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1 Leabhar an Oide G
• Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim
• Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
• Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
• Teimpléid Éagsúla
• Moltaí maidir le húsáid na beathaisnéise sa rang
• Ceachtanna ábharbhunaithe – treoir don mhúinteoir
• Ceachtanna ábharbhunaithe – ábhar don dalta
• Dlúthdhiosca ‘Leabhar an Oide G’ – na leathanaigh atá le fótachóipeáil do na
ceachtanna, na teimpléid agus ábhar an dalta do na ceachtanna ábharbhunaithe
1 Fite Fuaite (Leabhar an Dalta G)
Leabhair don léitheoireacht
6 Phóstaer (féach Liosta na bPóstaer)
1 Seastán do na póstaeir
4 Phictiúrchárta (féach Liosta na bPictiúrchártaí)
1 Dlúthdhiosca 1 agus 2
Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Ultach
Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Muimhneach
Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Connachtach
Dlúthdhiosca 2 (Sceitsí agus Cur síos beathaisnéiseach) – leagan Ultach, Muimhneach
agus Connachtach
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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
Meitheamh 2002
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Admhálacha
Is í seo an chéad uair a 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 in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge
(1999).
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta a mhaoinigh an tionscadal ina iomláine.
Foireann dearthóirí curaclaim a bhfuil taithí fhada teagaisc acu i scoileanna Gaeltachta agus i
scoileanna lán‑Ghaeilge a chuir an cúrsa le chéile le cúnamh fial ó líon mór saineolaithe mar atá
luaite anseo thíos. Chuir scríbhneoirí agus filí ábhar cruthaitheach don léitheoireacht ar fáil faoi
‘Scéim Scríbhneoirí Seachtracha’ Séideán Sí.
An Gúm (Foras na Gaeilge) a d’fhoilsigh an t‑ábhar.
Ionad Oideachais Dhún na nGall a bhí i mbun an tionscadal a riar.

F OIREANN D EARTHÓIRÍ Á ISEANNA T EAGAISC

NA

G AEILGE (2007-2008)

Máire Uí Dhufaigh, 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
Anna Ní Chartúir, S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus, Co. na Gaillimhe

O IFIGEACH T AIGHDE

AGUS

F ORBARTHA

Séamus Mac Conmidhe, Machaire Fíolta, Co. Dhoire

C OISTE S TIÚRTHA

AN

T IONSCADAIL

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

AN

T IONSCADAIL

Pádraig Ó Duibhir, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
(Cathaoirleach)
An Dr John Harris, Coláiste na Tríonóide
Róisín Ní Shéaghdha / Máire Ní Rianaigh, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta
Fionnbarra Ó Tuama, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Seosamh Mac Ionmhain, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
Pól Ó Cainín, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Máire Uí Dhufaigh, Comhordaitheoir an tionscadail
Gobnait Uí Chonchubhair, Ball d’fhoireann Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge
Chuir siad seo a leanas comhairle thábhachtach ar fáil do na dearthóirí chomh maith:
Máire Ní Bhaoill, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
Niamh Ní Mhaoláin, Gaelscoileanna Teo.
Micheál Ó Sé, RTÉ Raidió na Gaeltachta
Lusia Uí Bheaglaoi, RTÉ Raidió na Gaeltachta
Tomás Mac Gearailt, Baile na nGall
Máirín Ní Bhroin, Príomhoide, Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin
Comhar na Múinteoirí Gaeilge
Bríd Uí Niaidh (cuntóir teanga), S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus
Treasa Bean Uí Chartúir (iar‑oide bunscoile), S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus
Máirín Ní Chartúir, Baile na nGall
Caitlín Ní Chonghaile agus Máire Uí Fhlatharta, Cleas Teo., Inis Oírr
Múinteoir agus daltaí ranganna 4, 5 agus 6, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh
Foireann teagaisc Scoil na bhForbacha, Na Forbacha
Foireann teagaisc Scoil Náisiúnta Inis Meáin, Inis Meáin
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Réamhrá
Bunaithe ar chur chuige cumarsáideach atá an cúrsa seo, Séideán Sí. Dá réir 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. Ar scoileanna Gaeltachta agus
ar scoileanna lán‑Ghaeilge atá an cúrsa dírithe.
Chun go rachaidh an cúrsa seo chun sochair do na daltaí mar is ceart ní mór é a theagasc taobh
istigh de chóras lántumtha inarb í an Ghaeilge an ghnáth‑theanga chumarsáide. Ina theannta sin
moltar na míreanna ar fad sa phacáiste a úsáid ar bhealach córasach.
Leagtar béim i gcúrsa Rang a Cúig ar ghníomhaíochtaí a chuideoidh le scileanna cognaíocha
an dalta a fhorbairt – scileanna a chuirfidh ar a chumas machnamh agus foghlaim ar bhealach
éifeachtach. I measc na ngníomhaíochtaí sin áirítear gníomhaíochtaí ina mbíonn ar an
dalta machnamh agus tuar a dhéanamh, taighde a dhéanamh, tuairimí a nochtadh, plé a
dhéanamh mar bhall de ghrúpa, cur síos a dhéanamh ar a chuid mothúchán, pleanáil agus
féinmhonatóireacht a dhéanamh, fadhbanna a réiteach, cinntí a dhéanamh agus a chuid oibre
féin a mheas agus a sheiceáil.

C EACHTANNA B UNAITHE

AR

T HÉAMAÍ

AN

C HURACLAIM

Tá 45 ceacht sa leabhar seo agus iad bunaithe ar na téamaí in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999).
Is iad seo a leanas na téamaí:
Caitheamh Aimsire, Mé Féin, An Teilifís, Sa Bhaile, Ócáidí Speisialta – Comóradh Pósta,
An Scoil, Siopadóireacht, Bia, An Aimsir / Éadaí.
Moltar na téamaí a chur i láthair san ord ina bhfuil siad sa leabhar seo más féidir (féach Fite
Fuaite).

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Is í aidhm gach ceachta feidhmeanna teanga nó cuspóirí ar leith a chur i gcrích. 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 lán‑Ghaeilge in Curaclam na Bunscoile –
Gaeilge (1999), lgh 78‑84. Cuireadh leis na Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga i gcásanna áirithe, de
réir mar ba ghá.
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E ISEAMLÁIRÍ
Is faoin gceannteideal seo a thugtar samplaí den chaint a úsáidtear chun feidhm teanga a chur
in iúl. Cuirtear béim sna heiseamláirí ar an gcaint nádúrtha agus ar fhreagra gairid a thabhairt
ar cheist.
Is minic a léirítear rogha teanga i gcló iodálach idir lúibíní cearnacha, e.g. Déarfainn [Shílfinn
/ Mheasfainn]. Is é atá i gceist go gcuirfidh an múinteoir ceann amháin de na nathanna nó de na
focail atá sa chló iodálach idir na lúibíní cearnacha in áit na bhfocal atá sa chló trom, de réir
mar a oireann.
Más rud é nach bhfuil baint ag na focail 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’ábhair spéise na ndaltaí féin agus an eiseamláir a athrú dá réir.
Ní thugtar eiseamláirí i ngach cás. Deirtear i gcuid de na ceachtanna go bhfuil na heiseamláirí
‘le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí’. B’fhiú don mhúinteoir éisteacht leis
na daltaí le linn dóibh a bheith i mbun taisc ar leith agus eiseamláirí a mhúineadh de réir na
riachtanas teanga a léirigh na daltaí agus iad i mbun an taisc. Moltar don mhúinteoir féin na
heiseamláirí sin a chlárú san áit sa cheacht a bhfuil spás fágtha chuige.
Chun go dtiocfaidh an fhorbairt chuí ar chumas Gaeilge na ndaltaí is gá béim a leagan ar
chruinneas ó thaobh na n‑eiseamláirí de agus moltar dul siar ag deireadh an cheachta ar
eiseamláirí a múineadh ach a raibh deacracht ag na daltaí leo le linn na tréimhse cumarsáide.
Chun tairbhe cheart a bhaint as an gcúrsa tá sé riachtanach go mbainfí úsáid rialta as na
heiseamláirí sa leabhar seo i gcomhthéacsanna eile taobh amuigh den cheacht Gaeilge féin.

M ÚINEADH

NA

G RAMADAÍ

Luadh thuas a thábhachtaí is atá sé aird na ndaltaí a dhíriú ar an gcruinneas teanga agus
na heiseamláirí in úsáid acu, chun go rachaidh siad i dtaithí ar na gnéithe is tábhachtaí de
ghramadach na Gaeilge ar bhealach nádúrtha. Cabhróidh na scéalta agus na sceitsí leis na daltaí
chomh maith Gaeilge chruinn a thabhairt leo. Sna hardranganna, áfach, is gá cur leis seo agus
deis a thabhairt do na daltaí na rialacha gramadaí a fhoghlaim go córasach.
Níl na teangeolaithe ar aon intinn maidir le conas an ghramadach a mhúineadh i gcúrsa atá
bunaithe ar chur chuige cumarsáideach. Aithnítear, áfach, gur maith an rud é an ghramadach
a mhúineadh ar bhealach páistelárnach trí dhíriú ar an obair ó bhéal agus ar ghníomhaíochtaí
cumarsáideacha. Chomh maith leis sin, seachas rialacha gramadaí a chur os comhair na ndaltaí
ón tús, spreagtar iad le hanailís a dhéanamh ar an teanga chun teacht ar phatrúin agus chun na
rialacha gramadaí a oibriú amach iad féin.
Is é atá sna cleachtaí gramadaí scríofa in Fite Fuaite ná treisiú ar a bhfuil múinte agus pléite ó
bhéal sna ceachtanna. Sula dtéann na daltaí ina mbun is gá don mhúinteoir a chinntiú go bhfuil
tuiscint ag na daltaí cheana féin ar an riail atá á cleachtadh, trí na patrúin a bhaineann léi a
thabhairt faoi deara sa chaint ar dtús agus i dtéacsanna éagsúla ansin.
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F ORBAIRT

NA

S CRÍBHNEOIREACHTA

Déantar tagairt i gceachtanna áirithe sa leabhar seo do thascanna scríbhneoireachta a
bhféadfaí tabhairt fúthu mar thoradh ar obair an cheachta. Déanfaidh na páistí na tascanna
scríbhneoireachta sin ar bhileoga a chuirfidh siad ina bhfillteán scríbhneoireachta. Tá teimpléid
éagsúla sa leabhar seo chomh maith a chuideoidh le forbairt na scríbhneoireachta. Rachaidh
na cleachtaí atá bunaithe ar mhúineadh na gramadaí chun sochair do na daltaí ó thaobh
fhorbairt na scríbhneoireachta de freisin. Tá tascanna in Fite Fuaite a chuideoidh le forbairt na
scríbhneoireachta cruthaithí agus feidhmí (féach Fite Fuaite). Tá sé i gceist chomh maith go
ndéanfaidh an múinteoir féin cúram breise de ghné na scríbhneoireachta, de réir mar is gá, ag
brath ar riachtanais na ndaltaí.
Breacadh Nótaí
Anois agus arís iarrtar ar an dalta nótaí a bhreacadh le linn díospóireachta nó éisteachta. Is gá
don mhúinteoir an ghné seo den obair a phlé leis an rang agus treoir a thabhairt. Ba cheart go
dtuigfeadh an dalta:
● Nach gá ach na príomhphointí a scríobh, i.e. an t‑eolas is tábhachtaí;
● Gur cheart an t‑eolas a scríobh ina chuid focal féin;
● Nár cheart abairtí iomlána a scríobh;
● Go gcaithfidh an pheannaireacht a bheith sách néata le go mbeidh sé in ann na nótaí a
léamh arís. An rud a scríobhann an púca léann sé féin é!
● Nár cheart a bheith róbhuartha faoin litriú ná faoin ngramadach (chomh fada agus go
dtuigeann an dalta féin a bhfuil scríofa aige!);
● Gur cheart spásanna a fhágáil chun go mbeidh ar a chumas nótaí breise a chur leis arís
más gá;
● Gurb inmholta an rud é leaganacha gearra d’fhocail a chumadh, e.g. litreacha a fhágáil
amach i ndeireadh an fhocail (múinteoir = múint. / caitheamh aimsire = caith. aim.)
nó gutaí i lár focail a fhágáil amach (pictiúr = pctr. / freagra = frg.) Is gá a chinntiú,
áfach, go dtuigfidh an dalta a chuid giorrúchán féin agus a chuid nótaí á léamh aige
arís! D’fhéadfadh an dalta liosta giorrúchán a dhéanamh dó féin d’fhocail a úsáideann sé
go minic agus nótaí á mbreacadh aige.

Á ISEANNA
Déantar cur síos faoin gceannteideal seo ar na háiseanna teagaisc a bheidh ag teastáil chun
ceacht áirithe a mhúineadh. Bíonn tagairt uaireanta do leathanach sa leabhar seo, do phóstaer nó
don dlúthdhiosca. Glactar leis go n‑úsáidfidh an múinteoir na háiseanna sa phacáiste ar bhealaí
breise chomh maith, de réir mar a oireann dá rang féin. B’fhiú, mar shampla, na póstaeir don
chluiche ‘20 Ceist’ a úsáid go minic i gcaitheamh na bliana chun cleachtadh a dhéanamh ar
cheisteanna a fhreagairt go cruinn. Iarrtar ar dhaltaí áiseanna teagaisc éagsúla a bhreith isteach ar
scoil leo uaireanta, e.g. pictiúir as irisí. Ní luaitear áiseanna i gcás an Fhorleathnaithe de ghnáth.
Faoin múinteoir féin atá sé iad sin a roghnú agus a chur ar fáil.
Tá liosta de na heiseamláirí a múineadh i gcúrsa Rang a Ceathair i gcúl an leabhair seo mar áis
don dul siar.
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Fite Fuaite
Leabhar atá anseo a chabhróidh le forbairt na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta
agus scríbhneoireachta. Leagtar béim ar leith ann ar fhorbairt na scríbhneoireachta – liostaí,
teachtaireachtaí, fógraí, litreacha, etc. Tá cleachtaí ann freisin dírithe go sonrach ar an
bhfoghraíocht agus ar an ngramadach, chomh maith le tascanna a chuideoidh le saibhriú na
teanga agus leis an bhfeasacht teanga. Cuirfidh na daltaí lena gcruinneas agus lena saibhreas
teanga féin trína bhfoghlaimeoidh siad in Fite Fuaite. Leagtar béim in Fite Fuaite ar an obair
bheirte.
Tá leathanaigh in Fite Fuaite a bhaineann leis an leabhar seo ó thaobh téama de nó carachtair
nó gnéithe áirithe den teanga, ach níl siad ceangailte le ceachtanna ar leith faoi mar atá i gcás
Leabhar an Dalta A-E. Maidir le cleachtaí atá dírithe ar ghnéithe den ghramadach, glactar leis
go mbeidh obair déanta sa rang cheana féin ar an ngné áirithe sin agus gur mar dhaingniú
agus mar fhorbairt ar an obair sin a dhéanfar na cleachtaí in Fite Fuaite (féach Múineadh na
Gramadaí).
Tá eolas a bhaineann le leathanaigh ar leith in Fite Fuaite i gcúl an leabhair seo.
Dlúthdhiosca 1 agus 2
Ar Dhlúthdhiosca 1 atá na scéalta. Tá trí leagan den dlúthdhiosca sin ann. Ar Dhlúthdhiosca
2 atá na sceitsí agus an cur síos beathaisnéiseach. Leagan Ultach, leagan Muimhneach agus
leagan Connachtach atá ann de na sceitsí. Leagan Muimhneach amháin atá ann den chur síos
beathaisnéiseach. Agus na dlúthdhioscaí á dtaifeadadh, tugadh treoir do na cainteoirí gach téacs
a léamh ina gcanúint féin agus ar luas nádúrtha na cainte. Tabharfaidh sé sin deis do na daltaí
aithris a dhéanamh ar thuin agus ar rithim chainte an chainteora dhúchais. Baineann an t‑ábhar
ar fad ar Dhlúthdhiosca 1 agus 2 leis na ceachtanna sa leabhar seo.
Moltar go mbeadh ‘ionad éisteachta’ sa seomra ranga (áit ar féidir le daltaí cluasáin a
chaitheamh agus éisteacht le hábhar taifeadta).
Scríobhadh scripteanna na ndlúthdhioscaí de réir rialacha litrithe agus gramadaí an Chaighdeáin
Oifigiúil den chuid is mó (féach Nóta Faoin Eagarthóireacht).

C UR C HUIGE
Is sa tréimhse réamhchumarsáide a mhúintear na heiseamláirí. Ní thugtar treoir sa leabhar seo
faoi mhodhanna múinte na n‑eiseamláirí. Faoin múinteoir atá sé an mhodheolaíocht a roghnú
agus moltar modhanna múinte éagsúla a úsáid. Is iad seo na modhanna atá luaite in Treoirlínte do
Mhúinteoirí (Curaclam na Bunscoile – Gaeilge, 1999), lgh 64‑67:
● an modh díreach;
● modh na sraithe;
● modh na lánfhreagartha gníomhaí;
● an modh closlabhartha;
● an modh closamhairc;
● modh na ráite.
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Úsáidtear straitéisí difriúla agus comhthéacsanna éagsúla sa tréimhse chumarsáide chun
suim na ndaltaí a choinneáil agus iad páirteach i ngníomh fíorchumarsáide. Bíonn deis acu na
heiseamláirí atá foghlamtha acu a úsáid go cumarsáideach chun a dtuairimí féin a chur in iúl
nó chun tasc ar leith a chur i gcrích. I measc na dtascanna tá cluichí cainte, tascanna éisteachta,
rólaithris agus díospóireachtaí.
Sa tréimhse iarchumarsáide a bhuanaítear an obair, trí na heiseamláirí a dhaingniú nó trí
nathanna / stór focal nua a bhí de dhíth ar na daltaí a mhúineadh (féach Eiseamláirí agus an
tagairt do thábhacht an dul siar agus an bhéim a chur ar chruinneas teanga). Tá fíorthábhacht
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 gurb í an Ghaeilge an teanga theagaisc.
Maidir leis na cainteoirí líofa beidh roinnt de na gníomhaíochtaí atá luaite san Fhorleathnú ina
gcuid den iarchumarsáid freisin (féach Forleathnú).
Ba cheart go dtiocfadh forbairt ar líofacht cainte agus ar chruinneas Gaeilge na ndaltaí de
thoradh na ndeiseanna cainte éagsúla a thugtar dóibh le linn na gceachtanna, e.g. deis a gcuid
tuairimí a nochtadh agus deis eolas a thabhairt.
Má thugtar faoi deara, agus na daltaí ag labhairt go neamhfhoirmiúil, go bhfuil eiseamláir a
múineadh dóibh cheana ligthe i ndearmad acu, moltar dul siar ar an gceacht inar múineadh
an eiseamláir sin ar dtús.
Más rud é go bhfuil straitéis níos oiriúnaí ag múinteoir chun eiseamláir a mhúineadh agus
a dhaingniú glactar leis go n‑úsáidfidh sé an straitéis sin.
Féinmheasúnú ar an gcruinneas labhartha
I gcuid de na ceachtanna iarrtar ar an dalta féinmheasúnú a dhéanamh ar a chruinneas labhartha
Gaeilge. Is gá don mhúinteoir a phlé leis an rang na gnéithe ar chóir don dalta a bheith ag faire
amach dóibh agus féinmheasúnú ar siúl aige. I measc na ngnéithe sin d’áireofaí:
● cruinneas i leith eiseamláirí agus gnéithe den ghramadach a múineadh cheana féin;
● saibhreas ó thaobh stór focal de;
● cruinneas ó thaobh struchtúr na n‑abairtí de;
● ceartfhoghraíocht.
Scéalta agus Sceitsí
Chun go mbainfidh na daltaí líofacht amach sa teanga caithfidh siad deis rialta a fháil éisteacht
le Gaeilge atá ar ardchaighdeán ó thaobh saibhris, struchtúir agus fóineolaíochta de. Tugann
na sceitsí agus na scéalta an deis sin dóibh. Tumadh teanga atá i gceist lena bhformhór agus cé
go ndéantar cuid mhaith plé ar na scéalta agus ar na sceitsí sna ceachtanna ní gá go dtuigfeadh
daltaí atá ag foghlaim na Gaeilge mar dhara teanga gach uile fhocal iontu. Moltar dul siar ó am
go chéile ar na scéalta agus ar na sceitsí, go háirithe orthu siúd ar bhain na daltaí taitneamh ar
leith astu, chun cabhrú leis an saibhreas agus leis an gcruinneas teanga.
Tá leathanaigh in Fite Fuaite ina scríobhfaidh na daltaí nathanna nua a bhaineann le gach téama.
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O BAIR B HEIRTE

AGUS

O BAIR G HRÚPA

Glacann Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999) leis gur mór an buntáiste don dalta é, ó thaobh
foghlama agus ó thaobh na forbartha pearsanta de, a bheith ag obair i gcomhpháirt le daltaí eile.
Cuirtear an‑bhéim sa chúrsa seo ar an obair bheirte agus ar an obair ghrúpa. Seo roinnt moltaí
a chabhróidh leis an múinteoir tabhairt faoina leithéid.
Réamhullmhúchán
● Ba cheart gach áis a bheith ullamh roimh ré ag an múinteoir agus aon leathanaigh
a bheidh de dhíth ar na daltaí a bheith fótachóipeáilte.
● Mura bhfuil taithí ag na daltaí ar an obair bheirte / an obair ghrúpa is gá plé a
dhéanamh roimh ré leo ar na scileanna agus ar na dea‑chleachtais atá riachtanach chun
a bheith ag obair i bpáirt le daoine eile, e.g. cloí le rialacha agus le treoracha, fanacht
lena seal, etc. D’fhéadfaí ceacht iomlán a bhunú ar an méid sin.
● Ba cheart a chinntiú go dtuigeann na daltaí go soiléir an cur chuige is ceart a úsáid don
tasc atá idir lámha acu. Moltar an cur chuige a léiriú don rang iomlán roimh ré seachas
daltaí a bheith ag brath ar threoir ó bhéal.
● Ba cheart a chinntiú go dtuigeann na daltaí cuspóir na hoibre.
● Ba cheart a chinntiú go bhfuil an stór focal ag na daltaí atá riachtanach chun an tasc
a chur i gcrích. Moltar an stór focal a bheidh ag teastáil a phlé / a mhúineadh roimh ré
de réir riachtanas an ranga.
Bainistiú Ranga
Caithfidh an múinteoir glacadh leis go mbeidh an rang glórach spleodrach uaireanta le linn
obair bheirte nó obair ghrúpa. Chomh maith leis sin caithfear a aithint go dtógfaidh sé tamall ar
na daltaí féin dul i dtaithí ar an gcineál sin oibre agus go mb’fhéidir nach mbeadh toradh soiléir
le feiceáil ar an gcéad iarraidh. Cabhróidh na moltaí seo a leanas leis an múinteoir an rang
a bhainistiú.
● I gcás obair bheirte moltar an bheirt a bheidh ag obair le chéile a chur ina suí
os comhair a chéile.
● Má tá daltaí ar chumais éagsúla sa rang is féidir tascanna a chur in oiriúint ar shlite
éagsúla, e.g. iarraidh ar an dalta is cumasaí tús áite a ghlacadh ag cur na gceisteanna
nó ag tabhairt na dtreoracha. Is féidir tascanna a chur in oiriúint d’ilranganna chomh
maith, e.g. na rólanna is dúshlánaí i bpíosa drámaíochta a thabhairt do na daltaí is sine.
● Moltar go siúlfadh an múinteoir timpeall an tseomra a fhad is atá an obair bheirte / an
obair ghrúpa ar bun. Ba cheart nóta a ghlacadh d’aon stór focal a raibh deacracht ar leith
ag na daltaí leis agus d’aon fhadhbanna móra bainistíochta.
● Moltar na beirteanna / na grúpaí a athrú timpeall anois agus arís chun nach mbeidh na
daltaí céanna ag obair i bpáirt lena chéile an t‑am ar fad. Is féidir cártaí a ullmhú a bhfuil
litreacha, uimhreacha nó ainmneacha orthu agus iarraidh ar na daltaí ceann a phiocadh
chun páirtí nua a aimsiú.
● Más comórtas idir ghrúpaí atá i gceist is féidir marcanna a bhaint de ghrúpaí atá
róghlórach ar fad. Is gá é sin a mhíniú do na daltaí roimh ré, áfach.
● Más léir nach bhfuil cuspóir na hoibre á bhaint amach leis an gcur chuige atá in úsáid
is fearr deireadh a chur leis an tasc agus athbhreithniú a dhéanamh ar na cúiseanna nár
éirigh leis.
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Tar éis an tSeisiúin
● Téigh siar ar an stór focal nó ar eiseamláirí a raibh deacracht ag na daltaí leo. Tabhair tús
áite d’aon nathanna a bhí ina gconstaic agus iad ag iarraidh an tasc a chur i gcrích.
● Pléigh aon fhadhbanna a bhí ag na daltaí agus an tasc féin á chur i gcrích.
● Pléigh aon deacrachtaí idirphearsanta a tháinig chun cinn de bharr na daltaí a bheith
ag obair ina mbeirteanna nó ina ngrúpaí. Pléigh straitéisí a d’fhéadfaí a úsáid chun dul
i ngleic leis na deacrachtaí sin.
● Déan athbhreithniú tú féin ar an seisiún mar chabhair don chéad seisiún eile, e.g. Ar leor
an réamhullmhúchán a rinne tú? Ar oir na háiseanna don ghníomhaíocht? An raibh sé
sách dúshlánach / ródhúshlánach do na daltaí? Ar baineadh amach cuspóir an taisc?

F ORLEATHNÚ
Forbairt nó dúshlán sa bhreis ar a bhfuil sa bhuncheacht atá san Fhorleathnú. Is do dhaltaí
a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus a bhfuil dúshlán breise uathu é tríd is tríd. Fágtar faoin
múinteoir an cinneadh a dhéanamh cé na daltaí sa rang a mbeadh an Forleathnú oiriúnach
dóibh. Tá sé fíorthábhachtach go bhfaigheadh na daltaí ar cainteoirí dúchais iad ionchur sa
bhreis ón múinteoir chun a gcumas Gaeilge a fhorbairt. Tá sé tábhachtach chomh maith go
dtabharfaí gach deis dóibh a bheith ag obair ina mbeirteanna agus ina ngrúpaí le daltaí eile atá
ar comhlíofacht leo féin.
Is i ndeireadh an cheachta a thabharfar faoin bhForleathnú. Is faoin múinteoir a bheidh
sé míreanna a oireann dá dhaltaí féin a phiocadh as an rogha atá tugtha, nó an t‑iomlán
a dhéanamh, má oireann sé. Níl na moltaí san Fhorleathnú in aon ord ar leith ó thaobh
deacrachta ná tábhachta de.
Is minic a thugtar rogha san Fhorleathnú maidir le stór focal / nathanna cainte. Sa chás go
dtugtar rogha tá sé i gceist go roghnóidh an múinteoir féin an focal nó an nath is oiriúnaí.
Cé go liostaítear roinnt focal / nathanna as na mór‑Ghaeltachtaí mar chabhair don mhúinteoir
glactar leis go mbeidh focail agus nathanna eile, agus iad níos oiriúnaí do Ghaeilge an
cheantair, ag an múinteoir féin nó ag na daltaí uaireanta. Tá sé ríthábhachtach an t‑aitheantas
ceart a thabhairt dóibh sin agus iad a chur in ionad na bhfocal / na nathanna atá liostaithe
san Fhorleathnú de réir mar a oireann.
Bheifí ag súil freisin go ndéanfadh an múinteoir forbairt ar na moltaí san Fhorleathnú.

N A C ANÚINTÍ
Ba cheart go mbeadh páistí na Gaeltachta bródúil as a gcanúint féin agus as na nathanna ar leith
a bhaineann lena gceantar féin. Cé go bhfuil iarracht déanta sa chúrsa seo aitheantas a thabhairt
don saibhreas, don teanga nádúrtha agus don éagsúlacht teanga atá sa Ghaeltacht, níorbh fhéidir
na ceachtanna a chur in oiriúint do na ceantair Ghaeltachta ar fad. Glactar leis go ndéanfaidh
na múinteoirí sna ceantair éagsúla Ghaeltachta na hathruithe cuí chun teanga na gceachtanna
a chur in oiriúint do Ghaeilge an cheantair ina bhfuil siad ag teagasc. Ó thaobh téacs scríofa
de, is fiú aird na ndaltaí a dhíriú ar fhocail agus ar nathanna nach bhfuil coitianta i nGaeilge
an cheantair. Ba cheart a chur ar a súile do na daltaí gur roghanna eile iad seo ar fhocail nó ar
nathanna atá i gcaint na háite acu féin ach nach ionann sin is a rá go bhfuil níos mó stádais acu.
Is gné thábhachtach den fheasacht teanga obair den chineál seo.
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Moltar freisin go n‑iarrfaí ar thuismitheoirí, ar cainteoirí dúchais as an gceantar iad, liostaí
a chur le chéile de nathanna cainte áitiúla a bhaineann leis na téamaí éagsúla.
Ní chiallaíonn an t‑ord ina liostaítear an teanga sna heiseamláirí ná san Fhorleathnú go bhfuil
tosaíocht á tabhairt d’aon chanúint seachas a chéile.

F AD

NA G C EACHTANNA

Tá an‑ilghnéitheacht ag baint leis na ceachtanna agus múinfear cuid acu in achar gearr cé go
dtógfaidh tuilleadh díobh cúpla lá. Glactar leis go gcuirfidh an múinteoir an t‑ábhar in oiriúint
dá rang bunaithe ar a thaithí féin.
Nuair atá tasc scríbhneoireachta á dhéanamh sa rang ní féidir a bheith ag súil go gcríochnóidh
na daltaí an eagarthóireacht agus an t‑athdhréachtú in aon seisiún amháin ná ar aon lá amháin.
Caithfear glacadh leis chomh maith nach é an fad céanna a thógfaidh sé ar aon bheirt sa rang
a gcuid oibre a chríochnú. Is fiú a mhíniú do na daltaí, mar sin, gur obair leanúnach atá san
eagarthóireacht agus san athdhréachtú, agus gur fiú dóibh tréimhsí gearra a chaitheamh leis an
obair sin go ceann cúpla lá. D’fhéadfaí tréimhsí speisialta a eagrú chun ligean do na daltaí plé le
pé píosa scríbhneoireachta a bheadh idir lámha acu. Chomh maith leis sin, áfach, is fiú go mór an
nós a chothú go rachadh na daltaí i mbun eagarthóireachta ar a bpíosa scríbhneoireachta reatha
más rud é go n‑éiríonn leo tasc (a bhaineann le hábhar ar bith) a chríochnú roimh an gcuid eile
den rang, mar shampla, nó más rud é go mbíonn cúpla nóiméad le spáráil acu roimh an sos.

L EABHAR S CRÍBHNEOIREACHTA P EARSANTA
Déantar tagairt in áiteanna do ‘Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta’ an dalta. Moltar go mbeadh
an leabhar nótaí sin lena thaobh ag an dalta i gcónaí chun gur féidir leis a chuid smaointe a
bhreacadh ann. Mínigh do na daltaí go mbíonn leabhar nótaí nó cóipleabhar dá leithéid ag gach
údar agus iarr orthu gan aon rud a scríobhann siad ann a ghlanadh amach. Úsáideadh an dalta
a Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta de réir mar is mian leis féin ach seo roinnt moltaí maidir
lena bhféadfadh sé a chur ann:
● Teideal nó pictiúr de scéal, dán, sceitse, casfhocal, agallamh beirte, ceapóg, lúibín, etc., ar
mhaith leis a scríobh amach anseo;
● Liosta d’fhocail a úsáideann sé go minic ina chuid scríbhneoireachta (mar chabhair don
litriú);
● Leaganacha cainte nó focail spéisiúla a chuala sé nó a léigh sé;
● Liosta d’fhocail nó de nathanna a bhfuil an bhrí chéanna leo, e.g. in aice le = i ngar do;
féach = amharc = breathnaigh;
● Liosta d’ábhair spéise ar mhaith leis taighde a dhéanamh orthu amach anseo;
● Seanfhocail, rabhlóga agus tomhais dheasa a chuala sé nó a léigh sé;
● Nóta faoi stíl scríbhneoireachta nua, e.g. bealach nua chun tús / deireadh a chur le scéal
nó chun dán a leagan amach, bunaithe ar ábhar a chum údar eile;
● Fógraí nó tuairiscí spéisiúla a gearradh as nuachtáin, irisí, etc.;
● Meamram dó féin chun cur i gcuimhne dó go bhfuil rud áirithe le déanamh aige;
● Aon rud eile is maith leis an dalta féin a chur ann. Is leis féin an leabhar!
Tá áit lárnach ag Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta an dalta sa chuid sin den chúrsa ina
ndéantar grinnstaidéar ar ghnéithe den litríocht.
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Á ISEANNA

DON

L ÉITHEOIREACHT

Glacann na háiseanna léitheoireachta atá ina gcuid de chúrsa Séideán Sí Rang a Cúig áit na
‘léitheoirí ranga’ a bhí in úsáid sular cuireadh an curaclam leasaithe i bhfeidhm.
Ó thaobh leabhar de, tá réimse leathan ábhair sa phacáiste agus seánraí éagsúla litríochta i
gceist. Fíorleabhair nuascríofa iad seo a chuir údair aitheanta ar fáil don tionscadal faoi ‘Scéim
Scríbhneoirí Seachtracha’ Séideán Sí. Tá sé ríthábhachtach gur fíorleabhair a d’úsáidfí sa rang
léitheoireachta seachas leabhair a mbeadh an chuma orthu gur scríobhadh d’aon turas iad chun
an léitheoireacht a mhúineadh. Tá cuid mhaith leabhar eile ar fáil ó fhoilsitheoirí éagsúla chomh
maith a d’oirfeadh do Rang a Cúig, agus d’fhéadfadh an múinteoir iad sin a úsáid de bhreis ar
na leabhair i bpacáiste Séideán Sí nó ina n‑ionad.
Moltar d’fhoireann na scoile teacht le chéile agus scagadh a dhéanamh ar na leabhair ar fad i
bpacáiste Rang 3‑6. Roinnidís na leabhair idir na hardranganna, ag brath ar cé acu is oiriúnaí
do gach rang. Is fiú athbhreithniú a dhéanamh ar an socrú seo go rialta. Nuair a bhí ‘Scéim
Scríbhneoirí Seachtracha’ Séideán Sí idir lámha ag foireann an tionscadail cuireadh na leabhair
nuascríofa i gcló de réir mar a chuir na húdair ar fáil iad. Rinneadh é seo chun soláthar ábhar
léitheoireachta a chinntiú agus na pacáistí á gcur ar fáil den chéad uair. Tharlódh sé, mar sin,
go mbeadh leabhair atá sa phacáiste céanna níos dúshlánaí ná a chéile.
Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
Moltar go ndéanfaí grinnstaidéar ar sheánra an úrscéil i Rang a Cúig. Chuige sin tá treoir sa
leabhar seo mar chabhair don mhúinteoir. Tá an cur chuige atá á mholadh sa treoir seo ag
teacht leis na moltaí don léitheoireacht in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999). Chomh maith
le grinnstaidéar a dhéanamh ar úrscéalta faoi stiúir an mhúinteora tá sé ríthábhachtach go
roghnódh na daltaí féin úrscéalta agus leabhair bhreise eile mar léitheoireacht phearsanta agus
go léifidís iad ar scoil agus sa bhaile mar chaitheamh aimsire.
Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
Moltar chomh maith grinnstaidéar a dhéanamh ar sheánra na filíochta i Rang a Cúig. Tá treoir sa
leabhar seo mar chabhair don mhúinteoir ina bhfuil moltaí maidir le conas tabhairt faoi staidéar
a dhéanamh ar an bhfilíocht leis na daltaí.
Moltaí maidir le húsáid na beathaisnéise sa rang
Déanfar grinnstaidéar i Rang a Cúig chomh maith ar sheánra na beathaisnéise. Tá treoir sa
leabhar seo mar chabhair don mhúinteoir ina bhfuil moltaí maidir le conas tabhairt faoi staidéar
a dhéanamh ar an mbeathaisnéis leis na daltaí. B’fhiú dul siar ar na beathaisnéisí a cuireadh ar
fáil sa chúrsa ó Rang a Dó ar aghaidh.
Ceachtanna Ábharbhunaithe
Cabhróidh na ceachtanna ábharbhunaithe leis na daltaí dul i ngleic le hábhair eile an
churaclaim. Tá bileoga eolais i bpacáiste Rang a Cúig bunaithe ar an téama ‘Ainmhithe’. Léifidh
na daltaí na bileoga eolais agus déanfaidh siad taighde breise ina ngrúpaí ar ghné áirithe den
ábhar. Ansin bunóidh na grúpaí tionscadal ar an ngné den ábhar a roghnaigh siad. Is cuid
lárnach de na ceachtanna ábharbhunaithe na tionscadail a chuirfidh na daltaí i láthair nuair
a bheidh a gcuid taighde déanta acu.
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Ní gá go dtuigfeadh na daltaí gach aon fhocal ar na bileoga eolais. Bainfidh siad úsáid as an
gcomhthéacs agus as leideanna eile, chomh maith le foclóirí, chun dul i ngleic le haon stór
focal atá dúshlánach. Foghlaimeoidh siad chomh maith go mbíonn scileanna ar leith in úsáid ag
duine agus é i mbun léitheoireachta chun teacht ar eolas ar leith i dtéacs, agus gheobhaidh siad
cleachtadh ar na scileanna sin.
Tabharfaidh na ceachtanna ábharbhunaithe deis do na daltaí a gcuid scileanna léitheoireachta
agus scríbhneoireachta feidhmí a fhorbairt. Ag an am céanna, áfach, beidh siad ag teacht ar eolas
maidir leis an ábhar atá faoi chaibidil agus ag déanamh forbairt ar a gcuid scileanna cognaíocha.
Leagtar an‑bhéim sa chuid seo den chúrsa ar an obair ghrúpa agus ar an bhfoghlaim i
gcomhpháirt. Beidh comhtháthú scileanna ar siúl agus áit lárnach i gcónaí ag an labhairt. Beidh
deis ag na daltaí, mar shampla, a dtionscadal a chur i láthair ó bhéal más mian leo.
Tá treoir chuimsitheach don mhúinteoir sa leabhar seo maidir le húsáid na mbileog eolais agus
le hullmhú na dtionscadal.

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 ar scoil. Tá sé ríthábhachtach
úsáid rialta a bhaint as na deiseanna sin ar mhaithe le cur i bhfeidhm na n‑eiseamláirí
i gcomhthéacsanna nua.
Ba cheart na saintéarmaí a bhaineann le hábhair eile an churaclaim a mhúineadh nuair a bheidh
na hábhair sin á dteagasc.

M EASÚNÚ
Cuid lárnach de chúrsa mar seo is ea an measúnú. Is féidir leis an múinteoir measúnú
leanúnach a dhéanamh ar chumas tuisceana agus cumarsáide an dalta agus an cúrsa á theagasc
(féach ‘Uirlisí Éagsúla Measúnaithe’ – Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999), lgh 146‑50). Is féidir
na liostaí eiseamláirí i gcúl an leabhair seo a úsáid mar uirlisí measúnaithe freisin. Tugann an
tráth na gceist, na gníomhaíochtaí rólaithrise, an obair i mbeirteanna agus an obair i ngrúpaí
deis don mhúinteoir measúnú neamhfhoirmiúil a dhéanamh ar Ghaeilge labhartha na ndaltaí.
D’fhéadfaí úsáid a bhaint as an gclárú a dhéanann an múinteoir ar riachtanais teanga na ndaltaí
(féach Eiseamláirí) chun measúnú a dhéanamh chomh maith.
Tá teimpléid sa leabhar seo is féidir leis na daltaí a úsáid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a
gcaighdeán léitheoireachta agus scríbhneoireachta féin agus ar an dul chun cinn atá á dhéanamh
acu sa léitheoireacht.

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
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chóir an tábhacht a bhaineann le ról an tuismitheora / an chaomhnóra ó thaobh labhairt na
Gaeilge agus phróiseas na léitheoireachta de a phlé leo ag cruinnithe eolais.
D’fhéadfaí cóipeanna de dhánta, de chluichí agus d’amhráin atá in úsáid sa rang Gaeilge, 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

Scríobhadh téacsanna Séideán Sí de réir rialacha litrithe agus gramadaí an Chaighdeáin Oifigiúil.
Rinneadh cinneadh eagarthóireachta, áfach, leaganacha malartacha áirithe, a bhfuil aitheantas
tugtha dóibh in Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill, a úsáid in áiteanna áirithe. Sna téacsanna don
mhúinteoir ina bhfuil an bhéim ar fhorbairt na scileanna labhartha is amhlaidh a rinneadh
an cinneadh sin ar mhaithe le héagsúlachtaí áirithe foghraíochta sna canúintí a léiriú. Agus
sna téacsanna a bhaineann le léitheoireacht agus le scríbhneoireacht na ndaltaí is amhlaidh a
rinneadh an cinneadh sin chun cabhrú le sealbhú na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.
Tuigfidh múinteoirí gur caighdeán scríofa amháin atá sa Chaighdeán Oifigiúil, agus gur gá
focail a rá de réir cheartfhoghraíocht na gcanúintí.

Á BHAR R ANG

A

C ÚIG

Tá an tsiombail R5 clóbhuailte ar chodanna de phacáiste Séideán Sí Rang a Cúig, e.g. ar na
póstaeir, mar áis don mhúinteoir chun ábhar Rang a Cúig a aithint.
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt
● breithiúnas a thabhairt ar iompraíocht duine eile
● míshástacht a léiriú
● dul siar ar ghné ar leith den ghramadach (an tuiseal gairmeach)
● sceitse a chumadh i gcomhar le páirtí chun scéal a chríochnú
● seanfhocal a fhoghlaim

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ní fheicimse [Ní chímse] / Ní thuigimse cén fáth [cad ina thaobh / cad chuige] a raibh
siad [a rabhadar / go rabhadar] ag lochtú an champa samhraidh [ag fáil lochta ar an
gcampa samhraidh]. …(cúis le dearcadh an dalta).
Is maith a thuigim [Tuigim go maith / Tuigim go breá] / cad chuige [cén fáth / cad ina
thaobh] a mbeidís [a mbeadh siad / go mbeidís] míshásta leis an gcampa [leis an champa]
samhraidh. …(cúis le dearcadh an dalta).
2. Táim ag ceapadh [Tá mé ag ceapadh / Tá mé ag déanamh / Feictear dom] nach bhfuil maith
ná maoin leis an gcampa [nach fiú a dhath an campa / nach mór an ní is fiú an campa] sin,
a Mháirín. Cad ina thaobh [Cén fáth / Cad chuige] a bhfuil tú [go bhfuilir] tagtha
abhaile [chun an bhaile] ag an am seo [anois] / a raibh sibh [go rabhabhair] in bhur suí
[suite] ar an gclaí [ar an chlaí] / nach ndeachaigh sibh [nár chuabhair] ar an turas / ar
chuir siad [gur chuireadar] an …(imeacht) ar ceal / nár …(tharla rud ar leith). /
…(ceisteanna eile bunaithe ar an scéal).
3. Scéal gan údar scéal gan údarás.

Á ISEANNA
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 1)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh campaí samhraidh leis na daltaí. An raibh aon champa samhraidh ar siúl sa cheantar le
linn an tsamhraidh? Ar fhreastal siad féin ar champa samhraidh? Conas a thaitin sé leo?
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal mar gheall ar chailín atá ag freastal ar
champa samhraidh. Níl a tuismitheoirí róshásta leis an gcampa. Iarr ar na daltaí éisteacht leis an
scéal agus aird ar leith a dhíriú ar na rudaí a bhfuil tuismitheoirí Mháirín míshásta leo.
1

Seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal. Céard iad na rudaí a bhfuil tuismitheoirí Mháirín míshásta leo?
Múin an chéad eiseamláir. An gceapann na daltaí go raibh cúis mhaith ag tuismitheoirí Mháirín
lena gcuid míshástachta?
Múin an dara heiseamláir. Roinn an rang ina bheirteanna. Mínigh do na daltaí go bhfuil siad
le sceitse a chumadh bunaithe ar dheireadh an scéil. Glacadh duine acu páirt an athar agus an
duine eile páirt Mháirín. Cuireadh ‘an t‑athair’ ceisteanna ar ‘Mháirín’ mar atá san eiseamláir.
Beidh ar na daltaí ceisteanna breise a chumadh iad féin. Tugadh ‘Máirín’ a rogha freagra ar na
ceisteanna. Cuir i gcuimhne do na daltaí go ndéantar séimhiú ar ainm duine nuair a bhíonn an
mhír ghairmeach roimhe, e.g. ‘a Mháirín’ agus ‘a Dheaide.’
(Nóta: Féach an ceacht ‘Ócáidí Speisialta – Lá Fhéile Bríde: Ceacht 3’ in Leabhar an Oide F.)
Seinn an dlúthdhiosca arís má éilíonn na daltaí é. Iarr ar gach ‘Máirín’ na freagraí a thug sí ar
cheisteanna an ‘athar’ a roinnt leis an rang. Cé acu ‘Máirín’ is fearr a d’fhreagair na ceisteanna,
dar leis na daltaí eile?
Múin an tríú heiseamláir. Pléigh an seanfhocal i gcomhthéacs an cheachta seo.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
(Nóta: Sula dtugann tú faoin bhForleathnú léigh an t‑eolas faoi i réamhrá an leabhair seo.)
Pléigh an nath ‘Bhí Pádraig ag gabháil in aer uileag anois. [Bhí Pádraig imithe le báiní
anois. / Bhí Daidí ag gabháil as a chiall anois.]’ An bhfuil nathanna eile ag na daltaí a bhfuil brí
chosúil leo? Múin más gá:
Bhuail cuthach / racht feirge é.
Bhí sé ag gabháil [ag imeacht] le báiní / le buile.
Bhí sé ar an daoraí [ar mire].
Bhí sé i gcruth pléascadh.
Chuir sé scaipeadh na mionéan orthu.
Thug sé dóibh ó thalamh é.
Bhí ag briseadh ar an bhfoighne aige. [Bhí sé ag cailleadh foighid leo.]
Bhí sé imithe ón gcairt / ón leathlaí ar fad le teann feirge,
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair. Iarr ar na daltaí nathanna breise ar nós
iad sin thuas a bhailiú óna muintir sa bhaile. Pléigh na nathanna ar fad. Cé acu, dar leis
na daltaí, is fearr a thugann léargas ar na mothúcháin atá ag Deaide sa scéal? Iarr orthu
ceann de na nathanna a roghnú agus a léiriú le pictiúr.
Iarr ar dhaltaí aonair an scéal a insint mar a d’inseodh Bríd, máthair Mháirín, é. Abraidís
cé mar a bhraith sí faoin eachtra ar fad. Spreag iad le cur leis an eolas atá tugtha sa scéal,
e.g. Cén sórt jab atá ag Bríd? Cé hí ‘Neasa’, a ndéantar tagairt di i ndeireadh an scéil?
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Pléigh nathanna éagsúla a d’fhéadfadh athair Mháirín a úsáid dá rachadh sé chun gearán
a dhéanamh le stiúrthóirí an champa samhraidh. Múin más gá:
Cén ealaín [leagan amach / sórt pleidhcíochta] é seo?
Ní dhéanfaidh sé seo an gnó [an beart / an chúis] in aon chor.
Baineadh siar asam / Baineadh geit asam / Baineadh an anáil díom / Baineadh
croitheadh asam nuair a d’inis m’iníon dom [domh] [nuair a dúirt m’iníon liom] nach /
nár …(tharla rud ar leith).
Cad é faoi Dhia atá ag gabháil ar aghaidh anseo?
Rinneadh [Deineadh] staic [stangaire / balbhán] díom nuair a thuig mé [a thuigeas] céard
[cad / cad é] a bhí ag gabháil ar aghaidh [ag titim amach / ag tarlú].
Ní thuigim ó Dhia anuas [ó thalamh an domhain / dubh bán ná riabhach] cén fáth [cad ina
thaobh / cad chuige] go / gur / nach / nár …(tharla rud ar leith).
An bhfuil nathanna eile ag na daltaí féin nó ag a muintir? Cláraigh na nathanna
breise sin. An bhféadfadh na daltaí cuid de na nathanna a úsáid iad féin? Pléigh na
comhthéacsanna, dar leo, ina mbainfidís úsáid astu.

3

U
NÍ

FIÚ A DHATH É!

(Leagan Ultach)

Bhí máthair agus athair Mháirín ina suí go sona sásta sa chisteanach. Tráthnóna Dé
Céadaoin a bhí ann agus bhí cúpla lá saor óna gcuid oibre ag an bheirt acu. Ní raibh
gíog ná míog le motháil sa teach. Bhí an leanbh ina chodladh go sámh agus Máirín ar
shiúl go dtí an campa samhraidh. Ach nuair a d’amharc Pádraig amach an fhuinneog
baineadh stad as.
‘Sin Máirín, a Bhríd,’ a dúirt sé. ‘Ach cad chuige a bhfuil sí sa bhaile chomh luath seo?
Nach mbíonn céilí nó cluichí acu dóibh tráthnóna?’
Bhí Bríd gnoitheach ag léamh an pháipéir agus níor thug sí an oiread sin airde air.
‘Bhí céilí in ainm is a bheith ann, ceart go leor, ach b’fhéidir go bhfuil sé curtha ar ceal,’
a dúirt sí. ‘Tharla sé roimhe!’
Ní leathshásta a bhí Pádraig leis an scéal seo.
‘Tchítear domhsa, a Bhríd, nach fiú a dhath an campa samhraidh sin,’ a dúirt sé.
D’amharc a bhean air agus iontas uirthi.
‘Ach cad chuige? Deir sí féin go bhfuil sí ag baint sásamh breá as.’
Chuir Pádraig pus air féin.
‘Agus b’fhéidir go bhfuil. Ach nuair a bhí mise ag tiomáint thart leis an scoil maidin
inniu, ina suí ar an chlaí ag amharc uathu a bhí sí féin agus an chuid eile acu. Nár cheart
go mbeadh siad ag imirt cluichí nó rud inteacht?’
D’fhág Bríd uaithi an páipéar.
‘Ag magadh atá tú! Ach bhí siad le gabháil ar thuras go dtí na hoileáin an chéad rud ar
maidin.’
‘Bhuel, nuair a chonaic mise iad ní raibh cuma orthu go raibh siad ag gabháil áit ar bith.
Agus an bhfuil a fhios agat cá raibh siad maidin inné? Tá, thiar sa phortach – ina rith
thart cosúil le meannáin ghabhair. A leithéid de scéal níor chuala mé riamh – muidinne
ag íoc le go mbeadh ár gcuid páistí ag gabháil i bhfiáin thiar sa phortach!’
Bhí Bríd ag cur suim mhór sa scéal anois.
‘Cha raibh a fhios agam sin. Chomh fada agus is cuimhneach liomsa bhí ceardlann
ealaíne le bheith acu maidin inné.’
‘Cad é faoi Dhia …’
Bhí Pádraig ag gabháil as a chiall anois.
‘Tá siad ag déanamh ábhar magaidh dínn. Cad é a bhfuil muid ag caitheamh ár gcuid
airgid air? Cluichí agus turais nach mbíonn ann ar chor ar bith, agus Máirín ag léimtigh
thart sa phortach – sin nó ina suí ar chlaí ag amaidí lena cairde!’
Chroith sé a chloigeann agus déistin air.
‘D’fhéadfadh sí a bheith ag déanamh rud inteacht fiúntach anseo sa bhaile!’
‘Tá an ceart agat,’ arsa Bríd agus leathshúil aici ar an chlog.
‘Is maith atá a fhios agam go bhfuil an ceart agam!’ arsa Pádraig go gairgeach. ‘Ní thig
linne a bheith ag caitheamh airgid go hamaideach agus é chomh deacair sin é a shaothrú.’
‘Nach bhfuil a fhios agam,’ arsa Bríd. ‘Ach glac d’am agus labhair le Máirín í féin sula
ndéanfaidh tú rud ar bith fá dtaobh de. Caithfidh mise a bheith ag baint giota de. Gheall
mé do Neasa go dtabharfainn aire dá cuid páistí agus tá mé mall cheana féin. Ní bheidh
mé ach cúpla uair an chloig.’

4

Bhí Pádraig ag cur thairis go fóill.
‘Agus an moladh a bhí ag an diabhal campa seo!’ a dúirt sé.
Ach is ag caint leis féin a bhí sé. Bhí Bríd ar shiúl amach an doras cúil. Ansin mhothaigh
sé Máirín ag teacht isteach an doras eile.
‘A Mháirín, an dtiocfá isteach anseo bomaite,’ ar seisean. ‘Ba mhaith liom labhairt leat
faoin champa samhraidh sin …’

5

m
NÍ

MÓR AN NÍ IS FIÚ AGAM É!

(Leagan Muimhneach)

Bhí tuismitheoirí Mháirín suite ar a sáimhín só sa chistin. Tráthnóna Dé Céadaoin a
bhí ann agus bhí cúpla lá saor ag an mbeirt acu ón obair. Ní raibh gíog ná míog le
clos sa tigh. Bhí an leanbh ina chodladh go sámh agus Máirín imithe go dtí an gcampa
samhraidh. Ach nuair a d’fhéach Pádraig amach an fhuinneog baineadh geit as.
‘Sin í Máirín, a Bhríd,’ a dúirt sé. ‘Ach cad ina thaobh go bhfuil sí ag baile chomh luath
so? Nach mbíonn céilí nó cluichí eagraithe dóibh tráthnóna?’
Bhí Bríd ag léamh an pháipéir agus níor thug sí puinn airde air.
‘Bhí céilí in ainm is a bheith ann, ceart go leor, ach seans gur cuireadh ar ceal é,’ a dúirt
sí. ‘Tharla sé cheana!’
Ní mó ná sásta a bhí Pádraig leis an scéal so.
‘Dealraíonn sé domsa, a Bhríd, nach mór an ní is fiú an campa samhraidh sin,’ a dúirt sé.
D’fhéach a bhean air agus iontas uirthi.
‘Ach cad ina thaobh? Deir sí féin go bhfuil sí ag baint an-sásamh as.’
Chuir Pádraig scaimh air féin.
‘Agus b’fhéidir go bhfuil. Ach nuair a bhíos ag tiomáint thairis an scoil maidin inniu, suite
ar an gclaí ag féachaint uathu a bhí sí féin agus an chuid eile acu. Nár cheart go mbeadh
cluichí á imirt acu nó rud éigin?’
Chuir Bríd uaithi an páipéar.
‘Ag magadh fúm atá tú! Ach bhíodar in ainm is a bheith ag dul ar thuras go dtí na
hoileáin an chéad rud ar maidin.’
‘Bhuel, nuair a chonacsa iad ní raibh an chuma orthu go rabhadar ag dul in aon áit. Agus
an bhfuil a fhios agat cá rabhadar maidin inné ach thiar ar an bportach – ag rith timpeall
ar nós pocán gabhair. Ní fhaca riamh a leithéid – sinne ag díol go daor chun go mbeadh
ár leanaí ag imeacht fiáin thiar ar an bportach!’
Bhí an-suim á chur sa scéal ag Bríd anois.
‘Ní raibh a fhios agam é sin. Más buan mo chuimhne bhíodar in ainm is ceardlann
ealaíne a bheith acu maidin inné.’
‘Cad sa diabhal …’
Bhí Pádraig imithe le báiní anois.
‘Tá siad ag déanamh ceap magaidh dínn. Cad as atáimid ag díol? Cluichí agus turais nach
mbíonn ann in aon chor, agus Máirín ag pramsáil timpeall thiar ar an bportach – san nó í
marbh díomhaoin suite ar an gclaí!’
Chroith sé a cheann agus masmas air.
‘D’fhéadfadh rud éigin fiúntach a bheith á dhéanamh anso ag baile aici!’
‘Tá an ceart agat,’ arsa Bríd agus leathshúil aici ar an gclog.
‘Nach bhfuil a fhios agam go bhfuil an ceart agam!’ arsa Pádraig go cancrach. ‘Ní
fhéadfaimidne a bheith ag caitheamh airgid go fánach agus é chomh deacair sin é a
thuilleamh.’
‘Nach maith atá a fhios agam é,’ arsa Bríd. ‘Ach fan go fóill agus labhair le Máirín í féin
faoi sara ndéanfaidh tú faic. Caithfeadsa a bheith ag cur díom. Gheallas do Neasa go
dtabharfainn aire dá leanaí agus táim déanach cheana féin. Ní bhead ach cúpla uair an
chloig.’
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Bhí Pádraig fós ag cur as.
‘Agus a leithéid de mholadh agus a fuair an diabhal campa so acu!’ a dúirt sé.
Ach is leis féin a bhí sé ag caint. Bhí Bríd bailithe léi amach an doras cúil agus fuadar
fúithi. Ansan chuala sé Máirín ag teacht isteach an doras eile.
‘A Mháirín, an dtiocfá isteach anso chugam nóimeat,’ arsa é sin. ‘Ba mhaith liom labhairt
leat faoin gcampa samhraidh sin …’
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c
NÍL

MAITH NÁ MAOIN LEIS!

(Leagan Connachtach)

Bhí tuismitheoirí Mháirín suite ar a sáimhín só sa gcisteanach. Tráthnóna Dé Céadaoin a
bhí ann agus bhí cúpla lá saor óna gcuid oibre ag an mbeirt acu. Ní raibh gíog ná míog
le cloisteáil sa teach. Bhí an páiste ina chodladh go sámh agus Máirín imithe chuig an
gcampa samhraidh. Ach nuair a bhreathnaigh Pádraig amach an fhuinneog baineadh geit
as.
‘Sin í Máirín, a Bhríd,’ a dúirt sé. ‘Ach cén fáth a bhfuil sí ag baile chomh luath seo?
Nach mbíonn céilí nó cluichí eagraithe dóibh tráthnóna?’
Bhí Bríd gnóthach ag léamh an pháipéir agus níor thug sí an oiread sin suntais dó.
‘Bhí céilí ceaptha a bheith ann, ceart go leor, ach seans gur cuireadh ar ceal é,’ a dúirt sí.
‘Tharla sé cheana!’
Ní mó ná sásta a bhí Pádraig leis an scéal seo.
‘Feictear domsa, a Bhríd, nach bhfuil maith ná maoin leis an gcampa samhraidh sin,’ a
dúirt sé.
Bhreathnaigh a bhean air agus iontas uirthi.
‘Ach tuige? Deir sí féin go bhfuil sí ag baint an-sásamh as.’
Chuir Pádraig strainc air féin.
‘Agus b’fhéidir go bhfuil. Ach nuair a bhí mise ag tiomáint thar an scoil maidin inniu,
suite ar an gclaí ag breathnú uathu a bhí sí féin agus an chuid eile acu. Nár cheart go
mbeidís ag imirt cluichí nó rud eicínt?’
Leag Bríd uaithi an páipéar.
‘Ag magadh atá tú! Ach bhí siad le gabháil ar thuras go dtí na hoileáin an chéad rud ar
maidin.’
‘Bhuel, nuair a chonaic mise iad ní raibh an chuma orthu go rabhadar ag gabháil áit ar
bith. Agus an bhfuil a fhios agat cá rabhadar maidin inné ach thiar ar an bportach – ag
rith thart ar nós pocaidí gabhair. A leithéid de scéal níor airigh mé riamh – muide ag íoc
le go mbeadh ár gcuid gasúr ag imeacht fiáin thiar ar an bportach!’
Bhí Bríd ag cur an-suim sa scéal seo anois.
‘Ní raibh a fhios agam é sin. Chomh fada le mo chuimhne bhí ceardlann ealaíne ceaptha
a bheith acu maidin inné.’
‘Céard sa diabhal …’
Bhí Pádraig ag gabháil in aer uileag anois.
‘Tá siad ag déanamh ceap magaidh dínn. Céard air a bhfuil muid ag íoc? Cluichí agus
turais nach mbíonn ann ar chor ar bith, agus Máirín ag pramsáil thiar ar an bportach –
sin nó suite ar an gclaí ag déanamh aeir!’
Chroith sé a chloigeann agus déistin air.
‘D’fhéadfadh sí a bheith ag déanamh rud eicínt fiúntach anseo sa mbaile!’
‘Ó, tá an ceart agat,’ arsa Bríd agus leathshúil aici ar an gclog.
‘Is maith atá a fhios agam go bhfuil an ceart agam!’ arsa Pádraig go cantalach. ‘Ní féidir
linne a bheith ag caitheamh airgid go fánach agus é chomh deacair sin é a shaothrú.’
‘Nach bhfuil a fhios agam,’ arsa Bríd. ‘Ach fan agat féin go fóill agus labhair le Máirín í
féin faoi sula ndéanfaidh tú tada. Caithfidh mise a bheith ag bualadh bóthair. Gheall mé
do Neasa go mbreathnóinn amach do na gasúir di agus tá mé deireanach cheana féin. Ní
bheidh mé ach cúpla uair an chloig.’
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Bhí Pádraig fós ag cur de.
‘Agus chomh molta agus a bhí an diabhal de champa seo acu!’ a dúirt sé.
Ach is ag caint leis féin a bhí sé. Bhí Bríd imithe léi de ropadh amach an doras cúil.
Ansin d’airigh sé Máirín ag teacht isteach an doras eile.
‘A Mháirín, an dtiocfá isteach anseo chugam nóiméad,’ ar seisean. ‘Ba mhaith liom
labhairt leat faoin gcampa samhraidh sin …’
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (na forainmneacha
pearsanta ‘mé / tú, etc.’)
● féinmheasúnú a dhéanamh ar a chruinneas labhartha
● tuairisciú
● a chumas samhlaíochta a fhorbairt trí ligean air gur duine eile é
● dialann carachtair ar leith a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Dá mba mise athair Mháirín déarfainn léi gur thuig mé [gur thuigeas] an scéal
anois / nár chreid mé [nár chreideas] focal uaithi / go … / gur … / nach … / nár
…(de réir thuairimí na ndaltaí).
Chreidfinn / Ní chreidfinn í.
Ghlacfainn / Ní ghlacfainn le gach rud [gach uile rud / chuile cheo / gach aon ní / achan
rud] a dúirt m’iníon, Máirín.
Dhéanfainn / Ní dhéanfainn gearán oifigiúil le lucht stiúrtha an champa
samhraidh.
D’iarrfainn / Ní iarrfainn orthu rud éigin [inteacht / eicínt] a dhéanamh leis [chun]
an scéal a réiteach [a leigheas / a chur ina cheart].
Déarfainn / Ní déarfainn [Ní dhéarfainn] leo go gcaithfidís [go gcaitheadh siad] mo
chuid airgid a thabhairt ar ais [thar n-ais] dom [domh] / …(gníomh a dhéanamh).

C UR C HUIGE
Scríobh na forainmneacha pearsanta ‘mé / tú / sé / sí / sinn [muid] / sibh / siad’ ar an gclár.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dara heiseamláir as Ceacht 1 arís agus a lámh a chur in airde
nuair a chloiseann siad ceann acu. Cén chuid de na forainmneacha sa liosta nach bhfuil san
eiseamláir áirithe sin? Iarr orthu abairtí a chumadh ina mbeadh an chuid nach bhfuil san
eiseamláir. Fiafraigh de na daltaí ansin cé na forainmneacha pearsanta a bhfuil duine amháin i
gceist leo. Iarr orthu na forainmneacha pearsanta sin a scríobh ina gcóipleabhar faoin teideal
‘uatha’. Fiafraigh díobh ansin cé na forainmneacha pearsanta a bhfuil níos mó ná duine amháin
i gceist leo. Iarr orthu iad sin a scríobh ina gcóipleabhar faoin teideal ‘iolra’.
Pléigh an sceitse a chum na daltaí i gCeacht 1. Lig do na beirteanna a gcuid sceitsí a thaifeadadh.
Iarr orthu éisteacht lena dtaifeadadh ansin agus féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcruinneas
labhartha. (Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo maidir le féinmheasúnú ar chruinneas
labhartha.) Ag deireadh an cheachta, bunaigh mioncheacht ar na riachtanais chomónta teanga
a tháinig chun cinn.
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Dá mba iadsan athair Mháirín an mbeadh na daltaí sásta tar éis dóibh an scéal a bheith pléite acu
le Máirín? Múin an eiseamláir. Iarr ar na daltaí tuairisciú mar atá san eiseamláir, bunaithe ar na
sceitsí a chum siad i gCeacht 1.
Abair leis na daltaí gur scríobh Máirín nóta ina dialann phearsanta tar éis di a bheith ag
caint lena hathair. Cad is dóigh leo a scríobh sí sa dialann? An dtabharfaidh dialann Mháirín
léargas nua dúinn ar a bhfuil ag titim amach ag an gcampa samhraidh? Iarr ar na daltaí an
nóta a scríobh Máirín ina dialann a chumadh. Scríobhaidís dréacht de ar dtús. Déanaidís
eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú air ansin agus déanaidís é a leagan amach go snasta.
Moltar áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin. Má tá na daltaí sásta lena gcuid oibre
cuiridís an nóta dialainne ina bhfillteán scríbhneoireachta mar shampla den seánra.
(Nóta faoin scríbhneoireacht: Ní féidir a bheith ag súil go gcuirfí an obair scríbhneoireachta
i gcrích in aon seisiún amháin. Ba cheart deis a thabhairt do na daltaí leanúint lena
gcuid scríbhneoireachta go ceann cúpla lá ar a laghad. Cinnteoidh sé sin go ndéanfar an
eagarthóireacht agus an t‑athdhréachtú is gá. Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo maidir le
fad na gceachtanna.)
Tabhair deis d’aon dalta ar mian leis é a nóta dialainne a léamh don rang.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
An bhfuil coláistí nó campaí samhraidh sa cheantar? Iarr ar na daltaí bróisiúr na gcoláistí
/ na gcampaí éagsúla a bhailiú. Léigh agus pléigh an téacs leis na daltaí. Má tá níos mó
ná bróisiúr amháin ann iarr orthu comparáid a dhéanamh eatarthu. D’fhéadfaidís oibriú
ina mbeirteanna chun bróisiúr a dhearadh den chineál campa samhraidh ar mhaith leo
féin freastal air.
Pléigh ceantair Ghaeltachta na tíre. Cabhraigh leis na daltaí iad a aimsiú ar léarscáil
na hÉireann. Pléigh na cúiseanna a dtéann scoláirí as ceantair eile sa tír ar chúrsaí
go dtí an Ghaeltacht. D’fhéadfá iarraidh ar stiúrthóir, ar mhúinteoir nó ar bhean tí ó
choláiste samhraidh teacht agus labhairt leis an rang. Cabhraigh leis na daltaí ceisteanna
oiriúnacha a réiteach roimh ré le cur ar an duine sin.
Tabhair deis do na daltaí éisteacht leis an scéal as Ceacht 1 (Dlúthdhiosca 1, Rian 1) i
gceann de na canúintí eile agus cuid de na nathanna nach n‑úsáidtear go coitianta ina
gceantar féin a aithint ann.
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (struchtúr abairte ina
bhfuil an t‑ainm briathartha)
● moladh a chur chun cinn
● rogha a léiriú
● gearán a dhéanamh
● tuairisciú
● liostaí a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Murach í a bheith [Mura mbeadh sí / Ach gurb é go raibh sí] sa champa [sa gcampa / ar an
gcampa] samhraidh d’fhéadfadh Máirín a bheith ag déanamh rud éigin [inteacht /
eicínt] fiúntach [úsáideach / le dealramh] sa bhaile [ag baile / sa mbaile]! D’fhéadfadh sí
[Thiocfadh léi] an chistin [an chisteanach] a ghlanadh / an dinnéar a réiteach [a ullmhú]
/ aire a thabhairt don leanbh [don pháiste / don bpáiste] / slacht a chur ar a seomra
codlata / …(gníomhartha eile de réir thuairimí na ndaltaí).
2. Bíonn orm [Caithim] an chistin [an chisteanach] a ghlanadh / aire a thabhairt don
leanbh [don pháiste / don bpáiste] / slacht a chur ar mo sheomra codlata / m’obair
bhaile [mo chuid obair bhaile] a dhéanamh / …(jabanna eile a chur i gcrích) nuair a
d’fhéadfainn a bheith ag scimeáil [ag surfáil / ag póirseáil] ar an idirlíon / amuigh ag
spraoi [ag súgradh / ag imirt / ag déanamh cuideachta] le mo chairde / ag léamh /
ag …(caitheamh aimsire eile).

Á ISEANNA
●

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

C UR C HUIGE
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal ‘Níl maith ná maoin leis’ arís chun a fháil amach cad é
go díreach a dúirt athair Mháirín tar éis na habairte ‘Chroith sé a chloigeann [a cheann] agus
déistin [masmas] air’. Seinn an dlúthdhiosca. Dearbhaigh go ndúirt sé ‘D’fhéadfadh sí a bheith
ag déanamh rud eicínt [inteacht] fiúntach anseo sa mbaile [sa bhaile]! [D’fhéadfadh rud éigin fiúntach
a bheith á dhéanamh anseo ag baile aici!]’
Múin an chéad eiseamláir. Pléigh na jabanna éagsúla agus na rudaí fiúntacha eile a d’fhéadfadh
Máirín a bheith a dhéanamh sa bhaile.
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Scríobh na habairtí seo ar an gclár:
D’fhéadfadh sí [Thiocfadh léi] an chistin a ghlanadh.
D’fhéadfadh sí [Thiocfadh léi] an dinnéar a réiteach [a ullmhú].
Dírigh aird na ndaltaí ar struchtúr na n‑abairtí seo. Cad a thugann siad faoi deara? Dearbhaigh
go bhfuil an t‑ainmfhocal sa lár, i ndiaidh ‘D’fhéadfadh sí’, agus gur i ndiaidh an ainmfhocail
atá an t‑ainm briathartha. Cuir ar a súile dóibh nach mar sin a bhíonn i gcás gach teanga, e.g. an
Béarla. Pléigh na gníomhartha eile a luaigh na daltaí san eiseamláir. Cláraigh tuairimí na ndaltaí
ar an gclár ag tosú le ‘D’fhéadfadh sí [Thiocfadh léi] …’.
(Nóta: Iarr ar dhaltaí a bhfuil deacracht ar leith acu leis an struchtúr thuas an cluiche focal
Cruinn Ceart (cúrsa Rang a Dó) a imirt.)
(Nóta: Seachas na habairtí a scríobh ar an gclár d’fhéadfaí iad a scríobh ar chairt agus an chairt
a chur ar taispeáint sa seomra ranga.)
Faigh amach an gcuireann sé as do na daltaí uaireanta go mbíonn rogha le déanamh acu idir
na dualgais éagsúla a bhíonn orthu sa bhaile agus na rudaí a dhéanann siad mar chaitheamh
aimsire. Múin an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Iarr ar na daltaí na jabanna a dhéanann siad féin go rialta sa bhaile a liostú ina gcóipleabhar faoi
na teidil ‘jabanna a thaitníonn liom’ agus ‘jabanna nach dtaitníonn liom’. Iarr orthu liostaí a
scríobh daltaí eile a léamh chun a fháil amach an bhfuil cuid de na liostaí cosúil lena chéile.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
Iarr ar na daltaí eolas a fháil óna muintir sa bhaile faoi na jabanna a bhíodh le déanamh
acu féin sa bhaile nuair a bhí siad óg. An dtaitníodh na jabanna sin leo? An raibh cuid
acu deacair? Iarr ar na daltaí an t‑eolas atá bailithe acu a roinnt leis an rang. Múin más gá:
Bhíodh obair dhuine fásta [obair chapaill / obair bheirte] le déanamh ag cuid de na
páistí [leanaí / gasúir] agus bhídís [bhíodh siad] coinnithe ag baile [sa bhaile / sa mbaile]
ón scoil mar gheall uirthi.
Dúirt …(ainm) gur cuimhin [gur cuimhneach] leis / léi féin go breá [go maith] go
mbíodh an-lear [cuid mhór / cuimse / an t-uafás / meall / ualach] jabanna le déanamh ag
na gasúir [na leanaí / na páistí / an dream beag] fadó / gur beag a bhíodh le déanamh
[gur ar éigean a bhíodh faic [tada (na ngrást) / tada (ar bith beo) / aon cheo / aon rud / rud ar bith] le
déanamh] sa teach [sa tigh] (seo) acu féin / ar an bhfeirm.
Thugadh …(ainm) cúnamh [cuidiú / cabhair] / lámh chuidithe [lámh chúnta]
do …(ainm).
Bhíodh doicheall air / uirthi roimh [roimis] …(jab ar leith) ach bhí dúil aige / aici
i …(jab eile).
Bhíodh an ghráin shíoraí (sheasta) [an ghráin dhearg / an dearg-ghráin / fuath] aige / aici
/ ag …(ainm) ar a bheith ag …(gníomh) [B’fhuath le …(ainm) a bheith ag …(gníomh)] ach
thaitníodh leis / léi [ba bhreá leis / léi / bhaineadh sé / sí sult [sásamh] as] a bheith
ag …(gníomh), etc.,
de réir thuairiscí na ndaltaí.
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Pléigh an seanfhocal seo:
Is dhá thrian den obair tús a chur léi.
Iarr ar na daltaí oibriú ina ngrúpaí chun an seanfhocal seo a léiriú go healaíonta i
bhfoirm póstaeir agus an coincheap matamaiticiúil ‘dhá thrian’ á chur i láthair acu. An
bhfuil aon seanfhocal eile ag na daltaí a bhaineann le cúrsaí oibre?
Roghnaigh nathanna oiriúnacha as an scéal (Ceacht 1) le múineadh. Tabhair tús áite do
nathanna a bheadh úsáideach ag na daltaí. An bhfuil leaganacha difriúla de na nathanna
atá roghnaithe agat le fáil i nGaeilge an cheantair? Iarr ar na daltaí a muintir sa bhaile
a cheistiú. Déan aon nathanna nua a chlárú.
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● breithiúnas a thabhairt
● na hionaid ar an bpáirc sna cluichí Gaelacha a fhoghlaim
● cluiche ‘Cuimhne’ a imirt
● dearcadh a lorg
● cinnteacht agus éiginnteacht a léiriú agus fiosrú fúthu
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (séimhiú ar
ainmfhocail bhaininscneacha a thosaíonn ar b, c, f, g, m agus p)

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cúig dhuine dhéag [Cúigear déag] / …(líon imreoirí) a bhíonn ar fhoireann pheile /
ar fhoireann chispheile / ar fhoireann eitpheile / ar fhoireann sacair /
ar fhoireann …(cluichí eile).
2. Is í foireann …(ainm) an fhoireann is fearr / is measa ag an bpeil [ag an pheil /
chun peile] / ag an gcispheil [ag an chispheil / chun cispheile] / ag an [chun] …(cluichí eile)
faoi láthair [i láthair na huaire / san am i láthair].
3. Meas tú an é [An ndéarfá gurb é / Do bharúil an é] an cúl báire /
an …(imreoir eile) a bheadh san áit a bhfuil uimhir a haon / uimhir a dó /
uimhir …(uimhir)? Is é. / Ní hé. / Déarfainn é. / Ní cheapfainn
[Ní déarfainn / Ní dhéarfainn / Ní móide] gurb é. / Ní fhéadfainn a rá. [Diabhal (a bhfuil)
a fhios agam. / Diabhal an bhfeadar. / Níl tuairim na ngrást agam.]
4. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 1
Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 19) do gach beirt

C UR C HUIGE
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí a insint duit cé mhéad imreoir a bhíonn ar fhoirne
na gcluichí éagsúla a bhfuil cur amach acu orthu.
Múin an dara heiseamláir. Cé hiad na foirne is fearr / is measa atá ag imirt na gcluichí éagsúla
faoi láthair, dar leis na daltaí? Cinntigh cruinneas gramadaí na ndaltaí agus iad ag úsáid na
copaile.
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Pléigh an póstaer leis an rang. Pléigh na hionaid ar an bpáirc imeartha.
Múin an tríú heiseamláir. Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Tabhair fótachóip do gach beirt.
Mínigh do na daltaí go dtabharfaidh tú tamaillín dóibh chun dianscrúdú a dhéanamh ar an
eolas atá ar an bpóstaer. Nuair a chlúdóidh tú an póstaer oibreoidh gach beirt le chéile chun
ainmneacha na n‑ionad ar an bpáirc imeartha a thabhairt chun cuimhne. Meall iad chun an tríú
heiseamláir a úsáid agus iad i mbun plé. Scríobhaidís ainmneacha na n‑ionad ar an bpáirc sna
háiteanna cearta ar an bhfótachóip. Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé. Breac síos an stór focal
/ na príomhnathanna atá de dhíth orthu. Múin cuid acu mar cheathrú heiseamláir i ndeireadh
an cheachta.
Taispeáin an póstaer arís agus iarr ar na beirteanna a gcuid freagraí a dhearbhú iad féin.
Dírigh aird na ndaltaí ar an dá áit sa dara heiseamláir a deirtear an focal ‘foireann’. Cad a
thugann siad faoi deara maidir le tús an fhocail? Dearbhaigh gur cuireadh séimhiú air nuair
a bhí an t‑alt roimhe (‘an fhoireann’) agus nár cuireadh séimhiú air nuair nach raibh an
t‑alt roimhe (‘foireann’). An féidir leis na daltaí smaoineamh ar ainmfhocail eile a gcuirtear
séimhiú orthu nuair a bhíonn an t‑alt rompu? Scríobh roinnt de shamplaí na ndaltaí ar an gclár.
Dearbhaigh gur ainmfhocail bhaininscneacha iad. Iarr ar na daltaí samplaí a lorg chomh maith
i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang.
(Nóta: Cuirtear séimhiú sa tuiseal ainmneach ar ainmfhocal baininscneach a thosaíonn ar b, c,
f, g, m agus p nuair a bhíonn an t‑alt roimhe, e.g. báisteach – an bháisteach, cistin – an chistin,
farraige – an fharraige, Gaeilge – an Ghaeilge, méar – an mhéar, peil – an pheil. Ní chuirtear
séimhiú sa tuiseal ainmneach ar ainmfhocal firinscneach nuair a bhíonn an t‑alt roimhe, e.g.
bord – an bord, pláta – an pláta.)
(Nóta: Nuair atá samplaí á lorg ag na daltaí sna téacsanna, cinntigh nach samplaí d’ainmfhocail
fhirinscneacha sa tuiseal ginideach atá iontu, e.g. deireadh an chluiche, ag gabháil an bhealaigh,
chun an bhaile.)
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
Déan forbairt ar an tríú heiseamláir. Múin más gá:
Níor thug mé [Níor thugas] faoi deara cén imreoir a bhí san áit a bhfuil uimhir
…(uimhir) ach tá a fhios agam cinnte [go maith] gurb é an …(imreoir) a théann
san áit a bhfuil uimhir …(uimhir).
Táim chomh siúráilte agus atá harp ar leathphingin [Táim siúráilte glan deimhneach]
gurb é an …(imreoir) a rachaidh san áit a bhfuil uimhir …(uimhir).
Fan go ndéana mé staidéar. [Fan go gcuimhneoidh mé i gceart orm féin. / Fan go smaoineoidh mé
orm féin.]
Bhí sé ar bharr mo ghoib [mo theanga] (agam) ar ball [ó chianaibh] / nóiméad ó shin
[bomaite ó shin] ach tá sé imithe (glan) [ar shiúl / scuabtha] as mo cheann anois [tá
dearmad déanta agam air anois / tá sé dearmadta agam anois / ní féidir liom cuimhneamh anois air].
Déarfaidh mé amárach é!
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Pléigh cé chomh minic agus atá craobh na hÉireann sa pheil agus san iománaíocht
buaite ag an gcontae seo agaibh féin agus ag an gcontae is gaire daoibh. Ar bhuaigh
aon fhoireann acu an chraobh cúpla bliain as a chéile riamh? Iarr ar na daltaí taighde
a dhéanamh le teacht ar an eolas más gá. Múin más gá:
Bhuaigh …(contae) an cluiche ceannais peile / iománaíochta babhta [uair] amháin
/ dhá bhabhta [dhá uair] / trí bhabhta [trí huaire], etc.
Tá an cluiche ceannais peile / iománaíochta buaite [bainte] dhá bhliain / trí bliana
as a chéile [dhá bhliain / trí bliana i ndiaidh a chéile / gach uile bhliain le dhá bhliain anuas / le trí
bliana anuas] ag …(contae).
Níl sé buaite [bainte] riamh / le cuimhne na ndaoine [le fada an lá / le fios cén uair /
leis an bhfad seo] ag …(contae).
Cinntigh go bhfuil ainmneacha Gaeilge na gcontaetha go cruinn ag na daltaí.
Pléigh ainmneacha na bpáirceanna imeartha éagsúla sa cheantar. Iarr ar na daltaí taighde
a dhéanamh chun bunús na n‑ainmneacha sin a aimsiú. Iarr orthu a muintir sa bhaile
a cheistiú chun teacht ar eolas breise faoi na páirceanna. D’fhéadfaí an t‑eolas a léiriú
i bhfoirm tionscadail ranga.
Léigh agus pléigh an mhír faoi chúrsaí peile in Leabhar Mór an Eolais. An bhfuil gné ar bith
den mhír ar mhaith leis na daltaí breis eolais a fháil uirthi? Spreag iad le leabhair eile
a lorg a mbeadh an t‑eolas sin iontu.
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● duine a mholadh
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt
● tuairisciú
● ceisteanna a chumadh
● nathanna a bhaineann le hiriseoireacht spóirt a úsáid
● tuairisc spóirt a scríobh
● dul siar ar ghné ar leith den ghramadach (‘t‑’ roimh ainmfhocal firinscneach
a thosaíonn le guta)

E ISEAMLÁIRÍ
1. …(ainm) an t-ainm atá ar an laoch spóirt is mó a thaitníonn [is fearr] liomsa. Tá
an-mheas (go deo) [an-mheas (ar fad) / meas mór] agam air / uirthi de bharr [toisc
/ cionn is / mar gheall ar] gur an-pheileadóir [peileadóir iontach maith] / an-dornálaí
[dornálaí iontach maith] / an-ghalfaire [galfaire iontach maith] / an-mharcach [marcach
iontach maith] é / í. Is iontach an rud é go bhfuil …(corn nó gradam) buaite [bainte
amach / gnóthaithe] aige / aici. Tá meas agam air / uirthi fosta [chomh maith / freisin
/ leis] de bharr [toisc / mar gheall ar / cionn is] gur duine scafánta / lúfar (láidir) /
aclaí / cliste / dathúil [slachtmhar] / suáilceach [macánta / lách] / cairdiúil /
…(aidiachtaí eile) é / í [atá ann / atá inti].
2. Is é / Is í …(ainm) an laoch spóirt is mó a thaitníonn [is fearr] le …(ainm dalta). Tá
an-mheas (go deo) [an-mheas (ar fad) / meas mór] aige / aici ar an duine seo mar
gheall ar [cionn is / de bhrí / ó tharla] …(cúis).

Á ISEANNA
●

Nathanna a bhaineann le hiriseoireacht spóirt ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar
an Oide G) le cur ar scáileán
nó
Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 23) do gach dalta

C UR C HUIGE
Iarr ar gach dalta an laoch spóirt is mó a thaitníonn leis a ainmniú. Múin an chéad eiseamláir.
Iarr ar na daltaí tuairisciú faoin laoch is fearr leo agus an chéad eiseamláir á húsáid acu. Mínigh
dóibh go gcaithfidh siad éisteacht go haireach lena chéile chun go mbeidh ar a gcumas tuairiscí
daltaí eile a thabhairt chun cuimhne.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair an laoch spóirt ba mhó a thaitin le cuid de
dhaltaí an ranga a thabhairt chun cuimhne agus tuairisciú mar atá san eiseamláir.
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Mínigh do na daltaí go bhfuil daoine ann a oibríonn go deonach chun cúrsaí spóirt a chur
chun cinn. An bhfuil aithne ag na daltaí ar dhuine acu? Iarr ar bhall den phobal a dhéanann
nó a rinne a leithéid d’obair teacht isteach agus labhairt leis an rang. Cabhraigh leis na daltaí
ceisteanna oiriúnacha a réiteach roimh ré le cur ar an duine sin. Cinntigh cruinneas na
gceisteanna.
Cuir na nathanna a bhaineann le hiriseoireacht spóirt ar an scáileán nó tabhair fótachóip do
gach dalta. Léigh na nathanna leis na daltaí. Pléigh an stíl scríbhneoireachta seo.
Iarr ar na daltaí ligean orthu gur iriseoirí spóirt iad. Scríobhaidís tuairisc do nuachtán nó
d’irisleabhar ar éacht éigin a rinne a rogha laoch spóirt. Scríobhaidís dréacht den tuairisc ar
dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú uirthi ansin agus déanaidís í a leagan
amach go snasta. Moltar áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin. Má tá na daltaí sásta
lena gcuid oibre léidís a dtuairisc don rang agus cuiridís ina bhfillteán scríbhneoireachta í mar
shampla den seánra.
(Nóta: D’fhéadfaí tuairiscí a scríobh as seo amach ar chluichí nó ar imeachtaí spóirt a mbíonn
na daltaí féin páirteach iontu.)
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Scríobh an abairt ‘Darach an t-ainm atá ar an laoch spóirt is mó a thaitníonn [is fearr] liomsa’
ar an gclár. Cad a thugann na daltaí faoi deara maidir le tús an fhocail ‘ainm’? Dearbhaigh go
gcuirtear ‘t‑’ roimh ainmfhocal firinscneach a thosaíonn le guta nuair a bhíonn an t‑alt roimhe.
An féidir leis na daltaí smaoineamh ar shamplaí eile?
(Nóta: Féach an ceacht ‘Bia: Ceacht 4’ in Leabhar an Oide F.)
(Nóta: Cuirtear ‘t‑’ sa tuiseal ainmneach roimh ainmfhocal firinscneach a thosaíonn le guta
nuair a bhíonn an t‑alt roimhe, e.g. oileán – an t‑oileán, uisce – an t‑uisce, ocras – an t‑ocras,
asal – an t‑asal, eitleán – an t‑eitleán. Ní tharlaíonn sé sin sa tuiseal ainmneach i gcás ainmfhocal
baininscneach, e.g. oifig – an oifig, iománaíocht – an iománaíocht.)

F ORLEATHNÚ
Pléigh slite beatha éagsúla atá bunaithe ar spórt nó ar aclaíocht. An bhfuil aithne
phearsanta ag na daltaí ar dhaoine a bhfuil postanna mar sin acu? Múin más gá ‘Is
imreoir rugbaí / imreoir sacair / marcach / bainisteoir foirne / cóitseálaí [traenálaí]
/ múinteoir corpoideachais / múinteoir snámha / bainisteoir linn snámha /
tuairisceoir spóirt / geallghlacadóir / moltóir / maor / fisiteiripeach / rúnaí
ionad spóirt / traenálaí capall / …(poist eile) é / í …(ainm)’. An gceapann na daltaí
gur postanna deacra iad sin? An mbeadh suim acu féin in aon cheann acu? Iarr orthu
cúiseanna a thabhairt lena bhfreagraí.
Iarr ar dhuine a bhfuil ceann de na postanna thuas aige teacht isteach agus labhairt leis
na daltaí faoina phost. Cabhraigh leis na daltaí ceisteanna oiriúnacha a réiteach roimh ré
le cur ar an duine sin. Cinntigh cruinneas na gceisteanna.
Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh lena fháil amach cén t‑ainm atá ar phríomhpháirc
imeartha Chumann Lúthchleas Gael i ngach contae in Éirinn. D’fhéadfaidís tuilleadh
taighde a dhéanamh chun teacht ar eolas faoi na daoine mór le rá ar ainmníodh na
páirceanna sin in ómós dóibh. D’fhéadfaí tionscadal ranga a bhunú ar an ábhar.

22

Nathanna moltacha faoi imreoir / faoi fhoireann
Bhí scil riamh ag …(imreoir / foireann).
Ní dabht ar bith faoi ach go bhfuil fios a cheirde / a ceirde / a gceirde ag …(imreoir /
foireann).
Tá sé i mbarr a mhaitheasa. / Tá sí i mbarr a maitheasa.
Níl aon fhaitíos ar …(imreoir amháin) roimh …(imreoir eile).
Is maith a thuig sé / sí / siad an dúshlán a bhí roimhe / roimpi / rompu.
Roghnaíodh é de bharr a chuid aclaíochta. / Roghnaíodh í de bharr a cuid aclaíochta.
Ba é / í …(imreoir) rogha na coitiantachta. / Ba iad …(foireann) rogha na coitiantachta.
Bhí an bua tuillte go maith aige / aici / acu.
Tá ardmholadh ag dul do …(imreoir / foireann).
Cur síos ar chluiche áirithe
Bhíothas ag súil le fada leis an gcluiche seo.
Bhí …(imreoir) ag imirt i measc na gcúlaithe / i lár na páirce / i measc na dtosaithe.
Chomh luath agus a caitheadh an liathróid isteach rug …(imreoir) uirthi.
Síos an chúirt leis / léi mar a bheadh an chaor thine ann.
Rith sé / sí suas an pháirc mar a bheadh an ghaoth Mhárta ann.
Siúd leis / léi de rite reaite leis an sliotar.
I bhfaite na súl bhí cúilín aimsithe aige / aici.
Ar iompú do bhoise bhí an sliotar bainte de / di aige / aici.
Rinneadh feall air / uirthi.
Fuair sé / sí an ceann is fearr air / uirthi.
Choinnigh sé air ag treabhadh leis. / Choinnigh sí uirthi ag treabhadh léi.
Fuair sé / sí cúl dochreidte.
Bhain drochghortú do …(imreoir).
Bhí lagmhisneach ag teacht ar …(imreoir / foireann) um an dtaca seo.
Chuir …(imreoir / foireann) go leor seansanna amú.
Bhí easpa fuinnimh, muiníne agus pleanála ag baint le himirt …(imreoir / foireann).
Bhí iomaíocht ghéar ann.
Bhí fíorbheagán idir an dá fhoireann.
Cluiche breá oscailte a bhí ann.
Bhí foireann …(ainm na foirne) mí-eagraithe ar fud na páirce.
Ní raibh …(imreoir / foireann amháin) sách aclaí le …(imreoir / foireann eile) a cheansú.
Bhí croí …(imreoir / foireann) briste faoi dheireadh an chluiche.

Mé Féin

C E AC H T 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a léamh
● ceisteanna a chumadh agus a fhreagairt
● páirt a ghlacadh i gcluiche cainte
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (an riail ‘caol le caol
agus leathan le leathan’ á léiriú ag briathra san aimsir láithreach)

E ISEAMLÁIRÍ
1. An itheann tú bia atá go maith duit [atá folláin / a dhéanfaidh maitheas duit / a dhéanfaidh
do leas] gach [gach uile / chuile / gach aon / achan] lá? Ithim. / Ní ithim.
An ólann tú deochanna atá go maith duit [atá folláin / a dhéanfaidh maitheas duit /
a dhéanfaidh do leas] gach [gach uile / chuile / gach aon / achan] lá? Ólaim. / Ní ólaim.
An éisteann tú le ceol (atá) an-ard [iontach ard]? Éistim. / Ní éistim.
An imríonn tú amuigh faoin aer chomh minic agus is féidir [chomh minic agus
a thig] leat? Imrím. / Ní imrím.
An níonn tú do lámha [do chuid lámh] go minic? Ním. / Ní ním.
An scuabann / An nglanann tú d’fhiacla [do chár] gach [gach uile / chuile / gach aon
/ achan] m(h)aidin agus tráthnóna? Scuabaim. / Ní scuabaim. / Glanaim. /
Ní ghlanaim.
An gcaitheann tú cuid mhór ama [a lán ama / mórán ama] ag féachaint [ag amharc
/ ag breathnú / ag faire] ar an teilifís nó ag imirt ar an ríomhaire? Caithim. /
Ní chaithim.
An gcuireann tú lóis ghréine ort féin sula dtéann tú amach faoin ngrian
[faoin ghrian]? Cuirim. / Ní chuirim.
An dtéann tú a chodladh [a luí] déanach [mall / deireanach] san oíche? Téim. /
Ní théim.
An mbíonn tú ag caint is ag comhrá [ag caint is ag cadráil] go minic le do mhuintir
sa bhaile [ag baile]? Bím. / Ní bhím.

Á ISEANNA
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 29) do gach beirt
nó
An eiseamláir ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G) le cur ar scáileán
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C UR C HUIGE
Pléigh na nithe éagsúla is féidir linn a dhéanamh inár saol féin chun go mbeimis níos sláintiúla.
Tabhair fótachóip do gach beirt. Múin an eiseamláir le cabhair na fótachóipe nó taispeáin ar an
scáileán í.
Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Ceistídís a chéile, ag úsáid a rogha ceisteanna as an eiseamláir.
Iarr orthu ceisteanna nua a chumadh freisin. Scríobh trí nó ceithre cinn de na ceisteanna is
oiriúnaí a chum na daltaí féin ar an gclár.
Tabhair an rang go dtí an halla nó déan spás sa seomra ranga chun cluiche ‘Sláinte an Bhradáin’
a imirt. Tabhair leat fótachóip amháin. Imir cluiche samplach ar dtús. Meabhraigh do na daltaí
go bhfuil an‑tábhacht ag baint le cruinneas ó thaobh na gceisteanna agus na bhfreagraí de
sa chluiche seo.

RIALACHA
1. Cuir cathaoireacha ina dhá líne ar aghaidh a chéile – ceann an duine seachas an té
a bheidh ag cur na gceisteanna. Suíodh na daltaí ar na cathaoireacha agus seasadh an
ceistitheoir sa lár. Tabhair an fhótachóip don cheistitheoir.
2. Cuireadh an ceistitheoir a rogha ceist ón bhfótachóip ar dhalta eile.
3. Más freagra dearfach a thugann an dalta cuireadh an ceistitheoir ceist eile ar dhalta eile.
Más freagra diúltach a thugann an dalta bogadh gach dalta go tapa chuig cathaoir atá sa líne
trasna uaidh. Déanadh an ceistitheoir iarracht cathaoir a aimsiú i gceachtar den dá líne.
4. Téadh an té atá fágtha gan chathaoir isteach sa lár agus bíodh sé ina cheistitheoir. Lean den
chluiche mar atá thuas.
Téigh siar ar aon chuid den eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Bunaigh mioncheacht ar an riail ‘caol le caol agus leathan le leathan’ agus bain úsáid as briathra
san aimsir láithreach. Dírigh aird na ndaltaí ar na freagraí dearfacha a tugadh san eiseamláir.
Scríobh cuid acu ar an gclár, e.g. scuabaim / imrím / ithim / ólaim / éistim / caithim. An
bhfeiceann na daltaí patrún ar bith i ndeirí na mbriathra? Téigh siar, más gá, ar na gutaí caola
agus leathana (Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta D)). Dearbhaigh gur le guta caol a thosaíonn
deireadh briathair más le guta caol a chríochnaíonn an chéad chuid agus gur le guta leathan a
thosaíonn deireadh briathair más le guta leathan a chríochnaíonn an chéad chuid. Mura bhfuil
sé cloiste acu cheana múin an nath ‘caol le caol agus leathan le leathan’ do na daltaí. Iarr orthu
ansin na teidil ‘Caol’ agus ‘Leathan’ a scríobh ina gcóipleabhar. Scríobhaidís na briathra atá ar
an gclár faoin teideal ceart ag brath ar an deireadh caol nó leathan atá acu. Spreag iad le samplaí
eile de bhriathra sa chéad pearsa uatha aimsir láithreach a mholadh le cur lena liostaí. Iarr orthu
samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang agus iad sin a chur lena
liostaí.
(Nóta: Má thagann an cheist chun cinn deimhnigh do na daltaí nach le briathra amháin a
bhaineann an riail ‘caol le caol agus leathan le leathan’. Baineann sí le formhór na bhfocal sa
Ghaeilge. Má fhéachann na daltaí ar phíosa téacs feicfidh siad samplaí den riail seo i bhformhór
na bhfocal ilsiollach sa teanga. Feicfidh siad eisceachtaí chomh maith, gan amhras, ach
foghlaimeoidh siad na heisceachtaí sin diaidh ar ndiaidh.)
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F ORLEATHNÚ
Pléigh do rogha ceann de na seanfhocail seo leis na daltaí:
Cara caoin an codladh.
Tá biseach sa chodladh.
Léigh agus pléigh an mhír faoi shláinte agus aclaíocht in Leabhar Mór an Eolais. An bhfuil
gné ar bith den mhír ar mhaith leis na daltaí breis eolais a fháil uirthi? Spreag iad le
leabhair eile a lorg a mbeadh an t‑eolas sin iontu.
Pléigh freagraí eile seachas na freagraí dearfacha agus diúltacha atá tugtha san eiseamláir
a d’fhéadfaí a thabhairt ar gach ceist, e.g:
Anois agus arís. [Scaití.] / Fo-uair. [Corruair.]
Nuair a bhíonn an fonn orm.
Má bhíonn an aimsir fóirsteanach [feiliúnach / oiriúnach] (chuige).
Nuair a chuimhním [a smaoiním] air.
Nuair a oireann [a fheileann / a fhóireann] sé dom [domh].
Nuair nach mór eile é mo chúram.
Formhór an ama.
Tabhair fótachóip do gach dalta le tabhairt abhaile. Iarr orthu a oiread freagraí agus is
féidir a chumadh do gach ceist le cabhair a muintire sa bhaile. Cláraigh na torthaí agus
déan comparáid eatarthu.
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An itheann tú bia atá go maith duit
[atá folláin / a dhéanfaidh maitheas duit /
a dhéanfaidh do leas] gach [gach uile /
chuile / gach aon / achan] lá?

An scuabann / An nglanann tú d’fhiacla
[do chár] gach [gach uile / chuile / gach
aon / achan] m(h)aidin agus tráthnóna?

Ithim. / Ní ithim.

Scuabaim. / Ní scuabaim. / Glanaim. /
Ní ghlanaim.

An ólann tú deochanna atá go maith duit
[atá folláin / a dhéanfaidh maitheas duit /
a dhéanfaidh do leas] gach [gach uile /
chuile / gach aon / achan] lá?

An gcaitheann tú cuid mhór ama
[a lán ama / mórán ama] ag féachaint
[ag amharc / ag breathnú / ag faire]
ar an teilifís nó ag imirt ar an ríomhaire?

Ólaim. / Ní ólaim.

Caithim. / Ní chaithim.

An éisteann tú le ceol (atá) an-ard
[iontach ard]?

An gcuireann tú lóis ghréine ort féin
sula dtéann tú amach faoin ngrian
[faoin ghrian]?

Éistim. / Ní éistim.

Cuirim. / Ní chuirim.
An imríonn tú amuigh faoin aer chomh
minic agus is féidir [chomh minic agus
a thig] leat?

An dtéann tú a chodladh [a luí]
déanach [mall / deireanach] san oíche?

Imrím. / Ní imrím.

Téim. / Ní théim.

An níonn tú do lámha [do chuid lámh]
go minic?

An mbíonn tú ag caint is ag comhrá
[ag caint is ag cadráil] go minic le do
mhuintir sa bhaile [ag baile]?

Ním. / Ní ním.

Bím. / Ní bhím.

Mé Féin

C E AC H T 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● breithiúnas a thabhairt ar a iompraíocht féin agus moltaí a dhéanamh ina leith
● tomhas a dhéanamh
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● nótaí a bhreacadh
● breithiúnas a thabhairt ar iompraíocht duine eile

E ISEAMLÁIRÍ
1. D’fhéadfainn [Thiocfadh liom] dul a chodladh [a luí] níos luaithe [níos túisce] /
tuilleadh [níos mó / breis] glasraí agus torthaí a ithe / níos mó [tuilleadh / breis]
aclaíochta a dhéanamh / gan an [a] oiread céanna ama a chaitheamh ag
breathnú [ag féachaint / ag amharc / ag faire] ar an teilifís / mo lámha [mo chuid lámh]
a ní níos minice / …(de réir thuairimí na ndaltaí).
2. Bíonn sí an-ghéar go deo [an-dian ar fad / iontach trom / iontach crua] orthu. / Bíonn
an-smacht aici orthu.
Tugann [Beireann] sí cead a gcinn dóibh.
Ligeann / Ní ligeann sí dóibh fanacht ina suí [fanacht suas] déanach [mall /
deireanach] san oíche.
Bíonn cead acu aon rud [rud ar bith / aon ní / aon cheo] / pé ní [cibé rud] a thograíonn
siad [is maith leo / is mian leo] a dhéanamh / a ithe / a ól / …(rudaí eile a bhíonn cead acu
a dhéanamh).

Á ISEANNA
●

●
●

An eiseamláir as Ceacht 1 ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G) le cur
ar scáileán
nó
Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 29) do gach dalta
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 1, 7 nó 13)
Póstaer 2

C UR C HUIGE
Taispeáin an eiseamláir as Ceacht 1 ar an scáileán agus pléigh arís í nó tabhair fótachóip do gach
dalta. Iarr ar na daltaí smaoineamh ar athruithe a d’fhéadfaidís a dhéanamh ar a saol féin chun
go mbeidís níos sláintiúla.
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
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Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le sceitse faoi bheirt pháistí a fhágtar faoi
chúram feighlí linbh go minic. An dóigh leo go mbíonn an feighlí dian ar Chiarán agus ar
Mhuireann sa sceitse nó an dtugann sí cead a gcinn dóibh? Múin an dara heiseamláir.
Seinn an dlúthdhiosca. Cé mhéad de na daltaí a thomhas go dtugann an feighlí linbh seo cead
a gcinn don bheirt?
Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an sceitse arís agus nathanna a d’úsáid
Ciarán chun dul i gcion ar a athair a aimsiú agus a bhreacadh síos. (Féach an nóta i réamhrá
an leabhair seo maidir le breacadh nótaí.) Seinn an dlúthdhiosca chomh minic agus is gá.
Dearbhaigh go ndúirt Ciarán:
Níl a fhios agam faoi Dhia [Níl a fhios agam beo / Ní fheadar sa riach] cad chuige [cén fáth / cad ina
thaobh] a gcaithfidh muid [go gcaithfimid] feighlí páistí [feighlí linbh] a bheith againn. Shílfeá gur
naíonáin muid! [Cheapfadh aon duine gur naíonáin muid! / Déarfadh éinne gur leanaí beaga sinn!]
Tá mise [Táimse] aon bhliain déag ón samhradh seo caite [seo a chuaigh thart]. Tá mé in ann
[ábalta] aire mhaith a thabhairt dom [domh] féin. [Táim breá ábalta aire a thabhairt dom féin.] Bíonn
chuile dhuine [achan duine] eile i mo rang fágtha leo féin [Fágtar gach éinne eile i mo rangsa ina
n-aonar] nuair a théann a gcuid tuismitheoirí [a máthair agus a athair] amach [nuair a bhíonn a
dtuismitheoirí imithe amach istoíche].
Agus ní hamháin sin ach bíonn siad ag tabhairt aire dá ndeartháireacha agus dá
ndeirfiúracha [dá gcuid deartháireacha agus deirfiúracha / do dheartháireacha agus do dheirfiúracha] beaga [atá
níos óige ná iad féin].
Ach ní thuigeann tú, a Dhaidí [a Dhaid / a Dheaide]. Bím náirithe os coinne [os comhair] mo
chairde. Bíonn siad i gcónaí ag magadh orm [ag spochadh asam] / ag piocadh orm agus ag
scairtigh ‘babaí’ liom [ag tabhairt ‘steallpheata’ orm / ag tabhairt ‘deargpheata’ orm].
Pléigh an póstaer. An gceapann na daltaí ón bpictiúr go bhfuil Ciarán ciallmhar go leor le go
bhfágfaí sa teach gan feighlí linbh é? Cad iad na contúirtí a bhainfeadh leis seo, dar leo? An
dóigh leo go bhfuil sé ag insint na firinne nuair a deir sé go bhfágtar a chairde i bhfeighil leanaí
níos óige ná iad féin? An raibh a fhios ag na daltaí go bhfuil sé sin i gcoinne an dlí? Pléigh na
cúiseanna a bhfuil dlíthe mar sin ann.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
Múin nathanna a bhaineann le minicíocht, e.g:
Tá daoine (ann) nach ndéanann aclaíocht (coirp) ach uair sa gcéad [go hannamh /
corruair fánach / uair fuar fánach]. [Is annamh a dhéanann daoine áirithe aclaíocht (coirp).]
Téann daoine áirithe amach ag rith seacht lá na seachtaine [chuile lá beo].
Tá sé ráite linn go mion minic go bhfuil cuid mhór [neart / fuílleach / go leor / a lán]
codlata ag teastáil ó [a dhíth ar] dhaoine óga.
Nach minic a dúradh linn nach bhfuil rudaí milse go maith dúinn.
Tá sé cloiste againn míle (agus céad) uair [míle babhta / go mion minic] (cheana) gur
cheart dúinn níos mó glasraí a ithe,
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
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Sa sceitse deir Ciarán go mbíonn na buachaillí eile ag spochadh as de bharr go gceapann
siad nach dtugtar a dhóthain saoirse dó. Céard iad na rudaí is mó, ina dtaithí féin, a
mbíonn daoine ag spochadh as na daltaí mar gheall orthu? Pléigh cé mar a mhothaíonn
siad nuair a bhítear ag spochadh astu nó ag tromaíocht orthu. Múin más gá:
Uaireanta [Amanna / Amanta / Corruair / Scaití] tagann [tig] sé idir mé agus codladh na
hoíche.
Goilleann sé [Cuireann sé isteach] go mór orm. [Cuireann sé as dom.]
Airím [Braithim] / Bím briste brúite. [Bím corraithe cráite.]
Braithim ualach (an tsaoil) ar mo chroí.
Titeann an drioll ar an dreall orm.
Ní chuireann sé as beag ná mór dom. [Ní chuireann sé isteach orm in aon chor [ar chor ar
bith]. / Ní chuireann sé isteach ná amach orm.]
Ní thugaim aon toradh [aird ar bith / aon aird] orthu. [Bím beag beann orthu. / Ní bhíonn
beann an ghadhair agam orthu.]
Is cuma liom sa diabhal [Is cuma liom dubh bán ná riabhach / Is cuma liom sa sioc] cad [céard
/ cad é] a deir [a deireann] daoine fúm [mar gheall orm / fá dtaobh díom],
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
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U
SHÍLFEÁ

GUR NAÍONÁIN MUID!

(Leagan Ultach)

(Tá Daidí, Muireann agus Ciarán ag ní na soithí agus á gcur ar ais sa phrios.)
Daidí:
Is dócha gurb í sin anois an feighlí páistí. A Mhuireann, an
ndéarfá léi fanacht sa tseomra suí bomaite, mar a dhéanfadh
girseach mhaith.
Muireann:
An í Nóirín atá ag tabhairt aire dúinn an iarraidh seo arís,
a Dhaidí?
Daidí:
Is í, a stór.
(Tá Muireann imithe amach.)
Ciarán:
Níl a fhios agam faoi Dhia cad chuige a gcaithfidh muid feighlí
páistí a bheith againn. Shílfeá gur naíonáin muid!
Daidí:
Anois, a Chiaráin, ná tosaigh air sin arís! Dúirt mé leat go mion is
go minic go bhfuil sibh ró-óg le bheith fágtha libh féin!
Ciarán:
Ach shílfeá gur naíonáin muid! Tá mise aon bhliain déag ón
samhradh seo a chuaigh thart. Tá mé ábalta aire mhaith a
thabhairt domh féin. Bíonn achan duine eile i mo rang fágtha leo
féin nuair a théann a máthair agus a athair amach.
Daidí:
Ná bí ag inse domhsa cad é a bhíos daoine eile a dhéanamh!
Ciarán:
Agus ní hamháin sin ach bíonn siad ag tabhairt aire dá gcuid
deartháireacha agus deirfiúracha atá níos óige ná iad féin.
Daidí:
Muise, an mbíonn anois?
Ciarán:
Bíonn. Agus cuid acu i bhfad níos óige ná Muireann seo againne.
(Tá Muireann tagtha ar ais arís.)
Daidí:
Arbh í an feighlí a bhí ann, a Mhuireann?
Muireann:
Is í. Ach cad é a bhí sibh a rá fá dtaobh díomsa?
Daidí:
Síleann do dheartháir nach bhfuil gnoithe ar bith le feighlí páistí.
Ciarán:
Ach ní thuigeann tú, a Dhaidí. Bím náirithe os coinne mo
chairde. Bíonn siad i gcónaí ag magadh orm agus ag scairtigh
‘babaí’ liom.
Muireann:
Ach is maith liomsa go dtig Nóirín le haire a thabhairt dúinn.
Bíonn sí iontach deas linn i gcónaí agus beireann sí cead ár gcinn
dúinn. Ligeann sí dúinn a bheith ag …
Ciarán:
A Mhuireann! Bí i do thost!
Daidí:
Ná labhair mar sin le do dheirfiúr! A bheith ag déanamh cad
é, a Mhuireann? Abair leat. Cad é a bhí tú ag gabháil a rá faoi
Nóirín?
Muireann:
Ááá … dada.
Daidí:
Mmm … Níl a fhios agam anois. … Tá mé ag déanamh gurbh
fhearr domh labhairt leis an chailín seo.
(Tá Daidí imithe amach.)
Ciarán:
Tusa agus do bhéal mór. Dá mbeadh a fhios aige an trup agus
an racán a bhíos sa teach – muid inár suí go dtí an mheán oíche,
ag ithe píotsa agus achan chineál rud … agus ag imirt ar an
ríomhaire! An chéad rud eile bheadh muid thuas ag Móraí, áit
nach bhfuil teilifís ná ríomhaire, agus an bheirt againn curtha
a luí ar a naoi a chlog.
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Muireann:
Ciarán:
Muireann:

Ó, bheadh sin millteanach!
Bhuel, smaoinigh air sin sula n-osclóidh tú do bhéal arís.
Ach is tusa a thosaigh é … agus anois tá tú ag cur an lochta
ormsa!
Ciarán:
Níl gnoithe ar bith leis na deora. Ní raibh mé ach ag iarraidh go
bhfágfaí sa teach seo linn féin muid – sa dóigh is go stopfadh na
gasúraí eile ag magadh orm.
Daidí:
A Chiaráin! A Mhuireann! Caithfidh mise a bheith ag baint giota
de. Bígí maith anois agus ná tabhraigí trioblóid ar bith do Nóirín.
Dúirt mé léi a dhéanamh cinnte go mbeidh an bheirt agaibh in
bhur luí roimh a deich. Oíche mhaith.
Ciarán agus Muireann: Oíche mhaith, a Dhaidí.
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m
DÉARFADH

ÉINNE GUR LEANAÍ BEAGA SINN!

(Leagan Muimhneach)

(Tá Daid, Muireann agus Ciarán ag ní na soithí agus á gcur ar ais sna cófraí.)
Daid:
Is dócha gurb í sin an feighlí linbh. A Mhuireann, an ndéarfá léi
fanacht sa tseomra suite nóimeat, faoi mar a dhéanfadh cailín
maith.
Muireann:
An í Nóirín atá ag tabhairt aire dúinn arís an babhta so, a Dhaid?
Daid:
Is í, a mhaoineach.
(Tá Muireann imithe amach.)
Ciarán:
Ní fheadar sa riach cad ina thaobh go gcaithfimid feighlí linbh a
bheith againn. Déarfadh éinne gur leanaí beaga sinn!
Daid:
Anois, a Chiaráin, ná tosaigh air sin arís! Ná dúrt leat míle babhta
cheana go bhfuil sibh ró-óg le fágaint in bhur n-aonar!
Ciarán:
Ach déarfá gur leanaí beaga sinn! Táimse aon bhliain déag ón
samhradh so caite. Táim breá ábalta aire a thabhairt dom féin.
Fágtar gach éinne eile i mo rangsa ina n-aonar nuair a bhíonn
a dtuismitheoirí imithe amach istoíche.
Daid:
Is cuma liomsa sa riach cad a bhíonn daoine eile ag déanamh!
Ciarán:
Agus ní hamháin san ach bíonn siad ag tabhairt aire dá
ndeartháireacha agus dá ndeirfiúracha beaga.
Daid:
Bíd, an ea?
Ciarán:
Bíd. Agus cuid acu i bhfad níos óige ná Muireann so againne.
(Tá Muireann tagtha ar ais arís.)
Daid:
Arbh í an feighlí a bhí ann, a Mhuireann?
Muireann:
Is í. Ach cad a bhí á rá agaibh fúmsa?
Daid:
Is dóigh le do dheartháir nach bhfuil aon ghá agaibh le feighlí
linbh.
Ciarán:
Ach ní thuigeann tú, a Dhaid. Bím náirithe os comhair mo
chairde. Bíonn siad i gcónaí ag piocadh orm agus ag tabhairt
‘steallpheata’ orm.
Muireann:
Ach is maith liomsa Nóirín a bheith ag tabhairt aire dúinn. Bíonn
sí i gcónaí an-deas linn agus ligeann sí dúinn pé ní is maith linn
a dhéanamh. Ligeann sí dúinn a bheith ag …
Ciarán:
A Mhuireann! Dún do chlab!
Daid:
Ná labhair mar sin le do dheirfiúr! Abair leat, a Mhuireann.
Ligeann sí daoibh a bheith ag déanamh cad é?
Muireann:
Ááá … faic.
Daid:
Mmm … Ní fheadar anois. … Deinim amach gurbh fhearr dom
labhairt leis an gcailín seo.
(Tá Daid imithe amach.)
Ciarán:
Tusa agus do chlab mór! Dá mbeadh a fhios aige an gleo agus
an raic a bhíonn sa tigh – sinne inár suí go meán oíche, ag ithe
píotsa agus rudaí gan dealramh … agus ag imirt ar an ríomhaire!
An chéad rud eile bheimis ag codailt thuas ag Mamó, gan teilifís
ná ríomhaire, agus an bheirt againn curtha a chodladh ar a naoi
a chlog.
Muireann:
Ó, bheadh sé sin go hainnis!
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Ciarán:

Bhuel, cuimhnigh air sin an chéad bhabhta eile a osclóidh tú
do bhéal.
Muireann:
Ach is tusa a thosaigh é … agus anois tá tú ag cur an mhilleáin
ormsa.
Ciarán:
Níl aon ghá leis na deora. Ní rabhas ach ag iarraidh go bhfágfaí
anso sa tigh inár n-aonar sinn – chun go stopfadh na leaideanna
eile ag piocadh orm.
Daid:
A Chiaráin! A Mhuireann! Caithfeadsa a bheith ag cur díom. Bíg
go maith anois agus ná tugaíg aon trioblóid do Nóirín. Dúrt léi
a bheith siúráilte go mbeadh an bheirt agaibh sa leaba roimh a
deich. Oíche mhaith.
Ciarán agus Muireann: Oíche mhaith, a Dhaid.
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c
CHEAPFADH

AON DUINE GUR NAÍONÁIN MUID!

(Leagan Connachtach)

(Tá Deaide, Muireann agus Ciarán ag ní na soithí agus á gcur ar ais sna cófraí.)
Deaide:
Is dóigh gurb in í anois an feighlí linbh. A Mhuireann, an ndéarfá
léi fanacht sa seomra suí nóiméad, mar a dhéanfadh cailín maith.
Muireann:
An í Nóirín atá ag tabhairt aire dúinn an babhta seo arís,
a Dheaide?
Deaide:
Is í, a stór.
(Tá Muireann imithe amach.)
Ciarán:
Níl a fhios agam beo cén fáth a gcaithfidh muid feighlí linbh a
bheith againn. Cheapfadh aon duine gur naíonáin muid!
Deaide:
Anois, a Chiaráin, ná tosaigh air sin arís! Dúirt mé leat míle
babhta cheana go bhfuil sibh ró-óg le bheith fágtha libh féin!
Ciarán:
Ach cheapfá gur naíonáin muid! Tá mise aon bhliain déag ón
samhradh seo caite. Tá mé in ann aire mhaith a thabhairt dom
féin. Bíonn chuile dhuine eile i mo rang fágtha leo féin nuair
a théann a gcuid tuismitheoirí amach.
Deaide:
Ná bí ag inseacht dom céard a bhíonn daoine eile a dhéanamh!
Ciarán:
Agus ní hamháin sin ach bíonn siad ag tabhairt aire do
dheartháireacha agus do dheirfiúracha atá níos óige ná iad féin.
Deaide:
Muise, an mbíonn anois?
Ciarán:
Bíonn. Agus cuid acu i bhfad níos óige ná Muireann seo againne.
(Tá Muireann tagtha ar ais arís.)
Deaide:
Arbh í an feighlí a bhí ann, a Mhuireann?
Muireann:
Is í. Ach céard a bhí sibh a rá fúmsa?
Deaide:
Ceapann do dheartháir nach bhfuil call ar bith agaibh le feighlí
linbh.
Ciarán:
Ach ní thuigeann tú, a Dheaide. Bím náirithe os comhair mo
chairde. Bíonn siad i gcónaí ag spochadh asam agus ag tabhairt
‘deargpheata’ orm.
Muireann:
Ach is maith liomsa go dtagann Nóirín le breathnú amach dúinn.
Bíonn sí an-deas linn i gcónaí agus tugann sí cead ár gcinn dúinn.
Ligeann sí dúinn a bheith ag …
Ciarán:
A Mhuireann! Éist do bhéal!
Deaide:
Ná labhair mar sin le do dheirfiúr! A bheith ag déanamh céard, a
Mhuireann? Abair leat. Céard a bhí tú ag gabháil a rá faoi Nóirín?
Muireann:
Ááá … tada.
Deaide:
Mmm … Níl a fhios agam anois. … Tá mé ag ceapadh gurbh
fhearr dom labhairt leis an gcailín seo.
(Tá Deaide imithe amach.)
Ciarán:
Tusa agus do bhéal mór. Dá mbeadh a fhios aige an gleo agus an
rírá a bhíonn sa teach – muid inár suí go dtí meán oíche, ag ithe
píotsa agus praiseacha … agus ag imirt ar an ríomhaire! An chéad
rud eile bheadh muid ag codladh thuas ag Mamó, gan teilifís ná
ríomhaire, agus an bheirt againn díbeartha go dtí an leaba ag a
naoi a chlog.
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Muireann:
Ciarán:

Ó, bheadh sé sin uafásach!
Bhuel, cuimhnigh air sin anois sula n-osclóidh tú do bhéal an
chéad uair eile.
Muireann:
Ach is tusa a thosaigh é … agus anois tá tú ag cur an mhilleáin
ormsa!
Ciarán:
Níl aon chall leis na deora. Ní raibh mé ach ag iarraidh go
bhfágfaí sa teach seo linn féin muid – le go stopfadh na buachaillí
eile ag spochadh asam.
Deaide:
A Chiaráin! A Mhuireann! Caithfidh mise a bheith ag baint
orlach as. Bígí go maith anois agus ná tugaigí aon trioblóid do
Nóirín. Dúirt mé léi a bheith cinnte go mbeadh an bheirt agaibh
sa leaba roimh a deich. Oíche mhaith.
Ciarán agus Muireann: Oíche mhaith, a Dheaide.
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Mé Féin

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● dán muileata a chumadh leis an rang
● dul siar ar ghnéithe ar leith den ghramadach (ainmfhocail, aidiachtaí agus briathra) agus
iad a úsáid chun dán a scríobh
● samhlacha a úsáid

Á ISEANNA
●
●

An dán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G) le cur ar scáileán
Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 45) do gach dalta

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun dán muileata a chumadh. Scríobh an sampla seo de
dhán muileata ar an gclár nó taispeáin ar an scáileán é. Cén fáth, dar leis na daltaí, a dtugtar dán
muileata air? Mínigh dóibh más gá gur cruth diamaint atá ar an muileata i bpaca cártaí agus go
bhfuil an cruth sin ar an dán seo. Pléigh an dán.
Folláin
óg aclaí
itheann, imríonn, roghnaíonn
cairde, caint, cluichí, codladh
fásfaidh, forbróidh, fanfaidh
sláintiúil scafánta
Folláin
Scríobh ‘Briathar’, ‘Aidiacht’ agus ‘Ainmfhocal’ mar theidil ar an gclár. Bain úsáid as na focail
atá sa dán lena chinntiú go dtuigeann na daltaí cad is briathar, aidiacht agus ainmfhocal ann. Le
cabhair na ndaltaí cuir focail an dáin faoi na teidil chearta.
Spreag na daltaí chun struchtúr an dáin a aimsiú dóibh féin, i.e.
An chéad líne:
An dara líne:
An tríú líne:
An ceathrú líne:
An cúigiú líne:
An séú líne:
An seachtú líne:

ábhar an dáin (focal amháin)
dhá aidiacht
trí bhriathar
ceithre ainmfhocal
trí bhriathar
dhá aidiacht
ábhar an dáin (focal amháin)

Iarr ar na daltaí cuidiú leat dán muileata de bhur gcuid féin a scríobh ar an gclár faoin teideal ‘Mise’.
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Tabhair fótachóip do gach dalta. Léigh agus pléigh na samhlacha. Iarr ar na daltaí an tsamhail
is fearr leo a roghnú agus a léiriú i bhfoirm pictiúir. Iarr ar na daltaí an fhótachóip a ghreamú
ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta chun gur féidir leo na samhlacha a úsáid ina gcuid
scríbhneoireachta.

F ORLEATHNÚ
Mínigh do na daltaí go bhfuil leaganacha eile le fáil sa Ghaeltacht de chuid de na
samhlacha atá ar ar an bhfótachóip. Iarr orthu a muintir sa bhaile a cheistiú chun teacht
ar na leaganacha malartacha sin.
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Folláin
óg aclaí
itheann, imríonn, roghnaíonn
cairde, caint, cluichí, codladh
fásfaidh, forbróidh, fanfaidh
sláintiúil scafánta
Folláin

chomh beag le dreoilín

chomh fada leis an lá amárach

chomh caoch le gandal

chomh buí le hór

chomh dána le muc

chomh sean leis na cnoic

chomh crua le cloch

chomh ciúin leis an uaigh

chomh héadrom le cleite

chomh dubh le gual

Mé Féin

C E AC H T 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● rólchártaí a léamh agus sceitse a bhunú orthu
● teacht ar chomhréiteach i ngrúpa
● uafás a léiriú
● moladh a chur chun cinn
● an téarmaíocht a bhaineann le galair agus tinnis choitianta a fhoghlaim
● easpa cuimhne a léiriú
● sceitse a chumadh agus a thaifeadadh mar bhall de ghrúpa
● féinmheasúnú a dhéanamh ar a chuid Gaeilge
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (an forainm
réamhfhoclach bunaithe ar an réamhfhocal ‘do’)
● comhrá a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Dia idir sinn agus an anachain! [Go sábhála Dia sinn! / Dia ár réiteach! / A thigh ná tit
orainn!] Cad [Céard / Cad é] a tharla [a thit amach]?
Ba cheart dúinn glao a chur [scairteadh / glaoch] ar an dochtúir / ar Dhaid /
ar …(duine eile) agus a rá leis go bhfuil drochbhail air / uirthi [nach bhfuil sé / sí ar
fónamh]. / Caithfimid [Caithfidh muid] …(rud a dhéanamh).
An bhféadfá [An dtiocfadh leat] na ceisteanna seo a fhreagairt, le do thoil [más é do
thoil é]. An raibh an bhruitíneach / an triuch / an deilgneach / an plucamas [an
leicneach] / an plúchadh [an múchadh / an t-asma] / …(galar eile) ort / air / uirthi /
orthu riamh?
Níl a fhios agam [Ní fheadar] an raibh …(galar) orm / air / uirthi / orthu nó nach
raibh.
Nílim [Níl mé] cinnte [siúráilte] ar tugadh instealladh in aghaidh [in éadan]
…(galar ar leith) dom [domh] / duit / dó / di / dúinn / daoibh / dóibh.

Á ISEANNA
●
●
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 2, Rian 1, 7 nó 13)
Póstaer 2 (as Ceacht 2)
Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 51) do gach dalta
An eiseamláir ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G) le cur ar scáileán
nó
Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 53) do gach dalta
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C UR C HUIGE
Téigh siar ar an sceitse ‘Shílfeá gur naíonáin muid!’ (Ceacht 2) agus pléigh an póstaer.
Mínigh do na daltaí gurbh éigean d’athair na bpáistí dul thar lear ar feadh seachtaine. Is é
Uncail Séamas atá ag tabhairt aire dóibh. An gceapann na daltaí go mbeidh na páistí chomh
dána céanna agus Séamas ag tabhairt aire dóibh?
Roinn na daltaí ina ngrúpaí de cheathrar. Mínigh dóibh go bhfuil siad chun sceitse a chumadh.
Tabhair fótachóip do gach dalta. Léigh agus pléigh leis an rang an t‑eolas a thugtar faoi na
carachtair. Iarr ar na grúpaí na rólchártaí a ghearradh amach agus ceann an duine a roghnú.
Abair leis na daltaí gur tharla timpiste nuair a bhí Séamas ag tabhairt aire do na páistí agus
gurbh éigean dóibh dul chuig an ospidéal. Caithfidh an grúpa teacht ar chomhréiteach faoi
cé dó ar tharla an timpiste agus faoin sórt timpiste a bhí ann. D’fhéadfadh níos mó ná duine
amháin acu a bheith gortaithe!
Múin an eiseamláir. Taispeáin ar an scáileán í nó tabhair fótachóip do gach dalta. Iarr ar na
grúpaí an sceitse a chumadh agus na nathanna san eiseamláir a úsáid sna háiteanna cuí.
Lig do na grúpaí a gcuid sceitsí a thaifeadadh. Iarr orthu éisteacht lena dtaifeadadh ansin agus
féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge. (Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo maidir
le féinmheasúnú ar chruinneas labhartha.) Iarr orthu aon nathanna ba mhaith leo a athrú a
chlárú chun feabhas a chur ar an sceitse.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
Scríobh na forainmneacha réamhfhoclacha ‘dom / duit / dó / di / dúinn / daoibh / dóibh’ ar
an gclár. Cé na focail nach bhfuil ach duine amháin i gceist leo? An cuimhin leis na daltaí céard
é an focal a úsáidtear nuair is duine amháin atá i gceist? Dearbhaigh gur ‘uatha’ an focal. Iarr
orthu na forainmneacha réamhfhoclacha sin a scríobh ina gcóipleabhar faoin teideal ‘uatha’. Cé
na forainmneacha réamhfhoclacha a bhfuil níos mó ná duine amháin i gceist leo? An cuimhin
leis na daltaí céard é an focal a úsáidtear nuair a bhíonn níos mó ná duine amháin i gceist?
Dearbhaigh gur ‘iolra’ an focal. Iarr orthu na forainmneacha réamhfhoclacha sin a scríobh ina
gcóipleabhar faoin teideal ‘iolra’. Iarr orthu ansin na huimhreacha 1, 2 agus 3 a chur taobh le
gach liosta mar seo:
uatha
iolra
1. dom
1. dúinn
2. duit
2. daoibh
3. dó / di
3. dóibh
Mínigh dóibh go seasann na huimhreacha don chéad, don dara agus don tríú pearsa, i.e. mise
nó sinne [muidne], tusa nó sibhse, eisean / ise nó iadsan.
(Nóta: Féach an ceacht ‘Caitheamh Aimsire: Ceacht 2.)
Abair leis na daltaí gur ghlaoigh Séamas ar Dhaid ar an nguthán an oíche sin chun é a chur
ar an eolas faoi eachtraí an lae. Iarr orthu an comhrá a tharla idir an bheirt a chumadh agus a
scríobh. Tabhair an rogha dóibh é a scríobh ina n‑aonar nó ina ngrúpaí. Scríobhadh na daltaí
dréacht den chomhrá ar dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú air ansin
agus déanaidís é a leagan amach go snasta. Moltar áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige
sin. Má tá na daltaí sásta lena gcuid oibre léidís a gcomhrá don rang agus cuiridís ina bhfillteán
scríbhneoireachta é mar shampla den seánra.
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F ORLEATHNÚ
Pléigh leigheasanna traidisiúnta leis na daltaí, e.g:
Chuirtí nead damháin alla [téada damháin alla / líon damháin alla] ar ghearradh chun an
fhuil [leis an fhuil / leis an bhfuil] a stopadh [a stad].
D’úsáidtí arán bán chun [le] braon [angadh] a tharraingt as créacht [as gearradh /
as cneá].
D’úsáidtí líobadh [líobán / líochán] ó ghadhar [ó mhadra / ó mhadadh] chun [le] créacht
[gearradh / cneá] a ghlanadh.
Iarr orthu a muintir sa bhaile a cheistiú chun teacht ar leigheasanna traidisiúnta an
cheantair. D’fhéadfaí tionscadal ranga a bhunú ar an ábhar.
Má tá tobar beannaithe sa cheantar iarr ar na daltaí a muintir sa bhaile a cheistiú chun
a fháil amach an bhfuil leigheas in uisce an tobair. An bhfuil cur síos sa seanchas ar
dhaoine a leigheasadh? Tabhair na daltaí ar thuras chuig an tobar má fheileann sé.
D’fhéadfaí cuireadh a thabhairt do stairí áitiúil teacht isteach agus labhairt leis an rang
faoin stair agus faoin seanchas a bhaineann le toibreacha an cheantair.
Múin an tré seo faoin mbruitíneach:
Trí lá ag teacht, trí lá ina neart, trí lá ag imeacht.
An bhfuil nathanna ag na daltaí a dhéanann cur síos ar uafás? Pléigh na nathanna seo.
Cé acu is fearr leis na daltaí? Múin más gá:
Bhí mo chroí [m’anam] i mo chluas [i mo bhéal] agam.
Ba bheag nár thit an t-anam asam.
Bhí scéin [sceon] orm.
Bhí ag méadú ar an eagla agus ar an uafás air.
Bhí a chroí is a ae ar crith ar a chéile le héigean an anfa a bhí air.
Iarr ar na daltaí nathanna eile a dhéanann cur síos ar uafás a bhailiú óna muintir sa
bhaile. An féidir leo cuid a aimsiú i dtéacsanna éagsúla chomh maith? Cláraigh agus
pléigh na nathanna a aimsíonn na daltaí.
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Is tusa Séamas. Tá tú dífhostaithe
faoi láthair. Caitheann tú cuid
mhaith den lá ag scimeáil ar
an idirlíon agus ag léamh na
nuachtán. Ceapann tú go bhfuil
saol crua ag do dheartháir mar
gur tuismitheoir aonair é. Cé nach
bhfuil aon taithí agat ar leanaí tá
tú breá sásta aire a thabhairt do
Chiarán agus do Mhuireann. Aon
uair a tháinig tú ar cuairt bhí an
bheirt acu ciúin béasach. Ach ní
mar a shíltear a bhítear!

#

Séamas

Ciarán

Is tusa Ciarán. Tá tú aon bhliain
déag. Ceapann tú go bhfuil
d’athair i bhfad ródhian ort.
Tá tú an-sásta gurb é Uncail
Séamas seachas an feighlí linbh,
Nóirín, atá ag tabhairt aire
daoibh an tseachtain seo. Tá tú
féin agus Séamas an-mhór le
chéile. Tá cluichí iontacha aige
don ríomhaire agus gheall sé go
dtabharfadh sé leis iad.

#

Muireann

Is tusa Muireann. Tá tú seacht
mbliana d’aois. Níl tú róshásta
go bhfuil do Dhaid imithe ar
feadh seachtaine. Níl tú sásta
ach oiread gurb é Uncail Séamas
atá ag tabhairt aire daoibh.
Feictear duit go gcaitheann sé féin
agus Ciarán an t-am ar fad ag
pleidhcíocht. B’fhearr leat gurbh í
an feighlí linbh, Nóirín, a bheadh
ag tabhairt aire daoibh ach dúirt
Daid go mbíonn sí ag freastal ar
an gcoláiste i rith na seachtaine.

An Dochtúir

Is tusa an dochtúir san ospidéal.
Tá lá fada curtha isteach agat
agus tú tugtha traochta. Ní mó
ná sásta atá tú leis an bhfear a
tháinig isteach tráthnóna agus
beirt pháistí in éineacht leis. A
leithéid de dhuine mífhoighneach!
Tá foirmeacha le líonadh isteach
ach, mo léan, níl freagraí ag
an bhfear seo ar na ceisteanna.
Feictear duit go bhfuil sé seacht
n-uaire níos measa ná an bheirt
óg atá in éineacht leis!

Dia idir sinn agus an anachain! [Go sábhála Dia sinn! / Dia ár réiteach! /
A thigh ná tit orainn!] Cad [Céard / Cad é] a tharla [a thit amach]?

Ba cheart dúinn glao a chur [scairteadh / glaoch] ar an dochtúir / ar Dhaid /
ar …(duine eile) agus a rá leis go bhfuil drochbhail air / uirthi [nach bhfuil sé /
sí ar fónamh]. / Caithfimid [Caithfidh muid] …(rud a dhéanamh).

An bhféadfá [An dtiocfadh leat] na ceisteanna seo a fhreagairt, le do thoil
[más é do thoil é]. An raibh an bhruitíneach / an triuch / an deilgneach / an plucamas
[an leicneach] / an plúchadh [an múchadh / an t-asma] / …(galar eile) ort / air / uirthi /
orthu riamh?

Níl a fhios agam [Ní fheadar] an raibh …(galar) orm / air / uirthi / orthu nó nach raibh.

Nílim [Níl mé] cinnte [siúráilte] ar tugadh instealladh in aghaidh [in éadan] …(galar ar leith)
dom [domh] / duit / dó / di / dúinn / daoibh / dóibh.

Mé Féin

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a thabhairt
● tuairisciú
● dul siar ar ghné ar leith den ghramadach (struchtúr abairte ina bhfuil an t‑ainm
briathartha)
● dul siar ar ghné ar leith den ghramadach (an dara pearsa uatha den mhodh ordaitheach
a shéimhiú chun aimsir chaite an bhriathair a chruthú)
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (“d’” a chur leis an
dara pearsa uatha den mhodh ordaitheach chun aimsir chaite an bhriathair a chruthú)
● scéal san aimsir chaite a chumadh leis an rang

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tarraing suas [in airde] do mhuinchille. / Oscail [Foscail] do bhéal. / Sáigh amach
do theanga. / Abair ‘ááá’. / …(treoracha eile de réir rogha na ndaltaí). Tóg [Glac] na
piollaí [taibléidí] seo. / Cuimil an ungadh seo ar do chraiceann. / Ól neart [go leor
/ cuid mhór] deochanna. / Fan sa leaba ar feadh cúpla lá. / …(comhairle eile de réir
rogha na ndaltaí).
Beidh biseach [feabhas] ort [Tiocfaidh biseach ort / Beidh tú ceart go leor] sula bpósfaidh
tú!
2. D’iarr sé / sí orm mo mhuinchille a tharraingt suas [in airde] / mo bhéal a
oscailt / mo theanga a shá amach / ‘ááá’ a rá / …(treoracha eile bunaithe ar a ndúirt
an ‘dochtúir’). Dúirt sé / sí liom piollaí [taibléidí] a thógáil [a thógaint / a ghlacadh] /
ungadh a chuimilt ar mo chraiceann / neart [go leor / cuid mhór] deochanna a ól
/ fanacht [fanúint] sa leaba ar feadh cúpla lá / …(comhairle eile bunaithe ar a ndúirt an
‘dochtúir’).
Dúirt sé / sí go mbeadh biseach [feabhas] orm [go dtiocfadh biseach orm / go mbeinn ceart
go leor] sula bpósfainn!

C UR C HUIGE
Pléigh ócáidí arbh éigean do na daltaí féin dul chuig an dochtúir nó chuig an ospidéal.
Múin an chéad eiseamláir. Roghnaigh roinnt daltaí as an rang chun a bheith ina ‘ndochtúirí’
agus iarr orthu teacht go barr an ranga. Ligeadh na daltaí eile orthu go bhfuil siad tinn agus
téidís chuig duine de na ‘dochtúirí’. Tugadh na ‘dochtúirí’ a rogha treoracha agus comhairle
as an gcéad eiseamláir do na ‘hothair’. Caithfidh na ‘hothair’ cuimhneamh ar a ndúirt na
‘dochtúirí’ leo.
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Múin an dara heiseamláir. Iarr ar roinnt ‘othar’ tuairisciú faoinar tharla agus iad ag an ‘dochtúir’.
Cad a thugann na daltaí faoi deara maidir le comhréir na n‑abairtí? Dearbhaigh go bhfuil an
t‑ainmfhocal sa lár, i ndiaidh ‘D’iarr sé / sí orm’ nó ‘Dúirt sé / sí liom’, agus gur i ndiaidh
an ainmfhocail atá an t‑ainm briathartha. An cuimhin leo abairtí leis an gcomhréir seo a phlé
cheana? Cuir i gcuimhne dóibh nach mar seo a bhíonn i gcás gach teanga, e.g. an Béarla.
(Nóta: Féach an ceacht ‘Caitheamh Aimsire: Ceacht 3’.)
Fiafraigh de na daltaí a bhí ina ‘ndochtúirí’ thuas cad iad go díreach na treoracha a thug siad
do na ‘hothair’. Scríobh na briathra a d’úsáid siad ar an gclár, e.g. tarraing / oscail / sáigh / tóg
/ cuimil / ól / fan. Cuir teideal ‘An Modh Ordaitheach’ leo. Fiafraigh de na daltaí a bhí ina
‘n‑othair’ ansin cad iad na rudaí a rinne siad in ‘oifig an dochtúra’ agus ‘sa bhaile’ agus iad ag
leanúint na dtreoracha sin. Scríobh na briathra a d’úsáid siad ar an gclár, e.g. tharraing / d’oscail
/ sháigh / thóg / chuimil / d’ól / d’fhan. Cuir teideal ‘An Aimsir Chaite’ leo. Cad iad na
difríochtaí a fheiceann na daltaí idir na briathra faoin teideal ‘An Modh Ordaitheach’ agus iad
siúd faoin teideal ‘An Aimsir Chaite’? Dearbhaigh go gcuirtear séimhiú ar an dara pearsa uatha
den mhodh ordaitheach chun an aimsir chaite a chruthú i gcás briathra a thosaíonn le consan.
Dearbhaigh chomh maith go gcuirtear “d’” leis an dara pearsa uatha den mhodh ordaitheach
chun an aimsir chaite a chruthú má thosaíonn an briathar le guta nó le ‘f’. An féidir leis na
daltaí cuimhneamh ar bhriathra eile a d’fhéadfaí a chur leis na liostaí ar an gclár? Iarr orthu
samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang. Cuir iad sin leis na liostaí.
(Nóta: Féach an ceacht ‘Ócáidí Speisialta – An Nollaig: Ceacht 1’ in Leabhar an Oide F.)
(Nóta: Seachas na liostaí briathra a chur ar an gclár d’fhéadfaí iad a scríobh ar chairt agus an
chairt a chur ar taispeáint sa seomra ranga.)
Roghnaigh seisear as an rang agus mínigh dóibh go bhfuil siad chun cabhrú leat scéal a
chumadh faoin teideal ‘Bhí sé go dona tinn’ nó ‘Tharla drochthimpiste di’. Bainidís úsáid as
cuid de na briathra san aimsir chaite atá ar an gclár. Scríobh an chéad abairt ar an gclár tú féin.
Ansin iarr ar gach duine den seisear, ina nduine agus ina nduine, abairt eile a chur leis chun
scéal leanúnach a dhéanamh as. Iarr orthu na focail a litriú chomh maith. Cinntigh go bhfuil
na briathra cruinn. Ansin lig do dhaltaí eile nach bhfuil os comhair an ranga abairtí a chur leis
chun an scéal a chríochnú.
(Nóta: D’fhéadfaí an cur chuige céanna a leanúint chun cleachtadh a dhéanamh ar bhriathra na
n‑aimsirí eile.)
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Mar ullmhúchán don cheacht ‘An Teilifís: Ceacht 1’ iarr ar na daltaí pictiúir de dhaoine
a fheictear ar an teilifís a thabhairt ar scoil.)
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F ORLEATHNÚ
Múin leaganacha cainte do na daltaí chun cur síos ar bhreoiteacht agus ar ghortú, e.g:
Níl sea ná seoladh ionam. [Níl brí ar bith ionam.]
Tá mé [Táim] ag aireachtáil [ag mothú / ag brath / ag braistint] cráite cróilí / marbhánta
/ spíonta.
Táim caite (amach) [tuirseach traochta / tugtha traochta].
Níl ionam seasamh. [Is ar éigean Dé atá mé in ann cos a chur fúm.]
Níl ann ach go bhfuil an dé ionam. [Níl ionam ach an dé. / Táim sna críocha déanacha. / Tá
mé sna smeachanna deireanacha. / Níl ann ach go bhfuil mé i mo sheasamh. / Níl mé ann ach ar éigean.]
Tá fiabhras / drochthinneas cinn / fonn cur amach [fonn urlacain / fonn múisce /
tarraingt orla] / tochas / …(comharthaí eile tinnis) orm.
Tá meadhrán [míobhán / ríleacán] i mo cheann.
Tá mo cheann ina roithleán.
Níl aon ghoile fanta agam. [Tá mo ghoile caillte agam. / Níl aon fhonn ithe orm. / Níl aon dúil
i mbia agam. / Tá mo ghoile dúnta.]
Ní féidir liom [Nílim ábalta / Níl mé in ann] néal codlata a dhéanamh [néal codlata
a fháil].
Bhain [Tharla] gortú do mo …(ball coirp). [Ghortaigh mé [Ghortaíos] mo …(ball coirp).]
D’iompaigh [Chas] mé ar mo rúitín [mo mhurnán]. [Chasas m’alt. / Chuaigh mé amach ar mo
chos.]
Tharraing mé [Tharraingíos] matán [féitheog],
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Abair leis na daltaí go bhfuil othar amháin ag cur as go mór do na dochtúirí agus na
banaltraí in ionad éigeandála an ospidéil. Ceapann an t‑othar féin go bhfuil sé go dona
tinn ach ní aontaíonn na saineolaithe leis. Iarr ar na daltaí sceitse a chumadh sa bhaile
bunaithe ar an scéal seo agus nathanna dúchasacha a chur ann le cabhair a muintire.
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An Teilifís

C E AC H T 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● eolas a roinnt
● a chumas samhlaíochta a fhorbairt trí ligean air gur duine eile é
● páirt a ghlacadh i gcluiche cainte
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● comparáid a dhéanamh
● tomhas a dhéanamh
● taighde a dhéanamh agus próifíl duine a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé faoi
na daoine cáiliúla:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. An fear / bean / aisteoir / réalta teilifíse / réalta spóirt / réalta scannáin /
láithreoir teilifíse / mainicín / cócaire / …(saghas duine cáiliúil eile) tú? Is ea / Ní hea.
An Éireannach / …(náisiúnach eile) tú? Is ea / Ní hea.
An bhfuil tú [An bhfuilir] óg / sean [críonna] / pósta / saibhir / cáiliúil / dathúil /
…(aidiachtaí eile)? Tá [Táim] / Níl [Nílim].
An mbíonn tú ar …(clár teilifíse)? Bíonn [Bím] / Ní bhíonn [Ní bhím].
An raibh tú [An rabhais] sa scannán …(scannán)? Bhí [Bhíos] / Ní raibh [Ní rabhas].
Ar bhuaigh tú [Ar bhain tú / Ar bhainis] gradam nó duais i mbliana / anuraidh /
arú anuraidh / riamh? Bhuaigh [Bhain / Bhaineas] / Níor bhuaigh [Níor bhain /
Níor bhaineas].
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(ceisteanna agus freagraí eile)
An tú …(ainm)? Is mé / Ní mé.
3. Táim [Tá mé] cinnte [siúráilte] go bhfuil / Déarfainn go bhfuil …(ainm) níos sine
/ níos óige / níos dathúla / níos saibhre / níos cáiliúla / níos deise /
níos …(aidiachtaí eile) ná …(ainm eile).

Á ISEANNA
●
●

Na pictiúir de dhaoine a fheictear ar an teilifís a thug na daltaí ar scoil
Póstaer 3

(Nóta: Oibreoidh an cluiche níos fearr má bhíonn cur amach ag formhór na ndaltaí ar na
daoine atá sna pictiúir. B’fhiú don mhúinteoir féin cur leis an mbailiúchán.)
58

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh na pictiúir a thug na daltaí ar scoil. Iarr ar na daltaí aon eolas atá acu faoi na daoine sna
pictiúir a roinnt leis an rang. Múin cuid den stór focal / de na nathanna a bhí de dhíth orthu le
linn an phlé mar chéad eiseamláir.
Múin an dara heiseamláir. Bailigh na pictiúir ar fad le chéile. Mínigh do na daltaí go bhfuil
sibh chun cluiche ‘Fiche Ceist’ a imirt bunaithe orthu. Tabhair dalta amháin os comhair an
ranga chun an cur chuige a léiriú. Roghnaíodh an dalta pictiúr de réalta amháin gan é a
thaispeáint don rang. Ligeadh sé air gurb é féin an duine sin. Cuir ceisteanna air, mar atá sa dara
heiseamláir, chun a fháil amach cé hé féin. Caithfear ar a laghad cúig cheist a chur sula mbeidh
cead tomhas cén réalta atá i gceist.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siadsan chun an cluiche ‘Fiche Ceist’ a imirt anois. Roinn an rang
ina bheirteanna – Dalta A agus Dalta B. Cinntigh go bhfuil pictiúr ag gach dalta. Iarr ar Dhalta
A Dalta B a cheistiú mar atá sa dara heiseamláir. Cuir i gcuimhne dóibh go gcaithfidh Dalta A
ar a laghad cúig cheist a chur sula mbeidh cead aige a thomhas cén duine atá sa phictiúr atá ag
Dalta B. Déanadh Dalta B mar a rinne Dalta A ansin. Cinntigh cruinneas na gceisteanna agus na
bhfreagraí. Lig d’aon bheirt atá críochnaithe roimh an gcuid eile pictiúir nua a roghnú agus an
cluiche a imirt arís.
Múin an tríú heiseamláir. Taispeáin pictiúir de dhaoine a fheictear go minic ar an teilifís. Iarr ar
na daltaí comparáid a dhéanamh idir cuid de na daoine seo mar atá san eiseamláir.
Cuir na daltaí ina seasamh ina dhá líne. Bíodh Líne 2 díreach taobh thiar de Líne 1. Iarr ar gach
dalta i Líne 1 a shúile a dhúnadh. Siúladh na daltaí as Líne 2 thart taobh thiar de Líne 1. Leagadh
gach duine acu lámh ar ghualainn a rogha dalta as Líne 1. Tomhaiseadh an dalta sin cé atá ann
gan a shúile a oscailt. Abradh sé ‘An tú …(ainm)?’ Freagraíodh an dalta eile ‘Is mé / Ní mé’.
Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh agus próifíl dá rogha réalta teilifíse a scríobh. Scríobhaidís
dréacht den phróifíl ar dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú uirthi ansin.
Scríobhaidís an leagan deiridh ar leathanach agus cuiridís pictiúir den réalta leis an bpróifíl.
Iarr orthu na leathanaigh a bhabhtáil le daltaí eile mar ábhar léitheoireachta. Ansin d’fhéadfaí
leabhrán ranga a dhéanamh astu faoin teideal ‘Réaltaí Teilifíse’ agus é a chur sa leabharlann mar
shampla den seánra scríbhneoireachta.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Imir an cluiche ‘fiche ceist’ arís ag deireadh an cheachta nó níos déanaí sa tseachtain ag baint
úsáide as an bpóstaer. Iarr ar gach dalta ainm duine a scríobh ar phíosa páipéir (duine cáiliúil,
carachtar i leabhar nó duine atá sa scoil) agus bunaigh an cluiche orthu sin.
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F ORLEATHNÚ
Pléigh an cineál saoil a bhíonn ag na réaltaí a roghnaigh na daltaí. An dtaitneodh an
saghas sin saoil leis na daltaí féin? Múin más gá:
Ní thógfainn [Ní ghlacfainn] / Ní dhéanfainn an post sin ar ór na cruinne
[ar shaibhreas Sheoirse / ar ór ná ar airgead] de bharr [toisc / cionn is / mar] go gcaitheann
sé / sí [go mbíonn air / uirthi] a bheith ag obair ó dhubh go dubh / gan stad gan
staonadh.
Chuirfinn mo chos sa [don] tine sula ndéanfainn post mar (é) sin / sula nglacfainn
le post mar (é) sin / sula mbeinn i m’aisteoir / sula mbeinn i mo …(gairm)
toisc [de bharr / cionn is / mar] nach mbíonn sos ná suaimhneas [aon suaimhneas /
aon tsuaimhneas / éalú ar bith] ag …(cineál réalta) ó na hiriseoirí. [Ní bhíonn aon phríobháideacht
ag baint leis an saol a bhíonn ag …(cineál réalta).]
Thabharfainn [Bhéarfainn] mo dhá shúil [mo lámh dheas / aon ní] ar a bheith [Ba bhreá
liom a bheith] i mo mhainicín / i m’aisteoir / i m’imreoir rugbaí mar go mbíonn
saol an mhada bháin [saol na bhfuíoll] acu sin / go mbíonn …(cúiseanna eile),
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Iarr ar na daltaí a shamhlú gur réaltaí cáiliúla iad agus go bhfuil siad chun cóisir a bheith
acu. Caithfidh siad triúr aíonna a d’iarrfaidís chuig a gcóisir a ainmniú agus a rá cén
chúis ar mhaith leo iad a bheith ar an gcóisir.
Pléigh agallaimh atá feicthe ag na daltaí ar an teilifís. Múin más gá cuid de na nathanna
a úsáidtear chun tús agus deireadh a chur le hagallamh, e.g:
Bhur gcéad (míle) fáilte chuig agallamh na seachtaine / chuig …(clár teilifíse). [Dia
daoibh agus bhur gcéad fáilte.]
Is é / í …(ainm) ár n-aoi speisialta an tseachtain seo.
Tá cuairteoir speisialta linn [againn / i mo theannta] ar an gclár inniu.
Fáilte romhat, a …(ainm). [Do chéad fáilte, a …(ainm).]
An miste leat má chuirim [Ar mhiste leat dá gcuirfinn] cúpla ceist ort faoi …(ábhar)?
Ceist eile agam ort, a …(ainm).
Tá an t-am ag sciorradh tharainn. [Tá an clog ag breith orainn. / Tá an t-am ag sleamhnú
orainn.] Go raibh míle maith agat, a …(ainm) as ucht [toisc] labhairt linn ar maidin /
tráthnóna / anocht. [Tá muid fíorbhuíoch díot as (ucht) a bheith linn.]
Iarr ar na daltaí faire ar chlár Gaeilge ina gcuirtear daoine faoi agallamh nó éisteacht
le mír de chlár raidió mar chuid den obair bhaile. Iarr orthu nathanna breise a aimsiú.
Pléigh na nathanna sa rang.
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An Teilifís

C E AC H T 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a léamh agus a leanúint
● mím a dhéanamh chun eolas a léiriú
● deimhniú ar thuiscint a lorg
● duine a smachtú
● tomhas a dhéanamh
● páirt a ghlacadh i gcluiche míme

E ISEAMLÁIRÍ
1. Níl sé soiléir an ar do …(ball coirp) nó ar do …(ball coirp eile) atá do mhéar / do
lámh agat.
Ní fhaca mé [Ní fhaca / Chan fhaca mé] an rud a rinne tú [a dheinis] le do …(ball coirp).
An bhféadfá [An dtiocfadh leat] é sin a dhéanamh arís, más é do thoil é [le do thoil], nó
leid nua [leid eile] a thabhairt dom [domh]?
Tá mé ag ceapadh [Sílim / Is dóigh liom / Déarfainn] gurb é an comhartha …(mím le
déanamh) ba cheart duit a dhéanamh don cheann [le haghaidh an chinn / fá choinne an
chinn] sin, etc., de réir riachtanas na ndaltaí.
2. An é …(clár teilifíse / scannán) atá ann? Is é / Ní hé!
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun an
chluiche:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 65) do gach dalta
Píosa páipéir do gach dalta

C UR C HUIGE
Pléigh cláir theilifíse agus scannáin a chonaic na daltaí le gairid. Mínigh don rang go bhfuil siad
chun cluiche ‘Searáidí’ a imirt bunaithe ar chláir theilifíse agus ar scannáin.
Tabhair fótachóip do gach dalta. Léigh agus pléigh an téacs. Múin an chéad eiseamláir. Tabhair
deis do na daltaí na comharthaí a chleachtadh ina mbeirteanna. Mura bhfuil na geáitsí á
ndéanamh go soiléir ag an dalta atá i mbun míme baineadh a pháirtí úsáid as an eiseamláir.
Iarr ar gach dalta teideal scannáin / cláir theilifíse a scríobh ar a phíosa páipéir ach gan é a
thaispeáint d’aon dalta eile. Bailigh na píosaí páipéir agus cuir i mbosca iad.
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Múin an dara heiseamláir. Úsáideadh na daltaí an eiseamláir sa chluiche ‘Searáidí’ nuair a
shíleann siad go bhfuil an freagra ceart acu. Pléigh an méid ama ba cheart a thabhairt chun
teacht ar an bhfreagra agus tar ar aontú leis na daltaí faoi.
Roinn an rang ina fhoirne – Foireann A agus Foireann B – chun cluiche ‘Searáidí’ a imirt.

RIALACHA
1. Iarr ar dhalta as Foireann A teacht os comhair an ranga agus píosa páipéir a thógáil as an
mbosca. Déanadh sé geáitsí mar atá ar an bhfótachóip chun teideal an scannáin / an chláir
theilifíse a léiriú. Mura bhfuil na geáitsí á ndéanamh go soiléir ag an dalta atá i mbun míme
baineadh na daltaí úsáid as an gcéad eiseamláir.
2. Má thomhaiseann Foireann A teideal an scannáin / an chláir theilifíse i gceart laistigh den
teorainn ama a aontaíodh thuas gnóthóidh siad pointe. Mura n‑éiríonn le Foireann A an
teideal a thomhas i gceart tabhair deis d’Fhoireann B. Gnóthóidh Foireann B pointe má
thomhaiseann siadsan an teideal i gceart.
3. Iarr ar dhalta as Foireann B teacht os comhair an ranga ansin agus píosa páipéir a thógáil
as an mbosca. Déanadh sé geáitsí mar atá ar an bhfótachóip chun teideal an scannáin / an
chláir theilifíse a léiriú dá fhoireann agus leanadh an cluiche ar aghaidh mar atá thuas.
4. Lig do chúpla dalta eile as gach foireann teacht os comhair an ranga chun mím a dhéanamh.
5. Ag an bhfoireann leis an líon is mó pointí a bheidh an bua.
Éist leis na daltaí agus iad i mbun an chluiche. Breac síos an stór focal / na príomhnathanna atá
de dhíth orthu. Múin cuid acu mar thríú heiseamláir i ndeireadh an cheachta.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
D’fhéadfaí an cluiche seo a imirt arís amach anseo má éilíonn na daltaí é. Téigh siar ar na
heiseamláirí ar fad sula dtugtar faoin gcluiche a imirt arís.
(Nóta: Mar ullmhúchán do Cheacht 3 iarr ar na daltaí a rogha fógraí a ghearradh amach as
irisleabhair, nuachtáin nó bróisiúir agus iad a thabhairt ar scoil. D’fhéadfaí freisin fógraí
a aimsiú ar an idirlíon.)

F ORLEATHNÚ
Múin más gá nathanna eile a d’fhéadfadh na daltaí a úsáid agus iad i mbun cluichí, e.g:
Bíodh ciall agat! [Bíodh trí splaideog chéille agat! / Ná bí díchéillí! / Ná bí amaideach! / Ná bí
seafóideach! / Cén sórt mearbhaill atá ort?] Nach bhfuil a fhios agat go maith / go rímhaith
[Nach maith / rímhaith atá a fhios agat] nach bhfuil baint ná páirt [aon bhaint] aige sin leis
an ngeáitse [leis an gheáitse] a rinne [a dhein] sé / sí!
Seachain an gcloisfí sinn [muid]! [Fainic an gcloisfí muid [sinn]! / Coimhéad nó cluinfear sinn!
/ Seachain ar eagla go gcloisfí sinn!] Bíonn cluasa géara ar mhuca beaga! [Bíonn cluasa ar na
claíocha!]
Níl ciall ná réasún [brí ná dealramh / lá céille] leis sin! [Níl ansin ach deargsheafóid [amaidí]!]
Táimid [Tá muid] in ainm (is) [ceaptha] a bheith ag brath ar na geáitsí [comharthaí] –
ní fhéadfaimid [ní thig linn] dada [aon ní / faic / aon cheo / rud ar bith] a rá / aon cheist
[ceist ar bith] a chur!
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Ná tabhair toradh ar bith [aird ar bith / aon toradh / aon aird] air / uirthi sin! [Ná bac leis
/ léi.] Níl sé / sí ach ag galamaisíocht [gamalacht / méiseáil / diabhlaíocht / pleidhcíocht].
Tá siad sin ag séitéireacht [ag íogán / ag rógaireacht]! [Tá camastaíl ar siúl acu!]
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Iarr ar na daltaí ‘dialann theilifíse’ a choinneáil ar feadh seachtaine agus na cláir ar fad
ar fhéach siad orthu a liostú. Iarr ar na daltaí tuairisciú don rang faoin gcuntas atá ina
ndialanna ag deireadh na seachtaine. Múin más gá:
B’fhiú do dhuine [duit] breathnú [féachaint / amharc / coimhéad / faire] ar an gclár
[ar an chlár] …(clár teilifíse).
Clár an-spéisiúil [an-suimiúil / iontach suimiúil] / an-ghreannmhar [an-bharrúil] /
an-taitneamhach / …(aidiachtaí eile) a bhí ann.
Níorbh fhiú a dhath [faic / deich triuf / aon ní] an clár …(clár teilifíse) cionn is [toisc /
de bharr / mar gheall (ar)] …(cúis).
Murach [Mura mbeadh / Ach gurb é] go / gur / gurbh / nach / nár / nárbh …(de réir na
tuairisce) bheadh …(clár teilifíse) feicthe agam.
I mo thuairimse ba [Sílimse féin gurbh / Ceapaim féin gurbh / Feictear domsa gurbh] é an clár
ba spéisiúla [ba shuimiúla] a bhí ar siúl i rith [i gcaitheamh] na seachtaine (ná)
…(clár teilifíse).
An bhfuil teilifíseán ina seomra codlata ag cuid de dhaltaí an ranga? Pléigh na buntáistí
agus na míbhuntáistí a cheapann na daltaí a bhaineann leis an nós seo. Múin más gá:
Tugann sé seans [deis] do pháistí [do leanaí / do ghasúir] amharc [féachaint / breathnú /
faire] ar a rogha clár [ar pé ar bith clár is mian leo / ar chlár dá rogha] agus ansin ní bhíonn
achrann ar bith [titim amach ar bith / aon troid / aon achrann] sa teach [sa tigh] faoin
[mar gheall ar an] teilifís.
Tugann sé saoirse bhreá / sos / suaimhneas agus síocháin do thuismitheoirí.
D’fhéadfadh páistí [leanaí / gasúir] a bheith ag féachaint [ag coimhéad / ag breathnú /
ag amharc] ar chláir nach bhfuil feiliúnach [oiriúnach / fóirsteanach] ar chor ar bith
[in aon chor] dóibh.
Ní bhíonn an oiread céanna smachta ag tuismitheoirí ar an méid [ar an mhéid] ama
a chaitheann a gcuid páistí [leanaí / gasúr] ag féachaint [ag amharc / ag breathnú / ag faire]
ar an teilifís.
Níl páistí [leanaí / gasúir] ciallmhar go leor [ciallmhar a ndóthain / sách fásta suas / sách aibí]
le [chun] breithiúnas a thabhairt ar gach a bhfeiceann [achan rud a tchí] siad ar an
teilifís.
Bheifeá chomh caoch le gandal dá gcaithfeá an iomarca [an iomad / barraíocht] ama
ag amharc [ag faire / ag breathnú / ag féachaint] ar an teilifís, etc., de réir thuairimí na
ndaltaí.
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Is clár teilifíse é.
Tarraing dronuilleog san
aer le do lámha.

Tá an méid seo siollaí
san fhocal.
Leag an méid sin méar
ar do lámh.

Is scannán é.
Lig ort go bhfuil tú ag úsáid
seancheamara scannáin.

Leag an méid sin méara
ar do lámh.

Seo é an teideal ar fad.
Déan ciorcal mór le do
dhá lámh.
Is focal fada é.
Leath na bosa amach
óna chéile.
Is focal gearr é.

Is dráma é.

Seo é an chéad /
an dara / an tríú /
an ceathrú siolla.

Níl tú i bhfad amach.
Cuir do lámh amach agus
croith na méara anonn
agus anall.
Tá tú i bhfad ó bhaile.
Croith do lámh amhail is
dá mbeifeá ag iarraidh
ar dhuine imeacht.

Tabhair na bosa i ngar
dá chéile.

Lig ort go bhfuil tú ag
tarraingt cuirtíní ar stáitse.
Duine atá i gceist.
Seas agus do lámha ar do
dhá chromán.

An bhfuil leid eile uaibh?

Is ainm áite atá i gceist.

Leag do mhéar ar do smig.

Tarraing ciorcal san aer
le do mhéar.

Ní hin an freagra ceart.

Seo é an méid focal atá
sa teideal.
Taispeáin an méid sin méar.
San áit seo atá an focal
sa teideal.
Taispeáin an méid méar
a oireann.

Croith do cheann ó thaobh
go taobh.
Fuaimíonn an focal cosúil
le ...
Cuir do lámh taobh thiar
de do chluas.
Tá an ceart agat ansin.
Sméid do cheann.

Tá an ceart ar fad agat!
Sin é teideal an scannáin
/ an chláir.
Leag méar ar do shrón
agus sín an lámh eile i dtreo
an duine a thug an freagra
ceart.

An Teilifís

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● a chumas cognaíoch agus samhlaíochta a fhorbairt
● cuspóir fógra a aithint
● tuairisciú
● duine a mhealladh
● fógra scríofa a chumadh i ngrúpa
● tomhas a dhéanamh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Teastaíonn uathu [Ba mhaith leo] go gceannódh daoine …(earra) / go mbeadh
daoine ag …(gníomh) / nach mbeadh daoine ag …(gníomh) / …(cuspóir an fhógra).
2. Chuirfeadh / Ní chuirfeadh an fógra faoi(n) [fá choinne (an) / do(n) / le haghaidh
(an)] …(ainm an earra) fonn orm / ar …(ainm) an rud atá ann a cheannach / a fháil
/ a úsáid / a dhéanamh / a chaitheamh / a …(ainmneacha briathartha eile) de bharr
[toisc / cionn is] …(cúis).
Tugaim / Tugann …(ainm) aird ar fhógraí de ghnáth [go hiondúil]. / Ní thugaimse
/ Ní thugann …(ainm) aon aird [toradh ar bith / aon toradh] ar fhógraí [Déanaim /
Déanann …(ainm) neamhiontas d’fhógraí] toisc [de bharr / cionn is] go gceapaim [go sílim /
go measaim] / go gceapann [go síleann / go measann] sé / sí …(cúis).
3. Ní féidir leat [Ní fhéadfair] déanamh dá uireasa [gan é seo]! [Ní thig leat gnoithe
a dhéanamh gan seo!]
4. Tá a fhios agamsa céard atá ann [cad atá ann / cad é] – fógra le haghaidh (an) [fá
choinne (an) / do(n)] …(earra). Is ea (go deimhin [go cinnte]). / Ní hea, muis [mhuis].

Á ISEANNA
●

Na fógraí a thug na daltaí ar scoil

(Nóta: Cuir tuilleadh fógraí leis an mbailiúchán tú féin más gá.)

C UR C HUIGE
Pléigh na fógraí a thug na daltaí ar scoil. Cén chúis ar roghnaigh siad na fógraí sin le tabhairt
isteach?
Pléigh an tionchar a imríonn an fhógraíocht ar shaol na ndaltaí féin. An meallann fógraí iad
chun a gcuid airgid a chaitheamh? Cén fáth, dar leo, a meallann fógraí ar leith thar a chéile iad?
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Múin an chéad agus an dara heiseamláir. Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Tabhair cúpla fógra
do gach beirt. Iarr orthu an príomhchuspóir atá leis na fógraí sin a phlé mar atá sa chéad
eiseamláir. Tabhair am dóibh an tionchar a imríonn na fógraí áirithe sin orthu féin a phlé
chomh maith mar atá sa dara heiseamláir. Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé. Ag deireadh an
cheachta, bunaigh mioncheacht ar na riachtanais chomónta teanga a tháinig chun cinn.
Iarr ar roinnt daltaí tuairisc a thabhairt don rang bunaithe ar a raibh le rá ag a bpáirtí agus an
dara heiseamláir á húsáid acu.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun fógraí a scríobh iad féin. Scríobh an abairt ‘Ní féidir
leat [Ní fhéadfair] déanamh dá uireasa [gan é seo]! [Ní thig leat gnoithe a dhéanamh gan seo!]’ ar an
gclár. Pléigh an abairt. Abair leis na daltaí go gcuirfidh siad é seo mar theideal ar a gcuid
cumadóireachta. Pléigh an tábhacht atá le nathanna mealltacha a úsáid agus earra á chur chun
cinn. Iarr ar na daltaí nathanna eile a mholadh. Scríobh na cinn is oiriúnaí ar an gclár. Cuir na
daltaí ina ngrúpaí beaga chun fógra a chumadh. Déanaidís cur síos ar an earra le trí abairt nó
mar sin ach ná luaidís ainm an earra féin.
Múin an ceathrú heiseamláir. Iarr ar na grúpaí a gcuid fógraí a chur i láthair an ranga. Lig do
dhaltaí aonair a thomhas céard le haghaidh gach fógra, mar atá san eiseamláir.
Iarr ar na daltaí vóta ranga a chaitheamh chun an fógra is éifeachtaí a roghnú. Iarr ar na grúpaí
áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chun a bhfógraí a mhaisiú agus a leagan amach go snasta.
Cuir na fógraí ar taispeáint sa seomra ranga.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
An bhfuil taithí ag na daltaí ar fhístéip nó DVD a fháil ar cíos? An mbíonn an rogha a
dhéanann siad bunaithe ar na fógraí do scannáin a bhíonn feicthe acu? Múin más gá:
Bím ag brath ar na fógraí le [chun] rogha a dhéanamh [m’aigne a dhéanamh suas].
Is mó aird [an aird / an toradh] a thugaim [Beirim níos mó airde] ar an rud a mholann
mo chairde / …(ainm) ná ar na fógraí.
Bíonn cead í / é a choinneáil [a choimeád] ar feadh …(tréimhse).
…(costas) a chosnaíonn sé in aghaidh an lae / na hoíche / na seachtaine.
Bíonn margadh [lacáiste] acu ó am go chéile [ó am go ham / anois is arís] / scaití
[in amanta] / corruair fánach [uair sa gcéad].
Gearrtar [Cuirtear] fíneáil …(méid) / Ní ghearrtar [Ní chuirtear] fíneáil ar bith
[aon fhíneáil] ar dhuine mura dtugann sé ar ais [thar n-ais] in am í / é.
Ní ligtear dom [domh] an ceann a bhíonn uaim [a bhím a iarraidh] a thógáil [a fháil /
a thógaint] ar cíos uaireanta [scaití / amanta] ó tharla [ós rud é / toisc / cionn is] go bhfuil
mé [go bhfuilim] faoi aois [ró-óg], etc.
Ar tharla sé riamh do na daltaí nó do dhuine dá muintir gur cheannaigh siad earra de
bharr go bhfaca siad fógra á mholadh ach go raibh díomá orthu leis an earra? Cad a
bhí tugtha le fios san fhógra nach raibh fíor? Múin más gá ‘Cheap mé [Cheapas / Shíl mé]
/ Bhí mé [Bhíos] cinnte go mbeadh sé i bhfad (Éireann) níos mó / níos deise / níos
úsáidí / níos láidre / níos …(aidiachtaí eile). / Níor tugadh le fios san fhógra [sa bhfógra]
go gcaithfeá cadhnraí [batairí] a chur ann / go mbeadh ort [go gcaithfeá] … a cheannach
dó,’ etc., de réir thuairiscí na ndaltaí.
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C E AC H T 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● aithne nó easpa aithne a léiriú
● éisteacht le cur síos beathaisnéiseach chun eolas a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● ionadh a léiriú
● nótaí a bhreacadh
● teacht ar chomhaontú i ngrúpa
● tuairisciú
● feasacht teanga a fhorbairt (aird a dhíriú ar dhifríochtaí idir na canúintí)

E ISEAMLÁIRÍ
1. Aithním go maith [go breá] é. [Is maith a aithním é.] / Níl a fhios agam [Ní fheadar] beo
[ó thalamh an domhain / ó Dhia anuas] cé hé féin.
2. Bhí iontas orm [Chuir sé iontas orm / B’ait liom] go / gur / gurbh / nach / nár /
nárbh …(de réir thuairimí na ndaltaí).
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Pictiúrchárta 1
An cur síos beathaisnéiseach ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 19)

(Nóta: Níl trí leagan canúnach curtha ar fáil ar an dlúthdhiosca mar a bhíonn de ghnáth.
Cinneadh gan leagan Connachtach ná Ultach den chur síos seo ó Dháithí Ó Sé a chur ar fáil
toisc gurb é Dáithí féin a chuir an t‑eolas ar fáil agus atá le cloisteáil ar an dlúthdhiosca.)

C UR C HUIGE
Múin an chéad eiseamláir. Taispeáin an pictiúrchárta. An aithníonn na daltaí an duine sa
phictiúr? Má aithníonn cad atá ar eolas acu faoi? Cad ba mhaith leo a fháil amach faoi?
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht leis an réalta teilifíse Dáithí Ó Sé ag caint
faoi féin. Seinn an dlúthdhiosca.
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Pléigh an cur síos i bhfianaise an phlé a bhí ann sular seinneadh an dlúthdhiosca. Faigh amach
cad iad na rudaí ba mhó ar chuir na daltaí suntas iontu. An raibh aon rud a chuir iontas orthu?
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar na daltaí tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Roinn an rang ina ghrúpaí de thriúr. Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht go
cúramach leis an gcur síos arís chun an oiread eolais agus is féidir leo a fháil faoi Dháithí Ó Sé
agus go mbeidh tuairisc le scríobh acu. Iarr orthu nótaí a bhreacadh le linn éisteachta. (Féach an
nóta i réamhrá an leabhair seo maidir le breacadh nótaí.) Seinn an dlúthdhiosca. Déanadh gach
grúpa an t‑eolas atá sna nótaí acu a phlé agus aontaídís an t‑eolas a chuirfidh siad ina dtuairisc.
Cuiridís an tuairisc i láthair an ranga ansin.
Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé. Breac síos na príomhnathanna / an stór focal atá de dhíth
orthu. Múin cuid de na nathanna / den stór focal mar thríú heiseamláir i ndeireadh an cheachta.
Iarr ar na daltaí a bhfuil níos mó taithí acu ar chanúint Chúige Connacht nó Chúige Uladh cuid
de na nathanna agus den fhoghraíocht atá difriúil i gcanúint na Mumhan a aithint.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
Roghnaigh múinteoirí nó tuismitheoirí le cur faoi agallamh maidir leis na cláir theilifíse
is fearr leo. Roinn na daltaí ina ngrúpaí chun na ceisteanna a ullmhú roimh ré. Cinntigh
cruinneas na gceisteanna. Roghnaigh daltaí aonair le bheith ina n‑agallóirí agus déan na
hagallaimh a thaifeadadh. Iarr ar na daltaí a bhí ag cumadh agus ag cur na gceisteanna
éisteacht leis an taifeadadh le chéile chun measúnú a dhéanamh ar an leibhéal cruinnis
a bhain siad amach.
Déan agallamh le duine cáiliúil a thaifeadadh roimh an gceacht. Seinn an t‑agallamh sa
rang ach ná luaigh ainm an té atá faoi agallamh. Lig do na daltaí a thomhas cé atá ag
caint.
Múin nathanna eile chun forbairt a dhéanamh ar an gcéad eiseamláir, e.g:
D’aithneoinn in áit ar bith [in aon áit] é / í. [D’aithneoinn ag dul faoi thír é / í. /
D’aithneoinn é / í agus a leath dóite.]
Nach bhfuil a fhios ag an saol mór cé hé / hí féin!
Níl a fhios agam beo ná baiste [ó thalamh an domhain / ó Dhia anuas / dubh bán ná riabhach]
cé hé / hí féin.
Iarr ar na daltaí a fháil amach an bhfuil nathanna eile mar iad seo ag a muintir sa bhaile.
Cláraigh agus pléigh iad sa rang an lá dár gcionn.
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Eagraigh cuairt chuig stáisiún teilifíse / stáisiún raidió áitiúil. Roghnaigh roinnt daltaí
as an rang chun tuairisc a thabhairt do rang eile maidir lena gcuairt ar an stáisiún. Múin
más gá:
Chonaiceamar [Chonaic muid] / Ní fhacamar [Ní fhaca muid] an seomra nuachta /
fuaime / stiúrtha / ionchuir / eagarthóireachta / grafaicí / feithimh / feistis
agus smididh, etc.
Tugadh / Níor tugadh isteach muid [sinn] chuig [go dtí] an stiúideo ina ndéantar
taifeadadh ar an gclár [ar an chlár] …(clár teilifíse) / chuig [go dtí] an stiúideo
láithreachais / chuig [go dtí] an stiúideo ginearálta / chuig [go dtí] an Ródaí /
chuig an gcartlann [chuig an chartlann / go dtí an chartlann / go dtí an gcartlann] / chuig [go
dtí] an leabharlann / chuig [go dtí] an seit, etc.
Chasamar [Bhuaileamar / Chas muid] leis an bhfáilteoir [an fháilteoir] / an láithreoir
/ an mbainisteoir [an bhainisteoir] / an gcraoltóir [an chraoltóir] / an stiúrthóir / an
léiritheoir / an teicneoir [an dteicneoir] / an maor craolacháin [an mhaor craolacháin] /
an innealtóir fuaime, etc.

71

DÁITHÍ Ó SÉ
Rugadh mé ar an tarna lá de mhí an Mheithimh, naoi déag seachtó a sé i gCorca
Dhuibhne i gContae Chiarraí. Beirt deartháir agus beirt deirféar a bhí agam. Tá deirfiúr
amháin acu imithe ar shlí na fírinne, trócaire uirthi.
Fuaireas mo chuid bunscolaíochta i Scoil Naomh Eirc i mBaile an Mhordhaigh, agus mo
chuid meánscolaíochta i Meánscoil na mBráithre Críostaí sa Daingean. Bhí an-suim agam
sa chaid ag fás suas dom. D’imríos ar fhoireann chaide na Gaeltachta in éineacht leis na
himreoirí clúiteacha san Dara Ó Cinnéide agus Dara Ó Sé. Bhuamar craobh an chontae i
roinn a haon faoi cheathair déag i naoi déag ochtó a naoi. Chomh maith leis sin bhuamar
craobh an chontae, i roinn a haon na mionúr i naoi déag nócha a trí.
Tar éis na meánscoile bhaineas céim amach sa Ghaolainn agus sa Stair i gColáiste Mhuire
gan Smál i Luimneach. Thugas an samhradh ina dhiaidh san ag obair ar bhád a thugann
turasóirí ar an mBlascaod Mór. Lá dá rabhas ag tabhairt turasóirí amach ar an oileán mhol
bean dom triail scáileáin a dhéanamh do TG4. Bhí deireadh an tsamhraidh ag druidim
liom agus gan aon phost múinteoireachta fós agam, mar sin mheasas nár chás dom an
triail a dhéanamh.
Fuaireas post múinteoireachta i gCill Dara ina dhiaidh san agus thugas tuairim is bliain
go leith ann. Is le linn dom a bheith ansan a tairgíodh post páirtaimseartha le TG4 dom.
Is ag cur réamhaisnéis na haimsire i láthair a bhíos gach deireadh seachtaine i mBaile na
hAbhann, rud a mheánn go raibh cuid mhaith taistil á dhéanamh agam. Ansan in dhá
mhíle is a haon tairgíodh post lánaimseartha dom le TG4. Bhí an-áthas orm glacadh leis
an bpost.
Is mó rud ait a tharlaíonn ar chlár a bhíonn ag dul amach beo. Oíche agus mé ag cur
réamhaisnéis na haimsire i láthair tar éis don gcogadh tosú san Iaráic, bhí ‘tornado’ ag
druidim le Tennessee i Meiriceá. Agus nach raibh sé de mhí-ádh ormsa a rá gur ‘torpedo’
a bhí ag druidim leis! Ní gá a rá nár chuaigh sé sin síos rómhaith le roinnt daoine. Bhí an
fón ag preabadh ar feadh cúpla lá.
In ainneoin an mhéid sin táim fós ag cur réamhaisnéis na haimsire i láthair do TG4. Tá
mórán eile bainte amach agam ó shin chomh maith. Chuireas cláracha i láthair do TG4,
ina measc Cleamhnas, Coinne Le agus Gradam Ceoil, chomh maith le sraith ar fhéilte na
hÉireann. D’oibríos do RTÉ 1 chomh maith. Chuireas an clár Crimecall i láthair ar feadh
bliana dóibh. Ghlacas páirt i gcláracha eile de chuid RTÉ 1 ar nós Celebrities go Wild,
Charity you’re a star agus Podge and Rodge. Bhíos ar dhuine de na moltóirí ar an All Ireland
Talent Show chomh maith.
Dheineas dhá chlár do TG4 i Meiriceá – Dáithí ar Route 66 agus Dáithí ar Highway 61
in 2007 agus 2008. Bhí an-seans linn lá agus sinn ag scannánú don gclár Dáithí ar Route
66. Chuas féin agus an criú ar héileacaptar go dtí an Grand Canyon. Bhí an píolóta
chun tosaigh ina aonar, agus mé féin agus an criú ceangailte le criosanna sábhála i gcúl
an héileacaptair. Toisc go raibh an criú ag scannánú bhí doras cúil an héileacaptair ar
leathadh againn. Bhí sé do dhroch-sheans linn gur oscail an doras trasna ón bpíolóta.
Thosaigh an héileacaptar ag dul ó smacht. Ní raibh an píolóta ábalta an doras a dhúnadh
mar bhí dóthain cúraim air ag iarraidh smacht a choimeád ar an héileacaptar. Cheapas go
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raibh mo chrúibíní in airde! Cad a bhí le déanamh agam? Ní raibh an tarna rogha agam
ach iarracht a dhéanamh an doras a dhúnadh. Ar iompú do bhoise bhí an crios sábhála
caite díom agam. Caithfead a rá nárbh fhuirist an jab an doras céanna a dhúnadh ach
dheineas an beart air. Níor thuigeas gur thángamar anuas cé chomh contúirteach agus a
bhí an rud ar fad. Bí siúráilte de go raibh áthas orm mo chosa a bhualadh ar an dtalamh
tirim!
Is maith an ní nach mbíonn gach aon lá chomh contúirteach leis an lá san.
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C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● a chumas samhlaíochta a fhorbairt
● uafás a léiriú
● seanfhocal a fhoghlaim
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● agallamh a chumadh agus a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cheap sé [Shíl sé] go raibh a chrúibíní in airde! / Déarfainn go raibh sé / go
raibh siad [go rabhadar] ag tabhairt na mionnaí móra [ag eascainí / ag mallachtaíl]. /
Is dócha [Is dóigh] go ndúirt [gur dhúirt] sé / siad: ‘Go sábhála Dia sinn.’ / ‘Scread
mhaidne air! [Scéal cam air! / Mallacht mo chait air!]’ / ‘…(de réir thuairimí na ndaltaí).’
2. Múineann gá seift.

Á ISEANNA
●

An cur síos beathaisnéiseach ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 4) (Dlúthdhiosca 2, Rian 19)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht leis an gcur síos beathaisnéiseach ‘Dáithí Ó Sé’
arís. Iarr orthu aird ar leith a dhíriú ar an eachtra a tharla do Dháithí agus é os cionn an Grand
Canyon. Seinn an dlúthdhiosca.
Múin an chéad eiseamláir. Fiafraigh de na daltaí cé mar a bhraith Dáithí agus an dream a bhí leis
nuair a thosaigh an héileacaptar ag dul ó smacht. Cad a dúirt siad, dar leis na daltaí? Iarr orthu
a dtuairimí féin a thabhairt chomh maith leis an eolas atá tugtha ag Dáithí féin ina chur síos.
Múin an dara heiseamláir. Pléigh an seanfhocal. Iarr ar na daltaí an seanfhocal a scríobh ina
Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta agus é a úsáid nuair a oireann ina gcuid scríbhneoireachta.
Lig do dhalta atá muiníneach go bhfuil an t‑eolas ar fad a thug Dáithí ina chur síos ar bharr
a ghoib aige suí os comhair an ranga. Cuireadh na daltaí eile ceisteanna air faoin eolas a thug
Dáithí. Má theipeann air ceist a fhreagairt fágadh sé an suíochán agus glacadh an dalta a chuir
an cheist a áit.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu agallamh a chumadh ina bhfuil tuairisceoir de
chuid Raidió na Gaeltachta ag cur agallaimh ar Dháithí Ó Sé faoin eachtra a tharla os cionn
an Grand Canyon. Seinn an dlúthdhiosca arís má éilíonn na daltaí é. Sa chás nach bhfuil gach
eolas atá uathu le fáil ar an dlúthdhiosca lig dóibh na freagraí a chumadh. Scríobhadh na daltaí
dréacht dá n‑agallamh ar dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú air ansin
agus déanaidís é a leagan amach go snasta. Moltar áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin.
Má tá na daltaí sásta lena gcuid oibre cuiridís a dtuairisc ina bhfillteán scríbhneoireachta mar
shampla den seánra.

F ORLEATHNÚ
Ar thug na daltaí faoi deara go dtarlaíonn easaontas idir dhaoine go minic nuair a
bhíonn siad i gcruachás agus go dtiteann siad amach le chéile? Múin nathanna a
úsáideann daoine agus iad ag argóint le chéile, e.g:
Go dtachta an diabhal thú!
Tuilleadh den diabhal chugat!
Is é atá tuillte agat!
Níl ionat ach maistín / ceolán (críochnaithe) / deargpheata / rálach / gligear.
Nach drochbhéasach / drochmhianach atá tú!
Éist do bhéal nó cuirfidh mé isteach sa lá amárach thú [tabharfaidh mise daite duit é /
fágfaidh mé do lorg ar an mballa]!
Nach ort atá an t-éirí in airde! [Nach tú atá postúil!]
Drochrath air! [Droch-chríoch air!]
Mo chuid tubaiste is anachain air!
Go maraí an diabhal é mar …!
Dún do chlab! [Éist do bhéal! / Druid do bhéal!]
Gread leat! [Bailigh leat! / Cuir díot as mo radharc! / Bain giota de!]
Nach mór an imní atá mé a chur ort! [Nach diail an tinneas atáim ag déanamh duit! /
Nach mór a bhaineann sé díot!]
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair. An bhfuil leaganacha eile ar nós iad sin
thuas ag a muintir sa bhaile? Iarr ar na daltaí na nathanna sin a bhailiú. Cláraigh agus
pléigh sa rang iad.
Múin nathanna eile a dhéanann cur síos ar dhaoine a bhíonn feargach nó a bhaineann
le hachrann idir dhaoine.
Tá cuthach air. [Tá sé ag dul [imithe] le báiní [in aer]. / Tá sé le ceangal. / Tá sé ag gearradh fáinní.
/ Tá sé ag cur na gcosa uaidh. / Tá sé ar steallaí mire. / Tá sé ag gabháil as a chiall le fearg. /
Tá sé insna craobhacha feirge.]
Thug sí an diabhal le hithe dom. [Thug sé fúm. / Thug sé aghaidh a chraois orm. /
Thug sí ó thalamh dom é. / Ní fios cén íde a thug sí air / uirthi.]
Choinnigh sí coc ar choc leis.
Bhí sé ag sciolladh agus ag feannadh. [Ní fios cén sciolladh a thug sí dó. / Bhí sé ag ithe is ag
bearradh air / uirthi.]
Ní fhéadfá drannadh leis / léi. [Ní fhéadfá breathnú cam ná díreach air / uirthi. / Ní fhéadfá
féachaint deas ná clé air / uirthi.]
Bhí an iomarca fad ar a g(h)ob! [Bhí an iomarca teallaireachta aige / aici.]
Bhuail spadhar é.
Bhí sé ró-aimhleasta.
Iarr ar na daltaí nathanna dúchasacha eile ar nós iad sin thuas a bhailiú óna muintir sa
bhaile.
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Múin agus pléigh cuid de na seanfhocail seo:
Is binn béal ina thost.
Éist mórán is chan beagán.
Is minic a bhris béal duine a shrón.
Is minic a bhain duine slat a sciúr é féin.
An bhfuil fírinne iontu, dar leis na daltaí? Iarr orthu a rogha seanfhocal a léiriú i
bhfoirm cartúin nó pictiúir.
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Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
Is éard atá anseo ná cur chuige amháin a d’fhéadfaí a úsáid agus staidéar á dhéanamh ar úrscéal
i Rang a Cúig. Glactar leis, dar ndóigh, go ndéanfaidh an múinteoir na moltaí atá anseo a
mhúnlú, a fhorbairt agus a chur in oiriúint dá rang féin. Tá an cur chuige atá á mholadh anseo
ag teacht leis na moltaí maidir leis an léitheoireacht atá in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999).
Moltar go láidir gur fíorleabhair a d’úsáidfí sa cheacht léitheoireachta seachas leabhair
a scríobhadh d’aon turas chun an léitheoireacht a mhúineadh. Glacann na háiseanna
léitheoireachta atá ina gcuid de chúrsa Séideán Sí Rang a Cúig áit na ‘léitheoirí ranga’ a bhí in
úsáid sular cuireadh an curaclam leasaithe i bhfeidhm. Tá roinnt mhaith úrscéalta Gaeilge ar fáil
ó fhoilsitheoirí éagsúla anois don aoisghrúpa seo a d’fhéadfaí a roghnú don obair ranga chomh
maith.
Anois agus iad i Rang a Cúig tá deis ag cainteoirí dúchais, chomh maith le daltaí arb í an
Ghaeilge an dara teanga acu, cur lena bhfeasacht teanga trí bheith ag plé le cúrsaí litríochta.
Moltar do mhúinteoirí i gceantair Ghaeltachta plé ar leith a dhéanamh leis na daltaí maidir le
focail a léann siad i leabhair nach bhfuil coitianta sa chanúint i gceantar na scoile. Moltar é seo
chun cur le stór focal na ndaltaí agus ní le baint ón meas atá acu ar Ghaeilge a gceantair féin.
Úsáidtear an t‑úrscéal sa rang chun:
● an léitheoireacht a chothú mar nós saoil;
● cumas samhlaíochta agus cognaíoch an dalta a fhorbairt;
● tuiscint an dalta ar sheánra an úrscéil a fhorbairt;
● cabhrú leis an dalta a bheith ceisteach faoina léann sé, teacht ar a thuairimí féin agus na
tuairimí sin a nochtadh;
● forbairt a dhéanamh ar chumas léitheoireachta agus labhartha an dalta;
● cur ar chumas an dalta úrscéal a roghnú dó féin le léamh mar chaitheamh aimsire;
● an stór focal a thabhairt don dalta a chuirfidh ar a chumas leabhair agus téacsanna a phlé
ó bhéal agus i bhfoirm scríofa;
● a chur ar a shúile don dalta gur gníomhaíocht chumarsáide í an léitheoireacht idir an
scríbhneoir agus an léitheoir;
● cur le heolas agus le tuiscint an dalta ar an saol.

T ÁBHACHT

NA

L ÉITHEOIREACHTA P EARSANTA

Le go dtiocfaidh an fhorbairt chuí ar scileanna léitheoireachta na ndaltaí tá sé riachtanach go
roghnóidís féin úrscéalta sa bhreis orthu siúd a bhfuil grinnstaidéar á dhéanamh orthu, agus
go léifidís na húrscéalta sin sa bhaile agus ar scoil mar chaitheamh aimsire. Ba cheart dóibh an
teimpléad ‘Cuntas ar mo chuid léitheoireachta’ a líonadh nuair a chríochnaíonn siad leabhar.
Ba cheart iad a spreagadh leis na leabhair atá á léamh acu a phlé le daltaí eile agus le daoine fásta.
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Ú RSCÉAL

A ROGHNÚ DON GHRINNSTAIDÉAR

Tá sé tábhachtach go roghnódh an múinteoir úrscéal a thaitneoidh leis na daltaí. Is gá a chinntiú
freisin go bhfuil Gaeilge nádúrtha sa leabhar agus go mbeadh ar chumas duine fhásta é a léamh
os ard ar bhealach nádúrtha. Cinntigh go bhfuil cóip den úrscéal ag gach dalta sa ghrúpa / sa
rang, nó ar a laghad go bhfuil cóip idir gach beirt.
Moltar an t‑úrscéal ranga a bhailiú ó na daltaí ag deireadh gach seisiúin.
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Seisiún 1
Sa seisiún seo cuireann an múinteoir cuid de ghnéithe an úrscéil i láthair na ndaltaí. Moltar
neart ama a thabhairt don phlé agus don díospóireacht a thiocfaidh as seo. Maidir leis na
gníomhaíochtaí i dtús an tseisiúin, is féidir iad a dhéanamh agus téacs an leabhair ar an scáileán
nó is féidir a leabhar féin a thabhairt do gach dalta nó do gach beirt.
Pléigh an pictiúr atá ar chlúdach tosaigh an leabhair. An gceapann na daltaí go bhfuil sé
tarraingteach? An dtugann sé leid dóibh faoi théama nó faoi phlota an leabhair?
Pléigh teideal an úrscéil agus iarr ar na daltaí a thuar céard faoi a bhfuil an leabhar. Iarr orthu
cúiseanna a thabhairt lena dtuairim.
Léigh ainm an údair. An bhfuil aon leabhar eile leis an údar sin léite ag na daltaí? Má tá, pléigh
téamaí na leabhar sin.
Pléigh dearadh agus leagan amach an leabhair leis na daltaí. Léigh an téacs atá ar chlúdach cúil
an leabhair in éineacht leo. Múin an téarma ‘blurba’. Pléigh an t‑eolas a thugann an téacs sin
dúinn maidir le téama an leabhair. An meallfadh blurba an leabhair sin iad chun an leabhar
a roghnú mar ábhar léitheoireachta dóibh féin? An raibh an méid a bhí scríofa sa bhlurba
tarraingteach? Ar mhúscail sé spéis sa leabhar iontu?
Pléigh leathanaigh thosaigh an leabhair – an leathanach teidil, an tiomnú, leathanach an
inphrionta, an réamhrá, an clár agus na caibidlí. Múin na téarmaí sin más gá. Cén t‑eolas breise
a fhaighimid ó na leathanaigh thosaigh? Pléigh leis na daltaí leideanna i bhfoirm léaráide nó
pictiúir, eolas maidir le fad an leabhair, eolas faoin teideal, eolas faoin údar, eolas faoi fhad na
gcaibidlí, etc.
Pléigh foilsitheoirí an leabhair. Iarr ar na daltaí ainm an fhoilsitheora a aimsiú sa leabhar /
ar an gclúdach. An bhfuil lógó ag an bhfoilsitheoir? An bhfuil aon leabhar eile de chuid an
fhoilsitheora sin léite acu? An bhfuil aon chuid acu sa leabharlann ranga? Má tá, iarr ar dhaltaí
iad a aimsiú agus pléigh na seánraí atá i gceist iontu.
Dáil cóip den úrscéal ar gach dalta nó idir gach beirt mura bhfuil sé sin déanta cheana féin
agat. Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leat anois agus tú ag léamh sleachta as an
leabhar os ard. Beidh siadsan ag léamh an tsleachta chéanna os íseal in éineacht leat. Iarr orthu
nóta a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath
nach dtuigeann siad nó ar fhocal nó ar nath atá spéisiúil ar bhealach éigin. Abair leo go mbeidh
ceisteanna le freagairt acu agus gníomhaíochtaí eile le déanamh nuair a bheidh an sliocht léite.
Roghnaigh sliocht le léamh as tús an leabhair. Cé nach gá caibidil iomlán a léamh tá sé
tábhachtach sliocht a roghnú ar aonad nádúrtha é. Léigh an téacs go soiléir ar luas agus ar
rithim nádúrtha na cainte. Is cuid thábhachtach den phróiseas é seo, múnlú na léitheoireachta
ag an múinteoir. Roghnaigh roinnt focal as an téacs nach n‑aithníonn na daltaí. Ar éirigh leis na
daltaí brí na bhfocal sin a oibriú amach dóibh féin? Cad a chuidigh leo na focail a thuiscint?

3L

Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht atá díreach léite agat. Iarr
orthu a thuar cad a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena
dtuairim. D’fhéadfadh gach dalta a thuar féin maidir leis an gcuid eile den scéal a bhreacadh ina
Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Beidh deis acu a fháil amach an raibh an ceart acu nuair a
bheidh níos mó den leabhar léite acu.

G NÍOMHAÍOCHTAÍ B REISE
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath
ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á léamh:
● Fiafraigh de na daltaí an dóigh leo go raibh bealach maith ag an údar chun tús a chur
leis an scéal. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuairimí.
● Pléigh a bhfuil ar eolas ag an bpointe seo faoi phríomhcharachtair agus faoi
phríomheachtraí an scéil. Pléigh aon eolas a tugadh ar a dtréithe fisiciúla agus pearsanta.
● Iarr ar na daltaí cúig cheist a chumadh ar mhaith leo a chur ar charachtar éigin sa scéal,
bunaithe ar eolas as an sliocht atá díreach léite. Roinn iad ina mbeirteanna agus iarr
orthu na ceisteanna sin a chur ar a chéile. Ligeadh duine den bheirt air féin ansin gurb
eisean an carachtar sa scéal. Iarr orthu an sliocht cuí as an scéal a léamh arís, más gá,
chun na freagraí a chinntiú.
● Pléigh aon phictiúr / mhaisiúchán sa sliocht agus an t‑eolas a thugann siad dúinn faoin
scéal. An dtaitníonn an stíl ealaíne leis na daltaí? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena
dtuairim.
● Má tá leabhair eile scríofa ag an údar iarr ar na daltaí liosta a dhéanamh díobh agus
teacht ar eolas faoi phlota gach leabhair acu.
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Seisiún 2
Pléigh ar tharla sa chuid sin den scéal a léadh i Seisiún 1.
Pléigh na carachtair a luadh go dtí seo agus a bhfuil d’eolas againn fúthu um an dtaca seo.
Dáil na leabhair. Mínigh do na daltaí go mbeidh siadsan ag léamh an chéad sliocht eile
go ciúin a fhad is a bheidh tusa á léamh os ard. Iarr orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad nó ar
fhocal nó ar nath atá spéisiúil ar bhealach éigin. Léigh an chéad sliocht eile den úrscéal do na
daltaí. Léigh an téacs go soiléir, ar luas agus ar rithim nádúrtha na cainte.
Roghnaigh roinnt focal as an téacs nach n‑aithníonn na daltaí. Ar éirigh leis na daltaí brí na
bhfocal sin a oibriú amach dóibh féin? Cad a chuidigh leo na focail a thuiscint?
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht atá díreach léite agat. Iarr
orthu a thuar cad a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena
dtuairim. D’fhéadfadh gach dalta a thuar féin maidir leis an gcuid eile den scéal a bhreacadh ina
Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Beidh deis acu a fháil amach an raibh an ceart acu nuair a
bheidh níos mó den leabhar léite acu.

G NÍOMHAÍOCHTAÍ B REISE
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath
ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á léamh:
● Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar an gcarachtar is fearr leo sa scéal go dtí seo.
Ceistigh iad faoi na cúiseanna a dtaitníonn an carachtar áirithe sin leo.
● Iarr ar dhaltaí aonair an scéal go dtí seo a insint mar a d’inseodh duine de charachtair an
scéil é.
● Roinn an rang ina ghrúpaí beaga chun anailís a dhéanamh ar an stór focal atá sa
sliocht atá díreach léite. Bainidís úsáid as na nótaí atá breactha acu ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta chuige seo. An bhfuil na focail / nathanna céanna scríofa ag
cuid acu? Mínigh dóibh gur féidir straitéisí éagsúla a úsáid chun teacht ar bhrí focail a
bhfuil deacracht acu leis, e.g. leideanna sa chomhthéacs, scileanna díchódaithe nó foclóir
a úsáid. An bhfuil straitéisí ar bith eile acu féin chun dul i ngleic le téacs dúshlánach?
D’fhéadfaí an teimpléad ‘Staidéar ar fhocail aonair’ a úsáid ag an bpointe seo.
● Bunaigh mioncheacht ar ghné ar leith den phoncaíocht a mbíonn deacracht ag na daltaí
léi ina gcuid scríbhneoireachta. Cabhróidh an teimpléad ‘Siombailí eagarthóireachta’ leis
an obair sin. Roghnaigh giota as an sliocht atá léite, a léireoidh an ghné áirithe sin agus
cuir ar an scáileán é.
● Iarr ar dhaltaí aonair comparáid a dhéanamh idir tús an scéil seo agus tús an úrscéil atá
á léamh acu faoi láthair mar léitheoireacht phearsanta.
● An dóigh leis na daltaí go bhfuil an scéal, go dtí seo, inchreidte? Iarr orthu cúiseanna
a thabhairt lena bhfreagraí.
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Seisiún 3
Pléigh ar tharla sa chuid sin den scéal a léadh i Seisiún 2.
Dáil na leabhair. Roghnaigh an chéad sliocht eile le léamh. Pléigh aon phictiúr nó léaráid atá sa
sliocht agus fiafraigh de na daltaí an dtugann siad aon leid dúinn faoina dtarlóidh sa scéal anois.
An dóigh leo go gcuideoidh siad leo ar aon bhealach agus iad ag léamh?
Mínigh do na daltaí gur seisiún léitheoireachta ciúin (taoiléitheoireacht) a bheidh sa seisiún seo.
Beidh an grúpa / an rang ag léamh an tsleachta atá roghnaithe go ciúin agus tusa á léamh go
ciúin ag an am céanna. Tabhair rogha dóibh é a léamh ina n‑aonar nó ina mbeirteanna (duine
acu ag léamh gach re seal agus gan iad ach ag sioscadh). Iarr orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad nó ar
fhocal nó ar nath atá spéisiúil ar bhealach éigin.
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht a léadh sa seisiún seo. Iarr
orthu a thuar cad a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena
dtuairim. D’fhéadfadh gach dalta a thuar féin maidir leis an gcuid eile den scéal a bhreacadh ina
Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Beidh deis acu a fháil amach an raibh an ceart acu nuair a
bheidh níos mó den leabhar léite acu.

G NÍOMHAÍOCHTAÍ B REISE
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath
ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á léamh:
● Pléigh na mothúcháin a léirigh na carachtair éagsúla sa sliocht atá léite. Céard a rinne
siad nó a dúirt siad a thugann le fios gur mar seo a bhraith siad? Iarr ar na daltaí abairtí
a thugann an t‑eolas seo a roghnú as an sliocht. Ar mhothaigh na daltaí féin mar sin
riamh? Cén uair agus cén fáth? Conas a chuaigh siad i ngleic leis na mothúcháin áirithe
sin?
● Iarr ar dhaltaí aonair comparáid a dhéanamh idir carachtair an scéil seo agus carachtair
an úrscéil atá á léamh acu faoi láthair mar léitheoireacht phearsanta.
● Pléigh an stór focal a mbaineann an t‑údar úsáid as le cur síos a dhéanamh ar charachtar
áirithe nó ar a chuid mothúchán. Cuir cuid den téacs ar an scáileán agus bunaigh
mioncheacht air. Dírigh aird na ndaltaí go háirithe ar na haidiachtaí nó ar na frásaí
aidiachtúla. Iarr ar na daltaí liosta de na haidiachtaí a d’úsáid an t‑údar sa sliocht seo a
scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Iarr orthu siúd atá in ann chuige abairtí
a chumadh ina n‑úsáidfidh siad cuid de na haidiachtaí sin.
● Pléigh stíl scríbhneoireachta an údair: rithim agus luas na cainte, na focail a úsáideann
sé (An bhfuil siad comónta nó neamhghnách? An bhfuil siad fada nó gairid?), an cineál
abairte a úsáideann sé (An bhfuil siad fada nó gairid nó an bhfuil meascán den dá
shaghas ann?).
● Iarr ar na daltaí, agus iad ag obair ina mbeirteanna, gnéithe ar leith den ghramadach –
focail ina bhfuil cnuaschonsan ar leith, fréamhacha nó deirí focal, patrúin litrithe, etc.,
atá pléite cheana nó atá á bplé sa rang faoi láthair a aimsiú agus a scríobh. D’fhéadfá
teorainn ama a chur leis seo chun comórtas a dhéanamh de.
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Seisiún 4
Pléigh ar tharla sa chuid sin den scéal a léadh i Seisiún 3.
Pléigh an fhorbairt atá ag teacht ar an scéal anois ó thaobh plota agus forbairt carachtar de. An
bhfuil léargas nua á fháil againn anois ar thréithe carachtar ar leith? Ar chuir an fhorbairt sin
iontas ar na daltaí? Cén fáth?
Pléigh mar a chuidíonn an phoncaíocht leis an léitheoir brí a bhaint as téacs. Pléigh an tábhacht
a bhaineann leis an bponcaíocht nuair a bhíonn duine ag léamh os ard do lucht éisteachta.
Pléigh an tábhacht a bhaineann le téacs a léamh ar luas agus ar rithim nádúrtha na cainte.
Athléigh sliocht ó thús an leabhair gan an phoncaíocht, an luas ná an tuin chainte a bheith
ceart. Cad a thug na daltaí faoi deara? Pléigh na deacrachtaí tuisceana a thagann chun cinn nuair
a thugtar neamhaird ar na cúrsaí sin.
Dáil na leabhair. Roghnaigh an chéad sliocht eile le léamh. Roghnaigh cúpla dalta agus mínigh
dóibh gur mhaith leat go léifidís an sliocht seo os ard ach go mbeidh deis acu é a chleachtadh
le chéile roimh ré. Tabhair neart ama dóibh don chleachtadh.
Iarr ar an ngrúpa / an rang an téacs a léamh go ciúin a fhad is atá na daltaí atá roghnaithe á
léamh os ard. Iarr orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann
siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad nó ar fhocal nó ar nath atá spéisiúil ar bhealach
éigin.
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar a bhfuil díreach léite. Iarr orthu a thuar
cad a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal.

G NÍOMHAÍOCHTAÍ B REISE
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin ag brath
ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á léamh:
● Iarr ar an ngrúpa / an rang ceisteanna faoin sliocht atá díreach léite a chur ar na daltaí
a bhí ag léamh os ard, e.g. ‘Cén fáth, dar leat, a ndúirt / a ndearna …(ainm) …(rud /
gníomh)?’ ‘Cén chuid den scéal is fearr leat?’ ‘Cé acu carachtar is fearr leat agus cén fáth?’
‘An dóigh leat go raibh an ceart ag …(ainm) é sin a rá / a dhéanamh?’ ‘I do thuairimse,
an é / í …(ainm) nó… (ainm) an duine is macánta / is cróga / is …(aidiacht) acu?’ Má
tá deacracht leis na ceisteanna ó thaobh cruinnis de bunaigh mioncheacht orthu níos
déanaí.
● Pléigh constaicí nó deacrachtaí a bhí le sárú ag carachtair an scéil go dtí seo. Iarr ar na
daltaí na giotaí a léiríonn an ghné seo a aimsiú sa leabhar. An aontaíonn na daltaí leis an
tslí a ndeachaigh na carachtair i ngleic leis na constaicí? Céard a dhéanfaidís féin
dá mbeidís sa chás céanna?
● Pléigh téama an scéil.
(Nóta: Is é an téama an príomhrud ar a bhfuil an scéal bunaithe. Bíonn cúpla téama
i bhformhór na scéalta.)
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●

●

●

Pléigh ainmfhocail. Iarr ar na daltaí liosta de na hainmfhocail spéisiúla sa sliocht
atá díreach léite a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Fiosraigh na
cúiseanna a dtaitníonn na hainmfhocail áirithe sin leo.
Mínigh do na daltaí go mbíonn focal eile i ndiaidh an ainmfhocail uaireanta chun breis
eolais a thabhairt dúinn faoin ainmfhocal. Iarr orthu samplaí d’aidiachtaí den chineál
sin a aimsiú sa téacs atá díreach léite. Roinn an rang ina ghrúpaí chun abairtí a bhfuil ar
a laghad trí aidiacht iontu a aimsiú sna caibidlí atá léite go dtí seo. Pléigh na haidiachtaí
sin.
Roghnaigh giota den téacs atá léite ina bhfuil samplaí de ghnéithe den ghramadach a
mbíonn deacracht ar leith ag na daltaí leo, e.g. an chopail, an modh coinníollach, agus
bunaigh mioncheacht orthu.
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Seisiún 5 ar aghaidh
Lean leis na seisiúin léitheoireachta go dtí go mbeidh an t‑úrscéal ar fad léite. Úsáid an cur
chuige céanna i Seisiún 5 agus sna seisiúin a leanfaidh é, agus a d’úsáid tú i Seisiúin 1‑4.
Cinntigh gan an cur chuige ceannann céanna a úsáid i ngach seisiún, e.g. i gcuid de na seisiúin
léadh an múinteoir an téacs os ard don rang (mar a bhí i Seisiún 1). I gcuid eile acu bíodh an
múinteoir agus an rang ag léamh an téacs os íseal (mar a bhí i Seisiún 3). I gcásanna eile léadh
daltaí a bheidh roghnaithe roimh ré an téacs os ard don rang (mar a bhí i Seisiún 4).
Ag deireadh gach seisiúin iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar a bhfuil
díreach léite. Iarr orthu a thuar cad a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal.

G NÍOMHAÍOCHTAÍ B REISE
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh na seisiún léitheoireachta
ó Sheisiún 5 ar aghaidh ag brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá
á léamh:
(Nóta: Tá teimpléid curtha ar fáil don mhúinteoir le húsáid i gcuid de na gníomhaíochtaí thíos,
más cuí.)
● Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh céim ar chéim ar na heachtraí atá ag tarlú sa scéal.
● Iarr ar dhaltaí aonair comparáid a dhéanamh idir eachtraí an úrscéil seo agus na
heachtraí sa leabhar atá á léamh acu mar léitheoireacht phearsanta faoi láthair.
● Pléigh príomhcharachtair an scéil agus forbairt na gcarachtar sin de réir mar atá an scéal
ag dul ar aghaidh.
● Pléigh constaicí agus deacrachtaí an scéil. An bhfuil na carachtair ag teacht ar réiteach de
réir a chéile? An bhfuil aon réiteach a mholfadh na daltaí féin? An dóigh leis na daltaí go
réiteofar an chonstaic roimh dheireadh an scéil? Céard a dhéanfaidís féin ag an bpointe
seo sa scéal dá mba iadsan duine de na carachtair a bhí ag dul i ngleic leis an gconstaic?
● Dírigh ar ghné amháin den teanga atá suntasach sa téacs atá léite, e.g. an stór focal a
dhéanann cur síos ar charachtar nó ar shuíomh. Bunaigh mioncheacht air le cabhair an
scáileáin. Iarr ar na daltaí atá ábalta chuige abairtí a chumadh bunaithe ar chuid den stór
focal sin. D’fhéadfaidís focail nó nathanna eile a lorg sa téacs a bhfuil an bhrí chéanna
leo.
● Iarr ar na daltaí abairtí, ar ceisteanna iad, a aimsiú sa téacs agus pléigh leo iad.
● Dírigh ar ghnéithe den phoncaíocht nó den ghramadach a dteastaíonn uait aird na
ndaltaí a dhíriú orthu, go háirithe gnéithe a chabhróidh leo ina gcuid scríbhneoireachta
nó a bhfuil tagairt ar leith dóibh sna ceachtanna sa leabhar seo. D’fhéadfaí, mar shampla,
díriú ar chuid d’aimsirí an bhriathair agus patrúin litrithe a aimsiú iontu, nó díriú ar an
gcopail. Cuir cuid den téacs a bhfuil samplaí díobh sin iontu ar an scáileán agus bunaigh
mioncheacht air.
● Roinn an rang ina ghrúpaí le habairtí a aimsiú a bhfuil aidiachtaí iontu. Pléigh na
haidiachtaí sin. An bhfuil moltaí ar bith ag na daltaí faoi aidiachtaí eile a d’fhéadfadh
an t‑údar a úsáid ina n‑áit?
● Iarr ar na daltaí nathanna cainte a bheadh úsáideach acu féin agus iad i mbun comhrá a
roghnú as an leabhar. Scríobh cuid acu ar chairt agus cuir ar taispeáint sa seomra ranga í.
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Nuair atá an t-úrscéal léite
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo, ag brath ar chaighdeán an ranga / an
ghrúpa agus ar an úrscéal atá léite:
● Fiosraigh na cúiseanna ar thaitin nó nár thaitin an t‑úrscéal leis na daltaí. Iarr orthu an
teimpléad ‘Léirmheas ar úrscéal’ a líonadh.
● Iarr ar dhaltaí a bhain taitneamh as an leabhar, litir nó teachtaireacht ríomhphoist
mholtach a scríobh chuig an údar / na foilsitheoirí. Úsáid an ríomhaire chuige seo.
● Pléigh téama an úrscéil. Ar spreag sé na daltaí ar aon bhealach? Pléigh aon eachtra nó
constaic ina saol féin a thug an scéal seo chun cuimhne dóibh.
● Ar chuir téama an scéil seo leabhar eile atá léite / á léamh acu, i nGaeilge nó i dteanga
eile, i gcuimhne do na daltaí? Iarr orthu comparáid a dhéanamh idir an dá leabhar.
● I gcás scoileanna Gaeltachta, dírigh ar na difríochtaí atá idir an Ghaeilge atá san úrscéal
agus Gaeilge an cheantair. Roghnaigh sliocht as an leabhar le cur ar an scáileán. Iarr ar
na daltaí ciorcal a chur thart ar aon fhocal / nath a bhfuil a mhalairt le fáil i nGaeilge an
cheantair. Ansin scríobh na leaganacha malartacha ina n‑áit agus tabhair deis do na daltaí
an téacs leasaithe a léamh os ard. D’fhéadfaí úsáid a bhaint as an teimpléad ‘Focail agus
nathanna’ don obair seo.
● Pléigh deireadh an scéil. Ar chuir deireadh an scéil iontas ar na daltaí nó an raibh sé
soiléir dóibh agus iad ag léamh céard a tharlódh ar deireadh? Má bhí an deireadh
oibrithe amach acu roimh ré cad iad na leideanna a d’aimsigh siad? Iarr ar na daltaí
an teimpléad ‘Deireadh scéil’ a líonadh. An bhféadfaidís féin deireadh níos fearr a
chumadh? Iarr ar dhaltaí a bhfuil moltaí eile acu maidir le deireadh an scéil, an deireadh
nua a scríobh agus é a léamh don ghrúpa / don rang. Pléigh na difríochtaí idir na deirí
éagsúla.
● Bunaigh ‘blag’ ranga ar an ríomhaire. Iarr ar na daltaí ceisteanna faoin leabhar atá léite a
chur sa bhlag chun go bhfreagróidh daltaí eile iad mar obair bhaile nó mar obair ranga.
Ceartaídís obair a chéile.
● Pléigh tréithe fisiciúla agus pearsanta phríomhcharachtair an úrscéil. Iarr ar na daltaí an
teimpléad ‘Cur síos ar charachtair’ a líonadh.
● Roghnaigh daltaí a ligfidh orthu gur iriseoirí iad atá ag déanamh agallamh raidió nó
teilifíse le carachtair sa scéal. Tabhair am dóibh na ceisteanna a réiteach roimh ré agus
leag béim ar chruinneas na teanga. Roghnaigh daltaí eile leis na ceisteanna a fhreagairt
agus déan na hagallaimh a thaifeadadh. Bunaigh mioncheacht ar na botúin / na
deacrachtaí comónta teanga a bhí acu.
● Roinn na daltaí ina mbeirteanna le sceitse nó dráma a chumadh bunaithe ar chomhrá
a tharla idir a rogha beirt charachtar sa scéal. Déan iad a fhístaifeadadh.
● Roinn na daltaí ina mbeirteanna nó ina ngrúpaí le hachoimre ar an scéal iomlán a
dhéanamh i bhfoirm greannáin nó stiallchartúin. Iarr orthu a gcuid oibre a mhaisiú.
D’fhéadfaidís an ríomhaire a úsáid chuige sin. Cuir an obair chríochnaithe ar taispeáint
sa leabharlann scoile / ranga.
● Iarr ar na daltaí oibriú ina mbeirteanna chun blurba nó léirmheas ar an leabhar a
scríobh. Nuair atá eagarthóireacht agus athdhréachtú déanta air, cuiridís ina bhfillteán
scríbhneoireachta é. Má léiríonn na daltaí spéis sa léirmheastóireacht d’fhéadfaí
teagmháil a dhéanamh le foilsitheoirí nó le hirisí a bhíonn ag déileáil le leabhair i nGaeilge
chun go scríobhfadh na daltaí léirmheasanna dóibh ar leabhair nuafhoilsithe do pháistí.
10L
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Iarr ar gach dalta suíomh nó eachtra amháin sa scéal a roghnú agus pictiúr a tharraingt
a léireodh é. Déan colláis as na pictiúir. Cuir ar taispeáint sa seomra ranga iad chomh
maith le teideal an leabhair, ainm an údair, etc.
Iarr ar gach dalta carachtar amháin a roghnú agus cuntas a scríobh mar a scríobhfadh an
duine sin é, ag cur síos ar na smaointe agus ar na mothúcháin a bhí ag an gcarachtar ag
deireadh an scéil. D’fhéadfaidís é a scríobh i bhfoirm dialainne más mian leo. Nuair atá
eagarthóireacht agus athscríobh déanta air, cuiridís ina bhfillteán scríbhneoireachta é.
Pléigh tréithe na gcarachtar sa scéal. Déan liosta de na tréithe pearsanta éagsúla atá
léirithe sa leabhar. An dóigh leis na daltaí gur drochthréithe nó dea‑thréithe iad? Iarr
orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuairim.
Taispeáin ‘mapa’ de scéal éigin atá ar eolas go maith ag na daltaí. Pléigh an mapa leo. Iarr
orthu a mapa féin den úrscéal atá díreach léite a dhearadh. Is féidir leo é seo a úsáid agus
an scéal a athinsint.
Meall na daltaí chun na focail, na habairtí nó na frásaí is fearr leo sa scéal a phlé leis an
ngrúpa / leis an rang.
Pléigh tábhacht na poncaíochta. Roghnaigh sliocht oiriúnach as an leabhar le cur ar an
scáileán. Pléigh an úsáid a bhaineann an t‑údar as gnéithe ar leith den phoncaíocht sa
sliocht atá roghnaithe. Dírigh aird na ndaltaí go háirithe ar ghnéithe a mbíonn deacracht
acu féin leo ina gcuid scríbhneoireachta.
Pléigh aon léargas a thugann an t‑úrscéal ar shaol nó ar dhearcadh saoil an údair.
Roghnaigh grúpa chun ceisteanna a chumadh bunaithe ar an scéal. Úsáid na ceisteanna
le haghaidh chomórtas ‘Tráth na gCeist’. Cinntigh cruinneas na gceisteanna.
Má spreag téama an scéil, nó fothéama ann, fiosracht na ndaltaí cabhraigh leo an
t‑idirlíon a úsáid chun teacht ar bhreis eolais faoin téama sin.
Má spreag téama an scéil, nó fothéama ann, féith na cruthaitheachta sna daltaí
d’fhéadfaidís dán a scríobh air.
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Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
Is éard atá anseo ná cur chuige amháin a d’fhéadfaí a úsáid agus grinnstaidéar á dhéanamh
ar sheánra na filíochta i Rang a Cúig. Glactar leis, dar ndóigh, go ndéanfaidh an múinteoir na
moltaí atá anseo a mhúnlú agus a chur in oiriúint dá rang féin. Moltar go mbeadh ceardlann
filíochta mar seo ar siúl i rith na bliana ar bhonn rialta. Tá gníomhaíochtaí éagsúla luaite sa
treoir seo a chabhróidh leis na daltaí tuiscint níos fearr a fháil ar sheánra na filíochta agus
tabhairt faoi fhilíocht a scríobh iad féin.
Tá tábhacht ar leith leis an bhfilíocht ó thaobh forbairt aeistéitiúil agus shamhlaíoch
an pháiste de. Baineann fiú an páiste is óige taitneamh as fuaimeanna, tuin, rithim agus
imeartas focal na filíochta. I dtagairt do mhúineadh na filíochta in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge
– Treoirlínte do Mhúinteoirí (1999) deirtear gur ‘gníomhaíocht éisteachta thar aon rud eile í an
éisteacht le filíocht’. Úsáideann an file stór focal áirithe chun íomhánna agus mothúcháin a chur
in iúl. Nuair a thugtar deis rialta do pháistí éisteacht le filíocht tosaíonn siad, tar éis tamaill, ar
stór focal den chineál céanna a úsáid ina gcuid scríbhneoireachta féin.
Moltar go mbeadh áit lárnach ag an bhfilíocht sa seomra ranga. D’fhéadfadh ‘cúinne filíochta’ a
bheith ann ina mbeadh taispeántas de dhánta na bpáistí – dánta arna gcumadh agus arna maisiú
ag na daltaí i rith na bliana – chomh maith le dánta a chum filí eile agus a thaitin leis na daltaí.
Moltar freisin ‘ionad éisteachta’ a bheith sa seomra ranga áit a mbeadh deis ag na daltaí éisteacht
le filíocht á léamh os ard. D’fhéadfaí ábhar le comhlachtaí foilsitheoireachta a úsáid nó ábhar
arna thaifeadadh ag an múinteoir nó ag na daltaí féin.
Chun go mbeadh toradh fiúntach ar na ceardlanna filíochta caithfear a chinntiú go mbeidh
teacht ag an múinteoir féin agus ag na daltaí ar stór leathan filíochta de bhreis ar a bhfuil ar
fáil mar chuid de chúrsa Séideán Sí. Moltar go mbeadh réimse leathan d’fhoilseacháin filíochta
sa seomra ranga. Ba cheart go mbeadh duanairí agus dlúthdhioscaí ann, chomh maith le
bailiúcháin filíochta curtha le chéile ag an múinteoir agus ag na daltaí féin.
Ba chóir go mbeadh éagsúlacht filíochta ann agus go mbeadh fáil ar dhánta de gach saghas, e.g.
dánta a bhfuil rím iontu, dánta a bhfuil athrá iontu, gníomhamhráin, amhráin saothair, tréanna,
seanfhocail, tomhais, agallaimh bheirte, lúibíní, ceapóga, casfhocail (rabhlóga), saorvéarsaíocht,
scéalta dréimire, rainn le haghaidh cluichí, rainn comhairimh, luimnigh, tús línte, dánta
nuachumtha, dánta a insíonn scéal, dánta greannmhara, haiku, dánta crutha, dánta liosta agus
dánta cúiglíneacha.
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C USPÓIRÍ G INEARÁLTA
Ba cheart go gcuirfeadh na ceardlanna filíochta ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as a bheith ag éisteacht le filíocht á léamh;
● léamh na filíochta a chothú mar nós saoil;
● tuiscint a fhorbairt ar sheánra na filíochta;
● a chumas samhlaíochta agus cognaíoch a fhorbairt;
● a chumas léitheoireachta agus labhartha a fhorbairt;
● a bheith ceisteach faoin bhfilíocht a léann sé agus a thuairimí féin fúithi a nochtadh;
● a thuiscint gur gníomhaíocht chumarsáide idir an file agus an léitheoir í léamh na
filíochta agus éisteacht le filíocht;
● teacht ar eolas faoi fhilí ar leith;
● cur lena chuid eolais agus lena thuiscint ar an saol;
● taitneamh a bhaint as filíocht a chumadh.
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Seisiún 1
Roghnaigh dán a bhfuil bá agat féin leis le léamh don rang. Mínigh do na daltaí an fáth ar
roghnaigh tú an dán áirithe seo.
Pléigh teideal an dáin leo. Mura bhfuil an téama soiléir ón teideal iarr orthu a thuar céard é
téama an dáin. Má tá an téama soiléir iarr orthu a thuar céard a bheidh le rá ag an bhfile faoin
téama. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuar.
Léigh ainm an fhile. An bhfuil aon dán eile leis an bhfile seo cloiste nó léite ag na daltaí? Má tá,
pléigh téamaí na ndánta sin.
Léigh an dán go soiléir don rang le rithim nádúrtha na cainte. Cuir béim ar fhocail agus ar
fhrásaí éagsúla ionas go gcruthóidh do ghlór íomhá an dáin. Is cuid thábhachtach den phróiseas
é seo, múnlú léitheoireacht na filíochta ag an múinteoir.
Lig do na daltaí éisteacht leis an dán faoi dhó. Tar éis an dara héisteacht iarr a dtuairimí mar
gheall ar an dán. Ar thaitin sé leo nó nár thaitin? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuairim.
(Nóta: Ba chóir go dtuigfeadh na daltaí gur rud an‑phearsanta í an fhilíocht agus nach gá gurb
é an dearcadh céanna a bheadh ag aon bheirt maidir le dán ar leith.)

G NÍOMHAÍOCHTAÍ B REISE
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas ag deireadh an tseisiúin, ag
brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an dán atá i gceist:
● Pléigh príomhsmaoineamh nó téama an dáin.
● Faigh amach ar spreag an dán aon mhothúcháin sna daltaí nó ar thug sé aon eachtra ina
saol féin chun cuimhne dóibh.
● Pléigh aon eolas a thugann an dán dúinn faoi shaol an fhile nó faoina dhearcadh ar an
saol.
● Cad a mheasann na daltaí faoi thús / dheireadh an dáin? Ar mhaith leo é a athrú? Más
amhlaidh gur mhaith, iarr orthu tús / deireadh eile a chumadh don dán.
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Seisiún 2
Roghnaigh dán eile a thaitníonn leat féin. Mínigh do na daltaí an fáth ar roghnaigh tú an dán
áirithe seo.
Pléigh teideal an dáin mar a rinneadh i Seisiún 1.
Léigh an dán go soiléir don rang le rithim nádúrtha na cainte.
An aontaíonn na daltaí le do rogha? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena bhfreagra. (Féach
‘Nóta’ i Seisiún 1.)
Cuir an dán ar an scáileán agus léigh an téacs arís. Iarr ar na daltaí é a léamh go ciúin a fhad is
atá tusa á léamh os ard.
Luaigh ainm an fhile. Ar chuala na daltaí trácht ar an bhfile sin cheana? Ar chuala siad nó ar
léigh siad aon dán eile leis an bhfile? Má tá dánta eile leis i gceann de na bailiúcháin filíochta
sa seomra ranga iarr ar na daltaí féin iad a aimsiú. Pléigh na dánta agus déan comparáid idir na
dánta sin agus an dán atá díreach léite agat.

G NÍOMHAÍOCHTAÍ B REISE
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas ag deireadh an tseisiúin,
ag brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an dán atá i gceist:
● Faigh amach an raibh aon rud áirithe sa dán a tharraing aird na ndaltaí.
● Pléigh aon fhriotal ar leith sa dán a thaitin leis na daltaí. Má bhí nathanna / focail ann
ar thug siad suntas ar leith dóibh, cláraigh iad. Iarr ar na daltaí na nathanna is fearr leo
a roghnú le scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta.
● Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt a léireodh príomhsmaoineamh an dáin.
● Pléigh stíl agus rithim an dáin.
● Pléigh tús agus deireadh an dáin.
● Déan comparáid ó thaobh téama de idir an dán sin agus an dán a chuala siad i Seisiún 1.
● Déan comparáid ó thaobh stíle de idir an dán sin agus an dán a chuala siad i Seisiún 1.
● Déan comparáid ó thaobh comhdhéanaimh de (uimhir línte / véarsaí) idir an dán sin
agus an dán a chuala siad i Seisiún 1.
● Pioc amach focail áirithe as an dán agus spreag na daltaí chun focail eile a bhfuil an
bhrí chéanna leo a chur ina n‑áit. (Tá tábhacht ar leith leis an ngníomhaíocht sin do na
cainteoirí dúchais sna Gaeltachtaí.)
● Cabhraigh leis na daltaí tuilleadh eolais a bhailiú faoin bhfile.
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Seisiún 3
(Nóta: D’fhéadfaí roinnt laethanta a chaitheamh leis seo.)
Iarr ar na daltaí dánta atá cloiste nó foghlamtha acu agus a thaitin leo a thabhairt chun cuimhne
agus giota díobh a aithris. Tabhair dóthain ama dóibh chuige sin. Lig dóibh iad a aimsiú i
leabhair más gá. Faigh amach an chúis ar thaitin na dánta áirithe sin leis na daltaí.
An bhfuil dán ar leith a luaitear go minic i measc rogha na ndaltaí? Tarraing a n‑aird air seo.
Cláraigh ainmneacha na ndánta is deise leis na daltaí ar chairt ranga.
Taispeáin bailiúcháin filíochta ranganna 2, 3, 4 agus 5 Séideán Sí do na daltaí. Léigh teidil na
ndánta atá iontu. Cé na dánta is mó a thaitin leo? Lig do dhaltaí aonair a rogha dán a léamh
os ard as na leabhair seo.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun ‘Duanaire Pearsanta’ a chur le chéile sna seachtainí atá
amach rompu. Chun tús a chur leis an Duanaire Pearsanta léifidh siad lear mór dánta. Ansin
scríobhfaidh siad na dánta is fearr a thaitníonn leo isteach sa Duanaire Pearsanta.
Pléigh an leagan amach, an ealaín, etc., sna duanairí filíochta éagsúla atá sa rang. Cabhraigh
leis na daltaí leathanaigh a cheangal le chéile chun Duanaire Pearsanta a dhéanamh dóibh féin.
Fág an clúdach agus an chéad dá leathanach folamh. Cuirfidh siad teideal, tiomnú agus clár sna
leathanaigh seo níos déanaí.
Tabhair cóipeanna de na dánta a léigh tú os ard sna seisiúin roimhe seo do na daltaí. Cuir
cóipeanna den ábhar as cúrsa Séideán Sí ar fáil dóibh, chomh maith le duanairí agus bailiúcháin
filíochta fheiliúnacha eile.
Tabhair neart ama do na daltaí cuid de na dánta atá sna leabhair agus ar na bileoga a léamh agus
taitneamh a bhaint astu. Lig dóibh iad a phlé.
Ag deireadh an tseisiúin léitheoireachta mínigh dóibh go gcaithfidh siad dhá dhán a thaitníonn
go mór leo a roghnú as a bhfuil léite acu. Déanfaidh siad iad a chóipeáil go néata isteach ina
nDuanaire Pearsanta. Iarr orthu dhá dhán atá éagsúil ó thaobh stíle, etc., de a roghnú.
Iarr ar dhaltaí aonair na cúiseanna ar roghnaigh siad dánta ar leith a phlé leis an rang. Iarr orthu
a fháil amach ar roghnaigh aon dalta eile na dánta céanna.
Iarr ar na daltaí clúdach oiriúnach a dhearadh dá nDuanaire Pearsanta. Caithfidh siad teideal a
chumadh don Duanaire Pearsanta freisin. Pléigh teidil oiriúnacha. Scríobhadh gach dalta teideal
an Duanaire Phearsanta, chomh maith lena ainm, go healaíonta ar an gclúdach. Spreag na daltaí
chun áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin.
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G NÍOMHAÍOCHTAÍ B REISE
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas ag deireadh an tseisiúin,
ag brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar na dánta atá i gceist:
● Iarr ar na daltaí cúpla abairt a scríobh ar an ngné a thaitníonn leo de na dánta atá
roghnaithe acu don Duanaire Pearsanta.
● Iarr ar na daltaí aon fhriotal ar leith a thaitin leo sna dánta atá roghnaithe acu a phlé
leis an rang.
● Iarr ar na daltaí na príomhchosúlachtaí / príomhdhifríochtaí idir an dá dhán atá
roghnaithe acu a phlé lena bpáirtí.
● Iarr ar na daltaí aon rud spéisiúil atá tugtha faoi deara acu maidir le tús / deireadh na
ndánta atá roghnaithe acu a phlé leis an rang.
● An dóigh leis na daltaí go bhféadfaí gluaiseachtaí nó fuaimeanna éifeachtacha a chur le
cuid de na dánta atá roghnaithe acu? An bhféadfaí ceol oiriúnach a chur leo? Féachaigí
le teacht ar chomhréiteach maidir leis na dánta is fearr a d’oirfeadh dó seo. Roinn na
daltaí ina ngrúpaí chun gluaiseachtaí, fuaimeanna nó ceol a chur le dánta ar leith. Déan
iad a thaifeadadh agus úsáid á baint agat as áiseanna ilmheán an ranga. Cuir an t‑ábhar
taifeadta san ‘ionad éisteachta’ le gur féidir leis na daltaí éisteacht leis.
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Seisiún 4
(Nóta: D’fhéadfaí roinnt laethanta a chaitheamh leis seo.)
Léigh roinnt dánta a thaitníonn leat féin os ard don rang in imeacht cúpla lá. Cinntigh go
dtugtar deis do na daltaí éisteacht le cineálacha éagsúla filíochta (féach leathanach 13L).
Léigh gach dán faoi dhó.
D’fhéadfá, tar éis an dara léamh, an dán a chur ar an scáileán agus mioncheacht a bhunú ar
ghnéithe ar leith de, e.g. rím an dáin, focail / nathanna ar leith, réimsí den ghramadach nó
den phoncaíocht atá suntasach sa dán. D’fhéadfaí mioncheacht a dhéanamh le grúpa beag ar
ghnéithe den ghramadach nó den litriú atá suntasach sa dán agus a mbíonn deacracht acu leo
ina gcuid scríbhneoireachta. Dírigh aird na ndaltaí freisin ar aon athrá, uaim, samhlacha nó
meafair atá sa dán.
Déan cóipeanna den dán. Roinn na daltaí ina mbeirteanna chun a dtuairimí ina leith a phlé.
D’fhéadfaidís an stíl, an téama, an stór focal, an rithim, etc., a phlé. Ag tús na hoibre sin, cuir ar
a súile dóibh go bhfuil sé de cheart ag gach dalta a thuairimí féin a bheith aige. Iarr orthu nóta
a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath atá
spéisiúil ar bhealach éigin.
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Seisiún 5
(Nóta: D’fhéadfaí roinnt laethanta a chaitheamh leis seo.)
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad féin chun tuilleadh dánta a léamh anois. Tabhair cóipeanna
do na daltaí de na dánta ar fad a léigh tú os ard sna seisiúin roimhe seo. Cuir cóipeanna de na
bailiúcháin filíochta as cúrsa Séideán Sí ar fáil, chomh maith le duanairí agus bailiúcháin filíochta
fheiliúnacha eile.
Tabhair neart ama do na daltaí leis na dánta atá sna leabhair agus ar na bileoga a léamh agus le
taitneamh a bhaint astu. Iarr orthu iad a phlé ina ngrúpaí beaga agus liosta a dhéanamh de na
dánta ba mhó a thaitin leis an ngrúpa. D’fhéadfá cairt ranga a dhéanamh ag liostú an deich ndán
is mó a thaitin leis an rang.
Ansin iarr ar na daltaí roinnt dánta a thaitin go mór leo a roghnú. Scríobhaidís na dánta seo
isteach ina nDuanaire Pearsanta agus maisídís iad. D’fhéadfaidís an ríomhaire agus áiseanna
ilmheán an ranga a úsáid chuige seo má oireann sé sin don rang.
Iarr ar dhaltaí aonair dán atá roghnaithe acu, nó giota as, a léamh don rang. D’fhéadfadh na
daltaí eile iad a cheistiú faoin dán agus faoin gcúis ar thaitin sé leo.
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Seisiún 6
C EARDLANN

AR SCRÍOBH NA FILÍOCHTA

–

AN MÚINTEOIR MAR FHILE

Mínigh do na daltaí go bhfuil tú chun dán de do chuid féin a chumadh anois. Cinntigh go
bhfuil baint ag an dán seo ar bhealach éigin (téama, teicníocht, mothúcháin, etc.) le ceann de
na dánta a roghnaigh tú le léamh dóibh sna seisiúin roimhe seo.
Tosaigh ag scríobh do dháin ar an gclár nó ar an scáileán agus na daltaí ag féachaint ort. Mínigh
dóibh gur dréacht é seo agus go mbeidh ort eagarthóireacht a dhéanamh air níos déanaí.
Scríobh an dán go sciobtha gan an iomarca aird a thabhairt ar an litriú ná ar an bponcaíocht.
Ansin léigh os ard é agus cuid mhaith smaoinimh os ard agus athmhachnaimh á dhéanamh
agat i rith an ama. Déan athruithe agus leasuithe agus tú ‘ag caint leat féin’. Tugtar ‘múnlú ag an
múinteoir’ air seo.
Léigh do dhán os ard arís. Glac le moltaí agus le comhairle ó na daltaí. Agus tú ag smaoineamh
os ard ceistigh an stór focal a d’úsáid tú. Iarr tuairimí na ndaltaí ina leith. An bhfuil aon nath nó
focal, dar leo, a d’oirfeadh níos fearr ná na focail / nathanna a roghnaigh tusa? An bhfuil moltaí
acu maidir le gnéithe eile den dán? An bhféadfá níos mó uaime, athrá nó samhlacha a úsáid,
mar shampla? An bhfuil sé rófhoclach? Má tá, bain amach aon fhocail nach bhfuil gá leo.
Déan eagarthóireacht agus athdhréachtú ar an dán nó go mbeidh tú sásta leis. Ceartaigh an litriú
agus an phoncaíocht. Úsáid foclóir chun an litriú a sheiceáil. Athscríobh nó clóscríobh an leagan
críochnaithe. Caith neart ama leis an gcuid seo den obair chun tábhacht na heagarthóireachta
agus an athdhréachtaithe a chur ina luí ar na daltaí.
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Seisiún 7
C EARDLANN

AR SCRÍOBH NA FILÍOCHTA

–

AN DALTA MAR FHILE

(Nóta: Moltar roinnt seachtainí a chaitheamh leis seo chun go scríobhfaidh na daltaí roinnt
mhaith dánta.)
Mínigh do na daltaí go bhfuil gach duine acu chun dán dá chuid féin a chumadh anois.
Déanaidís aithris ar an gcur chuige a d’úsáid tusa agus tú ag cumadh do dháin féin. Abair leo
go bhfuil lánchead acu a rogha cineál dáin a scríobh ach gur cheart go mbeadh baint aige ar
bhealach éigin (téama, teicníocht, mothúcháin, etc.) le ceann de na dánta a roghnaigh siad le
cur isteach sa ‘Duanaire Pearsanta’. Mínigh dóibh gur féidir leo focail nó frásaí as an dán sin a
úsáid agus iad ag cumadh a ndánta féin.
Iarr ar na daltaí féin a ndánta a chumadh agus a scríobh go sciobtha gan an iomarca aird a
thabhairt ar an litriú, ar an bponcaíocht ná ar an bpeannaireacht. Mínigh dóibh go mbeidh
orthu eagarthóireacht a dhéanamh air níos déanaí mar a rinne tusa i Seisiún 6. Caithfidh
siad a bheith ceisteach faoina gcuid oibre féin mar a bhí tusa agus tú ag scríobh do dháin
féin. Cinntigh go dtuigeann na daltaí gur gá a bheith ceisteach i leith a gcuid oibre féin agus
eagarthóireacht agus athscríobh a dhéanamh. Mínigh dóibh go ndéanann gach scríbhneoir agus
gach file athmhachnamh ar a chuid oibre féin agus é ag athrú agus ag ceartú leis nó go mbíonn
sé sásta lena shaothar.
Lig do na daltaí féin téamaí a gcuid dánta a roghnú. Iarr orthu a bheith ag smaoineamh
agus ag faire amach do théamaí spéisiúla an t‑am ar fad agus nóta a bhreacadh ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta de réir mar a thagann smaointe chucu. Tiocfaidh cuid dá gcuid
smaointe chomh maith as dánta atá léite nó cloiste acu.
Iarr ar aon dalta ar mian leis é a dhán a léamh don rang ionas gur féidir léirmheas a dhéanamh
air.
Ag deireadh na ceardlainne cuireadh gach dalta an chuid is fearr dá chuid dánta, de réir a
bhreithiúnais féin, isteach ina Dhuanaire Pearsanta. Cinntigh go scríobhfaidh na daltaí an
tiomnú agus an clár ina nDuanaire Pearsanta. Iarr orthu an Duanaire Pearsanta a mhaisiú. Spreag
na daltaí chun áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin.
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Seisiún 8
D UANAIRE R ANGA

A CHUR LE CHÉILE

(Nóta: Tógfaidh sé seo roinnt laethanta.)
Iarr ar gach dalta an dán is fearr a scríobh sé le linn na ceardlainne, de réir a bhreithiúnais féin,
a roghnú lena chur i gcló i nDuanaire Ranga. Má tá deacracht ag daltaí áirithe rogha
a dhéanamh d’fhéadfadh an rang cabhrú leo.
Roinn an rang ina ghrúpaí beaga. Iarr ar na grúpaí na dánta atá scríofa acu a phlé agus, más gá,
tabhair moltaí dóibh a chabhróidh lena gcuid eagarthóireachta. Siúil timpeall agus éist leis an
bplé idir na grúpaí agus cuir comhairle ar na grúpaí, más gá.
Iarr ar gach dalta dréacht nua dá dhán féin a scríobh, más gá, agus moltaí na ndaltaí eile a chur
i bhfeidhm sa dréacht nua. Déanadh gach dalta eagarthóireacht ar a dhán féin go dtí go mbeidh
sé ullamh lena chur i gcló. Ansin scríobhadh sé an dán ar leathanach sa pheannaireacht is fearr
atá aige nó clóscríobhadh sé é. Beidh a ainm le scríobh air agus beidh sé le maisiú chomh
maith. Moltar áiseanna ilmheán an ranga a úsáid don mhaisiú.
Má tá roinnt dánta bunaithe ar théamaí ar leith d’fhéadfaí iad a chur le chéile sa Duanaire faoi
theidil na dtéamaí sin, e.g. an aimsir, ainmhithe, etc. Ceangail leathanaigh le chéile chun an
Duanaire Ranga a dhéanamh. Fág an clúdach agus an chéad dá leathanach folamh. Beidh ar na
daltaí tiomnú agus clár a chur ar na leathanaigh sin.
Roghnaigh grúpa chun an clúdach tosaigh a dhearadh agus ‘Duanaire Ranga’ a scríobh go
healaíonta mar theideal air. Faoin teideal ‘Údar’ scríobhaidís ‘Rang …, Scoil …’.
Roghnaigh grúpa eile chun an clúdach cúil a dhearadh agus an blurba a scríobh, agus grúpa eile
chun an tiomnú agus an clár a scríobh.
Greamaigh dánta na ndaltaí sa Duanaire Ranga agus cuir an clúdach air. Cuir an Duanaire Ranga
ar taispeáint sa seomra ranga / i leabharlann na scoile. D’fhéadfadh na daltaí dánta a léamh as an
duanaire do dhaltaí eile na scoile ag an tionól nó d’fhéadfaidís cuairt a thabhairt ar dhaltaí i rang
eile agus a gcuid dánta a léamh dóibh.
Roghnaigh dánta as an Duanaire Ranga a d’fheilfeadh don chórvéarsaíocht. Is féidir le dalta
aonair cuid de na línte a léamh agus le grúpaí cuid eile acu a léamh. Is féidir leis na glórtha a
bheith ard nó íseal, tapa nó mall ag brath ar an téama, ar mhothúcháin, etc. Moltar tuairimí na
ndaltaí a fháil chun an dán a chur in oiriúint don chórvéarsaíocht.
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Teimpléid Rang 5
1. Scéal a phleanáil
2. Mo stór litrithe féin 1
3. Mo stór litrithe féin 2
4. Staidéar ar fhocail aonair
5. Focail agus nathanna
6. Siombailí eagarthóireachta
7.

Féinmheasúnú ar chruinneas sa scríbhneoireacht

8. Deireadh scéil
9.

Cuntas ar mo chuid scríbhneoireachta

10. Léirmheas ar dhán
11. Léirmheas ar ghearrscéal
12. Léirmheas ar úrscéal
13. Léirmheas ar bheathaisnéis
14. Léirmheas ar leabhar eolais
15. Dhá dhán a chur i gcomparáid
16. Cur síos ar charachtair
17. Cuntas ar mo chuid léitheoireachta
18. Ceistneoir faoin léitheoireacht phearsanta

Scéal a phleanáil
An príomhcharachtar

Carachtair eile

Áit nó áiteanna

Sa lá inniu nó san am atá thart?

Príomheachtraí an scéil san ord ina dtarlaíonn siad

Deireadh an scéil

Dáta

Mo stór litrithe féin
Focail spéisiúla ar tháinig mé orthu inniu

Caithfidh mé a bheith cúramach faoi litriú na bhfocal seo!

Mo stór litrithe féin

t
s
u
g
r
f
h
e
v
i
q
d
j
c
k
p
wx yz
l
o
m
b
n
a
Focail dar tús

Focail dar tús

Focail dar tús

Focail dar tús

Staidéar ar fhocail aonair

Scríobh dhá fhocal nua a d’aimsigh tú le linn duit a bheith ag léamh.

Focal 1
Scríobh an focal nua anseo.
Ceapaim go gciallaíonn sé

Anois aimsigh an focal i d’fhoclóir.
Is í an bhrí atá leis an bhfocal, dar leis an bhfoclóir

Cuir an focal in abairt.

Focal 2
Scríobh an focal nua anseo.
Ceapaim go gciallaíonn sé

Anois aimsigh an focal i d’fhoclóir.
Is í an bhrí atá leis an bhfocal, dar leis an bhfoclóir

Cuir an focal in abairt.

Focail agus nathanna
Bíonn cúpla bealach ann go minic leis an rud céanna a rá.
Féach na samplaí seo.
An focal / nath

Focal / nath eile a bhfuil an bhrí chéanna leis

breathnaigh

amharc, féach

a chóir an tí

in aice leis an teach, i ngar don teach

le báiní

ar buile, ar an daoraí

Anois scríobh samplaí de do chuid féin.
An focal / nath

Focal / nath eile a bhfuil an bhrí chéanna leis

Siombailí Eagarthóireachta

Baineann eagarthóirí úsáid as na siombailí seo thíos le botúin a
cheartú. Tugann na siombailí eolas don scríbhneoir maidir leis na
hathruithe is gá dóibh a dhéanamh.
An tsiombail

An bhrí atá léi

Conas í a úsáid

Úsáid ceannlitir.

ní maith liomsa an clár sin.

Fág spás idir dhá fhocal.

Nímaith liomsa an clár sin.

Cuir rud isteach.

Bain rud amach.

liomsa
Ní maith an clár sin.
á
Ní maith liomsa an clar sin.
Ní ní maith liomsa an clár sin.
Ní maith liomsa ar an clár sin.

Ná húsáid ceannlitir.

Ní maith liomsa an Clár sin.

Cuir isteach lán stad.

Ní maith liomsa an clár sin

Obair duitse

An féidir leat sé bhotún a aimsiú san alt seo thíos? Úsáid na siombailí
eagarthóireachta leis na botúin a cheartú.
Ba chóir dúinn athchúrsáil a dhéanamh ar an oiread dramhaíola agus féidir linn. mura
ndéanaimid athchúrsáil ar ar dhramhaíl caithfear í a chur go dtí láithreán líonta talún
Níl na láithreáin líonta talún gomaith don timpeallacht agus tá costas mór ag baint leo.
Tá an athchúrsáil saor in aisce agus ní Thógann sé mórán ama í a dhéanamh.

Cuimhnigh na siombailí seo a úsáid as seo amach agus tú ag
déanamh eagarthóireachta ar do chuid scríbhneoireachta.

Féinmheasúnú ar chruinneas sa scríbhneoireacht

Déan scrúdú ar chúpla píosa scríbhneoireachta atá i d’fhillteán
scríbhneoireachta agat. Líon isteach an t-eolas thíos ansin.
Nuair a bhím ag scríobh ní bhíonn mórán deacrachta agam

Nuair a bhím ag scríobh bíonn roinnt deacrachtaí agam

Maidir leis an litriú, seo focail a mbíonn deacracht agam leo go minic.
An litriú ceart ar an bhfocal

3

An litriú a bhí agamsa

7

Anois scrúdaigh na focail sin ar deacair duit iad a litriú. An féidir leat
cuimhneamh ar chleas a chuirfeadh an litriú ceart i gcuimhne duit
agus tú á scríobh an chéad uair eile?

Deireadh Scéil
Teideal an scéil
An foilsitheoir
Údar an scéil
An t-ealaíontóir

Déan cur síos ar ar tharla i ndeireadh an scéil.

An é seo an deireadh a raibh tú ag súil leis?
Is é

Ní hé

Anois cum deireadh nua don scéal seo.

Teideal

Seánra scríbhneoireachta

An dáta a chríochnaigh mé é

Cuntas ar mo chuid scríbhneoireachta
Mo mheas air



Léirmheas ar dhán
Teideal an dáin
Ainm an fhile

Seo pictiúr a shamhlaím agus mé ag léamh an dáin seo.

Thaitin an dán seo liom mar

Seo na línte ba mhó a thaitin liom.

Léirmheas ar ghearrscéal
Teideal an ghearrscéil
An t-údar

An foilsitheoir
An t-ealaíontóir

Mar a thosaigh an scéal

Mo mheas ar thús an scéil

Na príomheachtraí i lár an scéil

Mo mheas ar lár an scéil

Mar a chríochnaigh an scéal

Mo mheas ar dheireadh an scéil

Léirmheas ar úrscéal
Teideal an úrscéil
An t-údar

An foilsitheoir
An t-ealaíontóir

Mar a thosaigh an scéal

Mo mheas ar thús an scéil

Na príomheachtraí i lár an scéil

Mo mheas ar lár an scéil

Mar a chríochnaigh an scéal

Mo mheas ar dheireadh an scéil

Léirmheas ar bheathaisnéis
Teideal na beathaisnéise
Údar na beathaisnéise
An foilsitheoir
Cén duine atá i gceist sa bheathaisnéis?

Tabhair roinnt fíricí pearsanta faoin duine seo.

Scríobh faoi na heachtraí is tábhachtaí, dar leatsa, a tharla i saol
an duine seo.

Cad iad na rudaí atá le foghlaim againn maidir leis an saol ón duine seo?

An bhfuil meas agat ar an duine seo? Tabhair fáth le do fhreagra.

Léirmheas ar leabhar eolais
Teideal an leabhair
Údar nó údair
An foilsitheoir
Ábhar an leabhair

Fíricí a bhí ar eolas agam cheana féin.

Fíricí a d’fhoghlaim mé nach raibh ar eolas agam cheana féin.

Rudaí a thaitin liom faoin leabhar seo.

Rudaí nár thaitin liom faoin leabhar seo.

Dhá dhán a chur i gcomparáid
Dán 1

Dán 2

Teideal an dáin

Teideal an dáin

Ainm an fhile

Ainm an fhile

Rudaí a thaitin liom faoin dán seo

Rudaí a thaitin liom faoin dán seo

Rudaí nár thaitin liom faoin dán seo

Rudaí nár thaitin liom faoin dán seo

Is fearr liom an dán
de bharr

ná an dán

Tréithe pearsanta

Tréithe pearsanta

Dá bhféadfá casadh le duine amháin acu seo cé acu a phiocfá? Tabhair fáth le do fhreagra.

Tréithe fisiciúla

Tréithe fisiciúla

Carachtar 2
Ainm an charachtair

Carachtar 1

An t-údar

Ainm an charachtair

Teideal an leabhair

Cur síos ar charachtair

Tréithe pearsanta

Tréithe fisiciúla

Ainm an charachtair

Carachtar 3

An foilsitheoir

Dáta

Teideal an leabhair

Údar

Ealaíontóir

Cuntas ar mo chuid léitheoireachta
Foilsitheoir



Mo mheas air

Ceistneoir faoin léitheoireacht phearsanta
Ainm

Dáta

Léigh na ráitis agus cuir 3 sa bhosca cuí.
1.

Léim mar chaitheamh aimsire sa bhaile
a. Gach lá
b. Cúpla uair sa tseachtain
c. Anois agus arís

2. Nuair a thaitníonn leabhar liom
a. Insím do mo chairde faoi
b. Insím do mo thuismitheoirí faoi
c. Ní labhraím faoi
3. Tá mo chaighdeán léitheoireachta
a. Ar fheabhas
b. Maith go leor
c. Le feabhsú
4. Agus mé ag léamh creidim go bhfoghlaimím
a. A lán rudaí spéisiúla
b. Roinnt rudaí
c. Beagán
5. Má bhíonn an aimsir go dona is í an léitheoireacht mo rogha caitheamh aimsire
a. De ghnáth
b. Anois agus arís
c. Ní roghnaím an léitheoireacht

Cé mhéad ‘a’ a fuair tú?

Cé mhéad ‘b’ a fuair tú?

Cé mhéad ‘c’ a fuair tú?

Má fuair tú ‘a’ den chuid is mó,
is an-léitheoir go deo tú!
Má fuair tú ‘b’ den chuid is mó,
is maith an léitheoir tú.
Má fuair tú ‘c’ den chuid is mó,
coinnigh ort agus tiocfaidh feabhas ort!

b

a

c

AINM:

Eiseamláirí Rang a Ceathair
S A B H AI L E – PE ATAÍ

C EACHT 1
1. Déarfainn [Shílfinn / Mheasfainn] / Ní déarfainn [Ní shílfinn / Ní mheasfainn] go mbeidh
tuismitheoirí Dhoireann sásta [toilteanach] peata a fháil di mar [toisc / cionn is] gur maith
leo féin peataí / mar [toisc / cionn is] nach maith leo féin peataí / mar [toisc / cionn is]
nach mbíonn aon duine [duine ar bith] sa teach [sa tigh] i gcaitheamh [i rith] an lae /
mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna a luann na daltaí).
2. Gheall Doireann dá tuismitheoirí go ndéanfadh sí … / go mbeathódh sí [go mbéarfadh
sí a c(h)uid] … / go dtabharfadh [go mbéarfadh] sí …. / Gheall mé [Gheallas] do mo
thuismitheoirí go ndéanfainn … / go dtabharfainn … / go …(briathar eile) ….

C EACHT 2
1. …(saghas peata) atá agamsa / againne. …(ainm) an t-ainm atá air / uirthi. Mé féin /
Mo mháthair / M’athair / Mo dheartháir / Mo dheirfiúr / …(duine eile) (is mó) a thugann
[a thugas] aire dó / di. Bíonn orm [Caithim] / Bíonn orainn [Caithimid / Caitheann muid] é /
í a bheathú [bia a thabhairt dó / di] / a ní / a thabhairt amach ag siúl / a thabhairt chuig
an tréidlia [go dtí an tréidlia / go dtí an dtréidlia] / a thraenáil / a …(dualgas eile) uair / cúpla uair
sa lá [sa ló] / sa tseachtain / sa bhliain, etc.
2. Sin rud uafásach [rud an-ghránna / drochrud] le déanamh. [Is uafásach an rud é sin le déanamh.]
Ní chreidim [Is deacair a chreidiúint] go ndéanfadh aon duine [duine ar bith] a leithéid (sin)
de rud (uafásach [gránna]).
Ní dhéanfainnse a leithéid (sin) de rud go deo [choíche / riamh / go brách]. [Ní chuimhneoinn ar
a leithéid de rud a dhéanamh.]
Duine gan trua gan trócaire [Duine (le croí) crua / Duine cruachroíoch / Duine fuarchroíoch]
a dhéanfadh rud mar (é) sin.
Bhrisfeadh a leithéid sin de scéal [scéalta mar sin] do chroí.
Cuireann scéalta mar sin as dom [Cuireann scéalta mar sin isteach orm / Goilleann scéalta mar sin orm],
etc.

1

Eiseamláirí Rang a Ceathair

C EACHT 3
1. Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige] a ndúirt [go ndúirt / ar dhúirt / gur dhúirt?] …(ainm)
go / gur … / nach / nár …. Mar [Toisc / Cionn is] …(cúis).
Cá bhfuair [Cén áit a fuair / Cá háit a fuair] …(ainm) an coileán? I / Istigh i / Sa [Insa] /
San [Insan] / Ar / Ó / Ón …(áit / duine).
Cé [Cén duine / Cé acu (duine)] a dúirt …(nath ar leith)? …(ainm).
Cad [Céard / Cad é] a dúirt …(ainm) nuair a dúirt …(ainm eile) …(an rud a dúirt an duine eile)?

C EACHT 4
1. Cén sórt [saghas / cineál] peata atá agat? …(saghas peata).
Cé is mó a thugann aire dó / di? Mise / …(ainm).
An peata fireann nó baineann atá agat? Ceann fireann / baineann.
Ainmnigh dhá rud a itheann do pheata go minic. …(sórt bia) agus …(sórt bia eile).
An gá do pheata a thabhairt chuig an tréidlia [go dtí an tréidlia / go dtí an dtréidlia]?
Is gá / Ní gá.
An amuigh nó istigh a chodlaíonn do pheata? Amuigh / Istigh.
An tú féin a bheathaíonn é / í [a thugann bia dó / di]? Is mé / Ní mé / Beathaím é /
í [Tugaim bia dó / di] anois is arís [uaireanta / amanta / fo-uair (fánach) / scaití].
An dtugann tú do pheata ag siúl? Tugaim / Ní thugaim / Ní gá é / í a thabhairt ag siúl.
Dá bhféadfá peata eile a bheith agat [a fháil] cén sórt [saghas / cineál] ainmhí
ba mhaith [a thaitneodh] leat? …(saghas peata).
2. …(saghas peata) atá ag …(ainm dalta). Is é féin / í féin / a m(h)áthair / a (h)athair /
a d(h)eartháir / a d(h)eirfiúr (is mó) a thugann aire dó / di. Is peata fireann / baineann
é / í. [Peata fireann / baineann is ea é / í.] Itheann peata …(ainm dalta) …(sórt bia). Is gá / Ní gá é
/ í a thabhairt chuig [go dtí] an tréidlia. Codlaíonn sé / sí amuigh / istigh. Is é / í …(ainm
dalta) / Is é / í …(duine eile) a bheathaíonn é / í. Is é / í …(ainm dalta) / Is é / í …(duine eile)
a thugann amach ag siúl é / í. Dá bhféadfadh …(ainm dalta) peata eile a bheith aige /
aici [a fháil] b’fhearr leis / léi …(saghas peata) ná aon rud [rud ar bith] eile.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag cur na gceisteanna:

C EACHT 5
Nathanna úsáideacha as an scéal agus as an sceitse le roghnú ag an múinteoir:
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AN S CO I L – AT H CH Ú RS ÁI L

C EACHT 1
1. D’úsáidfinn é sin / é seo chun [le] … a dhéanamh.
Chuirfinn … isteach ann (arís).
Líonfainn é le ….
Ghearrfainn an barr / an bun / …(giota éigin eile den earra) de [as] / Bhainfinn an barr /
an bun / …(giota éigin eile den earra) de [as] / D’fhillfinn an barr / an bun / …(giota éigin eile
den earra) agus dhéanfainn … as [de] / …(moltaí eile atá ag na daltaí).
2. Sa ghrúpa seo againne [Inár ngrúpana] dúirt …(ainm dalta) go bhféadfaí …(an moladh a rinne an
dalta sin).
Ba dheacair [Bhí sé deacair] / B’fhurasta [Bhí sé furasta / Bhí sé éasca] cuimhneamh [smaoineamh]
ar (aon) rud / rudaí a d’fhéadfaí a dhéanamh leis an / as an …(earra ar leith), etc.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun plé:

C EACHT 2
1. Déanaimid [Déanann muid] / Ní dhéanaimid [Ní dhéanann muid] / Déantar / Ní dhéantar
athchúrsáil sa scoil [ar scoil] / sa bhaile [ag baile] anois is arís [corruair / fo-uair / scaití] /
go (mion) minic / go rialta / i gcónaí [de shíor (is de ghnáth)] ar pháipéar / ar ghloine /
ar chairtchlár / ar ábhar plaisteach / ar ábhair a théann ar an gcarn múirín [ar an charn
múirín] / ar éadaí [ar éadach] / ar bhatairí [ar chadhnraí] / ar dhúch / ar fhóin phóca, etc.
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C EACHT 3
1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag imirt an chluiche,
e.g:
An …(bunuimhir) bhosca bruscair atá ar an tsráid? Is ea / Ní hea.
An …(bunuimhir) channa atá ar an talamh [ar an dtalamh]? Is ea / Ní hea.
An …(uimhir phearsanta) páistí atá ag spraoi [ag déanamh cuideachta / ag imirt] i gclós na scoile? Is
ea / Ní hea.
An buachaill / cailín atá ag caitheamh rud éigin thar bhalla [thar fhalla] na scoile? Is ea /
Ní hea.
An … atá á chaitheamh ag an mbuachaill / ag an gcailín? Is ea / Ní hea.
Ceisteanna agus freagraí eile de réir riachtanais na ndaltaí:

2. Nach mór an náire é go gcaitheann daoine bruscar [dramhaíl] / …(ábhar eile) anseo is
ansiúd / ar fud na háite. / Nach mór an náire é go …(gníomh eile a bhaineann le truailliú). Níl
aon ghátar [aon ghá / gnoithe ar bith / aon chall] leis nuair atá na háiseanna curtha ar fáil / …
(cúiseanna eile).

C EACHT 4
1. Ná bí caifeach [caiteach] is ní bheidh tú gann.
2. (Is) mise …(ainm). Táim [Tá mé] i Rang a Ceathair i …(ainm na scoile). Creidim [Sílim]
go bhfuil an-iarracht / nach bhfuil mórán iarrachta á dhéanamh ag an scoil seo againne
[ag ár scoilne] méid an bhruscair a laghdú agus ábhar a athúsáid agus a athchúrsáil.
…(samplaí dá bhfuil ag tarlú sa scoil). Táim [Tá mé] / Nílim [Níl mé] bródúil [mórálach / mórtasach]
as an scoil dá bharr [dá thairbhe] seo, etc.

C EACHT 5
1. Déarfainn [Tá mé den bharúil / Táim ag déanamh amach / Deinim amach] go mbainfidh /
nach mbainfidh [go bhfaighidh / nach bhfaighidh / go ngnóthóidh / nach ngnóthóidh] …(ainm scoile)
an brat glas mar [toisc / cionn is] …(cúis).
Níl tuairim na ngrást [aon tuairim faoin spéir / tuairim dá laghad / barúil ar bith] agam
an bhfaighidh nó nach bhfaighidh …(ainm scoile) é.
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2. D’fhéadfaidís [Thiocfadh leo] … a athchúrsáil / a athúsáid / a chur [a chaitheamh] sa bhosca
bruscair [sa mbosca bruscair] / a chur ar an gcarn múirín [ar an charn múirín] / a thabhairt
abhaile [chun an bhaile] leo, etc.
Ní fhéadfaidís [Ní thiocfadh leo] níos mó [a thuilleadh] / dada eile [tada eile / aon cheo eile / faic eile
/ aon ní eile] a dhéanamh.
3. Bhí / Ní raibh an ceart agamsa / agatsa / ag …(ainm).
Bhí / Ní raibh an ceart agam mar gheall ar [faoi] …(ainm scoile).
Is maith a bhí a fhios agamsa [Bhí a fhios agamsa go maith] go mbainfeadh / nach mbainfeadh
[go bhfaigheadh / nach bhfaigheadh / go ngnóthódh / nach ngnóthódh] …(ainm scoile) an brat glas.
B’fhurasta a aithint [B’fhuirist a dhéanamh amach / Bheadh a fhios agat go maith] go bhfaigheadh /
nach bhfaigheadh …(ainm scoile) an brat glas, etc.
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AN TEILIFÍS

C EACHT 1
1. Bíonn mo mháthair / m’athair / …(ainm) ag clamhsán [ag gearán / ag sciolladh orm /
ag tabhairt amach dom / ag scamhailéireacht] faoi [toisc / de bhrí / cionn is / as siocair] go mbím ag
caitheamh [go gcaithim] barraíocht [an iomarca] ama ag féachaint [ag faire / ag amharc /
ag breathnú / ag coimhéad] ar an teilifís [ar an dteilifís]. Ní deir [Ní deireann / Ní dheireann] aon
duine [duine ar bith] faic [dada / aon cheo / aon ní / a shúil bheo / a dhath beo] liomsa mar gheall
air [ina thaobh / fá dtaobh de / faoi].
2. Ag magadh (fúm) atá tú!
3. Ní mar a chéile na héadaí [Ní hionann an t-éadach] a bhíodh orthu an uair sin agus a bhíonn
orainne. / Ní raibh an troscán [an trioc] mar an gcéanna. / …(difríochtaí eile).

C EACHT 2
1. Bheadh an ceann / an fógra atá agaibhse / ag grúpa …(ainm / uimhir) níos fearr /
níos greannmhaire / níos drámata [níos drámatúla] / níos foirfe, dar linne, dá ndéarfadh
sibh / dá ndéarfaidís [dá ndéarfadh siad] / dá gcuirfeadh sibh / dá gcuirfidís [dá gcuirfeadh siad]
…(rud amháin) in áit …(rud eile). B’fhéidir gur cheart daoibh [Céard faoi / Cad faoi] … a rá /
a dhéanamh / a chur leis chomh maith [fosta / freisin].
2. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag cumadh na
bhfógraí:

C EACHT 3
1. Bím féin [Bímse] agus …(ainm) de shíor (is de ghnáth) [síoraí seasta / i gcónaí / i dtólamh]
ag argóint [tarraingthe amach ar a chéile / ag bruíon / ag argáil / ag titim amach / in árach a chéile /
in adharca a chéile] mar gheall ar an teilifís [mar gheall ar an dteilifís / faoin teilifís / fá dtaobh den
teilifís]. / Bím féin agus …(ainm) ag argóint [tarraingthe amach ar a chéile / ag bruíon / ag argáil /
ag titim amach / in árach a chéile / in adharca a chéile] anois is arís / go (mion) minic mar gheall
ar an teilifís [ar an dteilifís].
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2. Bheifeása / Bheinnse an-mhaith i bpáirt [iontach maith ag déanamh pháirt] Pháiste A [Leanbh A]
/ …(páirt eile).
Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige] nach ndéanann tú féin é, (mar sin)?
Bheinnse níos fearr sa pháirt sin ná mar a bheifeása / ná mar a bheadh …(ainm)!
Thabharfainnse [Bhéarfainnse] mo dhá shúil [rud ar bith] páirt [ar pháirt] an duine fásta /
Pháiste A [Leanbh A] / Pháiste B [Leanbh B] a bheith agam / a fháil.
Caithfimid teacht ar réiteach [ar shocrú] nó beimid anseo go maidin.
Is é an dá mhar a chéile agamsa [domsa / liomsa] / Is ionann is an cás domsa cén pháirt [cé
acu páirt] a bheidh agam.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun aisteoireachta:

C EACHT 4
1. Ar cheannaigh / An raibh / An bhfaca / Ar fhéach [Ar bhreathnaigh / Ar amharc] /
An bhfuair / Ar chuimhnigh / Ar smaoinigh / Ar chuir / Ar thaitin / Ar chríochnaigh
/ Ar fhoghlaim / Ar lig / Ar tharla / Ar bhain / Ar thug / …(ceist le cumadh ag na daltaí a
bhaineann le cúrsaí teilifíse)?

C EACHT 5
1. Creidimse gur maith ann an teilifís. [Creidim féin gur rud maith an teilifís.] / Ní dóigh liomsa
[Níl mé féin ag déanamh] gur rud maith an teilifís. Is é an fáth [Is í an chúis / Is é an taobh] a [go]
gcreidim é sin ná …(cúis).
Thiocfainn / Ní thiocfainn [Aontaím / Ní aontaím / D’aontóinnse / Ní aontóinnse] leis an méid
[leis an mhéid] atá ráite ag …(ainm) mar gheall ar …. Is é an fáth [Is í an chúis / Is é an taobh]
a [go] ndeirim é sin ná …(cúis).
Is féidir liomsa [Táimse ábalta / Thig liomsa / Táimse in ann] smaoineamh [cuimhneamh] ar
bhuntáistí / ar mhíbhuntáistí eile. / Ní féidir liomsa [Nílimse ábalta / Ní thig liomsa /
Nílimse in ann] smaoineamh [cuimhneamh] ar (aon) bhuntáistí / ar (aon) mhíbhuntáistí eile.
A mhúinteoir, an bhféadfainnse [an dtig liomsa] rud éigin [inteacht / eicínt] a rá, más é do
thoil é [le do thoil]?
A mhúinteoir, ní bhfuair mise [ní bhfuaireas-sa] seans [deis] (ar) aon rud [faic / aon cheo /
a dhath / aon ní] a rá fós [go fóill]!
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ÓC ÁIDÍ S PEI S I ALTA 1 – AN NO L L AI G

C EACHT 1
1. Faigh / Dathaigh / Doirt / Cuimil [Smear] / Lig / Gearr / Croch / Tabhair / …(briathar sa
mhodh ordaitheach) ….
2. Fuair mé [Fuaireas] / Dhathaigh mé [Dhathaíos] / Dhoirt mé [Dhoirteas] /
Chuimil mé [Chuimilíos / Smear mé / Smearas] / Lig mé [Ligeas] / Ghearr mé [Ghearras] /
Chroch mé [Chrochas] / Thug mé [Thugas] / …(briathar san aimsir chaite) ….
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AN PH I CT I Ú RL AN N

C EACHT 1
1. Téimse chuig an bpictiúrlann [go dtí an phictiúrlann / go dtí an bpictiúrlann] uair sa tseachtain
(ar a laghad) / uair sa mhí (ar a laghad) / uair sa ráithe (ar a laghad) / anois is arís
[corruair].
Ní théimse chuig an bpictiúrlann [go dtí an phictiúrlann / go dtí an bpictiúrlann] ach uair sa
chéad [uair sa gcéad / uair fuar fánach / corruair fánach] mar [toisc / cionn is] go bhfuil sé ródhaor
[róchostasach] / mar [toisc / cionn is] go bhfuil sí i bhfad uaim / …(cúis).
2. Tá go leor [mórán / an-chuid / cuid mhaith / an-lear] / Níl mórán [puinn / a lán] scannáin uafáis
/ scannáin ghrá / scannáin buachaillí bó / …(cineál scannáin) feicthe agamsa.
B’fhearr liom …(cineál scannáin) ná …(cineál eile scannáin) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3. A dhiabhail! [Hurú! / D’anam don diucs!] Is fearr (é) seo ná scannán ar bith / … ar bith!
[Is fearr é seo ná aon scannán / aon …!]

C EACHT 2
1. Tharla rud an-chosúil leis sin [Thit rud mar (é) sin amach / D’éirigh rud mar sin] domsa uair
amháin nuair a …(cur síos ar eachtra a tharla). / Níor tharla a leithéid (sin) (de rud)
[Níor thit faic mar sin amach] domsa riamh, buíochas (mór) le Dia (na Glóire).
2. A Mhúinteoir! [A Mháistreás!] Tá Daid [Daidí / Deaide] tar éis [i ndiaidh] rud éigin [inteacht /
eicínt] a rá ansin a thaispeánann nach mó ná sásta atá sé [nach bhfuil sé sásta ná leathshásta /
go bhfuil sé iontach míshásta].

9

Eiseamláirí Rang a Ceathair

C EACHT 3
1. Taitníonn …(cineál scannáin) go mór [thar cionn / go hiontach / thar barr] liomsa [Is breá liomsa …
(cineál scannáin)] mar [toisc / cionn is] go bhfuil an-spéis [an-suim / suim mhór] agam i / in /
sa / san … / mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna eile).
Ní thaitníonn …(cineál scannáin) beag ná mór [ar chor ar bith / in aon chor] liom [Ní maith liom
…(cineál scannáin)] mar [toisc / cionn is] go mbíonn mo chroí i mo bhéal agam agus mé ag
féachaint [ag breathnú / ag amharc] orthu / mar [toisc / cionn is] nach maith liom foréigean
/ mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad leadránach / mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad
ródheacair a dhéanamh amach [a leanúint / a leanstan] / mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad
róleanbaí [rópháistiúil] / mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad ró-…(aidiachtaí eile) /
mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna eile).
2. A …(ainm), arbh fhearr leatsa dul [a ghabháil] chuig [go dtí] scannán faoi(n) …(ábhar) nó
chuig [go dtí] scannán faoi(n) …(ábhar eile)?
B’fhearr liom go mór is go fada [B’fhearr liom i bhfad Éireann] dul [a ghabháil] chuig [go dtí]
…(cineál scannáin).
3. Dúirt …(ainm) gurbh fhearr leis / léi dul [a ghabháil] chuig [go dtí] …(cineál scannáin) ná
chuig [go dtí] …(cineál eile scannáin).
4. Tá ainm in airde [ainm amuigh / clú agus cáil] ar an scannán sin agus a chúis aige [agus fáth
maith leis] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
Tá ainm in airde [ainm amuigh / clú agus cáil] ar an scannán sin ach ní thuigim (beo [in aon
chor / ar chor ar bith]) cad ina thaobh [cén fáth / cad chuige] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
Bhí an chuid [an pháirt] sin a raibh [go raibh] …(an rud a bhí ag tarlú) /
inar tharla …(eachtra) an-leadránach / an-ghreannmhar / an-truamhéalach /
an-chorraitheach / an-fhadálach / an-…(aidiachtaí eile).

C EACHT 4
1. Is / Ní ormsa / ortsa / oraibhse / orthusan a bhí an milleán [an locht] go /
gur …(eachtra a tharla).
Is / Ní d’aon ghnó [d’aon turas / d’aon ghnoithe / ceann ar aghaidh] a rinne mé [a dheineas] / tú /
sé / sí / sibh / siad é.
Ní théann aon stop [stad] ort / air / uirthi / oraibh / orthu [Ní stadann tú / sé / sí / sibh /
siad] ach ag achrann / ag bruíon / ag brú / ag …(gníomh). [Bíonn tú / sé / sí / sibh / siad
síoraí seasta [de shíor (is de ghnáth)] ag achrann / ag bruíon / ag brú / ag …(gníomh).]
Tá tú sa tslí [sa bhealach / sa mbealach / sa chosán] orm / air / uirthi / orainn / orthu.
Fág an tslí [an bealach]. [Amach as mo chosán leat. / Gabh amach as an mbealach.]
Coinnigh / Druid isteach.
Tóg (go) bog é. [Déan go réidh. / Glac ar do shuaimhneas é.]
Seachain [Coimhéad] tú féin / Seachnaígí [Coimhéadaigí] sibh féin ansin.
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2. Tá aithreachas [brón / aiféala] orm. [Tá mé buartha.] Níor cheart dom é sin a bheith ráite
agam [a rá] leat / a bheith déanta agam [a dhéanamh] ort. Maith go leor, croithfimid lámh
agus beimid mór le chéile arís.
Is cuid den saol an maithiúnas.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun drámaíochta:

C EACHT 5
1. Is é / Is í seo [Seo é / Seo í] …(ainm an aisteora). Is Éireannach / …(náisiúnach eile) é / í.
Ba é / í …(ainm an aisteora) an príomhcharachtar sa scannán …(ainm an scannáin). / Bhí páirt
bheag / mhór aige / aici sa scannán …(ainm an scannáin). Bhuaigh / Níor bhuaigh sé / sí
gradam …(ainm an ghradaim) [Bhain / Níor bhain sé / sí gradam …(ainm an ghradaim)] don scannán
…(ainm an scannáin).
2. An fear / bean atá ann? Is ea / Ní hea.
An Éireannach / …(náisiúnach eile) é / í? Is ea / Ní hea.
An raibh sé / sí sa scannán …(ainm an scannáin)? Bhí / Ní raibh / Níl mé cinnte [Nílim
siúráilte / Ní fheadar] / Níl a fhios agam [Diabhal an bhfeadar / Diabhal an bhfuil fhios agam].
Ar bhfuil aon ghradam buaite [bainte] aige / aici? Tá / Níl / Ní fhéadfainn a rá.
…(ceisteanna eile).
Gabh mo leithscéal ach níor chuala mé [níor chuala] tú an uair sin. An ndéarfá arís (dom)
é, más é do thoil é [le do thoil]?
3. An cuimhin [An cuimhneach] leat aon scannán [scannán ar bith] a fheiceáil [a fheiscint] le déanaí
[le tamall anuas / ar na mallaibh] a raibh [go raibh] páirt ag …(ainm aisteora) ann? Is cuimhin – an
scannán …(ainm an scannáin) / Ní cuimhin. Ní fhéadfainn a rá [Ní fheadar] mar [toisc /
cionn is] nach n-aithním é / í / an t-aisteoir sin in aon chor [mar nach bhfuil (aon) aithne agam
air / uirthi / ar an aisteoir sin] / mar [toisc / cionn is] …(cúis eile).
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ÓC ÁIDÍ SPE ISI ALTA 2 – L Á F H É I L E B RÍ DE

C EACHT 2
1. Dúirt …(ainm) leis na cailíní [Dúirt …(ainm) leis na girseacha / D’inis …(ainm) do na cailíní]
go bhfuil nós a bhaineann le … acu i / in / sa / san …(tír). Dúirt sí leo [D’inis sí dóibh]
go …(cur síos ar an nós).

C EACHT 3
1. Bheifeása an-mhaith (ar fad [go deo]) chuig an gclárú, a Mháire / a …(ainm).
An dóigh leat é? [An ndéarfá é? / An bhfuil tú ag déanamh?] / Ní bheinn ná é! [Ní bheinn ná rud! /
Ní bheinn, muis!] / Nach ndéanfá féin é!
2. An dóigh libh go n-oibreodh nós A / B / C sa scoil seo againne? D’oibreodh /
Ní oibreodh.
An dóigh libh go n-éireodh le nós A / B / C sa scoil seo againne? D’éireodh /
Ní éireodh.
An bhfuilimid ar fad [An bhfuil muid uilig] ar aon fhocal [ar aon aigne / ar aon intinn] gurb é nós
A / B / C is fearr a d’oibreodh / a d’éireodh leis? Táimid / Nílimid.
Is é an peaca [Is é an trua é / Is mór an trua] nach bhféadfaimis [nach dtig linn] nós A / B / C
a chur ar siúl mar [toisc / cionn is] …(cúis).
D’oibreodh an ceann sin (amach) go maith ach gur deacair luachair [feagacha] / giolcach
/ …(ábhar eile) a fháil anseo timpeall [thart anseo].
Ní déarfainn [Ní shílfinn / Ní dóigh liom / Ní cheapfainn] go mbeadh an príomhoide róshásta
leis an gceann [leis an cheann] sin mar [toisc / cionn is] go mbeadh sé ina raic (ar fad)
[mar go mbeadh sé achrannach] / mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3. Cheap [Shíl] an grúpa seo againne go bhféadfaí [go dtiocfadh linn] / nach bhféadfaí
[nach dtiocfadh linn] nós A / B / C a chur ar siúl [a chur a ghabháil / a chur ar bun] / nach beadh
an príomhoide róshásta le nós A / B / C mar [toisc / cionn is] …(cúis).

C EACHT 4
1. Cén chaoi a bhfuil tú [Conas atá tú / Cad é mar atá tú], a …(ainm)? Go maith, slán a bheas tú.
[Go maith, go raibh maith agat.]
…(ainm) a thugtar [atá] ormsa. Cad a thugtar [atá] ortsa? …(ainm).
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2. Tá go leor [cuid mhaith / cuid mhór / mórán / a lán] / Níl mórán eolais agamsa mar gheall
ar mo sheanathair [mar gheall ar m’athair críonna / i dtaobh mo sheanathar / faoi mo Dhaideo] /
mar gheall ar mo sheanmháthair [mar gheall ar mo mháthair críonna / fá dtaobh de mo mháthair
mhór / faoi mo Mhamó]. … an t-ainm baiste / … an sloinne atá / a bhí ar mo sheanathair
/ mo sheanmháthair ar thaobh mo mháthar [mo mháthara] / ar thaobh m’athar [m’athara].
Rugadh é / í i / in / sa / san …(áit). Múinteoir / Feirmeoir / …(gairm) atá / a bhí ann /
inti […(gairm) is ea / ab ea é / í], etc.
3. Cailleadh m’athair críonna / mo mháthair chríonna [D’éag m’athair mór / mo mháthair mhór
/ Fuair mo sheanathair / mo sheanmháthair bás / D’imigh … ar shlí na fírinne] ar na mallaibh [le déanaí
/ le deireanas] / tamall ó shin / cúpla bliain ó shin / fadó riamh [i bhfad ó shin], (go ndéana
Dia) trócaire [grásta] air / uirthi / ar a (h)anam dílis [beannacht dílis Dé lena (h)anam].

C EACHT 5
1. Níl sé ach ceathrú / fiche / leathuair tar éis [i ndiaidh] a naoi fós [go fóill].
Nílimid [Níl muid] ach ceathrú uaire / fiche nóiméad [fiche bomaite] / leathuair (an chloig)
déanach [mall / deireanach].
Cheapamar [Mheasamar / Shíleamar / Shíl muid] nach raibh sé ach leathuair tar éis [i ndiaidh]
a hocht / …(am eile roimh a naoi).
Ní raibh aon tuairim faoin spéir [tuairim na ngrást / tuairim ar bith] againn go raibh sé
chomh déanach [chomh mall / chomh deireanach / chomh hantráthach] sin / seo!
Chuir …(ainm comharsan) moill orainn. [Choinnigh …(ainm comharsan) (déanach) sinn.]
Leithscéalta eile de réir mholtaí na ndaltaí:

Tá sé ceart go leor an babhta [an iarraidh / an uair] seo ach tá súil agam nach dtarlóidh sé
[nach dtitfidh sé amach] (go deo) arís.
Déan an rud a deirtear leat [a iarrtar ort] / Déanaigí an rud a deirtear libh [a iarrtar oraibh]
feasta [as seo amach / uaidh seo amach].
Bíonn leithscéal éigin [inteacht / eicínt] agat / agaibh dom / dúinn i gcónaí [i dtólamh].
Tá (sé) sin cloiste agam cheana féin [Chuala mé é sin roimhe / Chuala mé an ceann sin cheana],
a bhuachaill [a ghasúir] / a chailín [a ghirseach]!
Freagraí na dtuismitheoirí de réir mholtaí na ndaltaí:
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MÉ FÉIN

C EACHT 2
1. Bhí uaigneas an domhain orm [Mhothaíos an-uaigneach / Bhraitheas an-uaigneach / Bhí cumha orm
/ Bhíos croíbhriste] i ndiaidh mo Dhaideo / i ndiaidh mo charad / i ndiaidh an bhaile /
i ndiaidh mo mhadra [mo ghadhair] / i ndiaidh …(duine / peata / áit).
Bhí mé [Bhíos] tugtha traochta tar éis (dom) an cluiche a imirt / an obair a chríochnú /
an … a dhéanamh.
Bhí mé [Bhíos] bródúil [mórtasach / mórálach] asam féin de bharr [mar / toisc] gur éirigh liom
…(rud a dhéanamh / a bhaint amach).
Bhí mé [Bhíos] an-trína chéile nuair a chuala mé [nuair a chuala] faoin [mar gheall ar an] scéal
/ faoi …(eachtra tubaisteach) / faoin …(eachtra tubaisteach).

C EACHT 3
1. Nílim [Níl mé] cinnte [róshiúráilte] conas [cén chaoi le / cén bealach le] …(mothúchán ar leith)
a thaispeáint [a léiriú].
2. An sceitimíní [bís] / uaigneas / iontas / bród / fearg / scanradh / díomá / tuirse /
buairt [imní] / …(mothúchán) atá ort? Is ea / Ní hea.
Ní fhéadfadh aon duine [duine ar bith / dia ná duine] an mhím sin a oibriú amach.
Ní …(mothúchán) atá á thaispeáint [á léiriú] ansin agat ach …(mothúchán eile).
Tá sé sin níos cosúla le …(mothúchán) ná le …(mothúchán eile).

C EACHT 4
1. Cad mar gheall ar a rá [Céard faoina rá] gur …(rud a tharla) / go …(rud a tharla)? Sin an-phlean
[an-chuimhneamh]! / Níl brí ná dealramh [ciall na réasún] leis sin!
Ar cheart [Ar chóir] dúinn a rá gur tháinig a [an] oiread (sin) feabhais ar Dhaideo is gur
scaoileadh abhaile é lá arna mhárach / gur scaoileadh abhaile é taobh istigh [laistigh] de
chúpla lá / gur …(rud a tharla) / go …(rud a tharla)?
Nílimse róchinnte [róshiúráilte] cad [céard / cad é] a tharla [a thit amach] ansin / ina dhiaidh
sin / ar deireadh thiar thall. Cad is dóigh leatsa a tharla? [Cad is dóigh leatsa a thit amach? /
Céard a cheapann tusa a tharla?]
Ar an gcéad dul síos [Ar dtús] …(rud a tharla). Ina dhiaidh sin …(rud a tharla). Tamall ina
dhiaidh sin arís …(rud a tharla). Ar [Sa] deireadh thiar thall tháinig / níor tháinig /
ghlaoigh / níor ghlaoigh / fuair / ní bhfuair / …(briathra eile) …(duine / rud / rud a tharla).
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2. Coimirce Dé Ort.
Tabhartas na sláinte chugat.
Dé do bheatha i do shláinte.

C EACHT 5
1. Mise …(ainm). Ba mhaith liom scéal brónach a insint daoibh faoin lá [mar gheall ar an lá]
ar [gur] cailleadh mo sheanathair [m’athair críonna / mo Dhaideo] / m’athair / athair mo chéile
[faoin lá a bhfuair mo sheanathair / m’athair / athair mo chéile bás]. Bhí sé go dona tinn [an-bhreoite)
faoin am [faoin dtráth] sin ….
2. Fear / Bean íseal uasal is ea / ab ea é / í [atá / a bhí ann / inti].
Duine cneasta cineálta is ea / ab ea é / í [atá / a bhí ann / inti].
Tá / Bhí croí mór [Tá / Bhí an-chroí] aige / aici. [Dhéanfadh sé / sí aon ní (in aon chor) [rud ar bith /
aon rud] duit. / Thabharfadh sé / sí an léine dá d(h)roim duit.]
Tá / Bhí sé / sí chomh neamhurchóideach leis an leanbh / chomh macánta leis an
sagart / chomh foighneach le Iób.
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BIA

C EACHT 2
1. Bhí mé [Bhíos] ag obair liom sa chistin [sa gcistineach / sa chistineach] nuair a chonaic mé [nuair
a chonac] fear strainséartha [stróinséir] ag siúl isteach. Chuir mé [Chuireas] spéis [suim / iontas]
ann [Thógas ceann de] mar gur annamh [mar nach minic / mar gur corruair] a fheicimid [a fheiceann
muid / a tchí muid] strainséirí san áit a bhfuil mise [ina bhfuilimse] ag obair! An chéad rud eile
…(de réir an scéil). Ansin …(de réir an scéil). Tamall [Tamalt] ina dhiaidh sin …(de réir an scéil).
De réir a chéile [Tamall ina dhiaidh sin arís] …(de réir an scéil). Ar [Sa] deireadh thiar thall …
(de réir an scéil).
2. D’fhéadfadh fírinne éigin [inteacht / eicínt] / Ní fhéadfadh aon fhírinne [fírinne ar bith] a
bheith ann mar …(cúis). [D’fhéadfadh / Ní fhéadfadh sé a bheith fíor mar …(cúis).] / Níor chuala
mé [Níor chuala] scéal chomh hamaideach [chomh simplí / chomh díchéillí] leis (sin) riamh
(i mo shaol)! / Ní chreidim beag ná mór é [focal de]!

C EACHT 3
1. Bhí mé [Bhíos] lag [stiúgtha / caillte] leis an ocras. / Bhí mo bholg thiar ar mo dhroim leis
an ocras. / Bhí ocras an domhain orm. / Bhí mo theanga amuigh agam. / Bhí confadh
orm nuair a ….
2. An lá / tráthnóna / oíche áirithe seo ní raibh greim (bia) [blúire bia] ite agam ó d’éirigh
mé [ó d’éiríos] ar maidin [ní raibh greim ite agam ó mhaidin] / ó am lóin / le huaireanta an
chloig [le tamall maith] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
I / In / Sa / San / Ag …(áit) a bhí mé [a bhíos] ag an am [san am].
Cheap mé [Cheapas / Mheasas / Shíl mé] go gcaillfí den ocras [leis an] mé …(an chuid eile den
scéal).
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus an scéal á insint acu dá
chéile:
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C EACHT 4
1. Sa lá atá inniu ann is féidir [thig linn] cuisneoirí agus oighreadáin [reoiteoirí] a úsáid chun
[le] bia a choimeád [a choinneáil] úr [friseáilte].
Tá bia stánaithe agus bia tirim [triomaithe] againn nach mbíodh acu / nach mbíodh ann
fadó.
Ní fios cén feabhas [N’fheadair éinne ach an feabhas] atá tagtha [Tháinig feabhas mór] ar chórais
taistil sa tslí [sa dóigh] is [ionas / sa gcaoi is / le] gur féidir le heitleáin, longa agus leoraithe
bia a thabhairt ó áit go háit in achar an-ghearr [i dtamall an-ghairid / in am gairid] / go tapa
[go gasta / go sciobtha], etc.
2. Is maith an t-anlann an t-ocras.
3. Níl aon salann [salann ar bith] / Níl ach fíorbheagán [ábhairín an-bheag] salainn / Tá cuid
mhaith / an iomarca ar fad [an iomad ar fad / i bhfad an iomarca / i bhfad barraíocht] / an-lear
go deo [an t-uafás] salainn sa / san / i / in / ar …(sórt bia).

C EACHT 5
1. Líomóid. Sin toradh. [Toradh is ea é sin. / Toradh atá ansin.] / Scadán. Sin iasc. [Iasc is ea é sin. /
Iasc atá ansin.] / Bagún. Sin feoil. [Feoil is ea é sin. / Feoil atá ansin.]
2. An feoil / iasc / deoch / toradh / glasra é? Is ea / Ní hea.
An bhfuil dath … air? Tá / Níl.
An bhféadfá [An dtig leat] é a ól / a ithe amh? D’fhéadfá / Ní fhéadfá.
An bhfásann sé sa ghort [sa gharraí]? Fásann / Ní fhásann.
An gá é a chócaráil? Is gá / Ní gá, etc.
3. Cé acu (seo) ab fhearr leatsa don lón / don suipéar / don dinnéar [le haghaidh [fá choinne]
an lóin / le haghaidh [fá choinne] an tsuipéir / le haghaidh [fá choinne] an dinnéir] – (an) sicín [cearc /
eireog] / …(sórt bia eile) nó (an) bradán / …(sórt bia)? (An) …(sórt bia) mar tá sé [mar go bhfuil sé]
níos blasta / níos folláine / níos milse / níos …(aidiacht).
4. Dúirt …(ainm) gurbh fhearr leis / léi (féin) (an) …(sórt bia) ná (an) …(sórt bia eile).
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A N AI M S I R

C EACHT 1
1. An bhliain seo caite [Anuraidh / An bhliain seo d’imigh tharainn / An bhliain seo chuaigh thart] /
Cúpla bliain ó shin / Nuair a bhíomar [Nuair a bhí muid] i Rang a hAon / …(uair eile)
chuamar [chuaigh muid] ar thuras scoile chuig [go / go dtí] …(áit).
Bhí sé thar cionn [ar fheabhas / thar barr / go hiontach] ar fad. [Bhí sé millteanach maith.]
Ba é sin an turas scoile ab fhearr / ba mheasa a bhí againn (riamh).
An cuimhin leat [An bhfuil cuimhne agat] go ndeachamar [go ndeachaigh muid / gur chuamar] chuig
[gur chuamar go dtí] …(áit) / go ndearnamar [gur dheineamar / go rinne muid / go déan muid] …?
Nach maith is cuimhin [is cuimhneach] liom é!
Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo [riamh / a fhad is a mhairfidh [a mhaireas] mé / a choíche] air!
[Ní dhéanfad dearmad air a fhad a mhairfidh mé.]
Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom é sin ar chor ar bith [in aon chor / beag ná mór]. [Ní cuimhin
liom beag ná mór é.]
Bhí dearmad glan déanta agamsa air (sin) nó [go dtí] gur chuir tú / gur chuir …(ainm)
i gcuimhne dom é [i mo cheann é].
2. Níl an aimsir geallta ró-iontach. [Níl an dea-chuma ar an aimsir atá geallta.]

C EACHT 2
1. Braitheann sé ar an aimsir.
2. Cuireann sé isteach [Goilleann sé] (go mór) orm / orainn / Ní chuireann sé isteach ná
amach orm / orainn [Cuireann / Ní chuireann sé as dom / dúinn] nuair a chuirtear imeachtaí
ar ceal [ar athló / siar] / nuair nach ligtear amach sa chlós sinn [muid] mar [toisc / cionn is]
…(cúis).
3. Ní cheapaimse [Níl mise ag déanamh / Ní déarfainnse / Ní mheasfainnse / Ní dóigh liomsa] go raibh an
aimsir chomh dona [chomh holc] an lá sin agus gur ghá an …(imeacht) a chur ar ceal [ar athló
/ siar] mar [toisc / cionn is] …(cúis). / Cheap [Shíl] mise go raibh an ceart ar fad acu / ag …
(duine / eagraíocht) an …(imeacht) a chur ar ceal [ar athló / siar] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
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C EACHT 3
1. Céard [Cad / Cad é] a dhéanfása dá bhféadfá lá a chaitheamh in ionad eachtraíochta?
Bí siúráilte [cinnte] de go rachainn [go ngabhfainn] / nach rachainn [nach ngabhfainn] ag
dreapadóireacht / ag snámh / ag seoltóireacht / ag clársheoltóireacht / ag cadhcáil
/ ar shiúlóid sléibhe / ag rothaíocht / ag …(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …(cúis). /
B’fhéidir [Seans] go rachainn ag …(gníomhaíocht).
2. Dúirt …(ainm) go / nach rachadh [go ngabhfadh / nach ngabhfadh] sé / sí / go mb’fhéidir
go rachadh sé / sí ag …(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3. Dá mbeadh tintreach [lasracha / splancacha / soilse] agus toirneach / ceo / báisteach an-trom
[fearthainn an-trom / díle báistí] / gaoth lag [éadrom] / stoirm / sneachta / aimsir bhreá geallta
[tugtha] d’fhéadfaí / ní fhéadfaí dul [a ghabháil] ag …(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …
(cúis).

C EACHT 4
1. Bheadh (sórt) fonn orm dul [a ghabháil] ag / ar …(spórt / caitheamh aimsire).
Ní bheadh aon fhonn faoin spéir [fonn dá laghad / fonn ar bith] orm dul [a ghabháil] ag /
ar …(spórt / caitheamh aimsire) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
2. (Ach) ní chuirfeadh sé sin isteach (ná amach) [isteach a dhath riamh] ormsa. Nach mbeidh
culaith fhliuch orm / seans [deis] eile agam / …(ainm) in éineacht liom [i mo chuideachta] /
…(cúiseanna eile).

C EACHT 5
1. Cá raibh tú [Cá rabhais] ar (do chuid laethanta) saoire anuraidh / an samhradh seo caite
[an samhradh seo d’imigh tharainn / an samhradh a chuaigh thart] / …(uair eile)? In Éirinn / Sa Fhrainc
[Sa bhFrainc] / I Sasana [I Sasain] / Sa Ghearmáin / San Eilvéis / I / Sa / In / San …(áit eile).
/ D’fhanamar [D’fhan muid] ag baile [sa bhaile / sa mbaile].
2. Cén chaoi a raibh [Conas a bhí / Cad é mar a bhí] an aimsir? Bhí sé ag stealladh báistí [ag
doirteadh] / ag scalladh gréine [Bhí an ghrian ag briseadh [ag scoilteadh] na gcloch]. / Bhí stoirm
thoirní [Bhí toirneach] / ceo trom / sioc [siocán] crua / sneachta ann.
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3. Nuair a bhí …(ainm dalta) ag baile [sa bhaile] / sa Daingean / sa Fhrainc [sa bhFrainc] /
san Iodáil / i Sligeach / in Oileáin Árann thaitin / níor thaitin an aimsir leis / léi mar
bhí [mar go raibh] sé breá te / róthe / rófhuar / rófhliuch / róghaofar / rómheirbh.
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SIOPADÓIREAC H T / ÉADAÍ – A N B H AI N I S

C EACHT 1
1. Fan go gcloise [go gcloisfidh] Nóirín / …(ainm) é seo. Beidh éad / áthas [lúcháir] / díomá
/ buairt [imní] / aiféala [aithreachas / brón] / …(mothúchán eile) uirthi / air. [Nach uirthi / air
a bheidh [a bheas] an t-éad / an t-áthas [an lúcháir] / an díomá / an bhuairt [an imní] / an t-aiféala [an
t-aithreachas / an brón] / an …(mothúchán eile).]

C EACHT 2
1. Bhí siad [Bhíodar] / Bhí mé / Bhí tú / Bhí sé / Bhí sí / Bhí sibh in ainm is a bheith
[ceaptha a bheith] ina gcodladh / i mo chodladh / i do chodladh / ina c(h)odladh / in bhur
gcodladh. / Bhíomar [Bhí muid] in ainm is a bheith [ceaptha a bheith] ag obair go ciúin /
ag …(gníomh) / inár seasamh i líne / inár …(gníomh).

C EACHT 3
1. Cuir [Tarraing] hata / bróga / ribín / … ar an mbrídeog [ar an bhrídeog] / ar an bhfear
nuaphósta / ar mháthair na brídeoige / ar an ngrianghrafadóir [ar an ghrianghrafadóir] /
ar …(duine).
Tarraing [Cuir] an fear nuaphósta / an cailín coimhdeachta / crann solais / …(duine /
rud) faoi(n) / os cionn [ar bharr] / idir / os comhair [amach ar aghaidh / os coinne] / in aice
le / leis [le taobh / le hais / i ngar do] (an) …(rud / duine).
2. An [B’ea] ar thaobh na láimhe deise / na láimhe clé / [Ar thaobh na láimhe deise / na láimhe clé
ab ea] a chuirfidh mé é? Is ea / Ní hea.
An [B’ea] ceann mór nó (ceann) beag a chuirfidh mé ann [anseo]? Ceann beag / mór /
cuibheasach [réasúnta / measartha] mór.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun comhrá:

21

Eiseamláirí Rang a Ceathair

C EACHT 4
1. Cé mhéad [An mó] ceann eile atá tú ag gabháil a thriail [atá tú le triail ort / a thriailfir ort]? /
Cé mhéad [An mó] uair eile a chaithfidh mé é sin a rá leat? / Cé mhéad [An mó] uair eile
a chaithfidh tú é sin a dhéanamh? / Cé mhéad [An mó] uair eile …(gníomh).
Buíochas (mór) le Dia [do Dhia]! Cheap mé [Cheapas / Shíl mé] go gcaithfeadh muid
an lá [go dtabharfaimis an lá / go mbeas muid an lá uilig] anseo. / Cheap mé [Cheapas / Shíl mé]
nach gcríochnófá [nach mbeifeá críochnaithe] go deo. / Cheap mé [Cheapas / Shíl mé] nach
dtiocfá riamh amach [nach dtiocfá amach go deo]. / Cheap mé [Cheapas / Shíl mé] go …(gníomh) /
nach …(gníomh).

C EACHT 5
1. An é / í sin [Ab in é / í] …(ainm)? Is mé. [Is é / í.] Mise …(ainm), an cailín
coimhdeachta ar bhainis …(ainm). Ba mhaith liom gearán a dhéanamh leat. Bhí tú in
ainm is a bheith anseo ceathrú uaire an chloig / leathuair an chloig ó shin. Tá gach
duine [chuile dhuine / gach éinne / achan duine] ag éirí [ag fáil] mífhoighneach [mífhoighdeach] /
feargach / cantalach [ciotrúnta / cancrach].
Tá an-aiféala [an-aithreachas] (go deo) orm ach …(leithscéal). [Tá mé buartha ach …(leithscéal).]
2. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun rólaithrise:
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F OCLÓIRÍ
Iarrtar ar an dalta foclóir a úsáid in áiteanna éagsúla sa leabhar seo, e.g. ar leathanach 19.
Uaireanta is chun litriú a sheiceáil atá an foclóir ag teastáil agus uaireanta is chun sainmhíniú
Gaeilge a lorg ar fhocal a bhíonn sé ag teastáil. Tá roinnt focal sa leabhar seo, áfach, nach
bhfuil le fáil sna foclóirí úd atá curtha ar fáil go speisialta don bhunscoil, e.g. Foclóir 3 don aos
óg (An Gúm). I gcás na bhfocal sin ba cheart don mhúinteoir deis a thabhairt do na daltaí
úsáid a bhaint as foclóirí nár ullmhaíodh go speisialta do lucht bunscoile, e.g. An Foclóir Beag
(Gaeilge‑Gaeilge), Foclóir Uí Dhónaill (Gaeilge‑Béarla) agus www.focal.ie (foclóir téarmaíochta
ar líne).

L EATHANACH 19

L EATHANACH 20
Freagra an tomhais – D’fhéadfá, dá gcodlófá i rith an lae.
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L EATHANACH 23
Tháinig a athair isteach sa chistin agus é ag tarraingt na gcos
gcos. Chaith sé é féin
tine
isteach sa chathaoir uillinne cois na tine.
Ba bhreá liom cupán tae,’
tae ar seisean.
seisean ‘Buail
Buail air an citeal,
citeal a Choilm,
Choilm maith an
‘Ba
buachaill Táim traochta.’
traochta
buachaill.
olm rud ar a athair.
athair Bhí cuma thraochta air,
air ceart go leor,
leor a ghruaig in
Rinne Colm
chor
aimhréidh agus gan é bearrtha in aon chor.
‘Dhera
Dhera, a Dhaid,’
Dhera
Dhaid
haid,’ arsa Colm,
haid
Colm ‘beidh
beidh tú go diail a luaithe is a mhothaíonn tú
‘Dhera,
cúrán na farraige ar d’aghaidh
d’aghaidh.’
in é a deireadh a athair leis féin i gcónaí dá mbeadh tuirse air agus iad ag
Sin
dul amach ag iascach go luath ar maidin
maidin.
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L EATHANACH 45
‘A Chathail! Gabh i leith anseo go bhfeicfidh tú!’
Róise a chonaic ar dtús é.
‘Céard é anois?’ arsa Cathal agus cantal air. ‘Tá deifir abhaile ormsa!’
‘Breathnaigh air,’ arsa Róise.
Chonaic siad go raibh sé cróilí tanaí agus go raibh an chuma air nár tugadh
aon aire dó.
‘Ó, an créatúirín bocht!’ arsa Cathal.
Ní dúirt Róise rud ar bith. Chuir sí a lámh amach. Tharraing an t-asal siar.
‘Ní thrustann sé muid,’ arsa Róise.
‘Níl iontas ar bith orm,’ arsa a cara.
‘Caithfidh mé é a thabhairt abhaile,’ arsa Róise.
‘An as do mheabhair atá tú!’ arsa Cathal. ‘Ní ligfeadh do mháthair duit é a
choinneáil!’
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L EATHANACH 47
knappr
bátr
poki
bogi
marked
stóll
torskr

cnaipe
bád
póca
bogha
margadh
stól
trosc

L EATHANACH 49

L EATHANACH 56
2
t
e
é
o
4
m é a r 5c h l á r
c
u
a
s
m
s
a
7
i d i r l í o n
s
8
á
c
c h t a i r e a c h
d
i
10
f ó n
t
1

r
í
o
m
h
e a
i
r
e
6

t

9

r
í
o
m
h
p
h
o
s
t

3

L EATHANACH 62
Tugtar na briathra i dtasc 1 sa tríú pearsa uatha. Tharlódh sé, gan amhras, go n‑úsáidfeadh na
daltaí pearsana eile an bhriathair agus an saorbhriathar. Tabhair cúnamh dóibh leis an litriú de
réir mar is gá.
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L EATHANACH 64
‘Ach,
‘Ach
Ach, a Thomáis
Ach
Thomáis,’ arsa Colm
Colm, ‘ní
ní bheidh mise ábalta dul amach i m’aonar
m’aonar! Is
maith atá a fhios agat nach mbeadh aon chead agam
agam!’
Lean Tomás air ag cuimilt an mhótair le ceirt
ceirt.
‘Ach
Ach táim ag súil leis seo le fada
fada,’ arsa Colm agus creathán ina ghlór
ghlór.
‘Agus tá coinne agamsa le Nóra!’
Nóra
óra!’ arsa Tomás
óra
Tomás. ‘‘Ar
Ar aon slí
slí, nach bhfuil an
tseachtain ar fad caite agamsa amuigh ar an bhfarraige
bhfarraige. Táim bréan di faoin tráth
seo
seo!’
Chaith sé an cheirt le Colm
Colm. Rug
ug Colm uirthi agus chrústaigh sé uaidh íí.
D’iompaigh sé ar a shála go tapa agus bhailigh sé leis
leis. Níor theastaigh uaidh go
bhfeicfeadh Tomás na deora ina shúile
shúile.
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L EATHANACH 66
Is féidir breis eolais maidir le logainmneacha a fháil ar an suíomh idirlín www.logainm.ie.
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L EATHANACH 68
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L EATHANACH 75
ecclesia
crux
altare
templum
sacerdos

eaglais
cros
altóir
teampall
sagart

schola
penna
liber
scribere
littera

Is é atá á rá ag an manach: ‘Tá leabhar á scríobh agam.
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scoil
peann
leabhar
scríobh
litir

L EATHANACH 77
Bhí béim mhór ar an drámaíocht agus ar an cheol sa scoil, rud a thaitin le Mairéad.
Ghlac sí páirt i ndíospóireachtaí chomh maith agus bhuaigh sí duais náisiúnta i
gcomórtas díospóireachta.
Bhí Máire Bean Uí Bhraonáin, nó Baba mar is fearr aithne uirthi, ar dhuine
de na múinteoirí a bhí ag teagasc in Ardscoil Mhuire. Bhí aithne ag Mairéad ar
Bhaba ó bhí sí ina girseach óg mar bhíodh Baba ag seinm ar an phianó ag na
geamaireachtaí. Tá cáil ar chlann Bhaba Uí Bhraonáin anois ar fud na hÉireann agus
ar fud an domhain. Tá siad sa bhuíon cheoil chlúiteach, Clannad, agus tá iomrá mór
leitheadach ar Eithne agus ar Mháire, nó Enya agus Moya mar is fearr aithne orthu.

L EATHANACH 78
Is féidir breis eolais maidir le logainmneacha a fháil ar an suíomh idirlín www.logainm.ie.

L EATHANACH 83
Nuair a stop Cormac thosaigh na ceisteanna
ceisteanna.
Cé chomh mór is a bhí sé
sé?
An raibh Cormac cinnte gur dath bán a bhí air seachas donn nó liath
liath?
Cárbh as a dtáinig sé
sé?
An
n bhfaca Cormac cá ndeachaigh sé
sé?
Ba iad na ceisteanna deireanacha seo na ceisteanna ba thábhachtaí gan dabht
dabht, ach,
ach
faraor, ní raibh freagra ar bith ag Cormac orthu
faraor
orthu.
‘Beidh
Beidh orainn labhairt leis an Draoi faoi seo,’
seo arsa Diarmaid
iarmaid Dubh leis tar
tamaill ‘Ainmhí
‘Ainmhí cumhachtach is ea an Torc Bán sin atá feicthe agat.
agat Mar sin de
éis tamaill.
caithfear an Draoi a chur ar an eolas
eolas.’
‘Ach
Ach cén fáth a gcaithfimid labhairt leis an Draoi
Draoi?’ arsa Cormac.
Cormac
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