Bhí Róisín ina suí ar an tolg sa seomra suite agus í ag
breathnú ar an teilifís. Bhí cartún ar siúl. D’oscail Mam doras an tseomra.
‘Gabh i leith, a Róisín,’ arsa Mam. ‘Tá mé ag gabháil chuig an siopa i gceann nóiméid.
Cuir as an teilifís.’
‘Ceart go leor,’ arsa Róisín.
Chuir Róisín as an teilifís agus shiúil sí chuig Mam. D’fhéach Mam go géar uirthi.
‘Ó, muise, a Róisín! Céard a bhí tú ag ithe?’ arsa Mam. ‘Tá tú lofa salach!’
Thug Mam Róisín léi isteach sa seomra folctha. Nigh sí a héadan agus a lámha agus
scuab sí a cuid gruaige. Bhí Róisín deas glan ansin.
Chuir sí a cóta bándearg uirthi féin agus cheangail sí na cnaipí ar fad.
‘Meas tú céard a cheannós Mam sa siopa inniu?’ arsa Róisín léi féin agus í ag siúl chuig
an doras.
Fuair Mam a cóta gorm agus chuir sí uirthi é. Cheangail sí na cnaipí freisin. Ansin fuair
sí a mála gorm. D’oscail sí é agus thóg sí na heochracha amach as.
‘An ngabhfaidh muid ag siúl chuig an siopa?’ arsa Róisín.
‘Ní ghabhfaidh,’ arsa Mam. ‘Gabhfaidh muid sa gcarr mar tá cuma báistí air.’
Amach leo ansin as an teach agus dhún Mam an doras. Shiúladar chuig an carr. D’oscail
Mam an doras cúil.
‘Suigh isteach ansin anois, a Róisín,’ arsa Mam.
Shuigh Róisín sa gcathaoir bheag. Cheangail Mam an crios sábhála. Shuigh sí féin isteach
chun tosaigh, cheangail sí a crios sábhála agus thiomáin sí léi go dtí an baile mór. Bhí
Róisín an-sásta. ‘Is maith liom a ghabháil ag siopadóireacht,’ ar sise le Mam.
Tar éis píosa stop Mam an carr.
‘An bhfuil muid ann cheana féin?’ arsa Róisín.
‘Tá,’ arsa Mam. ‘Níl an siopa i bhfad ón teach s’againne ar chor ar bith.’
D’oscail Mam a crios sábhála féin agus amach léi as an gcarr. D’oscail sí crios sábhála
Róisín freisin agus amach léi siúd ar an gcosán. Dhún Mam an doras ansin agus shiúil sí
féin agus Róisín i dtreo an tsiopa.
‘Ó, is maith liom a ghabháil ag siopadóireacht le Mam,’ arsa Róisín. ‘Is maith liom go
mór é!’
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Siopadóireacht
CEACHT 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
D’oscail / Dhún [Dhruid] …(ainm) an doras / an mála / na cnaipí / an scáth báistí [an scáth
fearthainne].

Á ISEANNA
●

Mála scoile, bosca lóin, leabhar, cás peann luaidhe, agus scáth báistí

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘Ag Siopadóireacht le Mamaí’ (Ceacht 1). Iarr ar na daltaí mím a
dhéanamh de na geáitsí go léir sa scéal, mar shampla, féachaint ar an teilifís / éisteacht le
Mamaí / an teilifís a mhúchadh / an aghaidh agus na lámha a ní / an ghruaig a scuabadh /
cóta a chur ort / cnaipí a dhúnadh, etc.
Múin na heiseamláirí thuas.
Cuir mála scoile, bosca lóin, leabhar, cás peann luaidhe agus scáth báistí ar an mbord. Bídís
dúnta. Mínigh do na daltaí go mbeidh orthu cuimhneamh ar an rud a osclaíonn gach duine
a ghlacann páirt sa chluiche. Roghnaigh Dalta A. Abair leis na daltaí eile a súile a dhúnadh.
Abair le Dalta A ceann de na rudaí ar an mbord a oscailt. Ansin abair leis na daltaí eile a súile
a oscailt. Abair ‘Cad [Céard / Cad é] a rinne [a dhein] …(Dalta A)?’ Lig do na daltaí eile féachaint
ar an mbord chun a fháil amach cad atá oscailte. Roghnaigh dalta. Déarfaidh sé ‘D’oscail sé /
sí an …’. Iarr ar Dhalta A seasamh ag taobh an tseomra ansin. Roghnaigh Dalta B chun an
chéad rud eile a oscailt agus mar sin de. Iarr ar Dhalta B seasamh in aice le Dalta A nuair a
bhíonn sé críochnaithe. Imir an cluiche arís agus arís go mbíonn gach rud oscailte. Iarr ar na
daltaí cuimhneamh siar ansin agus na rudaí a d’oscail na daltaí, atá ina seasamh, a insint duit.
Déarfaidh siad ‘D’oscail ...(Dalta A) an …. D’oscail …(Dalta B) an …,’ agus mar sin de.
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Ansin roghnaigh dalta chun ceann de na rudaí ar an mbord a dhúnadh. Anois nuair a deir tú
‘Cad a rinne [a dhein] …(ainm dalta)?’ déarfaidh na daltaí ‘Dhún [Dhruid] sé / sí an …’. Iarr ar
dhalta amháin cuimhneamh siar agus a insint duit cad a dhún Dalta A, etc. Déarfaidh sé
‘Dhún [Dhruid] …(Dalta A) an …. Dhún [Dhruid] …(Dalta B) an …,’ agus araile. (Is féidir leis
na daltaí eile cabhrú leis más gá.)

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar na daltaí na rudaí go léir a d’oscail / a dhún Mamaí sa scéal ‘Ag Siopadóireacht le
Mamaí’ a insint duit.
 Fiafraigh de dhalta cé acu ab fhearr leis fanacht sa bhaile ag féachaint ar an teilifís nó dul
go dtí an siopa le Mamaí.
Múin más gá ‘B’fhearr liom dul go dtí an siopa / fanacht sa bhaile’.
 Labhair leis na daltaí faoi na cartúin a bhíonn ar an teilifís / an cartún is fearr leo. Pléigh
cén cartún is dóigh leo a bhí ar siúl nuair a ghlaoigh Mamaí ar Róisín. Múin más gá
‘Measaim [Ceapaim / Sílim / Is dóigh liom] go raibh … ar siúl [air]’.
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Siopadóireacht
CEACHT 3

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cá ndeachaigh [Cár chuaigh] …(ainm)?
Chuaigh …(ainm) go dtí [an siopa / an sorcas / an pháirc / an séipéal].

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Pictiúrchártaí – siopa, sorcas, páirc, agus séipéal
Leathanach 55 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Ag tagairt duit don scéal ‘Ag Siopadóireacht le Mamaí’ (Ceacht 1) abair ‘Chuaigh Róisín agus
Mamaí go dtí an siopa Dé hAoine. Faigh an pictiúrchárta den siopa dom.’ Tabharfaidh dalta
an pictiúrchárta den siopa chugat. Luaigh áit eile. Abair, mar shampla, ‘Chuaigh mé go dtí an
pháirc Dé Luain’ agus iarr ar dhalta an pictiúrchárta ceart a aimsiú. Déan amhlaidh leis na
pictiúrchártaí eile.
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Labhair leis na daltaí faoi na daoine agus faoi na háiteanna atá le
feiceáil ar leathanach 55. Iarr orthu éisteacht go cúramach leat agus an duine ceart a cheangal
leis an áit cheart. Abair:
Chuaigh Daidí go dtí an séipéal.
Chuaigh Liam agus Eoin go dtí an pháirc.
Chuaigh Mamaí agus Róisín go dtí an siopa.
Chuaigh Mamó agus Cáit go dtí an sorcas.
Fiafraigh de na daltaí ‘Cá ndeachaigh Daidí / Liam, etc?’ Iarr ar na daltaí na pictiúir a dhathú.
Iarr ar dhalta a insint duit cá ndeachaigh gach duine.

F ORLEATHNÚ
 Ceistigh na daltaí nó ceistídís a chéile (múin más gá), ‘An ndeachaigh [Ar chuaigh]
…(ainm) go dtí an …(áit)?’ Déarfaidh siad ‘Chuaigh / Ní dheachaigh [Níor chuaigh]’.
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Siopadóireacht
CEACHT 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● rudaí éagsúla i siopa a aimsiú agus a ainmniú
● dath liath a aithint
● focail ag tosú le fuaim áirithe a aithint

E ISEAMLÁIRÍ
Feicim [Tchím] [úlla, piseanna, pónairí, milseáin, etc.] sa siopa.
Tá dath liath ar na trucailí [tralaithe] / na ciseáin [bascaidí].

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 56 in Mo Leabharsa
Canna piseanna agus canna pónairí

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí Róisín agus Mamaí a aimsiú ar leathanach 56.
Pléigh an pictiúr leis an rang – na daoine, na rudaí agus na dathanna atá le feiceáil ann.
Múin na heiseamláirí thuas.
Pléigh na rudaí atá ina gciseáin agus ina dtrucailí ag na daoine sa phictiúr. Pléigh an dath atá
ar na trucailí agus ar na ciseáin. Déan bailiúchán de rudaí liatha sa rang.
Imir cluiche ‘Feicim le mo shúilín ghrinn’. Abair, mar shampla:
Feicim le mo shúilín ghrinn rud a thosaíonn le ‘b’, mar shampla, ‘bananaí’.
Feicim le mo shúilín ghrinn rud a thosaíonn le ‘m’, mar shampla, ‘Mamaí’.
Feicim le mo shúilín ghrinn rud a thosaíonn le ‘p’, mar shampla, ‘pizza’.
Déan arís é le haon fhuaim eile is mian leat.
Iarr ar dhalta rud amháin a fheiceann sé sa siopa a insint duit. Déarfaidh sé ‘Feicim [Tchím]
… sa siopa’. Déan amhlaidh le daltaí eile.
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F ORLEATHNÚ
 Pléigh torthaí agus glasraí difriúla leis na daltaí. Cé acu torthaí agus glasraí a itheann siad?
Cé acu cinn is maith leo? etc. Múin más gá ‘Ithim / Ní ithim [úlla / oráistí / sú talún /
piseanna / pónairí, etc.]’
 Labhair leis na daltaí faoin saghas siopa a bhfuil Róisín agus Mamaí ann. Pléigh saghsanna
difriúla siopaí leo agus cé chomh minic a théann siad chucu. Múin más gá ‘Téim go dtí
an [t-ollmhargadh / siopa bróg / siopa peataí / siopa bréagán] [go minic / anois is
arís]’.
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Siopadóireacht
CEACHT 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga i gCeacht 1-4 a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
Chuaigh …(ainm) go dtí an t-ospidéal / an phictiúrlann / an t-aerfort / an baile mór.

Á ISEANNA
●
●

Pictiúrchártaí – siopa, sorcas, páirc, agus séipéal (as Ceacht 3)
Pictiúrchártaí – ospidéal, pictiúrlann, aerfort, agus baile mór

C UR C HUIGE
Taispeáin na pictiúrchártaí as Ceacht 3 don rang. Abair le ceathrar daltaí ceann an duine a
thógáil. Taispeánaidís na pictiúrchártaí don rang. Ná féach orthu tú féin. Iarr ar an rang a
insint duit cá ndeachaigh an chéad dalta. Déarfaidh siad ‘Chuaigh …(ainm) go dtí an …’.
Cinntigh go bhfuil an ceart acu. Iarr ar an dalta an pictiúrchárta a thaispeáint duit. Déan
amhlaidh leis an triúr eile. Ansin imir an cluiche le ceathrar difriúla. An uair seo iarr ar
dhaltaí aonair a insint duit cá ndeachaigh an chéad dalta agus mar sin de.
Múin na heiseamláirí thuas.
Imir cluiche ‘Cá ndeachaigh [Cár chuaigh] tú?’ Cuir na pictiúrchártaí go léir i mála. Iarr ar
dhalta ceann a phiocadh amach. Ná féach air tú féin. Fiafraigh de cá ndeachaigh sé. Déarfaidh
sé, e.g. ‘Chuaigh mé go dtí an phictiúrlann.’ Imir an cluiche le daltaí eile ansin.
Iarr ar dhaltaí éagsúla na háiteanna ar fad a ndeachaigh siad chucu an tseachtain seo a insint
duit.
Roghnaigh triúr daltaí. Iarr ar na daltaí eile a súile a dhúnadh (nó a ndroim a chasadh) fad a
osclaíonn duine den triúr an doras. Lig do na daltaí tomhas a thabhairt ansin cé acu den triúr
a d’oscail é. Déarfaidh siad ‘D’oscail …(ainm) an doras’. Dearbhaigh cé a thug an tomhas
ceart.
Iarr ar na daltaí na súile a dhúnadh arís fad a dhúnann duine den triúr an doras agus mar sin
de.
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Siopadóireacht
CEACHT 6

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 13)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an gcéad chuid den scéal ‘Ag Siopadóireacht le Mamaí’ (Ceacht 1). Abair leis na
daltaí éisteacht go cúramach chun a fháil amach cad a tharla do Róisín sa siopa.
Léigh féin an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Úsáid na pictiúir sa Leabhar Mór agus déan
geáitsí chun cabhrú leis na daltaí an scéal a thuiscint.
Iarr ar na daltaí a insint duit cad a tharla do Róisín sa siopa. Labhair leis an rang faoin rud
ba chóir dóibh a dhéanamh dá mbeidís caillte i siopa. Iarr orthu a n-ainmneacha féin agus
ainmneacha a dtuismitheoirí a insint duit.

F ORLEATHNÚ
 D’fhéadfaí ról-aithris a dhéanamh den chomhrá a tharla idir an siopadóir agus Róisín.
 Faigh amach an raibh dalta ar bith (nó aon duine dá theaghlach) riamh caillte. Iarr air
insint don rang faoi. Cas an t-amhrán ‘Sicín beag a chuaigh amú’ (Mé Féin: Ceacht 6 –
Forleathnú) má mhúin tú cheana é.
 Labhair leis na daltaí faoi mhilseáin éagsúla. Cad iad na cinn is fearr leo? An bhfuil siad
saor nó daor? An bhfuil siad bog nó crua? etc.
 Iarr ar na daltaí tomhas a thabhairt cad iad na rudaí a bhí sa trucail ag Mamaí:
‘Measaim [Sílim / Is dóigh liom] go raibh …, … agus … sa trucail ag Mamaí.’ Iarr orthu
pictiúr a tharraingt de na rudaí a bhí sa trucail agus a n-ainm féin a scríobh ag barr an
leathanaigh. Abair leo go bhfaighidh siad amach amárach cad a cheannaigh Mamaí.
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AG SIOPADÓIREACHT

LE

MAMAÍ (CUID 2) (Leagan Ultach)

D’fhoscail Mamaí doras an tsiopa agus isteach léi féin is le Róisín. Bhí cuid mhór daoine
sa tsiopa. Bhí tralaithe nó bascaidí acu agus iad ag cur rudaí isteach iontu.
‘Fan in aice liom, a Róisín,’ arsa Mamaí. ‘Tá cuid mhór daoine anseo inniu.’
‘Ceart go leor, a Mhamaí,’ arsa Róisín.
Bhí cuid mhór rudaí deasa le feiceáil sa tsiopa. Bhí lúcháir ar Róisín agus í ag amharc
orthu uilig.
Bhain Mamaí a liosta siopadóireachta amach as a mála. Thosaigh sí á léamh agus ag cur
rudaí sa tralaí. Ní fhaca sí Róisín ag imeacht uaithi. Shiúil Róisín anonn go dtí an áit ina
raibh na milseáin. D’amharc sí ar na milseáin uilig agus bhí uisce lena fiacla! Bhí milseáin
dhearga, milseáin ghorma, milseáin ghlasa, milseáin bhuí, milseáin oráiste … bhí achan
dath milseán ann.
‘Ó, nach deas iad!’ arsa Róisín léi féin. ‘Yumaí! Níl a fhios agam cén paicéad is fearr
liom?’
D’amharc sí ar na milseáin arís agus arís agus ar deireadh phioc sí paicéad gorm.
‘A Mhamaí, an gceannóidh tú an paicéad milseán seo domh, más é do thoil é?’ arsa
Róisín.
Ach níor thug Mamaí freagra ar bith uirthi MAR NÍ RAIBH MAMAÍ ANN!
D’amharc Róisín soir agus siar ach ní fhaca sí a Mamaí áit ar bith. Bhí Róisín bhocht
caillte! Ní raibh a fhios aici cá raibh a Mamaí. Thosaigh sí ag siúl thart fán tsiopa agus í
ag cuartú a Mamaí.
‘A Mhamaí, a Mhamaí! Cá bhfuil tú?’ arsa Róisín.
Bhí eagla ag teacht uirthi anois agus thosaigh sí ag siúl níos gaiste agus níos gaiste.
Bhuail sí in éadan cannaí pónairí agus cannaí piseanna. Leag sí iad agus d’imigh siad
ar fud na háite. Thosaigh Róisín ag caoineadh.
Thosaigh sí ag rith agus ag scairteadh: ‘A Mhamaí, a Mhamaí! Cá bhfuil tú?’
Chonaic Róisín lear mór bróg. Chonaic sí lear mór cos. Chonaic sí lear mór tralaithe.
Chonaic sí lear mór bascaidí. Chonaic sí lear mór daoine ach ní fhaca sí a Mamaí.
Ní raibh a Mamaí le feiceáil áit ar bith. Bhí na deora ag teacht ina sruth léi faoin am seo
agus bhí sí scanraithe.
‘Tá mo Mhamaí caillte agam. Tá mo Mhamaí caillte agam,’ arsa Róisín bhocht.
Díreach ag an bhomaite sin cé a tháinig anall chuici ach an siopadóir. D’fhiafraigh sé di
cén t-ainm a bhí uirthi féin agus cén t-ainm a bhí ar a Mamaí. D’inis Róisín dó. Scairt
an siopadóir fógra amach ar an mhicreafón ag rá le Mamaí teacht agus Róisín a fháil
i dtosach an tsiopa, taobh leis na milseáin.
Tháinig Mamaí i gceann bomaite. Rith Róisín anonn chuici. Chuir Mamaí a dhá lámh
thart uirthi.
‘Ó, a Mhamaí. A Mhamaí!’ arsa Róisín. ‘Ní raibh a fhios agam cá raibh tú.’
Thug Mamaí póg di agus ghlan sí na deora óna súile.
‘Ní raibh a fhios agamsa cá raibh tusa ach oiread,’ arsa Mamaí. ‘Bhí mé do do chuartú
achan áit.’
Thug Mamaí buíochas don tsiopadóir a thug Róisín ar ais slán sábháilte chuici. Thug
Róisín buíochas dó fosta nuair a thug sé paicéad milseán di mar bhronntanas – an
paicéad ceannann céanna a bhí sí féin a iarraidh níos luaithe!
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AG SIOPADÓIREACHT

LE

MAM (CUID 2) (Leagan Muimhneach)

D’oscail Mam doras an tsiopa agus isteach léi féin is Róisín. Bhí scata daoine sa tsiopa.
Bhí tralaithe nó ciseáin acu agus iad ag cur rudaí isteach iontu.
‘Fan in aice liom, a Róisín,’ arsa Mam. ‘Tá scata daoine anso inniu.’
‘Maith go leor, a Mham,’ arsa Róisín.
Bhí scata rudaí deasa le feiscint sa tsiopa. Bhí áthas ar Róisín agus í ag féachaint orthu
go léir.
Thóg Mam a liosta siopadóireachta amach as a mála. Thosaigh sí ag léamh a liosta
siopadóireachta agus bhí sí ag cur rudaí sa tralaí. Ní fhaca sí Róisín ag imeacht uaithi.
Shiúil Róisín sall go dtí an áit ina raibh na milseáin. D’fhéach sí ar na milseáin go léir
agus bhí uisce lena fiacla! Bhí milseáin dhearga, milseáin ghorma, milseáin ghlasa,
milseáin bhuí, milseáin oráiste … bhí gach dath milseán ann.
‘Ó, nach deas iad!’ arsa Róisín léi féin. ‘Yumaí! Ní fheadar cén paicéad is fearr liom?’
D’fhéach sí ar na milseáin arís agus arís agus ar deireadh roghnaigh sí paicéad gorm.
‘A Mham, an gceannóidh tú an paicéad milseán so dom, más é do thoil é?’ arsa Róisín.
Níor thug Mam aon fhreagra uirthi áfach, MAR NÍ RAIBH MAM ANN!
D’fhéach Róisín soir siar ach ní fhaca sí a Mam in aon áit. Bhí Róisín bocht caillte! Ní
raibh a fhios aici cá raibh a Mam. Thosaigh sí ag siúl timpeall an tsiopa agus í ag lorg
a Mam.
‘A Mham, a Mham! Cá bhfuil tú?’ arsa Róisín.
Bhí eagla ag teacht uirthi anois agus thosaigh sí ag siúl níos tapúla agus níos tapúla.
Bhuail sí i gcoinne cannaí pónairí agus cannaí piseanna. Leag sí iad agus d’imíodar ar fud
na háite. Thosaigh Róisín ag gol.
Thosaigh sí ag rith agus í ag glaoch: ‘A Mham, a Mham! Cá bhfuil tú?’
Chonaic Róisín scata bróg. Chonaic sí scata cos. Chonaic sí scata tralaithe. Chonaic sí
scata ciseán. Chonaic sí scata daoine ach ní fhaca sí a Mam. Ní raibh a Mam in aon áit.
Faoin am so bhí na deora ag teacht ina slaoda agus bhí eagla an domhain uirthi.
‘Tá mo Mham caillte agam. Tá mo Mham caillte agam,’ arsa Róisín bocht.
Díreach ag an nóimeat san áfach, cé a tháinig anall chuici ach an siopadóir. Chuir sé ceist
uirthi cén ainm a bhí uirthi féin agus cén ainm a bhí ar a Mam. D’inis Róisín dó.
Ghlaoigh an siopadóir fógra amach ar an micreafón ag rá le Mam teacht agus Róisín
a fháil ag tosach an tsiopa, in aice leis na milseáin.
Faoi cheann nóimeat tháinig Mam. Rith Róisín sall chuici. Chuir Mam a dhá láimh
timpeall uirthi.
‘Ó, a Mham. A Mham!’ arsa Róisín. ‘Ní raibh a fhios agam cá rabhais.’
Thug Mam póigín di agus ghlan sí na deora óna súile.
‘Ní raibh a fhios agamsa cá rabhais-se ach an oiread,’ arsa Mam. ‘Bhíos do do lorg
i ngach aon áit.’
Ghabh Mam buíochas leis an siopadóir a thug Róisín thar n-ais slán sábháilte chuici.
Ghabh Róisín buíochas leis chomh maith nuair a thug sé paicéad milseán di mar
bhronntanas – an paicéad ceannann céanna a bhí ag teastáil uaithi féin níos luaithe!
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AG SIOPADÓIREACHT

LE

MAM (CUID 2) (Leagan Connachtach)

D’oscail Mam doras an tsiopa agus isteach léi féin agus Róisín. Bhí go leor daoine
sa siopa. Bhí tralaithe nó ciseáin acu agus iad ag cur rudaí isteach iontu.
‘Fan in aice liom, a Róisín,’ arsa Mam. ‘Tá go leor daoine anseo inniu.’
‘Ceart go leor, a Mham,’ arsa Róisín.
Bhí go leor rudaí deasa le feiceáil sa siopa. Bhí ríméad ar Róisín agus í ag breathnú
orthu uilig.
Thóg Mam a liosta siopadóireachta amach as a mála. Thosaigh sí ag léamh a liosta
siopadóireachta agus bhí sí ag cur rudaí sa tralaí. Ní fhaca sí Róisín ag imeacht uaithi.
Shiúil Róisín anonn go dtí an áit ina raibh na milseáin. Bhreathnaigh sí ar na milseáin
uilig agus bhí uisce lena fiacla! Bhí milseáin dhearga, milseáin ghorma, milseáin ghlasa,
milseáin bhuí, milseáin oráiste … bhí chuile dhath milseán ann.
‘Ó, nach deas iad!’ arsa Róisín léi féin. ‘Yumaí! Níl a fhios agam cén paicéad is fearr
liom?’
Bhreathnaigh sí ar na milseáin arís agus arís agus ar deireadh phioc sí paicéad gorm.
‘A Mham, an gceannóidh tú an paicéad milseán seo dom, más é do thoil é?’ arsa Róisín.
Níor thug Mam freagra ar bith uirthi, MAR NÍ RAIBH MAM ANN!
Bhreathnaigh Róisín soir siar ach ní fhaca sí a Mam in aon áit. Bhí Róisín bhocht imithe
amú! Ní raibh a fhios aici cá raibh a Mam. Thosaigh sí ag siúl timpeall an tsiopa agus í
ag cuartú a Mam.
‘A Mham, a Mham! Cá bhfuil tú?’ arsa Róisín.
Bhí faitíos ag teacht uirthi anois agus thosaigh sí ag siúl níos sciobtha agus níos sciobtha.
Bhuail sí faoi channaí pónairí agus cannaí piseanna. Leag sí iad agus d’imigh siad ar fud
na háite. Thosaigh Róisín ag caoineadh.
Thosaigh sí ag rith agus í ag glaoch: ‘A Mham, a Mham! Cá bhfuil tú?’
Chonaic Róisín go leor bróga. Chonaic sí go leor cosa. Chonaic sí go leor tralaithe.
Chonaic sí go leor ciseáin. Chonaic sí go leor daoine ach ní fhaca sí a Mam. Ní raibh
a Mam in aon áit. Faoin am seo bhí na deora ag teacht ina sruth agus bhí sí scanraithe.
‘Tá mo Mham caillte agam. Tá mo Mham caillte agam,’ arsa Róisín bhocht.
Díreach ag an nóiméad sin, cé a tháinig anall chuici ach an siopadóir. D’fhiafraigh sé di
cén t-ainm a bhí uirthi féin agus cén t-ainm a bhí ar a Mam. D’inis Róisín dó. Ghlaoigh
an siopadóir fógra amach ar an micreafón ag rá le Mam teacht agus Róisín a fháil ag
tosach an tsiopa, in aice leis na milseáin.
Faoi cheann nóiméid tháinig Mam. Rith Róisín anonn chuici. Chuir Mam a dhá láimh
thart uirthi.
‘Ó, a Mham. A Mham!’ arsa Róisín. ‘Ní raibh a fhios agam cá raibh tú.’
Thug Mam póigín di agus ghlan sí na deora dá súile.
‘Ní raibh a fhios agamsa cá raibh tusa ach an oiread,’ arsa Mam. ‘Bhí mé do do chuartú
chuile áit.’
Ghabh Mam buíochas leis an siopadóir a thug Róisín ar ais go slán sábháilte chuici.
Ghabh Róisín buíochas leis chomh maith nuair a thug sé paicéad milseán di mar
bhronntanas – an paicéad ceannann céanna a bhí sí féin ag iarraidh níos túisce!
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Siopadóireacht
CEACHT 7

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

E ISEAMLÁIRÍ
Cad [Céard / Cad é] a cheannaigh Mamaí?
Cheannaigh Mamaí pizza, calóga arbhair, sicín, arán, piseanna, agus cóc.

(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 57 in Mo Leabharsa
Criáin dhaite

C UR C HUIGE
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 57 leis an rang.
Múin na heiseamláirí thuas. Iarr ar na daltaí méar a chur ar na rudaí a luann tú. Iarr ar dhalta
rud éigin a cheannaigh Mamaí a ainmniú.
Abair leis na daltaí na dathanna a deir tú a chur ar na rudaí sa trucail. Abair, mar shampla:
Cuir dath gorm ar an bpizza.
Cuir dath buí ar an sicín.
Cuir dath dubh ar an gcóc.
Cuir dath dearg ar na calóga arbhair.
Cuir dath glas [uaine] ar na piseanna.
Cuir dath donn ar an arán.
Cuir dath liath ar an trucail.
Iarr ar dhalta gach rud a cheannaigh Mamaí a ainmniú.
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F ORLEATHNÚ
 Tógadh dalta áit an mhúinteora agus ceistíodh sé na daltaí eile mar gheall ar na rudaí a
cheannaigh Mamaí. Múin más gá ‘Ar cheannaigh Mamaí …?’ Déarfaidh na daltaí eile
‘Cheannaigh / Níor cheannaigh’.
 Cuir trucail Mhamaí i gcomparáid leis na pictiúir a tharraing na daltaí i gCeacht 6 de na
rudaí a mheas siad a bhí sa trucail. Féach cén duine a thug an tomhas is fearr.
 Fiafraigh de na daltaí an maith leo na rudaí a cheannaigh Mamaí.
 Iarr ar na daltaí cuid de na rudaí a cheannaíonn a Mamaí féin a ainmniú. Múin más gá
‘Ceannaíonn mo Mhamaí … sa siopa’.
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Siopadóireacht
CEACHT 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le hamhrán agus é a chasadh

E ISEAMLÁIRÍ
Thit Micilín muc isteach san uisce.

Á ISEANNA
●
●

An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 34)
Leathanach 58 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Seinn an dlúthdhiosca nó cas an t-amhrán. Cuir geáitsí leis.
MICILÍN MUC

Geáitsí

Chuaigh Micilín Muc ar an aonach lá,
Ar an aonach lá, ar an aonach lá.
Chuaigh Micilín Muc ar an aonach lá –
Haigh, hó, Micilín Muc.

ag siúl
ag siúl
ag siúl
lámha ar na guaillí, lámha suas, lámha ar
na guaillí, bualadh bos

Cheannaigh sé hata le cur ar a cheann,
Le cur ar a cheann, le cur ar a cheann.
Cheannaigh sé hata le cur ar a cheann –
Haigh, hó, Micilín Muc.

cuir hata ar do cheann
cuir hata ar do cheann
cuir hata ar do cheann
lámha ar na guaillí, lámha suas, lámha ar
na guaillí, bualadh bos

Tháinig sé abhaile le hais na habhann, etc.

cas ar dheis, máirseáil ar an spota, etc.

Sciorr a chos is thit sé isteach, etc.

cos dheas ag sciorradh, crom do cheann agus
cuir do lámha síos i dtreo na nglúine, etc.

Beir ar a chluais is tarraing é amach, etc.

beir ar do chluas dheas agus téigh siar is
aniar le do lámh, etc.
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Casadh na daltaí leat cúpla uair é. Cuiridís geáitsí leis. D’fhéadfadh dalta masc an mhuicín
(Sa Bhaile: Ceacht 4) a chur air agus na geáitsí go léir a dhéanamh fad a chasann an chuid
eile den rang an t-amhrán.
Múin an eiseamláir thuas.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh an pictiúr ar leathanach 58 leis an rang. Fiafraigh de na
daltaí cad a tharla do Mhicilín Muc. Fiafraigh díobh ‘An bhfuil sé fliuch nó tirim anois?’
Scríobh ‘Thit Micilín Muc isteach san uisce’ ar an gclár dubh. Léigh don rang é. (Má tá sé
ar chumas na ndaltaí iarr orthu é a scríobh sa spás atá in Mo Leabharsa. Léigh arís ansin é.)
Iarr ar na daltaí an pictiúr a dhathú.

F ORLEATHNÚ
 Labhair leis na daltaí faoi na háiteanna a bhféadfaí titim isteach iontu agus a mbíonn
uisce iontu, mar shampla, (múin más gá) ‘Thit …(ainm) isteach [san abhainn / san
fharraige / sa loch / sa linn snámha / sa lochán uisce / sa sruthán / sa chanáil] agus
bhí sé fliuch báite.’
 Pléigh áiteanna eile leo a bhféadfaí titim isteach iontu nach bhfuil deas, mar shampla,
‘Thit …(ainm) isteach sa phluda [sa láib / sa chlábar] / sna sceacha / sna driseacha
[sna dreasógaí] / sna neantóga [sa chál faiche].’
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Siopadóireacht
CEACHT 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● beannú do dhuine
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● taitneamh / easpa taitnimh a léiriú
● slán a fhágáil

E ISEAMLÁIRÍ
Cuir ort an hata dearg / gorm / oráiste.
Tá sé sin go hálainn [go haoibhinn / galánta / gleoite].

Á ISEANNA
●
●
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 26)
Puipéid mhéire as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 297) – fear agus muc
(as Sa Bhaile: Ceacht 3)
Pictiúir inscortha as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 307) – hata dearg, hata gorm
agus hata oráiste (le cur ar an bpuipéad méire)
Hataí daite do na daltaí (nó déan cinn pháipéir sa rang ealaíne)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Cas an t-amhrán ‘Micilín Muc’ (Ceacht 8). Fiafraigh de na daltaí cad a cheannaigh Micilín.
Iarr orthu éisteacht go cúramach leis an sceitse, lena fháil amach cén dath atá ar an hata a
cheannaigh sé. Seinn an dlúthdhiosca cúpla uair nó déan féin an sceitse de Mhicilín Muc
ag ceannach an hata. Úsáid na puipéid don sceitse.
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AG CEANNACH HATA (Leagan Ultach)
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:

Dia duit.
Dia is Muire duit.
Cad é atá tú a iarraidh?
Hata, le do thoil.
Cuir ort an hata dearg.
dearg agus bain dó arís é)
Ní maith liom é.
Cuir ort an hata gorm.
gorm agus bain dó arís é)
Ní maith liom é.
Cuir ort an hata oráiste.
oráiste agus fág air é)
Is maith liom é seo.
Tá sé sin galánta.
Seo duit an t-airgead.
Go raibh maith agat. Slán leat anois.
Slán agat.


AG CEANNACH HATA (Leagan Muimhneach)
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Cad atá uait?
Hata, le do thoil.
Cuir ort an hata dearg.
dearg agus bain de arís é)
Ní maith liom é.
Cuir ort an hata gorm.
gorm agus bain de arís é)
Ní maith liom é.
Cuir ort an hata oráiste.
oráiste agus fág air é)
Is maith liom é seo.
Tá sé sin go hálainn.
Seo dhuit an t-airgead.
Go raibh maith agat. Slán leat anois.
Slán agat.
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AG CEANNACH HATA (Leagan Connachtach)
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
(Cuir air an hata
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:
Siopadóir:
Micilín muc:

Dia dhuit.
Dia is Muire dhuit.
Céard atá uait?
Hata, más é do thoil é.
Cuir ort an hata dearg.
dearg agus bain de arís é)
Ní maith liom é.
Cuir ort an hata gorm.
gorm agus bain de arís é)
Ní maith liom é.
Cuir ort an hata oráiste.
oráiste agus fág air é)
Is maith liom é seo.
Tá sé sin go hálainn.
Seo dhuit an t-airgead.
Go raibh maith agat. Slán leat anois.
Slán agat.

Fiafraigh de na daltaí ‘Cén dath atá ar an hata a cheannaigh sé?’ agus ‘Cad iad na dathanna
eile a chuir sé air?’
Múin na heiseamláirí thuas.
Tabhair an puipéad den mhuc do dhalta agus lig dó áit Mhicilín a thógáil sa sceitse. Déan féin
páirt an tsiopadóra. Lig do bheirt daltaí an sceitse a dhéanamh ansin leis na puipéid. Déan
arís é le beirt dhifriúla.
Déan siopa hataí sa rang. Lig do bheirt daltaí sceitse a dhéanamh agus a rogha féin hata a
cheannach. Nuair a bheidh an hata ceannaithe ag an dalta iarr air a insint don rang cén dath
atá ar an hata a cheannaigh sé. Déarfaidh sé ‘Cheannaigh mé hata buí / dubh, etc.’ Déan
cúpla uair é le daltaí éagsúla.

F ORLEATHNÚ
 Iarr ar an rang tomhas a thabhairt roimh ré cén dath a bheidh ar an hata a cheannóidh
dalta áirithe. Múin más gá ‘Ceannóidh sé / sí hata oráiste / dubh, etc.’ Dearbhaigh cé a
thug an tomhas ceart.
 Téigh siar ar na baill éadaigh (Éadaí: Ceacht 3). Iarr ar na daltaí éadaí difriúla a aithint.
Déan siopa éadaigh sa rang. Úsáid an sceitse thuas ach an uair seo lig do dhalta a rogha
ball éadaigh a cheannach. (Má cheannaíonn duine cóta téigh siar ar an amhrán ‘Chuir mé
orm mo chóta’ (Éadaí: Ceacht 2)). Múin ‘Cas timpeall [Tiontaigh thart],’ ‘Féach sa scáthán,’
agus ‘Tá sé rómhór / róbheag / díreach i gceart duit’ mar chuid den sceitse, de réir
chumas an ranga.
273

Siopadóireacht
CEACHT 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
●

Na feidhmeanna teanga a múineadh go dtí seo a dhaingniú

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le liosta treoracha agus iad a leanúint

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 59 in Mo Leabharsa
Crián oráiste, crián liath agus crián bándearg do gach dalta

C UR C HUIGE
Cas an t-amhrán ‘Micilín Muc’ (Ceacht 8). Cuir geáitsí leis. Iarr ar dhalta a insint duit cad a
tharla do Mhicilín Muc ar a shlí abhaile.
Pléigh an rud a tharla do Róisín sa scéal ‘Ag Siopadóireacht le Mamaí’ (Ceacht 1 agus 6).
Iarr ar na daltaí na rudaí go léir a cheannaigh Mamaí sa siopa (Ceacht 7) a insint duit.
Tabhair amach Mo Leabharsa. Pléigh na daoine sa phictiúr ar leathanach 59, na héadaí atá
orthu, dathanna na n-éadaí agus na rudaí eile atá le feiceáil sa phictiúr. Pléigh na dathanna atá
ar na criáin – oráiste, liath agus bándearg. Iarr ar na daltaí éisteacht go cúramach leat agus na
daoine a cheangal leis an rud a cheannaigh siad. Iarr orthu an dath a deir tusa a chur ar an
rud. (Tabhair tamall dóibh an rud a dhathú, ansin téigh ar aghaidh go dtí an chéad treoir
eile.) Abair, mar shampla:
Cheannaigh Micilín Muc hata oráiste. Tarraing líne anois ó Mhicilín go dtí an hata agus cuir
dath oráiste ar an hata.
Cheannaigh Daidí carr liath. Tarraing líne anois ó Dhaidí go dtí an carr agus cuir dath liath ar
an gcarr.
Cheannaigh Róisín Teidí bándearg, etc.
Iarr ar dhalta na rudaí a cheannaigh Micilín Muc / Róisín / Daidí a ainmniú.
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A INM :

Eiseamláirí
AN SCOIL

C EACHT 2
Seasaigí suas.

(tuiscint a léiriú)

Seasaigí i líne.

(tuiscint a léiriú)

Suígí síos.

(tuiscint a léiriú)

Cuirigí suas na lámha.

(tuiscint a léiriú)

Téigí [Gabhaigí] chuig an leithreas.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 3
Tá mála scoile / leabhar / peann luaidhe / múinteoir sa phictiúr.

(tuiscint a léiriú)

Faigh crián gorm / dearg / buí.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 4
Céard [Cad] é sin?

(tuiscint a léiriú)

Peann luaidhe / crián / leabhar / bosca [bocsa] lóin / cóipleabhar.

C EACHT 5
Dia duit.

Dia is Muire duit.
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Fáilte romhat.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 6
Caithfidh mé … a fháil.

C EACHT 7
Caithfidh tú … a fháil.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 8
Seo duit [dhuit].

Go raibh maith agat.

Tá / Níl … agamsa.

C EACHT 9
Cé leis an … seo?

(tuiscint a léiriú)

Is liomsa é.

C EACHT 10
[Tá bord [tábla] / cathaoir / clár dubh / cófra [prios] / leithreas] [sa scoil / sa phictiúr].
(tuiscint a léiriú)

C EACHT 12
Tá mála ag Róisín.

(tuiscint a léiriú)

Tá clár dubh / bord ag an múinteoir.

(tuiscint a léiriú)
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Tá leabhar ag Liam.

(tuiscint a léiriú)

Tá cóipleabhar / mála scoile / leabhar / crián agam.

C EACHT 13
An osclóidh [An bhfosclóidh] tú mo bhosca [bhocsa] lóin dom [domh], le do thoil [más é do thoil é]?

An ndúnfaidh tú mo chóta / mo mhála / mo ship, le do thoil [más é do thoil é]?

C EACHT 15
Bíonn … istigh sa scoil.

(tuiscint a léiriú)

Tá sé críochnaithe agam, a mhúinteoir.

MÉ FÉIN

C EACHT 1
Is mise an madra [gadhar / madadh] / chearc / bhó / coileach.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 2
Cé thusa? [Cén t-ainm atá ort? / Cad is ainm duit? / Cá hainm atá ort?]

(tuiscint a léiriú)

Is mise ….

Cén dath atá ar …?

(tuiscint a léiriú)

Bán.
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C EACHT 3
An cailín [girseach / gearrchaile] nó buachaill [garsún / gasúr] tú?

(tuiscint a léiriú)

Cailín / Buachaill.

Seo cailín / buachaill.

C EACHT 4
Méar ar do bhéal.

(tuiscint a léiriú)

Tá [mo lámha / an clár dubh / an bord] [salach / glan].

C EACHT 6
Cuir dath dubh ar an gcircín [ar an chircín].

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 7
Taispeáin dom na lámha / na cosa / na súile / na cluasa / an béal / an tsrón [caincín / gaosán].
(tuiscint a léiriú)

Déan bualadh bos.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 8
Cuir lámh ar do cheann / do smig [smigead] / do mhuineál / do bholg.

(tuiscint a léiriú)

Dún [Druid] / Oscail [Foscail] do shúile, etc.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 10
Tá tuirse [codladh] / eagla [faitíos] / áthas [ríméad / lúcháir] / brón orm.
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Téigh [Gabh] / Téigí [Gabhaigí] a chodladh.

(tuiscint a léiriú)

Dúisigh [Múscail] / Dúisigí [Músclaígí].

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 12
Tá Teidí ag siúl / ag rith / ag titim / ag gol [ag caoineadh] / ag gáire.

Cad atá á dhéanamh ag Teidí?

(tuiscint a léiriú)

Tá sé ag ….

C EACHT 13
Cé hé / hí seo?

(tuiscint a léiriú)

…(ainm).

C EACHT 14
Is féidir liom [Tá mé ábalta / Táim in ann / Tig liom] rith / suí / léim / luí / ithe / ól.

Ní féidir liom [Níl mé ábalta / Nílim in ann / Ní thig liom] tiomáint.

AN TSAMHAIN

C EACHT 1
Is / Ní maith liom báirín breac / úlla / cnónna.

C EACHT 2
Cuir do lámha taobh thiar de do dhroim.

(tuiscint a léiriú)
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Ardaigh do ghualainn.

(tuiscint a léiriú)

Cuir síos do smig.

(tuiscint a léiriú)

Bain greim [mant / plaic] as an úll.

(tuiscint a léiriú)

An féidir leat greim [mant / plaic] a bhaint as an úll?

(tuiscint a léiriú)

Is féidir / Ní féidir liom.

SA BHAILE

C EACHT 2
Sin é an chéad mhuicín / an dara [tarna] muicín / an tríú [treas] muicín.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 3
Tabhair dom [domh] …, más é do thoil é [le do thoil].

Slán.

C EACHT 4
Cad [Céard / Cad é] atá ort?

(tuiscint a léiriú)

Tá ocras orm.

C EACHT 5
An bhfuil an ceart aige / aici?

(tuiscint a léiriú)

Tá / Níl.
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Seo é an chéad phictiúr.

(tuiscint a léiriú)

Seo é an dara [tarna] / an tríú [treas] / an ceathrú pictiúr (an pictiúr deireanach) (tuiscint a léiriú)

C EACHT 6
Tá an [teach [tigh] / chathaoir / leabhar] [mór / beag].

Duine, beirt, triúr, ceathrar, cúigear.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 7
Féach ar an teach [tigh] / doras / díon / simléar [simné].

(tuiscint a léiriú)

Féach ar na ballaí [fallaí] / fuinneoga.

(tuiscint a léiriú)

Cé mhéad? [Cá mhéad? / An mó? / An mór?]

(tuiscint a léiriú)

A haon, a dó, a trí.

C EACHT 8
Nach deas é!

Nach deas é do chóta nua / do phictiúr / an leabhar.

C EACHT 9
An bhfuil sé buí / glas [uaine] / dearg?

Tá / Níl.
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C EACHT 10
Conas atá tú? [Cén chaoi a bhfuil tú? / Cad é mar atá tú? / Conas taoi?]

Tá mé [Táim] go maith, go raibh maith agat.

C EACHT 11
Bíonn clár dubh / cóipleabhar / bosca [bocsa] lóin / mála scoile ar scoil.

Bíonn leaba [leabaidh] / cathaoir uilleann / sorn / folcadán sa bhaile [ag baile].

C EACHT 12
Cá bhfuil an teidí gorm / an leaba, etc?

(tuiscint a léiriú)

Tá … sa chistin / sa seomra suí [sa seomra suite] / sa seomra folctha / sa seomra codlata.

C EACHT 14
Sin é …(ainm).

Sin í …(ainm).

ÉADAÍ

C EACHT 2
Chuir mé [Chuireas] orm / Bhain mé [Bhaineas] díom [domh] mo …(ball éadaigh).

Chroch mé [Chrochas] suas mo chóta / mo gheansaí, etc.
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C EACHT 3
Tá seaicéad / caipín [bearád] / t-léine / culaith reatha / sciorta / scaif [stoc] / bríste [treabhsar] agam.

Níl siad / Tá siad seo mar an gcéanna [mar a chéile].

C EACHT 4
Féach [Amharc / Breathnaigh]! Fuair mise [Fuaireas-sa] geansaí / bríste [treabhsar] nua [úr].

Is maith linn éadaí [éadach] nua [úr].

C EACHT 5
Ba cheart [Ba chóir] duit [do chóta / do gheansaí] [a fháil / a chur ort / a bhaint díot [duit]].

C EACHT 6
Céard [Cad / Cad é] atá ar do lámha / do chosa / do cheann / do chloigeann?

Lámhainní [Miotóga] / caipín [bearád], etc?

C EACHT 7
Cuir an sop [sifín] sa mharla.

(tuiscint a léiriú)

Croch na héadaí ar an líne.

(tuiscint a léiriú)

Chroch mé [Chrochas] suas mo ….

C EACHT 8
Céard [Cad / Cad é] a thóg mé [a thógas]?
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Thóg tú [Thógais] fáinne / fáinne cluaise / uaireadóir / braisléad, etc.

C EACHT 9
Céard [Cad / Cad é] atá ar an líne?

Bríste [Treabhsar] / Gúna, etc.

C EACHT 10
Cé leis an … seo?

Is / Ní liom(sa) é.

Is le …(ainm) é.

An leatsa é (seo), a …(ainm)?

C EACHT 11
An bhfuil hata báistí [bearád uisce] / scáth báistí [scáth fearthainne] / cóta báistí [froc uisce] / buataisí agat
inniu?
(tuiscint a léiriú)

Tá / Níl.

Ar chuir tú [Ar chuiris] dath … ar an scaif [stoc] / ar na lámhainní [miotóga]?

Chuir [Chuireas] / Níor chuir [Níor chuireas].

C EACHT 12
Tá / Níl báisteach ann. [Tá / Níl sé ag cur fearthainne.]

Tá / Níl cóta báistí [casóg bháistí / froc uisce] / lámhainní [miotóga] / buataisí agamsa inniu.
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Tá / Níl sé fuar inniu.

C EACHT 13
Is le Liam an geansaí.

Is le Róisín na stocaí.

C EACHT 14
Ní féidir liom [Ní thig liom / Nílim ábalta] mo … a fháil.

An bhfaca aon duine [duine ar bith] mo …?

C EACHT 15
Tá an … trom.

Tá an … éadrom.

AN NOLLAIG

C EACHT 1
Cé atá ann?

…(ainm).

Cad [Céard / Cad é] atá aige / aici?

Peann luaidhe / crián, etc.
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C EACHT 2
Tá Daidí na Nollag / an crann Nollag / na féiríní go deas.

C EACHT 3
Tá / Níl ... sa phictiúr seo.

C EACHT 4
Ar mhaith leat … a fháil ó Dhaidí na Nollag?

(tuiscint a léiriú)

Ba / Níor mhaith.

A Dhaidí na Nollag, ba mhaith [dheas / bhreá] liom teidí / bábóg.

C EACHT 5
Cé atá sa bheithilín [sa mhainséar]?

(tuiscint a léiriú)

Tá an Leanbh Íosa / Muire / Iósaef [Seosamh] / bó / asal sa bheithilín [sa mhainséar].

CAITHEAMH AIMSIRE

C EACHT 2
Céard [Cad] é seo?

Traein / teileafón / carr, etc.

C EACHT 3
Is fearr liomsa an tarracóir / an cairrín.
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C EACHT 4
An bhfuil …(bréagán) agatsa, a …(ainm)?

Tá / Níl.

C EACHT 6
Ar mhaith leat imirt liom, a Liam?

[Is mise / Is mé / Ní tusa / Ní tú [Ní thú]] [an cat / an luch / an chéad duine eile].

Tá brón orm! [Tá mé buartha!]

C EACHT 8
Chuir mé [Chuireas] / mise dath … ar an luascán.

Chuir mé [Chuireas] / mise dath … ar an sleamhnán.

Cén dath a chuir tú [a chuiris] / tusa ar an …?

C EACHT 10
An bhfuil [an liathróid / an bád / an téad scipeála / an bhábóg] (curtha) i bhfolach?

Tá / Níl.

C EACHT 11
Téigí i bhfolach.

A haon, a dó, … a deich.

Tá mé [Táim] ag teacht.
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Tá tú i ngreim agam. [Tá beirthe ort. / Tá greim ort. / Tá tú ceapaithe. / Tá tú agam.]

C EACHT 13
Tá an bus dearg agus an bus gorm ag dul an treo [an bealach] céanna.

Níl an bus buí ag dul an treo [bealach] céanna (leo).

C EACHT 15
Thóg sé / sí mo liathróid uaim. [Bhain sé / sí mo liathróid díom.]

BIA

C EACHT 2
Ceapaire / Úll, etc.

Ceart / Mícheart.

Níl a fhios agam. [Ní fheadar.]

C EACHT 3
Bhí / Ní raibh [leite [praiseach / brachán] / ubh / calóga arbhair / arán] agam i gcomhair an bhricfeasta
[chun bricfeasta / fá choinne an bhricfeasta / le haghaidh bricfeasta].

C EACHT 4
Tá [ceapaire / milseáin / banana / brioscáin [criospaí]] agam i gcomhair an lóin [chun lóin / fá choinne an
lóin / le haghaidh lóin].
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C EACHT 5
Cén t-am é, a mhac tíre?

Tá sé a haon a chlog / a dó a chlog / in am lóin.

C EACHT 6
Cad [Céard / Cad é] a bhí agat i gcomhair an dinnéir [chun dinnéir / fá choinne an dinnéir / le haghaidh dinnéir]
(inné)?
(tuiscint a léiriú)

Bhí / Ní raibh [burgar / pizza / prátaí [fataí] / pónairí] agam i gcomhair an dinnéir [chun dinnéir / fá
choinne an dinnéir / le haghaidh dinnéir] (inné).

C EACHT 7
An maith leat …? [An bhfuil dúil agat i …? / An dtaitníonn … leat?]

C EACHT 8
Cad [Céard / Cad é] (a)tá uait [atá tú a iarraidh]?

Cá mhéad [Cé mhéad / An mór] é sin?

C EACHT 9
Ba mhaith liom bileog …, más é do thoil é [le do thoil].

C EACHT 10
An bhfuil ocras / tart / tuirse [codladh] / brón / áthas [ríméad / lúcháir] / eagla [faitíos] ort?

Tá / Níl.
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LÁ BREITHE

C EACHT 2
Cad [Céard / Cad é] a chuir mé i bhfolach?

(tuiscint a léiriú)

Císte / Uachtar reoite / Lollipop [Líreacán] / Oráistí.

C EACHT 3
Bhí / Ní raibh … agam i gcomhair [fá choinne / le haghaidh] mo lá breithe.

C EACHT 4
Cén aois tusa?

A ceathair / A cúig.

Táim [Tá mé] cúig bliana d’aois.

AN AIMSIR

C EACHT 2
Tá an lá fuar / te / gaofar / fliuch.

C EACHT 3
An bhfuil tú fuar / fliuch / te?

Tá.
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Níl mé [Nílim]. Tá mé [Táim] fuar / fliuch / te.

C EACHT 4
Bhí / Ní raibh [Máirtín / mise] [amuigh san oíche / amuigh sa chlós / amuigh ag súgradh [ag spraoi /
ag déanamh cuideachta]].

C EACHT 5
Bíonn [tine / leaba / sorn / cathaoir] istigh.

Bíonn [báisteach [fearthainn] / lochán [poll / slodán] uisce / réalta / fear sneachta] amuigh.

C EACHT 6
Tá mé [Táim] / Níl mé [Nílim] fliuch báite!

Cá bhfuil do chóta báistí [do fhroc uisce / do chasóg báistí]?

C EACHT 7
Ba mhaith liom(sa) dul amach ag spraoi [ag súgradh / ag déanamh cuideachta] [san oíche / sa lochán /
sa chlós / sa ghairdín [sa gharraí] / sa sneachta [sa tsneachta]].

C EACHT 8
Cad chuige? [Tuige? / Cad ina thaobh? / Cén fáth?]

Tá sé fuar (agus) gaofar.

Ceart go leor [Maith go leor], a mhúinteoir.

C EACHT 9
Tá sneachta ann!

291

Is breá / Is maith liom sneachta!

C EACHT 10
An bhféadfaidh mé [An féidir liom / An dtig liom] a ghabháil [dul] amach anois, a Dhaidí [a Dhaid / a Dhaide]?

AN CHÁISC

C EACHT 1
Tá mo … [imithe amú (orm) [caillte (agam)]].

Fuair mé [Fuaireas] do ….

Tá fáilte romhat.

C EACHT 2
Cén dath atá air?

(tuiscint a léiriú)

An bhfuil cluasa fada air?

(tuiscint a léiriú)

Is Coinín Cásca mise (leis [fosta / freisin]).

Tá cluasa fada ormsa (leis [fosta / freisin]).

AN TEILIFÍS

C EACHT 1
Cad atá á dhéanamh ag an teaghlach? [Céard atá an teaghlach a dhéanamh?]
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(tuiscint a léiriú)

Tá an teaghlach ag féachaint [ag amharc / ag breathnú / ag coimhéad] ar an teilifís.

Cad [Céard / Cad é] atá ar siúl [air]?

(tuiscint a léiriú)

Sorcas.

C EACHT 2
An bhfaca tú …(clár teilifíse)?

Chonaic / Ní fhaca.

C EACHT 3
Cuir an teilifís ar siúl. [Cuir air an teilifís.]

(tuiscint a léiriú)

Cas amach [Cuir as / Múch] an teilifís.

(tuiscint a léiriú)

C EACHT 4
Is é … an clár is fearr liom.

C EACHT 5
An mó duine ar fearr leis …(clár teilifíse)?

(tuiscint a léiriú)

Duine, beirt, triúr, etc.

C EACHT 7
An bhfuilimid [An bhfuil muid] ann fós [go fóill]?
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C EACHT 8
Fuair sé liathróid peile [caid] nua [úr].

Chonaic sí bóín Dé sa chlós.

C EACHT 9
An bhfuil nuacht ag aon duine?

(tuiscint a léiriú)

Tá nuacht agam(sa).

Seo é / í …(ainm). Tá nuacht aige / aici.

Bhí …(ainm) ar an teilifís.

S I O PA D Ó I R E A C H T

C EACHT 2
D’oscail / Dhún [Dhruid] …(ainm) an doras / an mála / na cnaipí / an scáth báistí [an scáth fearthainne].

C EACHT 3
Cá ndeachaigh [Cár chuaigh] …(ainm)?

(tuiscint a léiriú)

Chuaigh …(ainm) go dtí [an siopa / an sorcas / an pháirc / an séipéal].

C EACHT 4
Feicim [Tchím] [úlla, piseanna, pónairí, milseáin, etc.] sa siopa.

Tá dath liath ar na trucailí [tralaithe] / na ciseáin [bascaidí].
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C EACHT 5
Chuaigh …(ainm) go dtí an t-ospidéal / an phictiúrlann / an t-aerfort / an baile mór.

C EACHT 7
Cad [Céard / Cad é] a cheannaigh Mamaí?

(tuiscint a léiriú)

Cheannaigh Mamaí pizza, calóga arbhair, sicín, arán, piseanna, agus cóc.

C EACHT 8
Thit Micilín muc isteach san uisce.

C EACHT 9
Cuir ort an hata dearg / gorm / oráiste.

Tá sé sin go hálainn [go haoibhinn / galánta / gleoite].
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SA BHAILE: CEACHT 3
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SA BHAILE: CEACHT 4
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