CÚRSA

COMHTHÁITE
GAEILGE
LEABHAR

AN

OIDE D

Baile Átha Cliath

Baile Átha Cliath

Baile Átha Cliath

An chéad eagrán 2006
© An Roinn Oideachais agus Eolaíochta / Foras na Gaeilge, 2006
ISBN 978-1-85791-641-6
Gach ceart ar cosaint. Ní ceadmhach aon chuid den fhoilseachán seo a atáirgeadh, a chur i gcomhad athfhála,
ná a tharchur ar aon mhodh ná slí, bíodh sin leictreonach, meicniúil, bunaithe ar fhótachóipeáil,
ar thaifeadadh nó eile, gan cead a fháil roimh ré ón bhfoilsitheoir.
Baineann an saothar seo le scéim Dhearthóirí Áiseanna Teagaisc na Roinne Oideachais agus Eolaíochta
atá ann chun áiseanna Gaeilge a sholáthar do na bunscoileanna Gaeltachta agus do na bunscoileanna
lán-Ghaeilge.

Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge a scríobh
Dearadh agus leagan amach: Designit
Obair ealaíne: Christine Warner, Martin Fagan, Peter Donnelly, Steve Simpson, The Cartoon Saloon
Future Print a chlóbhuail in Éirinn

Tá na foilsitheoirí buíoch de Lárionad Uí Dhuilearga do Bhéaloideas na hÉireann as cead a thabhairt an
grianghraf ar phictiúrchárta 1 a atáirgeadh.
Tugtar aitheantas do na foinsí seo a leanas ina bhfuarthas cuid de na dánta agus na hamhráin sa leabhar seo.
Rabhlaí Rabhlaí (An tAonad Forbartha Curaclaim, Coláiste Mhuire gan Smál / Oidhreacht Chorca Dhuibhne,
1998)
‘Mo Liathróidín Donn’ (leathanach 18)
Cniogaide Cnagaide le N. J. A. Williams (An Clóchomhar)
‘Mo Bháidín’ (leathanach 27)
Gairdín an tSonais le Brian Ó Baoill (An Gúm, 1998)
‘Bearnaí Beach’ le Brian Ó Baoill (leathanach 28)
Cniogaide Cnagaide le N. J. A. Williams (An Clóchomhar)
‘Tá bean bheag amuigh anseo’ (leathanach 32)
Cúrsaí Nua Gaeilge na Bunscoile: Moltaí agus Ábhar Samplach. Imleabhar 1: Rang 3 – Rang 6
(Institiúid Teangeolaíochta Éireann, 1996)
‘Teilifís’ le hÉamon Ó Riordáin (leathanach 100)
Tá na foilsitheoirí buíoch d’Éamonn Ó Tuathail as cead a thabhairt na dánta seo a leanas a atáirgeadh:
‘Sméara Dubha’ (leathanach 34)
‘Beacha’ (leathanach 44)
‘Féasta Oíche Shamhna’ (leathanach 60)
‘Stoirm’ (leathanach 89)
Níor éirigh linn áfach, teagmháil a dhéanamh le daoine a bhfuil cóipcheart acu ar chuid den ábhar atá sa
leabhar seo. Más mian le haon duine acu seo teagmháil a dhéanamh linn ina thaobh, beidh na foilsitheoirí
lántoilteanach socruithe cuí a dhéanamh.

An Gúm, 24-27 Sráid Fhreidric Thuaidh, Baile Átha Cliath 1

Clár
Leathanach

1.

Brollach

2.

Admhálacha

vii

3.

Réamhrá

ix

4.

Ceachtanna
Caitheamh Aimsire

v

1

An Aimsir – An Fómhar

28

Ócáidí Speisialta 1 – An tSamhain

55

Mé Féin

68

Ócáidí Speisialta 2 – An Nollaig / An Aimsir

82

An Teilifís / Bia

95

Siopadóireacht – Rothar Cháit

102

Ócáidí Speisialta 3 – Lá Fhéile Pádraig

145

Ócáidí Speisialta 4 – Fleá Cheoil

147

Ócáidí Speisialta 5 – An Cháisc

177

An Scoil

179

Caitheamh Aimsire / Éadaí

202

5.

Eiseamláirí Rang a Dó

224

6.

Eiseamláirí Rang a hAon

244

7.

Rainn agus amhráin Rang a hAon

266

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 ar fáil le cúnamh fial ó líon mór saineolaithe mar atá
luaite anseo thíos.
An Gúm (Foras na Gaeilge) a d’fhoilsigh an t-ábhar.
Ionad Oideachais Dhún na nGall a bhí i mbun an tionscadal a riar.

F OIREANN D EARTHÓIRÍ Á ISEANNA T EAGAISC

NA

G AEILGE (2004-2005)

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

C OISTE S TIÚRTHA

AN

T IONSCADAIL

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

C OISTE C OMHAIRLEACH

AN

T IONSCADAIL

Pádraig Ó Duibhir, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
(Cathaoirleach)
An Dr John Harris, Coláiste na Tríonóide (ITÉ go 2004)
Cathal de Paor, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Fionnbarra Ó Tuama, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Seosamh Mac Ionmhain, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
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Pól Ó Cainín, ITÉ / An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Máire Uí Dhufaigh, Comhordaitheoir an tionscadail
Gobnait Uí Chonchubhair, Ball d’fhoireann Dhearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge
Chuir siad seo a leanas comhairle thábhachtach ar fáil do na dearthóirí chomh maith:
An Dr Tina Hickey, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath (ITÉ go 2004)
Dónall Ó hAiniféin / Niamh Ní Mhaoláin, Gaelscoileanna Teo.
Máirín Ní Broin, Príomhoide, Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin
Siobhán Ní Chathalláin-McGovern / Máire Ní Bhaoill / Eithne Kennedy, Coláiste Phádraig,
Droim Conrach
An Dr Ailbhe Ní Chasaide, Coláiste na Tríonóide
Eibhlín Ní Scannláin, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
An Dr Dónall Ó Baoill, Ollscoil na Ríona, Béal Feirste
Jane Kelly, Clár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile

C ÚRSA

INSEIRBHÍSE

I rith na scoilbhliana 2005-2006 cuireadh oiliúint ar mhúinteoirí maidir le húsáid chúrsa
Rang a hAon agus Rang a Dó den sraith Séideán Sí. Ba iad cuiditheoirí agus oiliúnóirí an Clár
Tacaíochta don Churaclam Bunscoile (Gaeilge) a chuir an cúrsa inseirbhíse seo ar fáil do na
scoileanna.
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Réamhrá
Tá an cúrsa seo, Séideán Sí, bunaithe ar chur chuige cumarsáideach. Dá bhrí sin is ar an bpáiste
féin, ar na riachtanais teanga atá aige agus ar a chuid ábhar spéise féin atá an phríomhbhéim.
Cúrsa comhtháite, páistelárnach, taitneamhach atá ann a chuideoidh le forbairt na teanga, na
cognaíochta, na mothúchán agus na samhlaíochta ag an bpáiste. Chun go rachaidh an cúrsa
seo chun sochair mar is ceart do na daltaí is gá na míreanna ar fad atá sa phacáiste a úsáid
ar bhealach córasach. Is ar scoileanna Gaeltachta agus ar scoileanna lán-Ghaeilge atá an cúrsa
dírithe.

T ÉAMAÍ
Tá na ceachtanna sa leabhar seo bunaithe ar na téamaí in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999).
Is iad seo na téamaí:
Caitheamh Aimsire, An Aimsir, Ócáidí Speisialta, Mé Féin, An Teilifís, Bia,
Siopadóireacht, An Scoil, Éadaí
Moltar na téamaí a chur i láthair san ord ina bhfuil siad sa leabhar seo más féidir. Tá
leorsholáthar ceachtanna ar fáil anseo le freastal ar na réimsí éagsúla cumais. Dá bhrí sin is
faoin múinteoir féin atá sé tarraingt ar a shaineolas féin i roghnú na gceachtanna chun freastal
ar riachtanais na ndaltaí.

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

E ISEAMLÁIRÍ
Is faoin gceannteideal seo a thugtar samplaí den chaint a úsáidtear chun feidhm teanga
a chomhlíonadh. Cuirtear béim ar an gcaint nádúrtha agus ar an bhfreagra gairid ar
cheist. Is minic a léirítear rogha teanga i gcló iodálach idir lúibíní cearnacha, e.g. Bhí mo
thuismitheoirí / mo dheartháireacha / mo dheirfiúracha / mo chol ceathracha / mo
chara in éineacht liom [in éindí liom / i mo theannta / i mo chuideachta] ann. Is éard atá i gceist go
gcuirfidh an múinteoir ceann amháin de na nathanna nó de na focail atá i gcló iodálach idir
lúibíní cearnacha in áit na bhfocal atá sa chló trom más mian leis.
Dá dtarlódh nach mbeadh baint ag na focail sna heiseamláirí le saol nó le timpeallacht an
dalta ba cheart don mhúinteoir focail níos oiriúnaí a úsáid. Moltar tús áite a thabhairt i gcónaí
do riachtanais teanga agus d’ábhar spéise na ndaltaí féin agus an t-athrú cuí a dhéanamh ar
eiseamláir dá réir.
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Má thugann an múinteoir faoi deara le linn an cheachta nach bhfuil an eiseamláir á sealbhú
mar is ceart ag na daltaí ba chóir dul siar ar an eiseamláir sin arís i ndeireadh na tréimhse.
Chun tairbhe cheart a bhaint as an gcúrsa tá sé riachtanach go mbainfí úsáid rialta as na
heiseamláirí sa leabhar seo i gcomhthéacsanna eile taobh amuigh den cheacht Gaeilge féin.
Ní thugtar na heiseamláirí i ngach cás. I gcuid de na ceachtanna luaitear go bhfuil na
heiseamláirí ‘le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí’. Sna cásanna sin iarrtar
ar an múinteoir éisteacht leis na daltaí le linn dóibh a bheith i mbun drámaíochta nó i mbun
díospóireachta agus eiseamláirí a mhúineadh de réir na riachtanas teanga a léirigh na daltaí
agus iad ag caint. Moltar don mhúinteoir féin na heiseamláirí sin a chlárú san áit sa cheacht
a bhfuil spás fágtha chuige.

Á ISEANNA
Déantar cur síos faoin gceannteideal seo ar na háiseanna teagaisc a bheidh ag teastáil chun
ceacht áirithe a mhúineadh. Bíonn tagairt uaireanta do leathanach in Mo Leabharsa, do phóstaer
nó don dlúthdhiosca. Glactar leis go n-úsáidfidh an múinteoir na háiseanna sin ar bhealaí
breise chomh maith, de réir mar a oireann dá rang féin. Fíorábhar a bhíonn mar áis teagaisc
uaireanta, comhábhair oidis, mar shampla. Iarrtar ar dhaltaí chomh maith rudaí éagsúla a
bhreith isteach ar scoil leo mar áis teagaisc, e.g. pictiúir as irisí. Is iondúil nach liostaítear
áiseanna don Fhorleathnú. Is faoin múinteoir féin atá sé iad sin a roghnú agus a chur ar fáil.
Tá liosta de na heiseamláirí, de na dánta agus de na hamhráin a múineadh i gcúrsa Rang a
hAon le fáil i gcúl an leabhair seo mar áis don dul siar.
Mo Leabharsa (Leabhar an Dalta D)
Tá an t-ábhar ar fad in Mo Leabharsa ag brath ar na ceachtanna in Cúrsa Comhtháite Gaeilge. Dá bhrí
sin moltar é a úsáid i dteannta an leabhair seo i gcónaí.
I gcás cúrsa comhtháite Rang a Dó tá trí leagan de Mo Leabharsa ann, ceann ar leith do gach
mórchanúint.
Dlúthdhiosca 1 agus Dlúthdhiosca 2
Tá sé an-tábhachtach deis a thabhairt do na daltaí éisteacht le fuaimeanna, le rithim agus
le comhréir nádúrtha na Gaeilge. Baineann an t-ábhar ar fad ar Dhlúthdhiosca 1 agus ar
Dhlúthdhiosca 2 leis na ceachtanna sa leabhar seo. Scríobhadh scripteanna na ndlúthdhioscaí
de réir rialacha litrithe agus gramadaí an Chaighdeáin Oifigiúil don chuid is mó (féach Nóta
Faoin Eagarthóireacht). Táthar ag súil leis áfach, agus iad ag léamh script na ndlúthdhioscaí,
go bhfuaimneoidh na múinteoirí na focail de réir a gcanúna féin, chun aitheantas a thabhairt
do stádas na teanga labhartha.
Dhá dhlúthdhiosca a théann leis an leabhar seo. Tá na dánta agus na hamhráin le fáil ar
Dhlúthdhiosca 1. Meascán canúintí atá le cloisteáil ar an dlúthdhiosca sin. Ar Dhlúthdhiosca
2 atá na scéalta, na sceitsí, na tuairiscí nuachta agus na tascanna éisteachta. Tá trí leagan
den dlúthdhiosca sin ann, ceann faoi leith do gach mórchanúint. Agus na dlúthdhioscaí á
dtaifeadadh, tugadh treoir do na cainteoirí gach téacs a léamh ina gcanúint féin agus ar
luas nádúrtha na cainte.
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Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta an Dalta
Déantar tagairt sa cheacht ‘An Nollaig / An Aimsir: Ceacht 3’ do ‘Leabhar Scríbhneoireachta
Pearsanta’ an dalta. Bíonn an cóipleabhar sin lena thaobh ag an dalta i gcónaí chun gur féidir
leis a chuid smaointe a bhreacadh síos ann. Mínítear don dalta go mbíonn leabhar nótaí nó
cóipleabhar dá leithéid sin ag gach údar agus iarrtar air gan aon rud dá scríobhann sé ann
a ghlanadh amach. Úsáideann an dalta an cóipleabhar 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, lúibín, etc, ar mhaith
leis a scríobh amach anseo;
• Liosta d’fhocail a úsáideann sé go minic ina chuid scríbhneoireachta;
• 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 deasa a chuala sé nó a léigh sé;
• Nóta faoi stíl scríbhneoireachta nua, e.g. bealach eile chun tús / deireadh a chur le scéal
nó chun dán a leagan amach, bunaithe ar ábhar a chum údar eile seachas é féin;
• Fógraí nó tuairiscí spéisiúla a gearradh as nuachtáin, irisí, etc;
• Meamram chuige féin chun cur i gcuimhne dó go bhfuil rud éigin le déanamh aige;
• Aon rud eile is maith leis an dalta féin a chur ann. Is leis-sean an leabhar!
Beidh áit níos lárnaí ag an Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta i gcúrsaí Séideán Sí ranganna
3-6, ach ba mhaith an rud é dá rachadh an dalta i dtaithí anois ar a leithéid a úsáid.

C UR C HUIGE
Is sa tréimhse réamhchumarsáide a mhúintear na heiseamláirí. Ní thugtar treoir sa leabhar
seo ó thaobh modhanna múinte na n-eiseamláirí de, cé go ndéantar moltaí uaireanta maidir
le geáitsí nó póstaeir a úsáid. Tá saoirse mhodheolaíochta ag an múinteoir agus moltar réimse
modhanna múinte a úsáid. Is iad seo na modhanna a ndéantar tagairt dóibh in Treoirlínte do
Mhúinteoirí (Curaclam na Bunscoile – Gaeilge, 1999), lgh 64-67:
• an modh díreach
• modh na sraithe
• modh na lánfhreagartha gníomhaí
• an modh closlabhartha
• an modh closamhairc
• modh na ráite
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,
rólghlacadh, dánta, amhráin, cluichí boird, drámaíocht, agus gníomhaíochtaí in Mo Leabharsa.
Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh an múinteoir nach gá cloí go docht leis na céimeanna teagaisc
atá luaite leis na tascanna.
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Sa tréimhse iarchumarsáide buanaítear an obair trí dhaingniú na n-eiseamláirí. 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 teanga an teagaisc.
Má thugtar faoi deara agus na daltaí ag labhairt go neamhfhoirmiúil go bhfuil eiseamláir
a múineadh dóibh ligthe i ndearmad acu moltar dul siar ar an gceacht inar múineadh an
eiseamláir sin ar dtús.
Chomh fada agus a bhaineann sé leis na cainteoirí líofa is cuid den iarchumarsáid roinnt de na
gníomhaíochtaí a luaitear leis an bhForleathnú (féach An Forleathnú).
Má tharlaíonn go bhfuil straitéis níos oiriúnaí ag múinteoir chun eiseamláir a chur i bhfeidhm
go cumarsáideach glactar leis go n-úsáidfidh sé an straitéis sin in áit na straitéise atá molta sa
leabhar seo.
Scéalta agus Sceitsí
Tumadh teanga atá i gceist leis na scéalta agus le cuid de na sceitsí. Níltear ag súil leis go
dtuigfeadh daltaí atá ag foghlaim Gaeilge mar dhara teanga gach uile fhocal iontu. Ní luaitear
eiseamláirí leis na scéalta de bharr gurb iad an éisteacht agus an taitneamh na príomhchuspóirí
atá leo.

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 obair ghrúpa. Seo roinnt
moltaí a chabhróidh leis an múinteoir tabhairt faoi obair den chineál seo.
Réamhullmhúchán
• Ba cheart gach áis a bheith ullamh roimh ré ag an múinteoir agus aon leathanaigh
a bheidh ó na daltaí a bheith fótachóipeáilte.
• Mura bhfuil taithí ag na daltaí ar obair bheirte / obair ghrúpa is gá plé a dhéanamh
roimh ré leo ar na scileanna agus ar na dea-chleachtais atá riachtanach chun oibriú i
bpáirt le daoine eile, e.g. cloí le rialacha agus le treoracha, fanacht le do sheal, etc.
D’fhéadfaí ceacht iomlán a bhunú air sin.
• Ba cheart a chinntiú go dtuigeann na daltaí go soiléir an cur chuige atá i gceist don
tasc atá idir lámha acu. Moltar an cur chuige a léiriú don rang iomlán roimh ré seachas
na 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 riachtanais an ranga.
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Bainistiú Ranga
Caithfidh an múinteoir glacadh leis go mbeidh an rang glórach spleodrach uaireanta le linn
obair bheirte nó obair ghrúpa. Cabhróidh na moltaí seo a leanas leis an múinteoir an rang a
bhainistiú.
• Más obair bheirte atá i gceist moltar go mbogfadh an bheirt a bheidh ag obair le chéile
a gcuid cathaoireacha chun go mbeidh siad 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 dó 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 le 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 ó ghrúpaí atá
róghlórach ar fad. Is gá é seo a mhíniú don rang roimh ré, áfach.
• Más léir nach bhfuil ag éirí leis an gcur chuige atá in úsáid cuspóir na hoibre a bhaint
amach is fearr deireadh a chur leis an tasc agus athbhreithniú a dhéanamh ar na
cúiseanna nár éirigh leis.
Tar éis an tSeisiúin
• Téigh siar ar an stór focal a raibh deacracht ag na daltaí leis.
• Pléigh aon fhadhbanna a bhí ag na daltaí leis an tasc féin.
• Pléigh aon deacrachtaí a bhí ag na daltaí agus iad ag obair le chéile ina mbeirteanna nó
ina ngrúpaí. Pléigh straitéisí a d’fhéadfaí a úsáid chun dul i ngleic leis na deacrachtaí a
bhí acu.
• Déan athbhreithniú tú féin ar an seisiún mar chabhair don chéad seisiún eile, e.g.
Ar leor an réamhullmhúchán a rinneadh? Ar oir na háiseanna don ghníomhaíocht?
Ar baineadh cuspóir an taisc amach?
Tasc ar bith a n-éiríonn go maith leis ba cheart é a dhéanamh arís ach moltar gan é sin a
dhéanamh róluath ar fhaitíos go gcaillfeadh na daltaí spéis ann.

A N F ORLEATHNÚ
Is do dhaltaí a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus a bhfuil dúshlán breise uathu an Forleathnú tríd
is tríd. Fágtar faoin múinteoir é cinneadh a dhéanamh maidir leis na daltaí sa rang a mbeadh
an Forleathnú oiriúnach dóibh. Tá sé fíorthábhachtach go bhfaigheadh na daltaí, ar cainteoirí
dúchais iad, ionchur ón múinteoir féin chun a gcumas sa teanga a fhorbairt. Tá sé tábhachtach
chomh maith go dtabharfaí gach deis dóibh a bheith ag obair ina mbeirteanna agus ina
ngrúpaí le daltaí eile atá ar chomhlíofacht leo féin.
Is i ndeireadh an cheachta a thabharfar faoin bhForleathnú. Is faoin múinteoir a bheidh sé
cibé míreanna a oireann dá dhaltaí féin a phiocadh as an rogha atá tugtha. Níl na moltaí san
Fhorleathnú in aon ord ar leith ó thaobh deacrachta ná tábhachta de.
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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 atá tugtha san Fhorleathnú.

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

F AD

NA G C EACHTANNA

Tá an-ilghnéitheacht ag baint leis na ceachtanna. Mar sin múinfear cuid acu i dtréimhse
ghairid ach tá tuilleadh acu a thógfaidh cúpla lá. Nuair a luaitear tréimhse ama le ceacht níl
ann ach treoir ghinearálta. Glactar leis go dtabharfaidh an múinteoir breithiúnas gairmiúil
ar an ábhar i gcónaí chun é a chur in oiriúint don rang.

A G O BAIR L IOM (L EABHAR

AN

D ALTA D)

Tá na gníomhaíochtaí sa leabhar seo taitneamhach agus tairbheach do na daltaí. Cuidíonn
siad le forbairt a dhéanamh ar fho-scileanna na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.
Chomh maith le freastal a dhéanamh ar na scileanna sin tugann siad deis do na daltaí an
scríbhneoireacht chruthaitheach a fhorbairt.
Déantar dul siar in Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta D) ar na scileanna atá forbartha go dtí seo leis
an sraith Ag Obair Liom. In Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta C) dírítear go príomha ar na túschonsain
chaola, ar na cnuaschonsain ina bhfuil ‘r’, ar na túschonsain séimhithe, ar phatrúin atá
coitianta i ndeireadh na bhfocal sa Ghaeilge (‘-óg’, ‘-ín’, ‘-án’ agus ‘-ach’) agus ar an deaphoncaíocht (na ceannlitreacha agus an lánstad). Moltar na póstaeir atá ag gabháil le Ag Obair
Liom (Leabhar an Dalta C) a úsáid agus an dul siar seo á dhéanamh.
Dírítear go príomha in Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta D) ar na cnuaschonsain ina bhfuil ‘l’, ar na
défhoghair (‘ia’ agus ‘ua’), ar phatrúin eile atá coitianta i bhfocail na Gaeilge (‘-ón’, ‘-uí-’,
‘-ea-’, agus ‘-eo-’), ar an urú, agus ar an dea-phoncaíocht (an comhartha ceiste, comharthaí
athfhriotail agus an chamóg – i liostaí agus le comharthaí athfhriotail).
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Dar ndóigh, ní ar an ráta céanna a shealbhaíonn gach dalta na scileanna sin. Glactar leis, mar
sin, go dtabharfaidh an múinteoir deiseanna breise cleachtaidh d’aon dalta a bhfuil gá aige leo.
Tá roinnt ábhair bhreise chuige sin in Leabhar Cúnta an Oide D, i Scéim Foghraíochta Mhuintearais
(Céim 1 agus Céim 2 – féach www.muintearas.com) agus tá moltaí le fáil in Curaclam na
Bunscoile – Gaeilge (1999), lch 110-111, chomh maith.
Leabhar Cúnta an Oide D
Áis sa bhreis, chun cur lena bhfuil in Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta D) is ea an leabhar seo.
Úsáidtear an t-ábhar breise seo, a bhfuil cead é a fhótachóipeáil, chun daingniú a dhéanamh
ar a bhfuil múinte in Ag Obair Liom (Leabhar an Dalta D). Tá teimpléid léitheoireachta agus
scríbhneoireachta sa leabhar seo chomh maith.
Póstaeir don Litearthacht
Tá póstaeir curtha ar fáil chun freastal ar ghnéithe nua na hoibre i Rang a Dó.

A N L ÉITHEOIREACHT
Tá treoir maidir le múineadh na léitheoireachta le fáil in Leabhairíní Séideán Sí: Moltaí maidir
le múineadh na léitheoireachta. Tá an cur chuige atá a mholadh sa treoirleabhar sin ag teacht
leis na moltaí maidir leis an léitheoireacht in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999). Faoin
teideal ‘An Seisiún Léitheoireachta faoi Stiúir – Gníomhaíochtaí Samplacha’ luaitear réimse
leathan gníomhaíochtaí a d’fhéadfaí a dhéanamh i rith seisiúin léitheoireachta faoi stiúir an
mhúinteora.
Moltar go láidir úsáid a bhaint as na leabhairíní (féach Na Leabhairíní) mar mhír amháin
de chúrsa iomlán Séideán Sí. Ó thaobh fhorbairt na léitheoireachta de ba cheart na leabhairíní
a úsáid i gcomhpháirt leis an scéim Ag Obair Liom atá curtha ar fáil mar chuid den chúrsa – Ag
Obair Liom (Leabhar an Dalta D) agus Leabhar Cúnta an Oide D. Tá giotaí léitheoireachta freisin in Mo
Leabharsa (Leabhar an Dalta D) a eascraíonn as ceachtanna in Cúrsa Cómhtháite Gaeilge (Leabhar an Oide D).
Na Leabhairíní
Tá na leabhairíní ag glacadh áit na ‘léitheoirí ranga’ a bhí in úsáid sular cuireadh an curaclam
leasaithe i bhfeidhm. 36 leabhairín atá ann le haghaidh Rang a Dó agus iad roinnte ina dtrí
chéim.
Gaeilge nádúrtha shaibhir atá sna leabhairíní ar fad. Cuirtear an-bhéim iontu ar an
gcaint dhíreach. Baintear athúsáid as abairtí agus as nathanna, de réir mar a oireann don
chomhthéacs, ní hamháin taobh istigh den leabhairín céanna ach ó leabhairín go leabhairín.
Ní chloítear le habairtí gearra i gcónaí de bharr go gcothaíonn abairtí gearra deacrachtaí
uaireanta don fhoghlaimeoir óg, mura mbíonn dóthain comhthéacs iontu chun cuidiú leis
an tuiscint.
Dlúthdhiosca 3 – Téacs na Leabhairíní
Tá dlúthdhiosca ag gabháil leis an bpacáiste ar a gcloistear cainteoirí dúchais ag léamh téacs
na leabhairíní. Trí leagan den dlúthdhiosca atá ann chun freastal ar na trí mhórchanúint. Tá
tábhacht ar leith ag baint leis an athléamh agus leis an athéisteacht agus an dalta ag forbairt scil
na léitheoireachta. Moltar go mbeadh ‘ionad éisteachta’ sa seomra ranga (áit ar féidir leis na
daltaí cluasáin a chaitheamh agus éisteacht le hábhar taifeadta).
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Cabhróidh an dlúthdhiosca leis na daltaí dul i ngleic le ceartfhoghraíocht na Gaeilge. Beidh
deis acu aithris a dhéanamh ar thuin agus ar rithim chainte an chainteora dúchais.
Na Leabhair Mhóra
Tá trí cinn de leabhairíní Rang a Dó curtha ar fáil i bhfoirm Leabhar Mór. Tugann na Leabhair
Mhóra deis don mhúinteoir múnlú a dhéanamh ar an léitheoireacht agus cuidiú leis na daltaí
forbairt a dhéanamh ar na scileanna litearthachta. Chomh maith leis sin baineann na daltaí
pléisiúr as na Leabhair Mhóra a láimhseáil agus a léamh ina n-aonar agus i bpáirt le daltaí eile.

C LUICHE A BAIRTÍ
Tabharfaidh an cluiche seo deis do na daltaí gnéithe éagsúla de chomhréir na Gaeilge a
chleachtadh. Cabhróidh sé freisin le forbairt a dhéanamh ar fheasacht teanga na ndaltaí agus
tabharfaidh sé deis dóibh scileanna foghraíochta, litrithe agus scríbhneoireachta a chleachtadh
ar mhodh atá taitneamhach dúshlánach.
Comhtháthú 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.
Chun go mbeidh an toradh is fearr ar an gcúrsa seo ní mór é a theagasc taobh istigh de chóras
tumoideachais ina bhfuil an Ghaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide sa scoil. Tá sé intuigthe
go múinfear an sainteanga a bhaineann le hábhair eile an Churaclaim nuair a bheidh na
hábhair sin á dteagasc.
Measúnú
Is cuid lárnach de chúrsa mar seo an measúnú. Is féidir leis an múinteoir measúnú a
dhéanamh go leanúnach ar chumas tuisceana agus cumarsáide an dalta agus an cúrsa á
theagasc (féach ‘Uirlisí Éagsúla Measúnaithe’ – Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999), lgh 14650). Is féidir an liosta eiseamláirí i gcúl an leabhair seo, chomh maith leis na ceachtanna
ina ndéantar daingniú ar na feidhmeanna teanga, a úsáid mar uirlisí measúnaithe freisin.
Tugann na ceachtanna drámaíochta, an obair i mbeirteanna agus an obair i ngrúpaí deis
don mhúinteoir measúnú neamhfhoirmiúil a dhéanamh ar Ghaeilge labhartha na ndaltaí.
D’fhéadfaí úsáid a bhaint as an gclárú a dhéanann an múinteoir ar riachtanais teanga na ndaltaí
(féach Eiseamláirí) chun measúnú a dhéanamh chomh maith.
Ról an Tuismitheora / an Chaomhnóra
Tá ról fíorthábhachtach ag an tuismitheoir / ag an gcaomhnóir mar pháirtí sa chóras
oideachais seo againne. Ba cheart gach iarracht a dhéanamh na tuismitheoirí / na caomhnóirí
a chur ar an eolas faoina bhfuil á fhoghlaim ag a gcuid páistí sa rang Gaeilge. Moltar an bhéim
atá ar an nGaeilge labhartha agus ar an saibhriú teanga a chur ar a súile dóibh. Chomh maith
leis sin ba chóir an tábhacht a bhaineann le ról an tuismitheora / an chaomhnóra ó thaobh
labhairt na Gaeilge agus ó thaobh phróiseas na léitheoireachta de a phlé leo ag cruinnithe
eolais.
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D’fhéadfaí cóipeanna de dhánta, de chluichí agus d’amhráin atá foghlamtha ag na daltaí,
chomh maith le nathanna cumarsáideacha, a chur abhaile. B’fhiú go mór cóipeanna de na
nathanna a eascraíonn as na heiseamláirí reatha a chur abhaile go rialta chomh maith.
Má tá ranganna Gaeilge do thuismitheoirí / do chaomhnóirí á n-eagrú sa scoil ba cheart na
heiseamláirí atá sa leabhar seo, chomh maith le haon ábhar oiriúnach eile, a bheith ar fáil don
mhúinteoir atá i mbun na ranganna sin.
Nóta Faoin Eagarthóireacht
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
é ar son éagsúlachtaí áirithe foghraíochta sna canúintí a léiriú. Sna téacsanna a bhaineann le
léitheoireacht agus le scríbhneoireacht na ndaltaí is amhlaidh a rinneadh é chun cabhrú le
foghlaim na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.
Tuigfidh múinteoirí gur caighdeán scríofa amháin é an Caighdeán Oifigiúil, agus gur gá focail
a rá de réir cheartfhoghraíocht na gcanúintí.
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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:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le scéal agus eolas a bhaint as

Á ISEANNA
●
●
●

Pictiúrchártaí 1 agus 2
Póstaer 1 – Laethanta Saoire an tSamhraidh
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 1)

C UR C HUIGE
Pléigh na pictiúrchártaí leis an rang.
Pléigh an póstaer leis an rang.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal lena fháil amach cé a thit i bhfarraige. Inis / léigh
an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Dearbhaigh gurbh é Daideo Liam a thit i bhfarraige.
Pléigh an scéal leis na daltaí.
Iarr ar na daltaí an scéal a insint ina gcuid focal féin.
Cad is dóigh leis na daltaí a tharla do Dhaideo ina dhiaidh sin? Ar tháinig an dochtúir /
an t-otharcharr?

F ORLEATHNÚ
¥ Ar tharla eachtra dá sórt do na daltaí féin riamh? Conas a mhothaigh siad? Conas

a tháinig siad as?
¥ Ar dhúisigh na daltaí in áit strainséartha riamh? Conas a mhothaigh siad? Múin más gá
‘Dhúisigh [Mhúscail] mé de gheit [go tobann]. Ní [Cha] raibh a fhios agam ó thalamh
an domhain [ó Dhia anuas] cá raibh mé [cá rabhas]. Bhí mé [Bhíos] scanraithe [sceimhlithe].
[Bhí sceon croí orm. / Bhí mo chroí i mo bhéal agam.]’
¥ Pléigh an aimsir a bhí ann sa scéal. Múin más gá:
Bhí an fharraige ina clár [thar a bheith ciúin / iontach ciúin / socair].
Ní raibh puth gaoithe ann.
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.

1

¥ Fiafraigh de na daltaí cad is dóigh leo a tharlódh do Dhaideo murach gur tháinig curach

i gcabhair air. An bhféadfaí é a shábháil ar bhealach ar bith eile? Múin an stór focal atá
de dhíth orthu.

U
LAETHANTA SAOIRE

AN TSAMHRAIDH

(Leagan Ultach)

Mhúscail Liam go tobann. Cha raibh sé ina leaba féin. Cha raibh sé ina sheomra féin.
Cá raibh sé? Léim sé amach as an leaba.
‘Cá bhfuil mé? Cá bhfuil mé ar chor ar bith?’ a scread sé.
‘Arú, stad den bhéiceadh sin, in ainm Dé,’ arsa Eoin ón taobh eile den tseomra,
‘nó músclóidh tú achan duine san óstán.’
‘San óstán? … Ó, sea!’
Is ansin a thuig Liam cá raibh sé. Bhí sé ar a chuid laethanta saoire le Graindea agus
le hEoin. Bhí sé in Inis Aoibhinn.
Go gairid ina dhiaidh sin chuala na gasúraí cnag ar an doras. Isteach le Graindea.
‘Éirígí, a ghasúraí,’ ar seisean. ‘Cloisim go mbeidh rásaí curach anseo ar an oileán inniu.’
Cha raibh feidhm ag Graindea níos mó a rá! Amach as an leaba leis an bheirt de léim.
‘Rásaí curach! Cha raibh mise ag rásaí curach riamh roimhe,’ arsa Liam agus lúcháir chroí air.
‘Ná mise ach oiread,’ arsa Eoin.
‘Bhí Cormac ag rá liom go mbeadh a uncail Peadar ag gabháil amach sa rás.’
Bhí Eoin iontach mór le Cormac, gasúr ar comhaois leis féin a bhí ina chónaí gar don óstán.
I ndiaidh an bhricfeasta thug siad aghaidh ar an trá. Thug Graindea a shlat iascaireachta
leis. Lá breá gréine a bhí ann agus bhí an fharraige iontach ciúin. Bhí na curacha réidh
i mbéal na trá agus uimhreacha orthu. Bhí na naomhóga ceangailte leis an ché go fóill.
Bhí daoine ag siúl thart ar fud na háite.
‘Cha bhíonn sé i bhfad anois go dtí go dtosóidh sé,’ arsa Eoin.
Shuigh an triúr acu síos go sásta.
I gceann tamaill d’éirigh Graindea mífhoighdeach. D’amharc sé ar a shlat iascaireachta.
D’amharc sé ar a uaireadóir.
‘Do bharúil cén t-am a thosóidh siad?’ a d’fhiafraigh sé d’oileánach a bhí ina shuí
ag a dtaobh. ‘Nach raibh sé in ainm is a bheith ag toiseacht ag meán lae?’
‘Sin a dúirt Raidió na Gaeltachta,’ arsa an t-oileánach, ‘ach ná tabhair aird ar bith orthu
sin. Chan mar an gcéanna a bhíonn am seo acusan agus an t-am a bhíonn againne anseo
ar na hoileáin ar chor ar bith!’
Agus thosaigh sé a gháire.
‘An bhfuil sin fíor, a Ghraindea?’ a d’fhiafraigh Liam.
‘Ná tabhair aird ar bith air,’ arsa Graindea. ‘Níl sé ach ag magadh fúinn.’
‘Ó, amharc cé atá ag teacht!’ arsa Eoin agus lúcháir air.
Cé a bhí ag tarraingt orthu ach a chara Cormac. Bhí a dheirfiúr mhór, Aoife, leis.
‘Cad é mar tá sibh?’ arsa Aoife. ‘An bhfuil iomrá ar bith orthu a bheith ag toiseacht?’
‘Níl, leoga,’ arsa Graindea, ‘agus mise ag iarraidh a ghabháil ag iascaireacht.
Leis an fhírinne a inse duit, níl suim ar bith agam sna rásaí.’
‘Coinneoidh mise súil ar na gasúraí,’ arsa Aoife, ‘agus thig leatsa a ghabháil ag iascaireacht.’
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‘Muise, maith an ghirseach thú, rath Dé ort,’ arsa Graindea. ‘Tá mé iontach buíoch díot.’
‘Tá fáilte romhat,’ arsa Aoife, ‘ach beidh mé ag súil le roinnt *súilín don dinnéar!’
‘Maith go leor,’ arsa Graindea agus thug sé a aghaidh ar na beanna taobh thoir den trá.
Bhí Graindea díreach i ndiaidh imeacht nuair a thosaigh an chéad rás – an rás curach faoi
bhliain is fiche.
‘Cá bhfuil d’uncail Peadar?’ a d’fhiafraigh Liam de Chormac.
‘I gcurach uimhir a ceathair,’ arsa Cormac. ‘Eisean an fear deiridh.’
‘Bhain siad anuraidh,’ arsa Aoife, ‘ach cha dearn siad mórán cleachtaidh i mbliana.’
Ach mar sin féin bhí curach uimhir a ceathair chun tosaigh.
‘An aithníonn tú an dream atá sna curacha eile?’ a d’fhiafraigh Eoin de Chormac.
‘Aithním cuid acu,’ arsa Cormac, ‘ach tá cúpla curach ann as áiteacha eile.’
Fán am seo bhí na curacha ag pilleadh isteach. Bhí curach uimhir a ceathair chun tosaigh
go fóill agus an fhoireann ag iomramh ar a seacht ndícheall. Bhí an slua ag béiceadh agus
ag scairteadh. Bhí curach uimhir a ceathair ag tarraingt ar an líne agus an corn bainte
acu chomh cinnte leis an lá …
Ach fan! In áit a bheith ag tarraingt ar an líne bhí na curacha anois ag déanamh caol
díreach ar na beanna! Níor thuig an slua cad é a bhí ag tarlú.
‘Cad é fá Dhia atá orthu? Cén sórt ealaín í seo? Cad é fá Dhia atá siad a dhéanamh …?’
Ansin chuala siad an fógra:
‘Fanaigí san áit a bhfuil sibh go fóill. Tá fear i ndiaidh titim isteach san fharraige
ag na beanna taobh thoir den trá. Tá na curacha ag gabháil le hé a shábháil.’
‘Graindea!’ arsa Liam. ‘Is é Graindea atá i ndiaidh titim isteach san fharraige. Tá mé
cinnte de!’
‘Ná bí amaideach, a Liam!’ arsa Aoife. ‘Tá mé cinnte go bhfuil Graindea breá ábalta aire
a thabhairt dó féin.’
‘Níl sé,’ arsa Eoin. ‘Tarlaíonn rudaí aisteacha dó.’
‘Go sábhála Dia sinn,’ arsa Aoife. ‘Is fearr dúinn a ghabháil soir, mar sin, go bhfeice muid.’
Bhí eagla ar Liam agus ar Eoin.
‘Ná bígí buartha,’ arsa Cormac. ‘Tá mé cinnte go sábhálfaidh m’uncail Peadar é.’
Soir an cladach leo ar cosa in airde. Ag ceann thoir an chladaigh bhí Graindea sínte
ar an ghaineamh gan bogadh. Bhí scaifte cruinnithe thart air.
‘A Ghraindea! A Ghraindea!’ arsa Eoin agus a chroí ina bhéal aige.
Ach cha raibh focal as Graindea.
‘Múscail, a Ghraindea. Múscail!’ arsa Liam agus na deora leis.
Bhí Liam bocht i ndrochdhóigh.
‘Ná bí ag caoineadh, a Liam,’ arsa Graindea. ‘Níl a dhath ciotach liomsa.’
Agus d’éirigh sé ina sheasamh.
‘Cad é a tharla duit?’ a d’fhiafraigh Cormac de.
‘Beithíoch de *shúilín a rug ar an duán agus a tharraing isteach mé,’ arsa Graindea.
‘Ach gurbh é d’uncail Peadar níl a fhios agam cad é a dhéanfainn.’
‘Anois, nár dhúirt mé libh go sábhálfadh m’uncail Peadar é,’ arsa Cormac go bródúil.
* mangach, pollóg, luóg, deargóg
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M
LAETHANTA SAOIRE

AN TSAMHRAIDH

(Leagan Muimhneach)

Dhúisigh Liam de gheit. Ní ina leaba féin a bhí sé. Ní ina sheomra féin a bhí sé.
Cá raibh sé? Léim sé amach as an leaba.
‘Cá bhfuilim? Cá bhfuilim in aon chor?’ a bhéic sé.
‘Dhera, éirigh as an mbéiceach, is beannacht Dé leat,’ arsa Eoin ón dtaobh eile den
tseomra, ‘nó dúiseoidh tú a bhfuil sa tigh ósta.’
‘Sa tigh ósta? … Ó, sea!’
Is ansan a thuig Liam cá raibh sé. Bhí sé ar a laethanta saoire in éineacht le Daideo
agus le hEoin. Bhí sé in Inis Aoibhinn.
Ní fada gur chuala na buachaillí cnag ar an ndoras. Isteach le Daideo.
‘Éiríg’, a bhuachaillí,’ ar seisean. ‘Cloisim go mbeidh regatta anso ar an oileán inniu.’
Níor ghá do Dhaideo a thuilleadh a rá! Amach as an leaba leis an mbeirt ar nós na gaoithe.
‘Regatta! Ní rabhas ag regatta riamh roimis seo,’ arsa Liam agus ardáthas air.
‘Ní rabhas-sa ach an oiread,’ arsa Eoin.
‘Bhí Cormac ag rá liom go mbeadh a uncail Peadar ag dul ag rás.’
Bhí Eoin an-mhór le Cormac, leaid ar comhaois leis féin a bhí ag maireachtaint
in aice leis an dtigh ósta.
Tar éis bricfeasta thugadar aghaidh ar an dtrá. Thug Daideo a shlat iascaigh leis. Lá breá
gréine a bhí ann agus bhí an fharraige ina clár. Bhí na curacha réitithe amach i mbéal
na trá agus uimhreacha orthu. Bhí na naomhóga fós ceangailte den gcé. Bhí daoine
i ngach aon áit.
‘Ní fada anois go dtosóidh sé,’ arsa Eoin.
Shuigh an triúr acu síos ar a sáimhín só.
Ach tar éis tamaill bhí Daideo ag éirí corrthónach. D’fhéach sé ar a shlat iascaigh.
D’fhéach sé ar a uaireadóir.
‘Cén t-am a déarfá a thosóidh siad?’ a d’fhiafraigh sé d’oileánach a bhí suite in aice leo.
‘Nach raibh sé ceaptha tosú ag meán lae?’
‘Sin é a dúirt Raidió na Gaeltachta,’ arsa an t-oileánach, ‘ach ná tóg aon cheann dóibh
siúd. Ní mar a chéile an t-am a bhíonn againne anso ar na hoileáin in aon chor!’
Agus scairt sé amach ag gáire.
‘An fíor é sin, a Dhaideo?’ a d’fhiafraigh Liam.
‘Ná tóg aon cheann dó siúd,’ arsa Daideo. ‘Níl sé ach ag magadh fúinn.’
‘Ó, fair cé atá ag teacht!’ arsa Eoin agus áthas air.
Cé a bheadh ag déanamh orthu ach a chara Cormac. Bhí Aoife, a dheirfiúr mhór,
in éineacht leis.
‘Conas tá sibh?’ arsa Aoife. ‘An bhfuil aon chuimhneamh acu ar thosú?’
‘Níl ná é,’ arsa Daideo, ‘agus theastaigh uaimse dul ag iascach. Chun na fírinne a rá,
níl suim rómhór agam sna ráiseanna.’
‘Nach dtabharfadsa aire do na leaideanna duit,’ arsa Aoife, ‘agus féadfairse dul ag iascach.’
‘Muise, go méadaí Dia do stór,’ arsa Daideo. ‘Táim an-bhuíoch díot.’
‘Tá fáilte romhat,’ arsa Aoife, ‘ach beidh mé ag súil le stumpa breá de phollóg i gcomhair
an dinnéir!’
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‘Maith go leor,’ arsa Daideo agus thug sé a aghaidh ar an bhfaill uaidh soir.
Is ar éigean a bhí na sála tugtha leis ag Daideo nuair a thosaigh an chéad rás – an rás
curach faoi bhliain is fiche.
‘Cá bhfuil d’uncail Peadar?’ a d’fhiafraigh Liam de Chormac.
‘I gcurach uimhir a ceathair,’ arsa Cormac. ‘Is é siúd an fear deiridh.’
‘Bhuadar anuraidh,’ arsa Aoife, ‘ach ní mór an traenáil a dheineadar i mbliana.’
Ach mar sin féin bhí curach uimhir a ceathair chun tosaigh.
‘An aithníonn tú an dream atá sna curacha eile?’ a d’fhiafraigh Eoin de Chormac.
‘Aithním cuid acu,’ arsa Cormac, ‘ach tá cúpla curach ann as áiteanna eile.’
Faoin am so bhí na curacha ag déanamh ar an dtrá. Bhí curach uimhir a ceathair fós
chun tosaigh agus an fhoireann ag rámhaíocht ar a míle dícheall. Bhí an slua ag béicigh
agus ag liúirigh. Bhí curach uimhir a ceathair ag tarrac ar an dtrá agus an corn buaite
acu chomh siúráilte is atá cros ar asal …
Ach fan! In áit a bheith ag tarrac ar an dtrá bhí na curacha anois ag déanamh caol
díreach ar na failltreacha! Bhí mearbhall ar an slua.
‘Cén diabhal atá orthu? Cén sórt pleidhcíochta í seo? Cad ó thalamh an domhain atá
ar siúl acu …?’
Ansan chualadar an fógra:
‘Fanaíg’ mar a bhfuil sibh go fóill. Tá fear titithe i bhfarraige ar thaobh thoir na trá.
Tá na curacha ag gabháil soir ann.’
‘Daideo!’ arsa Liam. ‘Is é Daideo atá titithe i bhfarraige. Táim siúráilte glan de!’
‘Tóg bog anois é, a Liam!’ arsa Aoife. ‘Táim siúráilte go bhfuil Daideo go maith ábalta
aire a thabhairt dó féin.’
‘Níl,’ arsa Eoin. ‘Bíonn rudaí aite ag titim amach dó.’
‘Go sábhála Dia sinn,’ arsa Aoife. ‘B’fhearr dúinn gabháil soir, mar sin, nó go gcífimid.’
Bhí Liam agus Eoin scanraithe ina mbeatha.
‘Ná bíodh aon eagla oraibh,’ arsa Cormac. ‘Táim siúráilte de go sábhálfaidh m’uncail
Peadar é.’
Soir an trá leo ar cosa in airde. Ar thaobh thoir na trá bhí Daideo sínte ar an ngaineamh
gan aithne gan urlabhra. Bhí slua bailithe timpeall air.
‘A Dhaideo! A Dhaideo!’ arsa Eoin agus a chroí ina bhéal aige.
Ach ní raibh húm ná hám as Daideo.
‘Dúisigh, a Dhaideo. Dúisigh!’ arsa Liam agus na deora leis.
Bhí Liam bocht an-trína chéile.
‘Ná bí ag gol, a Liam,’ arsa Daideo. ‘Níl aon mhairg ormsa.’
Agus d’éirigh sé ina sheasamh.
‘Cad a d’imigh ort?’ a d’fhiafraigh Cormac de.
‘Stumpa de phollóg a rug ar mo shlat agus a tharraing isteach mé,’ arsa Daideo.
‘Mura mbeadh d’uncail Peadar ní fheadar cad a dhéanfainn.’
‘Anois, nach ndúrt libh go sábhálfadh m’uncail Peadar é,’ arsa Cormac go bródúil.
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C
LAETHANTA SAOIRE

AN TSAMHRAIDH

(Leagan Connachtach)

Dhúisigh Liam de gheit. Ní ina leaba féin a bhí sé. Ní ina sheomra féin a bhí sé.
Cá raibh sé? Léim sé amach as an leaba.
‘Cá bhfuil mé? Cá bhfuil mé ar chor ar bith?’ a scréach sé.
‘Ara, éirigh as an mbéiciúch, as ucht Dé ort,’ arsa Eoin ón taobh eile den seomra,
‘nó dúiseoidh tú a bhfuil san óstán.’
‘San óstán? … Ó, sea!’
Is ansin a thuig Liam cá raibh sé. Bhí sé ar a chuid laethanta saoire le Daideo agus
le hEoin. Bhí sé in Inis Aoibhinn.
Ba ghearr gur chuala na buachaillí duine ag bualadh ar an doras. Isteach le Daideo.
‘Éirígí, a bhuachaillí,’ ar seisean. ‘Cloisim go mbeidh rásaí curach anseo ar an oileán
inniu.’
Níor ghá do Dhaideo níos mó a rá! Amach as an leaba leis an mbeirt ar nós na lasrach.
‘Rásaí curach! Ní raibh mise ag rásaí curach riamh cheana,’ arsa Liam agus dhá chroí
aige.
‘Ná mise ach an oiread,’ arsa Eoin.
‘Bhí Cormac ag rá liom go mbeadh a uncail Peadar ag gabháil amach ar an rás.’
Bhí Eoin an-mhór le Cormac, leaid a bhí ina chomhaois aige agus a bhí ina chónaí
cóngarach don óstán.
Tar éis an bhricfeasta thug siad a n-aghaidh ar an trá. Thug Daideo a shlat iascaigh leis.
Lá breá gréine a bhí ann agus bhí an fharraige ina clár. Bhí na curacha réitithe amach
i mbéal na taoille agus uimhreacha orthu. Bhí na naomhóga fós ceangailte den chéibh.
Bhí daoine chuile áit.
‘Ní bheidh sé i bhfad anois go dtosóidh siad,’ arsa Eoin.
Shuigh an triúr acu síos ar a sáimhín só.
Ach tar éis scaithimh thosaigh Daideo ag éirí mífhoighdeach. Bhreathnaigh sé ar a shlat
iascaigh. Bhreathnaigh sé ar a uaireadóir.
‘Meas tú cén t-am a dtosóidh siad?’ a d’fhiafraigh sé d’oileánach a bhí suite i ngar dóibh.
‘Nach raibh sé ceaptha tosú ag a dó dhéag?’
‘Sin é a dúirt Raidió na Gaeltachta,’ arsa an t-oileánach, ‘ach ná tabhair aird ar bith orthu
sin. Ní mar a chéile an t-am a bhíonn againne anseo ar na hoileáin ar chor ar bith!’
Agus scairt sé amach ag gáire.
‘An bhfuil sé sin fíor, a Dhaideo?’ a d’fhiafraigh Liam.
‘Ná tabhair aird ar bith air,’ arsa Daideo. ‘Níl sé ach ag baint asainn.’
‘Ó, breathnaigh cé atá ag teacht,’ arsa Eoin agus ríméad air.
Cé a bheadh ag déanamh orthu ach Cormac. Bhí Aoife, a dheirfiúr mhór, in éindí leis.
‘Cén chaoi a bhfuil sibh?’ arsa Aoife. ‘An bhfuil aon chuimhne acu a bheith ag tosú?’
‘Níl, muise,’ arsa Daideo, ‘agus theastaigh uaimse a ghabháil ag iascach. Ag inseacht
na firinne duit, níl suim thairis sin agam sna rásaí.’
‘Ar ndóigh coinneoidh mise súil ar na buachaillí,’ arsa Aoife, ‘agus féadfaidh tusa
a ghabháil ag iascach.’
‘Muise, go méadaí Dia do stór,’ arsa Daideo. ‘Tá mé thar a bheith buíoch díot.’
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‘Tá fáilte romhat,’ arsa Aoife, ‘ach beidh mé ag súil le staic de mhangach don dinnéar!’
‘Maith go leor,’ arsa Daideo agus thug sé a aghaidh ar an aill ag ceann thoir na trá.
Ar éigin a bhí na sála tugtha leis ag Daideo nuair a thosaigh an chéad rása – an rása
curach faoi bhliain is fiche.
‘Cá bhfuil d’uncail Peadar?’ a d’fhiafraigh Liam de Chormac.
‘I gcurach uimhir a ceathair,’ arsa Cormac. ‘Seisean an fear deiridh.’
‘Bhuadar anuraidh,’ arsa Aoife, ‘ach ní mórán cleachtaidh a rinneadar i mbliana.’
Ach mar sin féin bhí curach uimhir a ceathair chun cinn.
‘An aithníonn tú an dream atá sna curacha eile?’ a d’fhiafraigh Eoin de Chormac.
‘Aithním cuid acu,’ arsa Cormac, ‘ach tá cúpla curach ann as áiteacha eile.’
Faoin am seo bhí na curacha ag déanamh ar an trá. Bhí curach uimhir a ceathair
fós chun cinn agus an fhoireann ag iomramh ar a seacht míle dícheall. Bhí an slua
ag béiciúch agus ag liúireach. Bhí curach uimhir a ceathair ag tarraingt ar an trá
agus an corn buaite acu chomh siúráilte leis an lá ...
Ach aire duit! In áit a bheith ag tarraingt ar an trá bhí na curacha anois ag déanamh
caol díreach ar na hailltreacha! Bhí mearbhall ar an slua.
‘Céard sa diabhal atá orthu? Cén sórt ealaín í seo? Céard sa mí-ádh atá siad
ag déanamh …?’
Ansin chualadar an fógra:
‘Fanaigí san áit a bhfuil sibh go fóill. Tá fear tite i bhfarraige ag ceann thoir na trá.
Tá na curacha ag gabháil soir chuige.’
‘Daideo!’ arsa Liam. ‘Is é Daideo atá tite i bhfarraige. Tá mé siúráilte de!’
‘Foighid ort, a Liam!’ arsa Aoife. ‘Tá mé cinnte go bhfuil Daideo in ann breathnú amach
dó féin.’
‘Níl sé,’ arsa Eoin. ‘Bíonn rudaí aisteacha ag tarlú dó.’
‘Go sábhála Dia sinn,’ arsa Aoife. ‘B’fhearr dúinn a ghabháil soir, mar sin,
go bhfeice muid.’
Bhí Liam agus Eoin scanraithe.
‘Ná bíodh imní oraibh,’ arsa Cormac. ‘Tá mé siúráilte go sábhálfaidh m’uncail Peadar é.’
Soir an trá leo ar cosa in airde. Ag ceann thoir na trá bhí Daideo sínte ar an ngaineamh
gan cor as. Bhí slua bailithe timpeall air.
‘A Dhaideo! A Dhaideo!’ arsa Eoin agus a chroí ina bhéal aige.
Ach ní raibh húm ná hám as Daideo.
‘Dúisigh, a Dhaideo. Dúisigh!’ arsa Liam agus na deora leis.
Bhí Liam bocht an-trína chéile.
‘Ná bí ag caoineadh, a Liam,’ arsa Daideo. ‘Níl mairg ormsa.’
Agus d’éirigh sé ina sheasamh.
‘Céard a tharla duit?’ a d’fhiafraigh Cormac de.
‘Staic de mhangach a rug ar mo shlat agus a tharraing isteach mé,’ arsa Daideo.
‘Murach d’uncail Peadar níl a fhios agam céard a dhéanfainn.’
‘Anois, nár dhúirt mé libh go sábhálfadh m’uncail Peadar é,’ arsa Cormac go bródúil.
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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:
● éisteacht le tuairisc nuachta agus eolas a bhaint as
● tuairisciú
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● tuairisc nuachta a chur i láthair

E ISEAMLÁIRÍ
1. Seo tuairisc anois ó …(ainm dalta).
2. Bhí …(eachtra) ar siúl [ar bun] tráthnóna inné / aréir / arú aréir / an lá cheana
[an lá eile / an lá deireanach / an lá faoi dheireadh] / an tseachtain seo caite [an tseachtain seo
chuaigh thart / an tseachtain seo d’imigh tharainn] / an mhí seo caite [an mhí seo chuaigh thart
/ an mhí seo d’imigh tharainn], etc.

Á ISEANNA
●
●

An tuairisc nuachta ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 17)
Gléas taifeadta

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an scéal ‘Laethanta Saoire an tSamhraidh’ (Ceacht 1).
Mínigh do na daltaí go raibh tuairisc ar Raidió na Gaeltachta ag cur síos ar ar tharla ag na rásaí
bád in Inis Aoibhinn.
Múin na heiseamláirí.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca lena fháil amach cén t-ospidéal ar tugadh Daideo
ann agus cé mar a tugadh ann é. Seinn an dlúthdhiosca.
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U
TUAIRISC

AR

RAIDIÓ

NA

GAELTACHTA (Leagan Ultach)

Léitheoir Nuachta:
Seo tuairisc anois ó Aodh Mac Laifeartaigh:
Tuairisceoir:
Bhí slua mór i láthair inné ag rásaí curach Inis Aoibhinn. Bhain curach
Chormaic Seoighe as Inis Aoibhinn rás na gcurach faoi bhliain is fiche.
B’í naomhóg Sheáin Uí Chonchúir as Dún Sléibhe a bhain rás
na naomhóg faoi bhliain is fiche.
Thit fear isteach san fharraige le linn na rásaí. Bhí sé ag iascaireacht ar na
carraigeacha. Shábháil curach é a bhí sa rás. Tugadh go Ospidéal Ginearálta
Leitir Ceanainn é i héileacaptar, áit ar cuireadh cóir leighis air. Ní raibh
aon drochghortú air agus scaoileadh chun an bhaile é an tráthnóna céanna.

M
TUAIRISC

AR

RAIDIÓ

NA

GAELTACHTA (Leagan Muimhneach)

Léitheoir Nuachta:
Seo tuairisc anois ó Lusia Uí Bheaglaoich:
Tuairisceoir:
Bhí slua mór i láthair inné ag rásaí Inis Aoibhinn. Bhuaigh curach Chormaic
Seoighe as Inis Aoibhinn rás na gcurach faoi bhliain is fiche. Ba í naomhóg
Sheáin Uí Chonchúir as Dún Sléibhe a bhuaigh rás na naomhóg faoi bhliain
is fiche.
Thit fear i bhfarraige le linn na ráiseanna. Bhí sé ag iascach den gcloch.
Shábháil curach a bhí ag iomaíocht sa rás an fear. Tugadh go hOspidéal
Ghinearálta Thrá Lí i héileacaptar é mar a cuireadh cóir leighis air.
Ní raibh aon drochghortú air agus scaoileadh abhaile tráthnóna é.

C
TUAIRISC

AR

RAIDIÓ

NA

GAELTACHTA (Leagan Connachtach)

Léitheoir Nuachta:
Seo tuairisc anois ó Norita Ní Chartúir:
Tuairisceoir:
Bhí slua mór i láthair inné ag rásaí curach Inis Aoibhinn. Ghnóthaigh curach
Chormaic Seoighe as Inis Aoibhinn rása na gcurach faoi bhliain agus fiche.
Ba í naomhóg Sheáin Uí Chonchúir as Dún Sléibhe a ghnóthaigh rása
na naomhóg faoi bhliain agus fiche.
Thit fear i bhfarraige le linn na rásaí. Bhí sé ag iascach den aill. Shábháil
iomróir a bhí páirteach sa rása an fear a thit. Tugadh go hOspidéal
na Gaillimhe i héileacaptar é, áit ar cuireadh cóir leighis air. Níor bhain
dó ach mionghortú agus scaoileadh abhaile ón ospidéal é tráthnóna.

9

Dearbhaigh gur chuig Ospidéal Ginearálta Leitir Ceanainn / Ospidéal Ginearálta Thrá Lí /
Ospidéal na Gaillimhe a tugadh Daideo agus gur i héileacaptar a tugadh ann é.
Iarr ar ghrúpaí daltaí tuairisc nuachta a chumadh bunaithe ar thimpiste a tharla ar an trá.
Spreag iad chun cuid de na nathanna a bhí sa tuairisc nuachta ar an dlúthdhiosca a úsáid.
Siúil thart agus éist leis na daltaí agus iad i mbun plé. Cabhraigh leo más gá. Iarr ar na grúpaí
dalta amháin a roghnú chun an tuairisc a chur i láthair. Déan tuairiscí nuachta na ngrúpaí
a thaifeadadh.
Iarr ar na daltaí an chuid den scéal ‘Laethanta Saoire an tSamhraidh’ ab fhearr a thaitin leo
a léiriú i bhfoirm pictiúir. Iarr orthu cur síos a dhéanamh ó bhéal ar a bhfuil ag tarlú
sa phictiúr.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh sábháilteacht uisce leis na daltaí. Múin aon stór focal / nathanna atá de dhíth orthu.

Iarr orthu liosta rialacha a chumadh, e.g:
Níor mhór duit [Ba cheart duit / Ba chóir duit] seaicéad tarrthála a chaitheamh agus tú
ag bádóireacht.
Ná téigh ag snámh agus do bholg lán [i ndiaidh (duit) béile a ithe].
Inis do dhuine [Abair le duine] éigin [inteacht / éicint] cá bhfuil tú ag dul [ag gabháil].
Cinntigh [Déan cinnte / Déan deimhin de] go bhfuil garda tarrthála [maor tarrthála] ag obair
sula dtéann tú ag snámh.
Cinntigh go bhfuil dath dearg agus buí ar an mbratach [ar an bhrat / ar an mbrat] ar an
trá [ar an dtrá].
¥ Pléigh an fharraige / an taoide leis na daltaí. Múin más gá:
Tá an taoide [taoille] ag trá.
Tá sé ina lag trá. [Tá gearrthrá ann.]
Tá an taoide ag tuile [ag líonadh / ag teacht isteach].
Tá sé ina lán mara. [Tá an taoide lán. / Tá sé ina barr láin.]
Tá rabharta geallta.
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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:
● ceist a chur agus a fhreagairt
● cuimhne / easpa cuimhne a léiriú
● moladh a dhéanamh do dhuine
● tuairisciú
● ráitis a cheangal le pictiúir

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cén carachtar [duine / pearsa] a dúirt é sin?
…(ainm carachtair).
Ní cuimhin liom cé a dúirt é. An cuimhin leatsa é, a …(ainm dalta)?
Seans [B’fhéidir] go bhfuil an ceart agat.
2. Ná tabhair aird ar bith air / uirthi / orthu / ar …(ainm dalta). [Ná tóg aon cheann
dó / di / dóibh / do …(ainm dalta).]
3. Ní raibh mise [Cha raibh mise / Ní rabhas] ag rásaí curach [rásaí naomhóg / regatta]
/ ag …(imeacht) riamh cheana [riamh roimis seo / riamh roimhe].

Á ISEANNA
●
●

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

C UR C HUIGE
Pléigh príomhcharachtair an scéil ‘Laethanta Saoire an tSamhraidh’ (Ceacht 1).
Léigh agus pléigh leathanach 1 in Mo Leabharsa.
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal ar an dlúthdhiosca agus a rá
cé a dúirt an chéad ráiteas. Déan amhlaidh leis na ráitis eile. Iarr orthu na ráitis a cheangal
leis na carachtair chearta in Mo Leabharsa.
Múin an dara agus an tríú heiseamláir. Meall na daltaí chun na heiseamláirí a úsáid
i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Iarr ar na daltaí grianghraif / cártaí poist / bróisiúir dá laethanta saoire a thabhairt
ar scoil le haghaidh Cheacht 4.)
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh an chéad eiseamláir thuas. Múin leaganacha áitiúla a d’fhéadfaí a úsáid ina háit agus

leaganacha a d’fhéadfaí a chur léi, e.g:
Ní fheadar [Níl a fhios agam] ó thalamh an domhain [ó Dhia anuas] cé a dúirt é.
Níl aon tuairim faoin spéir agam. [Níl tuairim na ngrást agam. / Níl a fhios agam beirithe
ná beo.]
Tá sé dearmadta (glan) agam. [Tá dearmad (glan) déanta agam (air).]
Níor thug mé [Níor thugas] liom é.
Táim siúráilte glan deimhnitheach [lánchinnte] gurb é …(ainm carachtair) a dúirt é.
Theastódh uaim [Chaithfinn / Ghlacfainn] é a chloisteáil [a chlos / a chloisint / a aireachtáil]
babhta [(aon) uair (amháin)] eile.
Níl dabht ar bith orm [aon dabht orm / aon amhras orm / amhras ar bith orm] (ach) gurb é /
í …(ainm carachtair) a dúirt é.
¥ Iarr ar na daltaí an carachtar is fearr leo a roghnú as an scéal agus pictiúr a tharraingt de.
Pléigh na carachtair éagsúla leo. Múin más gá nathanna chun cur síos ar an gcarachtar,
e.g. ‘Is duine lách / seafóideach [simplí / amaideach / díchéillí] / cabhrach / ciallmhar /
cairdiúil / fuinniúil [aclaí / lán d’anam] / cróga [misniúil] / cumasach / imníoch / barrúil
[greannmhar] é / í …(ainm carachtair).’
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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
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● colláis a dhéanamh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Bhí mé [Bhíos] ar mo laethanta saoire i nGaillimh / sa Daingean / ar an Fhál
Carrach / in Áth Luain / i dteach [i dtigh] mo Mhamó / i dteach [i dtigh]
mo Dhaideo / i dteach [i dtigh] m’aintín / i dteach [i dtigh] m’uncail, etc.
D’fhanamar [D’fhan muid] ag baile [sa bhaile] i mbliana.
2. Bhí mo thuismitheoirí / mo dheartháireacha / mo dheirfiúracha / mo chol
ceathracha / mo chara in éineacht liom [in éindí liom / i mo theannta /
i mo chuideachta / faram] ann.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Á ISEANNA
●

Na grianghraif / cártaí poist / bróisiúir a thug na daltaí ar scoil

C UR C HUIGE
Pléigh a laethanta saoire féin leis na daltaí.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir.
Roinn an rang ina mbeirteanna. Iarr ar na daltaí na grianghraif / cártaí poist / bróisiúir a thug
siad ar scoil a thaispeáint dá chéile agus a phlé le cabhair na n-eiseamláirí. Spreag iad chun
ceisteanna a chur ar a chéile chun eolas breise a fháil. Éist leo agus iad ag ceistiú a chéile.
Breac síos na príomhnathanna / an stór focal atá de dhíth orthu. Múin cuid de na nathanna /
an stór focal sin i ndeireadh an cheachta.
Iarr ar dhaltaí aonair tuairisc a thabhairt don rang ar shaoire a bpáirtí.
Iarr ar na daltaí colláis a dhéanamh de na rudaí a thug siad ar scoil agus teideal a chumadh di.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Scríobh agus maisigh Leabhar Ranga dar teideal ‘Laethanta Saoire’ leis na daltaí. Iarr ar gach

dalta pictiúr dá laethanta saoire a tharraingt ar leathanach agus scríobh mar gheall air.
Iarr ar ghrúpa daltaí an clúdach a dhearadh. Cuir an leabhar sa leabharlann.
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Caitheamh Aimsire

C

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as amhrán a rá
● gluaiseacht le ceol

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 1 – Laethanta Saoire an tSamhraidh (as Ceacht 1)
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)

C UR C HUIGE
Dírigh aird na ndaltaí ar na curacha ar an bpóstaer. Abair leo go bhfuil siad chun amhrán
faoi churach bheag a fhoghlaim.
Seinn an dlúthdhiosca nó abair an t-amhrán.

ÓRÓ

MO

BHÁIDÍN

Crochfaidh mé seolta is gabhfaidh mé siar,
Óró, mo churaichín, ó!
Is go hoíche Fhéile Eoin ní thiocfaidh mé aniar,
Óró, mo bháidín!
Curfá:
Óró, mo churaichín, ó,
Óró, mo bháidín!
Óró, mo churaichín, ó,
Is óró, mo bháidín!
(Can i ndiaidh gach véarsa.)
Is nach breá í mo bháidín ag snámh ar an gcuan,
Óró, mo churaichín, ó!
Is na céaslaí á dtarraingt go láidir is go buan,
Óró, mo bháidín!

Iarr ar na daltaí a rogha geáitsí a chur leis an amhrán.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh na cineálacha bád traidisiúnta eile a bhíonn le feiceáil ar an gcósta. Múin más gá

¥

¥

¥

¥

‘Bíonn báid seoil / gleoiteoga / púcáin / leathbháid / báid saighne / báid mhóra
le feiceáil [le feiscint].’ Taispeáin pictiúir de na báid seo do na daltaí.
Pléigh leis na daltaí na féilte bád éagsúla a bhíonn ar siúl agus ainmnigh iad. Iarr ar na
daltaí bróisiúir / cártaí poist / féilirí / giotaí as nuachtáin, etc, a bhaineann leis na féilte
sin a thabhairt isteach. Pléigh iad.
Pléigh sliogáin leis na daltaí. Múin más gá ‘Chonaic mé bairnigh / diúilicíní [sliogáin
dhubha] / faochain [faochóga] / muiríní [cluaisíní] / sceana mara / ruacain / cuáin mhara
/ …(cineál sliogáin) ar an gcladach [ar an chladach]’. Iarr ar na daltaí samplaí díobh seo
a thabhairt ar scoil agus colláis ranga a dhéanamh astu.
Cuir an tomhas seo ar na daltaí:
Ag tuile is ag trá a chaitheann sí an lá.
(Freagra an tomhais – an fharraige)
Má tá saor báid ina chónaí sa cheantar iarr air teacht isteach agus labhairt leis na daltaí
faoina chuid oibre.
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● duine a rialú agus a smachtú
● taitneamh a bhaint as cluiche

E ISEAMLÁIRÍ
1. An ndeachaigh [Ar chuaigh] tú chuig dioscó [go dtí dioscó] / ag imirt eitpheile /
ag babhláil / ag imirt rugbaí [ag imirt rugair] / … le linn [i gcaitheamh / i rith]
do (chuid) laethanta saoire?
Chuaigh / Ní dheachaigh [Níor chuaigh].
2. Níl cead [Ní thig leat / Ní fhéadfaidh tú] níos mó ná ceist amháin [ná aon cheist amháin]
a chur ag an am.

Á ISEANNA
●

Cártaí inscortha as Mo Leabharsa (lár an leabhair)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí.
Pléigh leis an rang na pictiúir ar an dá leathanach cártaí i lár Mo Leabharsa.
Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun cluiche tomhais a imirt.

RIALACHA
1. Roinn an rang ina ngrúpaí beaga. Iarr ar na grúpaí na cártaí inscortha a bhrú amach
as leabhar amháin chun cluiche a imirt.
2. Iarr ar gach grúpa an paca cártaí a chur béal faoi ar an mbord. Is é an aidhm atá leis
an gcluiche a thomhas céard a rinne na himreoirí eile ar a gcuid laethanta saoire.
3. Piocadh an chéad dalta cárta as an bpaca gan é a thaispeáint d’aon duine eile.
4. Ceistíodh na daltaí eile an dalta a bhfuil an cárta aige mar atá sa chéad eiseamláir chun
a fháil amach cad a rinne sé ar a laethanta saoire. Ní bheidh cead ag dalta ar bith ach
ceist amháin a chur san am.
5. Bídís ag gearán, mar atá sa dara heiseamláir, má chuireann dalta breis agus ceist amháin
san am.
6. Leantar leis na ceisteanna go dtí go dtomhaisfear i gceart. Tugtar an cárta don té a thomhais
i gceart agus roghnaíodh sé cárta eile.
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7. Lean ar aghaidh leis an gcluiche. Ag an dalta a mbeidh an líon is mó cártaí aige a bheidh
an bua.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Imir leagan eile den chluiche thuas. Déanadh an t-imreoir a bhfuil an cárta aige mím

agus tomhaiseadh na himreoirí eile céard a rinne sé ar a laethanta saoire.
¥ Imir an cluiche thuas arís. Múin más gá nathanna a chuirfidh le cumarsáid na ndaltaí le
linn an chluiche, e.g:
Ná bí ag breathnú [ag féachaint / ag amharc] ar mo chártasa.
Fág ar ais [Cuir thar n-ais] an cárta sin.
Thóg tú [Thógais] níos mó ná [breis is] ceann amháin.
Tá tú / sé / sí ag séitéireacht [ag caimiléireacht / ag rógaireacht]!
Bhuaigh mise! [Bhuas-sa! / Bhain mise! / Mise a bhuaigh! / Mise a ghnóthaigh!]
Agamsa a bhí an ceart. [Bhí an ceart agamsa.]
Níl agamsa ach cárta amháin / …(2-6) chárta / …(7-10) gcárta!
Is gearr go mbeidh an bua agamsa! [Beidh an bua agamsa gan mhoill! / Is gearr go mbuafadsa!]
Tá sé geall leis [i ngar a bheith / beagnach / (de) chóir a bheith] buaite [bainte / gnóthaithe]
agamsa / agatsa!
Bhuaigh mise [Bhuas-sa / Bhain mise] an ceann deiridh [deireanach] / an ceann roimhe
[roimis] seo.
Buafaidh mise [Buafadsa / Bainfidh mise] an chéad chluiche eile!
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
Buail an liathróid ar an gcéad luascadh.
¥ Léigh agus pléigh an dán seo thíos. D’fhéadfaí é a mhúineadh má thaitníonn sé leis
na daltaí.

MO LIATHRÓIDÍN DONN
Anonn is anall
Anonn is anall
Anonn is anall
Mo liathróidín

leis,
leis,
leis,
donn.

Ó lámh go lámh leis,
Ó lámh go lámh leis,
Ó lámh go lámh leis,
Mo liathróidín donn.
Timpeall mo chinn leis,
Timpeall mo chinn leis,
Timpeall mo chinn leis,
Mo liathróidín donn.
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Suas is anuas leis,
Suas is anuas leis,
Suas is anuas leis,
Mo liathróidín donn.
Síos is aníos leis,
Síos is aníos leis,
Síos is aníos leis,
Mo liathróidín donn.
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● tuairisciú
● páirt a ghlacadh in obair bheirte
● sceitse a chur i láthair

E ISEAMLÁIRÍ
1. Táim [Tá mé] / Táimid [Tá muid] tinn tuirseach den chluiche [den gcluiche] seo /
de ….
2. Tá an cluiche / an clár / an … seo leadránach [fadálach].
3. Uaireanta [Scaití] éirím [bím] tinn tuirseach de bheith ag scríobh /
ag déanamh cleachtaí baile [ag déanamh m’obair bhaile / ag déanamh mo cheachtanna /
ag déanamh mo chuid ceachtanna] / ag tabhairt aire do mo dheartháir beag, etc.

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 7)

C UR C HUIGE
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse lena fháil amach cén cluiche a d’iarr Gug ar Lug
a imirt. Seinn an dlúthdhiosca.

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

AGUS

GUG

AG DÉANAMH CUIDEACHTA SA CHLÓS

(Leagan Ultach)

A Lug, goitse anseo.
Cad chuige?
Tá mé ag iarraidh cluiche cispheile a imirt. An imreoidh tú liom?
Níl mise ábalta cispheil a imirt. An bhfuil sé doiligh?
Arú, níl. Tá sé furasta go leor. Taispeánfaidh mise duit cén dóigh lena imirt.
Ach níor imir mé cispheil riamh roimhe.
Is cuma. Amharc ormsa. Tá sé furasta!
Arú, tá mé tinn tuirseach den chluiche seo. Tá sé leadránach. Níl mé ag
iarraidh é a imirt níos mó.
Ní bheidh mise mór leat, mar sin!
Ach cad chuige?
Mar nach n-imreoidh tú liom!
Má imrím cluiche inteacht eile leat an mbeidh tú mór liom ansin?
Beidh. Goitse!
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M
LUG

AGUS

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

GUG

AG IMIRT SA CHLÓS

(Leagan Muimhneach)

A Lug, gabh i leith anso.
Cad ina thaobh?
Teastaíonn uaim cluiche cispheile a imirt. An imreoidh tú in éineacht liom?
Nílimse ábalta cispheil a imirt. An bhfuil sé deacair?
Dhera, níl. Tá sé fuirist a dhóthain. Taispeánfadsa duit conas é a imirt.
Ach níor imríos-sa cispheil riamh roimis seo.
Nach cuma. Féach ormsa. Tá sé fuirist!
Dhera, táim tinn tuirseach den gcluiche seo. Tá sé leadránach. Ní theastaíonn
uaim é a imirt a thuilleadh.
Ní bheadsa mór leat, mar sin!
Ach cad ina thaobh?
Toisc nach n-imreoidh tú in éineacht liom!
Má imrím cluiche éigin eile in éineacht leat an mbeidh tú mór liom ansan?
Bead. Gabh anso i leith chugam!

Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:

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

AGUS

GUG

AG SPRAOI SA GCLÓS

(Leagan Connachtach)

A Lug, gabh i leith anseo.
Tuige?
Teastaíonn uaim cluiche cispheile a imirt. An imreoidh tú in éindí liom?
Níl mise in ann cispheil a imirt. An bhfuil sé deacair?
Ara, níl. Tá sé éasca go leor. Taispeánfaidh mise duit cén chaoi le hé a imirt.
Ach níor imir mé cispheil riamh cheana.
Nach cuma. Breathnaigh ormsa. Tá sé éasca!
Ara, tá mé tinn tuirseach den chluiche seo. Tá sé leadránach. Níl mé ag
iarraidh é a imirt níos mó.
Ní bheidh mise mór leat, mar sin!
Ach cén fáth?
Mar gheall nach n-imreoidh tú liom!
Má imrím cluiche éicint eile leat an mbeidh tú mór liom ansin?
Beidh. Gabh i leith uait!

Dearbhaigh gur cluiche cispheile a d’iarr Gug ar Lug a imirt.
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí é a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca. Meall
na daltaí chun an eiseamláir seo a úsáid nuair a bhíonn siad tinn tuirseach de rud éigin.
Múin an dara agus an tríú heiseamláir. Pléigh rudaí a cheapann na daltaí a bheith leadránach.
Pléigh rudaí a n-éiríonn siad tinn tuirseach de bheith ag déanamh uaireanta.
Roinn an rang ina dhá leath agus iarr ar na daltaí an sceitse a aithris in éineacht leis an
dlúthdhiosca.
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Roinn an rang ina mbeirteanna – Gug agus Lug. Iarr ar na beirteanna na chéad sé líne
den sceitse a aithris os comhair an ranga ach ainm cluiche eile dá rogha féin a chur in áit
‘cluiche cispheile’. Caithfidh na daltaí eile éisteacht go cúramach chun a fháil amach cén
cluiche a d’iarr ‘Gug’ ar ‘Lug’ a imirt.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Iarr ar na daltaí cártaí poist, a seoladh chucu féin / chuig a dtuismitheoirí as áiteanna
éagsúla, a thabhairt isteach le haghaidh Cheacht 8.)

F ORLEATHNÚ
¥ Múin leaganacha eile a d’fhéadfaí a úsáid in áit ‘Táim tinn tuirseach den chluiche seo /

de …,’ e.g. ‘Táim bréan [bailithe / cortha / breoite] den chluiche seo / de ….’
¥ Pléigh cluichí éagsúla leis na daltaí. Iarr orthu cur síos ar conas a imrítear iad. Iarr ar
na daltaí liosta rialacha a chumadh do chluiche a imríonn siad go minic.
¥ Pléigh na hócáidí a mbíonn easaontas idir dhaltaí sa chlós. Múin más gá ‘Ní bhímid
[Ní bhíonn muid] mór le chéile [róbhuíoch dá chéile] nuair a ….’
Pléigh conas a mhothaíonn siad agus conas a dhéanann siad athmhuintearas.
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
An rud a théann i bhfad téann sé i bhfuaire.
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 8

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is ó …(ainm) a tháinig an cárta seo.
2. (Is) chugamsa / chugainne / chuig [go dtí] …(ainm) a tháinig sé.
3. Is as Meiriceá / ón Spáinn / ó Phort Láirge a tháinig sé.

Á ISEANNA
●
●

Na cártaí poist a thug na daltaí ar scoil
Léarscáil den domhan nó cruinneog

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar an gcárta poist a thug siad féin isteach.
Cabhraigh leis na daltaí cuid de na tíortha as a dtáinig na cártaí poist a aimsiú ar léarscáil.
Pléigh iad.
Roinn an rang ina mbeirteanna. Ceistíodh na daltaí a chéile faoina gcárta poist chun breis
eolais a bhailiú faoin té a sheol iad / faoin tír as a dtáinig siad, etc.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Roinn an rang ina ngrúpaí. Dáil ceithre chárta poist ar gach grúpa. Tabhair seans do na

daltaí na cártaí a scrúdú agus a phlé eatarthu féin. Ansin roghnaíodh dalta amháin cárta
amháin, gan é a thaispeáint do na daoine eile sa ghrúpa. Caithfidh na daltaí eile é a cheistiú
lena fháil amach cé acu cárta atá i gceist.
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● cárta poist a mhaisiú
● díomá a léiriú
● abairtí a scríobh chun cur síos a dhéanamh ar phictiúr
● seoladh a scríobh
● abairtí a cheangal le pictiúir

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is é an trua [Nach mór an trua] é nach bhfuil sibh anseo. / Is é an trua [Nach mór
an trua] é nach raibh sibh [nach rabhabhair] anseo / ag an gcluiche [ag an chluiche], etc.

Á ISEANNA
●

Leathanach 3 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun cárta poist a mhaisiú. Iarr orthu pictiúr a tharraingt dá
rogha saoire sa bhosca i mbarr leathanach 3 in Mo Leabharsa.
Múin an eiseamláir agus scríobh an chéad chuid di ar an gclár. Iarr ar na daltaí an abairt sin
a scríobh i mbun leathanach 3 agus cúpla abairt eile a scríobh chun cur síos a dhéanamh ar
an áit a tharraing siad sa phictiúr. Scríobh aon nathanna / stór focal atá de dhíth ar na daltaí ar
an gclár. Iarr orthu seoladh Lug / Gug a scríobh san áit cheart. (Lug agus Gug, An Pláinéad Trug.)
Iarr ar na daltaí ansin leathanach 3 in Mo Leabharsa a tharraingt amach agus a ghearradh ina
dhá leath. Bailigh na cártaí poist a bhfuil na pictiúir orthu agus croch ar an mballa iad. Bailigh
na cártaí eile a bhfuil na habairtí orthu agus measc iad. Dáil ar na daltaí iad. Iarr ar na daltaí
na habairtí a léamh agus a cheangal leis an bpictiúr ceart ar an mballa.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi. Meall na daltaí chun í a úsáid
i gcomhthéacsanna oiriúnacha eile.
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F ORLEATHNÚ
¥ Téigh siar ar an scéal ‘Laethanta Saoire an tSamhraidh’ (Ceacht 1). Iarr ar na daltaí an cárta

poist a scríobh Cormac chuig Liam tar éis do Liam an t-oileán a fhágáil a dhearadh agus
a scríobh.
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
Is buan fear ina dhúthaigh féin. [Is dána madadh ag a dhoras féin. / Bíonn gach madra dána
ina charn aoiligh féin.]
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Caitheamh Aimsire

C E AC H T 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● beannú do dhuine
● buíochas a léiriú
● iontas a léiriú
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cén chaoi a bhfuil sibh? [Conas tá sibh? / Cad é mar tá sibh?]
2. Go méadaí Dia do stór. [Rath Dé ort.] / Táim [Tá mé] thar a bheith buíoch
[iontach buíoch / an-bhuíoch] díot / díbh.
Tá fáilte romhat / romhaibh.
3. Go sábhála Dia sinn!

Á ISEANNA
●

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

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an scéal ‘Laethanta Saoire an tSamhraidh’ (Ceacht 1).
Múin na heiseamláirí.
Seinn an dlúthdhiosca agus iarr ar na daltaí lámh a chur in airde nuair a chloiseann siad
na heiseamláirí.
Pléigh conas a mhothaigh na carachtair ag amanna éagsúla sa scéal.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí ansin agus iarr orthu an scéal a chur i láthair an ranga agus béim
á cur ar na mothúcháin. Meall iad chun na heiseamláirí thuas a úsáid agus iad i mbun
na drámaíochta.
Iarr ar na daltaí cárta buíochais a dhearadh agus an nath ‘Go méadaí Dia do stór [Rath Dé ort]’
nó ‘Táim [Tá mé] thar a bheith buíoch [iontach buíoch / an-bhuíoch] díot / díbh’ a scríobh air.
Meall na daltaí chun na heiseamláirí a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha, e.g. agus iad
ag beannú do dhaoine, ag gabháil buíochais agus ag déanamh iontais.
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Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Múin leaganacha áitiúla a d’fhéadfaí a úsáid in áit na chéad agus an dara heiseamláir thuas,

e.g ‘Conas atá agat / agaibh?’ agus ‘Nár lagaí Dia thú / sibh!’
¥ Léigh agus pléigh an dán seo thíos. D’fhéadfaí é a mhúineadh má thaitníonn sé leis na
daltaí.

MO BHÁIDÍN
Tá seol ar mo bháidín,
Tá brat óna crann;
Tá stiúir ar mo bháidín
Is a téada go teann.
Seolfaidh mé an loch léi,
Seolfaidh mé an abhainn,
Is seolfaidh mé mo bháidín
Mórthimpeall an domhain.
¥ Pléigh leis na daltaí na deacrachtaí a bhaineann le maireachtáil ar oileán. Cé mar

a thaistealaíonn daoine chuig / as oileáin, dar leo? An bhfuil siad féin, gaolta nó cairde
leo ina gcónaí ar oileán? Ar mhaith leo féin maireachtáil ar oileán? Cén fáth?
¥ Pléigh an nath ‘Ní raibh húm na hám as. [Cha raibh focal as.]’ Múin nathanna eile
a d’fhéadfaí a úsáid ina áit, e.g:
Ní [Cha] raibh gíog ná míog as.
Ní raibh mothú ná arraing ann.
Bhí sé sínte siar ó chluais go heireaball.
Bhí sé gan aithne gan urlabhra.
Ní raibh bogadh as.
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AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as amhrán a rá
● gluaiseacht le ceol
● focail a dhéanann rím a aimsiú

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 2 in Mo Leabharsa
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)

C UR C HUIGE
Pléigh na pictiúir in Mo Leabharsa.
Mínigh do na daltaí go bhfuil amhrán agat faoi Bhearnaí Beach. Seinn an dlúthdhiosca nó abair
an t-amhrán. (Más mian leis an múinteoir d’fhéadfadh sé an t-amhrán a chur in oiriúint
do Ghaeilge an cheantair chomh fada is nach gcuireann sé isteach ar an rím ná ar an rithim.)

BEARNAÍ BEACH
Is mise Bearnaí Beach,
Ní bhímse i mo luí,
Ach ag obair gach aon lá
I mo gheansaí dubh is buí.
Curfá:
Beacha beaga bisiúla
Ag dul ó bhláth go bláth,
Ar eití beaga misniúla,
Ag crónán gach aon lá.
(Can i ndiaidh gach véarsa.)
Is aoibhinn linn an ghrian
Is boladh breá na mbláth,
Ach níl aon sos le fáil
Ón obair gach aon lá.
Beacha dubh is buí
Tá nead againn sa chrann,
Ar ais linn leis an mil
Don Bhanríon, ceann ar cheann.
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(Nóta: ‘Meach’ a deirtear in áiteanna seachas ‘beach’.)
Múin an t-amhrán agus iarr ar na daltaí a rogha geáitsí a chur leis.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís agus na focail a dhéanann rím a aimsiú.
Iarr ar na daltaí an lúbra ar leathanach 2 a leanúint chun Bearnaí Beach a thabhairt abhaile.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh an cineál aimsire a thaitníonn / nach dtaitníonn le hainmhithe éagsúla. Múin más

gá:
Is aoibhinn [Is deas / Is breá / Is maith] leis an lacha an bháisteach [an fhearthainn].
Is deas leis an bpiongain [leis an phiongain] an sioc.
Is breá leis an mbéar bán [leis an bhéar bhán] an sneachta.
Is maith leis an gcrogall [leis an chrogall] an ghrian.
Tá an ghráin (dhearg [shíoraí]) ag an mbeach [ag an bheach] ar an bhfuacht
[ar an fhuacht].
Tá an ghráin ag an gcat [ag an chat] ar an mbáisteach [ar an bháisteach / ar an bhfearthainn].
¥ Ar chuir beach cealg i nduine de na daltaí nó i nduine dá muintir riamh? Iarr orthu
cur síos ar an eachtra.

29

AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Níl aon chóipleabhar [cóipleabhar ar bith] / aon liathróid [liathróid ar bith] / aon …
[… ar bith] bailithe [cruinnithe] fós agam / agat / aige / aici / againn / agaibh /
acu / ag …(ainm dalta) [agam / agat / aige / aici / againn / agaibh / acu / ag …(ainm dalta)
go fóill / fós].

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 5 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 8)

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 5 in Mo Leabharsa.
Mínigh do na daltaí go bhfuil Béibhinn Beach tar éis an lá a chaitheamh ag cuardach neachtair.
Iarr orthu éisteacht go cúramach lena fháil amach céard a dúirt Béibhinn faoi na bláthanna.
Seinn an dlúthdhiosca.

U
DROCHLÁ BHÉIBHINN (Leagan Ultach)
Béibhinn: Bú! Hú! Hú! Tá an oíche ag titim agus níl neachtar ar bith cruinnithe agam.
Bú! Hú! Hú!
Bearnaí: Á, ná bí ag caoineadh, a Bhéibhinn. Cad é atá ort ar chor ar bith?
Béibhinn: Níl neachtar ar bith cruinnithe agam. Bú! Hú! Hú!
Bearnaí: Goitse, a thaisce. Ná bí ...
Béibhinn: Ach níl neachtar ar bith cruinnithe agam go fóill agus tá na bláthanna ar
fad feoite.
Bearnaí: Níl siad uilig feoite, a thaisce. Chonaic mise garraí ar maidin a bhfuil neart
bláthanna ann go fóill. Ach ní bheidh siad ann i bhfad eile. Tá an fómhar
ann anois.
Béibhinn: An fómhar? Cad é sin?
Bearnaí: Suigh síos anseo le mo thaobh go n-inseoidh mé duit fán fhómhar.
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M
DROCHLÁ BHÉIBHINN (Leagan Muimhneach)
Béibhinn: Bú! Hú! Hú! Tá an oíche ag titim is gan aon neachtar bailithe agam.
Bú! Hú! Hú!
Bearnaí: Á, ná bí ag gol, a Bhéibhinn. Cad atá ort in aon chor?
Béibhinn: Níl aon neachtar bailithe agam. Bú! Hú! Hú!
Bearnaí: Tar anso, a mhaoineach. Ná bí …
Béibhinn: Ach níl aon neachtar bailithe fós agam agus tá na bláthanna ar fad feoite.
Bearnaí: Níl siad ar fad feoite, a mhaoineach. Chonacsa garraí ar maidin go bhfuil cuid
mhaith bláthanna fós ann. Ach ní fada eile a bheidh siad ann. Tá an fómhar
againn anois.
Béibhinn: An fómhar? Cad é sin?
Bearnaí: Suigh síos anso in aice liom go n-inseoidh mé duit faoin bhfómhar.

C
DROCHLÁ BHÉIBHINN (Leagan Connachtach)
Béibhinn: Bú! Hú! Hú! Tá an oíche ag titim agus níl aon neachtar bailithe agam.
Bú! Hú! Hú!
Bearnaí: Á, ná bí ag caoineadh, a Bhéibhinn. Céard atá ort ar chor ar bith?
Béibhinn: Níl aon neachtar bailithe agam. Bú! Hú! Hú!
Bearnaí: Tar anseo, a leanbh. Ná bí ...
Béibhinn: Ach níl aon neachtar bailithe fós agam agus tá na bláthanna uileag feoite.
Bearnaí: Níl siad uileag feoite, a leanbh. Chonaic mise garraí ar maidin a bhfuil neart
bláthanna fós ann. Ach ní i bhfad eile a bheas siad ann. Tá an fómhar againn
anois.
Béibhinn: An fómhar? Céard é sin?
Bearnaí: Suigh síos anseo le mo thaobh go n-inseoidh mé duit faoin bhfómhar.

Dearbhaigh go bhfuil na bláthanna ar fad feoite, an rud a dúirt Béibhinn.
Múin an eiseamláir. Meall na daltaí chun í a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Roinn an rang ina dhá leath. Iarr ar leath amháin páirt Bhéibhinn a aithris sa sceitse agus

an leath eile páirt Bhearnaí a aithris. Múin más gá ‘Níor éirigh liom / Theip (glan) orm
aon neachtar [neachtar ar bith] a bhailiú [a chruinniú]’. Iarr ar na daltaí an nath sin a chur in
áit ‘Níl aon neachtar bailithe agam [Níl neachtar ar bith cruinnithe agam]’ agus iad ag aithris
an sceitse.
¥ Cuir an tomhas seo ar na daltaí:
Tá bean bheag amuigh anseo
Agus tá sí róFhrancach;
Gúna buí *buff uirthi,
Bairéad agus blaincéad.
(*Dath buí / donn atá i gceist le ‘buff’.)
(Freagra an tomhais – an bheach)
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AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● téarmaí a bhaineann leis an bhfómhar a úsáid
● tuairisciú
● a léiriú go bhfuil sé ar intinn aige rud éigin a dhéanamh
● leibhéal dóchúlachta a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Nathanna / stór focal a bhaineann leis an bhfómhar – le roghnú ag an
múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Tabharfaidh mise … isteach. Ceapaim [Sílim / Is dóigh liom / Tá mé [Táim] ag ceapadh /
Déarfainn] go mbeidh mé ábalta [in ann] … a thabhairt isteach.
3. Tá sé deacair [Is deacair] / Tá sé furasta / [Is furasta / Is fuirist] … a fháil san áit a
bhfuil mise [a bhfuilimse] i mo chónaí [san áit a bhfuil mise [a bhfuilimse] ag maireachtáil /
san áit a bhfuil cónaí ormsa / sa bhaile seo againne].

C UR C HUIGE
Pléigh na hathruithe a thagann ar an dúlra san fhómhar. Céard atá tugtha faoi deara ag na daltaí
timpeall orthu sa bhaile? Téigh ar shiúlóid i gcomharsanacht na scoile agus pléigh a bhfuil
ag tarlú don nádúr. Múin an chéad eiseamláir.
Múin an dara agus an tríú heiseamláir. Mínigh do na daltaí go dteastaíonn uait go dtabharfaidh
siad isteach rudaí ón dúlra a bhaineann leis an bhfómhar do Cheacht 4. Iarr orthu a rá cad
is dóigh leo a bheidh siad in ann a thabhairt isteach. An dóigh leo go mbeidh deacracht acu
iad a fháil? etc.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Dáil pictiúir as irisí, etc, ar na daltaí a léiríonn an difríocht idir an samhradh agus an

fómhar. Roinn ina mbeirteanna iad chun plé a dhéanamh ar na pictiúir. 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 / an stór focal sin i ndeireadh an cheachta.
¥ Pléigh obair an fheirmeora san fhómhar leis na daltaí. Múin más gá:
Baintear an t-arbhar / an chruithneacht / an eorna / na prátaí [na fataí] san
fhómhar [sa bhfómhar].
Bailíonn [Cruinníonn] an feirmeoir na barra isteach sa scioból / sa bhothán
[sa mbothán] / sa chró [sa gcró] / san iothlainn, etc.
¥ Léigh agus pléigh an dán seo thíos. D’fhéadfaí é a mhúineadh má thaitníonn sé leis
na daltaí.

SMÉARA DUBHA
Sméara dubha
In aice an tí,
Cinn áille aibí
Ag fás ar an gclaí.
Stoithfidh mé iad
Mór agus dubh,
Beidh áthas ar Mhamaí,
Is déanfaidh sí subh.
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AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is mise / Is é …(ainm dalta) / Is í …(ainm dalta) a thug … isteach.
2. Céard [Cad é / Cad] a thug tusa [a thugais-se] isteach, a …(ainm dalta)?
Duilleoga feoite / Sméara dubha / Cnó capaill, etc.
3. Cá bhfuair tú [Cá háit a fuair tú / Cá bhfuairis] é / í / iad?
Sa ghairdín seo againne [ag baile] / Ar thaobh an bhóthair [an bhealaigh] / Istigh
sa gharraí [sa ngarraí / sa ghort] in aice linn [atá i ngar dúinn], etc.
4. An raibh sé deacair [An raibh sé doiligh / An raibh deacracht agat] é / í / iad a fháil?
Bhí / Ní raibh / Bhí sé deacair go leor [measartha deacair / sách deacair / cuíosach deacair
/ ábhairín deacair].
5. Thug …(ainm dalta / daltaí) níos mó / níos lú rudaí isteach ná mar a thug mise
[a thugas-sa] / a thug tusa [a thugais-se].

Á ISEANNA
●

Na rudaí ón dúlra a bhaineann leis an bhfómhar, a thug na daltaí ar scoil

C UR C HUIGE
Leag na rudaí a thug na daltaí ar scoil ar an mbord dúlra agus pléigh iad. Múin an stór focal
atá de dhíth orthu.
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Múin an dara, an tríú agus an ceathrú heiseamláir. Lig do na daltaí siúl thart agus daltaí eile
a cheistiú faoi na rudaí a thug siad isteach agus faoin áit a bhfuair siad iad.
Múin an cúigiú heiseamláir. Iarr ar na daltaí a rá cén daltaí is mó a thug rudaí ar scoil.
Cabhraigh leis na daltaí lipéid a scríobh le cur ar na rudaí a tugadh isteach.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Ar tharla aon eachtra do na daltaí agus iad ag bailiú an ábhair thuas, e.g. Ar chuaigh dealg

ina méar? Ar dhóigh neantóg iad?
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
Mura gcuireann tú san earrach ní bhainfidh tú san fhómhar [sa bhfómhar].
Iarr ar na daltaí an seanfhocal a scríobh agus pictiúr a tharraingt chun é a léiriú.
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AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 5

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

Á ISEANNA
●
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 2, Rian 8)
Póstaer 2 – Fan Amach Uaithi!
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 2)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an sceitse ‘Drochlá Bhéibhinn’ (Ceacht 2).
Mínigh do na daltaí go bhfuil Béibhinn Beach chun lá eile a chaitheamh ag cuardach neachtair.
Pléigh an póstaer.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal lena fháil amach ar éirigh le Béibhinn neachtar a bhailiú
an babhta seo. Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Dearbhaigh gur éirigh le Béibhinn neachtar a bhailiú.
Iarr ar dhalta aonair tús an scéil a insint ina chuid focal féin. Iarr ar dhaltaí eile cur leis go dtí
go mbíonn an scéal go léir inste.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh agus múin an rabhlóg:

Ná bac le mac an bhacaigh is ní bhacfaidh mac an bhacaigh leat.
Faigh amach cén dalta is tapúla ar féidir leis é a rá i gceart. Múin más gá ‘Tá …(ainm dalta)
in ann [ábalta] é a rá níos tapúla [níos sciobtha / níos éasca / níos gasta] ná aon duine
[duine ar bith] eile.’
¥ Má tá beachaire sa cheantar iarr air teacht isteach chun labhairt leis na daltaí faoi bheacha.
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U
FAN AMACH UAITHI! (Leagan Ultach)
Maidin bhreá san fhómhar a bhí ann. Mhúscail Béibhinn Beach. Amach as an leaba léi
fá dheifre. Bhain sí an chéir dá súile. Ansin bhí sí réidh le tabhairt fána cuid oibre.
Bhí deifre ar na beacha mar go raibh an fómhar sa mhullach orthu.
‘Níl mórán ama fágtha againn anois le neachtar a chruinniú,’ arsa an bhanríon leo agus
iad ar a mbealach amach. ‘Ní bheidh sé i bhfad anois go dtí go mbeidh an séasúr thart.’
Ach bhí Béibhinn sásta léi féin. Bhí a fhios aici go raibh neart bláthanna go fóill i ngarraí
amháin, garraí a bhí thuas i mBaile an Mhóinín. B’é a cara Bearnaí Beach a d’inis di
fá dtaobh de.
Nuair a bhain Béibhinn amach an garraí i mBaile an Mhóinín thug sí fá deara
go raibh sméara dubha ag fás ar na driseoga. Thug sí fá deara go raibh úlla aibí ar
na crainn úll. Thug sí fá deara go raibh cnónna ar na crainn coille. Ach chan orthu siúd
a bhí aird Bhéibhinn ach ar na bláthanna. Bhí bláthanna d’achan chineál sa gharraí
seo. Bhí bláthanna dearga ann, bláthanna buí, bláthanna gorma is bláthanna oráiste.
Bhí na bláthanna ann go fóill mar go raibh foscadh acu ón ghaoth. Bhí lúcháir chroí
ar Bhéibhinn. Thosaigh sí ag cruinniú an neachtair. Anonn is anall léi, siar is aniar agus
í ag cruinniú an neachtair.
Nuair a bhí a sáith cruinnithe aici fuair Béibhinn boladh aisteach nach bhfuair sí riamh
roimhe. Shíl sí gur bláth de chineál inteacht a bhí ann agus lean sí an boladh.
Ach chan bláth a bhí ann ar chor ar bith. Ní hea, … ach buidéal mór líomanáide.
Anuas le Béibhinn ar an bhuidéal. Isteach léi sa bhuidéal agus thosaigh sí ag ól.
‘Tá an stuif seo go deas,’ arsa Béibhinn. ‘Tá sé galánta!’
Leis sin, rith girseach bheag isteach sa gharraí. Nuair a chonaic sí Béibhinn istigh
sa bhuidéal lig sí scread aisti.
‘A Éanna, goitse anseo! Tá beach istigh sa bhuidéal,’ ar sise.
Nuair a chuala Éanna a dheirfiúr ag béiceadh rith sé isteach sa gharraí.
‘Ná bíodh eagla ar bith ort, a Úna,’ ar seisean. ‘Maróidh mise an bheach. Níl dúil ar bith
agam iontu.’
Agus leis sin thosaigh Éanna ag bualadh an bhuidéil le bata.
‘A bhligeaird!’ a dúirt sé le Béibhinn agus thosaigh sé ag bualadh an bhuidéil
ar a dhícheall.
‘Cuirfidh sí cealg ionat. Maraigh í! Maraigh í!’ a bhéic Úna.
Béibhinn bhocht. Bhí sí i gcruachás. Ach ansin smaoinigh sí ar an chealg a bhí ina ruball
aici.
‘Má chuirim cealg sa ghasúr thig liom éalú,’ ar sise léi féin. ‘Ach níl mé ag iarraidh duine
ar bith a ghortú …’
Mar sin féin shocraigh Béibhinn í féin le cealg a shá sa ghasúr. Ach go tobann rith bean
isteach sa gharraí.
‘Cad é atá oraibh? Cad chuige a bhfuil sibh ag béiceadh?’ a d’fhiafraigh sí.
‘Ó, amharc, a Mhamaí!’ arsa Úna. ‘Tá beach istigh sa bhuidéal.’
‘Níl dúil ar bith agam i mbeacha,’ arsa Éanna.
‘Tá eagla ormsa rompu,’ arsa Úna.
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Bhí Béibhinn ag éisteacht leis an chaint. Bhí trua aici d’Úna.
‘Níl mise ag iarraidh duine ar bith a ghortú,’ arsa Béibhinn léi féin arís. ‘B’fhéidir
go dtiocfadh liom éalú anois, gan cealg a chur i nduine ar bith.’
‘Fan amach ón bheach, a Mhamaí,’ arsa Éanna. ‘Cuirfidh sí sin cealg ionat.’
‘Ná bain di is ní bhainfidh sí duit,’ arsa Mamaí.
Bhí Béibhinn ag déanamh ar scóig an bhuidéil fán am seo.
‘Amharc, a Mhamaí,’ a dúirt Úna. ‘Tá a cealg ag gobadh amach.’
‘Tá, mar tá eagla uirthi romhainn,’ a dúirt Mamaí. ‘Tá sí ag iarraidh a ghabháil ar ais
go dtí an choirceog leis an neachtar. Anois, fanaigí socair agus tchífidh muid cad é
a tharlós!’
Stad Éanna ag bualadh. D’fhan an triúr acu socair ansin go bhfeicfeadh siad cad é
a tharlódh.
‘Gheobhaidh mé ar shiúl anois,’ arsa Béibhinn léi féin.
D’eitil sí cruinn díreach amach as an bhuidéal, an chealg ag gobadh amach go fóill.
Suas léi san aer – suas … suas … suas! Bhí na cosa tugtha léi aici!
‘Anois, nach raibh an ceart agam,’ arsa Mamaí. ‘Ní raibh sí ag iarraidh cealg a chur
i nduine ar bith.’
Bhí Béibhinn iontach buíoch don bhean agus chaoch sí a súil léi.
‘Cuimhneoidh mé go deo ar an bhean sin,’ arsa Béibhinn léi féin. ‘Thuig sí nach raibh
mé ag iarraidh duine ar bith a ghortú. Cad é sin a dúirt sí arís? “Ná bain di
is ní bhainfidh sí duit.” Sin an rud a shábháil mé chomh cinnte leis an lá!’

M
FAN AMACH UAITHI! (Leagan Muimhneach)
Maidin bhreá sa bhfómhar a bhí ann. Dhúisigh Béibhinn Beach. Amach léi as an leaba
is fuadar fúithi. Bhain sí an chéir dá súile. Ansan bhí sí ullamh chun tabhairt faoina cuid
oibre. Bhí fuadar faoi na beacha mar go raibh an fómhar tagtha.
‘Níl puinn ama anois againn chun neachtar a bhailiú,’ arsa an bhanríon leo agus iad
ar an slí amach. ‘Ní fada go mbeidh an fómhar istigh.’
Ach bhí Béibhinn sásta léi féin. Bhí a fhios aici go raibh cuid mhaith bláthanna fós
i ngarraí amháin, garraí a bhí thuas i mBaile an Mhóinín. B’é a cara Bearnaí Beach
a d’inis di é.
Nuair a bhain Béibhinn amach an garraí i mBaile an Mhóinín thug sí faoi ndeara
go raibh sméara dubha ag fás ar na sceacha. Thug sí faoi ndeara go raibh úlla aibí
ar na crainn úll. Thug sí faoi ndeara go raibh cnóite ar na crainn coille. Ach ní orthu
siúd a bhí aird Bhéibhinn ach ar na bláthanna. Bhí bláthanna de gach aon tsaghas sa
gharraí so. Bhí bláthanna dearga ann, bláthanna buí, bláthanna gorma is bláthanna oráiste.
Bhí na bláthanna fós ann mar go raibh fothain acu ón ngaoth. Bhí ardáthas ar Bhéibhinn.
Thosaigh sí ag bailiú an neachtair. Sall is anall léi, siar is aniar agus í ag bailiú an
neachtair.
Nuair a bhí a dóthain bailithe aici fuair Béibhinn boladh éigin ait nach bhfuair sí riamh
cheana. Cheap sí gur bláth de shaghas éigin a bhí ann agus lean sí an boladh.
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Ach ní bláth a bhí ann in aon chor. Ní hea, … ach buidéal mór líomanáide. Thuirling
Béibhinn ar an mbuidéal. Isteach léi sa bhuidéal agus thosaigh sí ag ól.
‘Tá an stuif seo deas,’ arsa Béibhinn. ‘Tá sé go haoibhinn ar fad!’
Ar an nóimeat san, rith cailín beag isteach sa gharraí. Nuair a chonaic sí Béibhinn istigh
sa bhuidéal lig sí béic aisti.
‘A Éanna, gabh anso i leith chugam! Tá beach istigh sa bhuidéal,’ ar sise.
Nuair a chuala Éanna a dheirfiúr ag béicigh rith sé isteach sa gharraí.
‘Ná bíodh aon eagla ort, a Úna,’ ar seisean. ‘Maródsa an bheach. Tá an ghráin dhearg
agam orthu.’
Agus leis sin thosaigh Éanna ag bualadh an bhuidéil le maide.
‘A bhithiúnaigh!’ a dúirt sé le Béibhinn agus thosaigh sé ag bualadh an bhuidéil ar a
mhíle dícheall.
‘Cuirfidh sí cealg ionat. Maraigh í! Maraigh í!’ a bhéic Úna.
Béibhinn bhocht. Bhí sí i gcruachás. Ach ansan chuimhnigh sí ar an gcealg a bhí
ina heireaball aici.
‘Má chuirim cealg sa bhuachaill féadfaidh mé éalú,’ ar sise léi féin. ‘Ach ní theastaíonn
uaim éinne a ghortú …’
Mar sin féin d’ullmhaigh Béibhinn í féin chun cealg a shá sa bhuachaill. Ach go tobann
rith bean isteach sa gharraí.
‘Cad atá oraibh? Cad ina thaobh go bhfuil sibh ag béicigh?’ a d’fhiafraigh sí.
‘Ó, féach, a Mham!’ arsa Úna. ‘Tá beach istigh sa bhuidéal.’
‘Tá an ghráin dhearg agamsa ar bheacha,’ arsa Éanna.
‘Tá eagla ormsa rompu,’ arsa Úna.
Bhí Béibhinn ag éisteacht leis an gcaint. Bhí trua aici d’Úna.
‘Ní theastaíonn uaim éinne a ghortú,’ arsa Béibhinn léi féin arís. ‘B’fhéidir go bhféadfainn
éalú anois, gan cealg a chur in éinne.’
‘Fan amach ón mbeach, a Mham,’ arsa Éanna. ‘Cuirfidh sí sin cealg ionat.’
‘Ná cuir aon chur isteach uirthi is ní dhéanfaidh sí faic leat,’ arsa Mam.
Faoin dtráth so bhí Béibhinn ag déanamh a slí amach as an mbuidéal.
‘Féach, a Mham,’ a dúirt Úna. ‘Tá a cealg sáite amach aici.’
‘Tá, mar tá sí scanraithe romhainn,’ a dúirt Mam. ‘Tá sí ag iarraidh dul thar n-ais go dtí
an gcoirceog leis an neachtar. Anois, fanaíg’ socair agus cífimid cad a thitfidh amach!’
D’éirigh Éanna as an mbualadh. D’fhan an triúr acu socair ansan nó go gcífidís cad
a thitfeadh amach.
‘Éalóidh mé liom anois,’ arsa Béibhinn léi féin.
D’eitil sí cruinn díreach amach as an mbuidéal agus a cealg fós sáite amach aici. Suas léi
san aer – suas … suas … suas! Bhí na cosa tugtha léi aici!
‘Anois, nach raibh an ceart agam,’ arsa Mam. ‘Níor theastaigh uaithi cealg a chur
in éinne.’
Bhí Béibhinn thar a bheith buíoch den mbean agus chaoch sí súil léi.
‘Cuimhneoidh mé go deo ar an mbean san,’ arsa Béibhinn léi féin. ‘Thuig sí nár
theastaigh uaim éinne a ghortú. Cad é siúd a dúirt sí arís? “Ná cuir aon chur isteach
uirthi is ní dhéanfaidh sí faic leat.” B’shin é an rud a shábháil mé chomh siúráilte is atá
cros ar asal!’

40

C
FAN AMACH UAITHI! (Leagan Connachtach)
Maidin bhreá sa bhfómhar a bhí ann. Dhúisigh Béibhinn Beach. Amach as an leaba léi
agus fuadar fúithi. Bhain sí an chéir dá cuid súile. Ansin bhí sí réidh le bualadh faoin
obair. Bhí fuadar faoi na beacha mar gheall go raibh an fómhar tagtha.
‘Níl mórán ama fágtha againn anois le neachtar a bhailiú,’ arsa an bhanríon leo agus iad
ar an mbealach amach. ‘Is gearr go mbeidh an fómhar thart.’
Ach bhí Béibhinn sásta léi féin. Bhí a fhios aici go raibh neart bláthanna fós i ngarraí
amháin, garraí a bhí thuas i mBaile an Mhóinín. B’é a cara Bearnaí Beach a d’inis di faoi.
Nuair a shroich Béibhinn an garraí i mBaile an Mhóinín thug sí faoi deara go raibh
sméara dubha ag fás ar na driseacha. Thug sí faoi deara go raibh úlla aibí ar na crainnte
úll. Thug sí faoi deara go raibh cnónna ar na crainnte coill. Ach ní iontu siúd a bhí
suim ag Béibhinn ach sna bláthanna. Bhí bláthanna de chuile chineál sa ngarraí seo.
Bhí bláthanna dearga ann, bláthanna buí, bláthanna gorma agus bláthanna oráiste. Bhí
na bláthanna fós ann mar go raibh foscadh acu ón ngaoth. Bhí dhá chroí ag Béibhinn.
Thosaigh sí ag bailiú an neachtair. Anonn is anall léi, siar is aniar agus í ag bailiú an
neachtair.
Nuair a bhí a dóthain bailithe aici fuair Béibhinn boladh aisteach, nach bhfuair sí riamh
cheana. Cheap sí gur bláth de chineál éicint a bhí ann agus lean sí an boladh. Ach
ní bláth a bhí ann ar chor ar bith. Ní hea, … ach buidéal mór líomanáide. Thuirling
Béibhinn ar an mbuidéal. Isteach léi sa mbuidéal agus thosaigh sí ag ól.
‘Tá an stuif seo go deas,’ arsa Béibhinn. ‘Tá sé an-bhlasta go deo!’
Ag an nóiméad sin, rith cailín beag isteach sa ngarraí. Nuair a chonaic sí Béibhinn istigh
sa mbuidéal lig sí béic aisti.
‘A Éanna, gabh i leith anseo! Tá beach istigh sa mbuidéal,’ ar sise.
Nuair a chuala Éanna a dheirfiúr ag béiciúch rith sé isteach sa ngarraí.
‘Ná bíodh aon fhaitíos ort, a Úna,’ ar seisean. ‘Maróidh mise an bheach. Tá an ghráin
shíoraí agam orthu.’
Agus leis sin thosaigh Éanna ag bualadh an bhuidéil le maide.
‘A scraiste!’ a dúirt sé le Béibhinn agus thosaigh sé ag bualadh an bhuidéil ar a sheacht
míle dícheall.
‘Cuirfidh sí cealg ionat. Maraigh í! Maraigh í!’ a bhéic Úna.
Béibhinn bhocht. Bhí sí sáinnithe. Ach ansin chuimhnigh sí ar an gcealg a bhí ina drioball
aici.
‘Má chuirim cealg sa mbuachaill féadfaidh mé éalú,’ ar sise léi féin. ‘Ach ní theastaíonn
uaim aon duine a ghortú …’
Mar sin féin réitigh Béibhinn í féin le cealg a shá sa mbuachaill. Ach go tobann rith bean
isteach sa ngarraí.
‘Céard atá oraibh? Cén fáth a bhfuil sibh ag béiciúch?’ a d’fhiafraigh sí.
‘Ó, breathnaigh, a Mhamaí!’ arsa Úna. ‘Tá beach istigh sa mbuidéal.’
‘Tá an ghráin shíoraí agamsa ar bheacha,’ arsa Éanna.
‘Tá faitíos ormsa rompu,’ arsa Úna.
Bhí Béibhinn ag éisteacht leis an gcaint. Bhí trua aici d’Úna.
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‘Ní theastaíonn uaim aon duine a ghortú,’ arsa Béibhinn léi féin arís. ‘B’fhéidir go
bhféadfainn éalú anois, gan cealg a chuir in aon duine.’
‘Seachain an bheach, a Mhamaí,’ arsa Éanna. ‘Cuirfidh sí sin cealg ionat.’
‘Coinnigh amach uaithi is ní bhacfaidh sí leat,’ arsa Mamaí.
Faoin am seo bhí Béibhinn ag déanamh a bealach amach as an mbuidéal.
‘Breathnaigh, a Mhamaí,’ a dúirt Úna. ‘Tá a cealg sáite amach aici.’
‘Tá, mar tá sí scanraithe romhainn,’ a dúirt Mamaí. ‘Tá sí ag iarraidh a ghabháil ar ais
chuig an gcoirceog leis an neachtar. Anois, fanaigí socair agus feicfidh muid céard
a tharlós!’
D’éirigh Éanna as an mbualadh. D’fhan an triúr acu socair ansin go bhfeicfidís céard
a tharlódh.
‘Éalóidh mé liom anois,’ arsa Béibhinn léi féin.
D’eitil sí caol díreach amach as an mbuidéal, a cealg fós sáite amach. Suas léi san aer
– suas … suas … suas! Bhí na cosa tugtha léi aici!
‘Anois, nach raibh an ceart agam,’ arsa Mamaí. ‘Níor theastaigh uaithi cealg a chur in
aon duine.’
Bhí Béibhinn thar a bheith buíoch den bhean agus chaoch sí súil léi.
‘Cuimhneoidh mé go deo ar an mbean sin,’ arsa Béibhinn léi féin. ‘Thuig sí nár
theastaigh uaim aon duine a ghortú. Céard é sin a dúirt sí arís? Sea. “Coinnigh amach
uaithi is ní bhacfaidh sí leat.” Ba shin é an rud a shábháil mé chomh siúráilte leis an lá.’
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AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 6

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● achoimre ó bhéal a dhéanamh ar scéal
● briathra san aimsir chaite a aithint
● achoimre a scríobh
● obair a chomhdhaltaí a léamh

Á ISEANNA
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 5) (Dlúthdhiosca 2, Rian 2)
Leathanach 6 in Mo Leabharsa
Greamaitheoirí as Mo Leabharsa (lár an leabhair)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Scríobh an focal ‘briathar’ ar an gclár. Mínigh do na daltaí gur ‘briathar’ a thugtar ar fhocal
a dhéanann cur síos ar ghníomh. Tabhair roinnt samplaí de bhriathra éagsúla agus iarr ar na
daltaí mím a dhéanamh den ghníomh atá i gceist.
Téigh siar ar an scéal ‘Fan Amach Uaithi!’ (Ceacht 5). Iarr ar dhaltaí aonair achoimre den scéal
a thabhairt. (Mínigh dóibh gurb ionann achoimre agus príomhphointí an scéil.)
Scríobh cuid de na briathra a d’úsáid siad ar an gclár. Mínigh dóibh go bhfuil na briathra ón
achoimre san aimsir chaite mar go bhfuil na gníomhartha tarlaithe cheana féin. Dírigh aird
na ndaltaí ar litriú na bhfocal. Fiafraigh díobh an dtugann siad aon phatrún litrithe faoi deara.
Iarr ar an daltaí na greamaitheoirí as lár Mo Leabharsa a ghreamú in ord ar leathanach 6.
Iarr orthu abairt nó dhó a scríobh maidir leis na pictiúir.
Tabhair seans do na daltaí a leabhair a bhabhtáil chun go mbeidh deis acu obair a bpáirtithe
a léamh. Lig d’aon dalta ar mian leis é a scéal a léamh don rang.
I gcaitheamh na seachtaine roghnaigh giotaí as leabhairíní éagsúla agus iarr ar ghrúpaí daltaí
briathra san aimsir chaite a phiocadh amach astu.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar dhaltaí aonair achoimre a thabhairt ar leabhar a léigh siad agus a thaitin leo.

Iarr orthu cúpla pictiúr a tharraingt a léireoidh an scéal agus an achoimre a scríobh.
¥ Léigh agus pléigh an dán seo thíos. D’fhéadfaí é a mhúineadh má thaitníonn sé leis
na daltaí.

BEACHA
Tá beacha i gcoirceog
Ar chúl an tí,
A lán acu ann,
Iad dubh agus buí.
Ní maith liom na beacha
Mar tá siad crosta,
Ach ithim an mhil
Mar tá sí blasta.
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AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 7

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

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 7 in Mo Leabharsa
Gloine, citeal leictreach, spúnóg, sú líomóide agus mil

C UR C HUIGE
(Nóta: Bí cinnte gur tú féin a dhoirteann an t-uisce te.)
Beirigh citeal uisce sa chistin agus lig dó fuarú beagán.
Iarr ar na daltaí leathanach 7 in Mo Leabharsa a oscailt. Bíodh na comhábhair i mála agat.
Cabhraigh leis na daltaí liosta na gcomhábhar a léamh. Cuir na comhábhair éagsúla ar an
mbord de réir mar a luaitear iad.
Taispeáin an mhil do na daltaí. An cuimhin leo cad a bhailigh Béibhinn Beach ó na bláthanna?
Dearbhaigh gur neachtar a bhailigh sí. Mínigh dóibh go ndéanann na beacha mil as an
neachtar. Pléigh an úsáid a bhaintear as mil. Mínigh dóibh go bhfuil sibh chun deoch mheala
a dhéanamh atá maith ar shlaghdán nó ar scornach thinn.
Cabhraigh leis na daltaí na treoracha ar leathanach 7 in Mo Leabharsa a léamh.
Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga chun cabhrú leat an deoch a dhéanamh. Iarr ar an
rang na treoracha a léamh os ard.
Lig do dhalta eile teacht os comhair an ranga chun cabhrú leat an deoch a dhéanamh. Iarr ar
dhalta aonair na treoracha a léamh dó.
Iarr ar na daltaí an deoch a dhéanamh sa bhaile le cabhair ó dhuine fásta.
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F ORLEATHNÚ
¥ Mínigh do na daltaí go dtagann an focal ‘Meala’ sa logainm ‘Cluain Meala’ as an bhfocal

‘mil’. Mínigh dóibh go gciallaíonn an logainm sin ‘móinéar ina bhfuil mil le fáil’. Iarr ar
na daltaí Cluain Meala a aimsiú ar an léarscáil. Iarr orthu pictiúr a tharraingt den áit mar a
shamhlóidís é a bheith fadó.
¥ Iarr ar na daltaí oidis eile a bhfuil mil iontu a bhailiú sa bhaile. D’fhéadfaí leabhar a
dhéanamh astu.
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AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● briathra san aimsir chaite a aithint

Á ISEANNA
●
●

Fótachóip ar aicéatáit as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 48, 49 nó 50)
Osteilgeoir

C UR C HUIGE
Téigh siar ar Cheacht 6.
Mínigh do na daltaí go bhfuil tú chun píosa den scéal ‘Fan Amach Uaithi!’ a thaispeáint ar an
osteilgeoir agus go gcaithfidh siad cabhrú leat na briathra san aimsir chaite a aimsiú. Léigh an
píosa den scéal agus iarr ar na daltaí a bheith ag faire amach do bhriathra san aimsir chaite.
Cuir ciorcal thart ar na briathra ar fad san aimsir chaite a luann siad.
Iarr ar dhaltaí aonair mím a dhéanamh a léireoidh an gníomh atá i gceist leis na briathra
a bhfuil ciorcal timpeall orthu.
Mínigh do na daltaí go bhfuil briathra eile sa phíosa den scéal nach bhfuil san aimsir chaite.

F ORLEATHNÚ
¥ Léigh an leabhairín Cóisir na gCearc (cúrsa Rang a Dó). Iarr ar na daltaí a lámh a chur in airde

nuair a chloiseann siad briathar san aimsir chaite.
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Fan Amach Uaithi! (Leagan Ultach)
Anuas le Béibhinn ar an bhuidéal. Isteach léi
sa bhuidéal agus thosaigh sí ag ól.
‘Tá an stuif seo go deas,’ arsa Béibhinn. ‘Tá sé galánta!’
Leis sin, rith girseach bheag isteach sa gharraí. Nuair
a chonaic sí Béibhinn istigh sa bhuidéal lig sí scread
aisti.
‘A Éanna, goitse anseo! Tá beach istigh sa bhuidéal,’
ar sise.
Nuair a chuala Éanna a dheirfiúr ag béicigh rith sé
isteach sa gharraí.
‘Ná bíodh eagla ar bith ort, a Úna,’ ar seisean.
‘Maróidh mise an bheach. Níl dúil ar bith agam iontu.’
Agus leis sin thosaigh Éanna ag bualadh an bhuidéil
le bata.
‘A bhligeaird!’ a dúirt sé le Béibhinn agus thosaigh sé
ag bualadh an bhuidéil ar a dhícheall.

Fan Amach Uaithi! (Leagan Muimhneach)
Thuirling Béibhinn ar an mbuidéal. Isteach léi
sa bhuidéal agus thosaigh sí ag ól.
‘Tá an stuif seo deas,’ arsa Béibhinn. ‘Tá sé
go haoibhinn ar fad!’
Ar an nóiméad sin, rith cailín beag isteach sa gharraí.
Nuair a chonaic sí Béibhinn istigh sa bhuidéal lig sí
béic aisti.
‘A Éanna, gabh anseo i leith chugam! Tá beach istigh
sa bhuidéal,’ ar sise.
Nuair a chuala Éanna a dheirfiúr ag béicigh rith sé
isteach sa gharraí.
‘Ná bíodh aon eagla ort, a Úna,’ ar seisean. ‘Maródsa
an bheach. Tá an ghráin dhearg agam orthu.’
Agus leis sin thosaigh Éanna ag bualadh an bhuidéil
le maide.
‘A bhithiúnaigh!’ a dúirt sé le Béibhinn agus thosaigh
sé ag bualadh an bhuidéil ar a mhíle dícheall.

Fan Amach Uaithi! (Leagan Connachtach)
Thuirling Béibhinn ar an mbuidéal. Isteach léi
sa mbuidéal agus thosaigh sí ag ól.
‘Tá an stuif seo go deas,’ arsa Béibhinn. ‘Tá sé
an-bhlasta go deo!’
Ag an nóiméad sin, rith cailín beag isteach sa ngarraí.
Nuair a chonaic sí Béibhinn istigh sa mbuidéal lig sí
béic aisti.
‘A Éanna, gabh i leith anseo! Tá beach istigh
sa mbuidéal,’ ar sise.
Nuair a chuala Éanna a dheirfiúr ag béiceach rith sé
isteach sa ngarraí.
‘Ná bíodh aon fhaitíos ort, a Úna,’ ar seisean. ‘Maróidh
mise an bheach. Tá an ghráin shíoraí agam orthu.’
Agus leis sin thosaigh Éanna ag bualadh an bhuidéil
le maide.
‘A scraiste!’ a dúirt sé le Béibhinn agus thosaigh sé
ag bualadh an bhuidéil ar a sheacht míle dícheall.

AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● mothúcháin a aithint
● mím a dhéanamh chun mothúchán a léiriú
● tomhas a dhéanamh
● pictiúr a phéinteáil ag freagairt do phíosa ceoil
● tuairisciú
● gluaiseacht le ceol

E ISEAMLÁIRÍ
1. An brón / gliondar [áthas / ríméad / lúcháir] / éad [formad] / fearg [goimh / gumh] /
uaigneas atá ort / oraibh?
Sílim [Déarfainn / Déanaim amach / Is dóigh liom / Tá mé ag déanamh / Tá mé den bharúil]
gur brón / gliondar [áthas / ríméad / lúcháir] / éad [formad] / fearg [goimh / gumh] /
uaigneas a bhí air / uirthi / orthu.

Á ISEANNA
●
●
●
●
●

Ceol The Flight of the Bumble Bee le Nicolai Rimsky-Korsakov (le fáil ag an múinteoir)
Bileog de pháipéar bán do gach dalta
Scuab phéinteála do gach dalta
Péint
Léarscáil den domhan nó cruinneog

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Múin an eiseamláir. Lig do dhalta aonair nó do ghrúpaí daltaí mím a dhéanamh chun
mothúchán áirithe a léiriú. Iarr ar na daltaí eile a thomhas cén mothúchán atá á léiriú aige /
acu mar atá san eiseamláir.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an gceol agus a rá cén mothúcháin a spreagann sé iontu.
Pléigh na dathanna a d’úsáidfeadh na daltaí féin agus iad ag péinteáil chun mothúcháin éagsúla
a léiriú.
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt a bheadh ag freagairt don cheol. Seinn an ceol a fhad is atá
na daltaí ag tarraingt.
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Spreag daltaí aonair chun labhairt faoina bpictiúr. Croch suas na pictiúir.
Inis do na daltaí gur scríobhadh an ceol The Flight of the Bumble Bee i 1900 agus go bhfuil sé
bunaithe ar dhán a scríobh Pushkin, file Rúiseach, faoin Sár ‘Saltan’. Cabhraigh leo an Rúis
a aimsiú ar an léarscáil.
Cabhraigh leis na daltaí taighde a dhéanamh ar an gcumadóir Nikolai Rimsky-Korsakov.
Seinn an ceol arís. Iarr ar na daltaí gluaiseacht leis an gceol.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh agus múin do rogha seanfhocal:

Nuair a stadann an ceol stadann an rince.
Is fearr an t-imreas ná an t-uaigneas. [Is fearr an troid ná an t-uaigneas.]
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AN AIMS IR

An Fómhar

C E AC H T 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● achoimre ó bhéal a dhéanamh ar ghiota de scéal
● mím a dhéanamh
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ar chuir foiche [puch / fothach] nó beach [meach / bumbóg / bumbaí] cealg [ga]
ionatsa / ionaibhse riamh?
Chuir / Níor chuir.
2. An bhfuil faitíos [eagla] ortsa / ar do dheirfiúr / ar do dheartháir roimh
bheacha / roimh fhoichí?
Tá. Tá mé / sí / sé scanraithe [sceimhlithe] (as mo bheatha [as mo bheathaidh]) rompu.
[Tá eagla mhór orm / uirthi / air rompu.] / Níl. Níl eagla dá laghad [Níl aon eagla /
Níl faitíos ar bith] orm / uirthi / air rompu.

Á ISEANNA
●

Póstaer 2 – Fan Amach Uaithi! (as Ceacht 5)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘Fan Amach Uaithi!’ (Ceacht 5). Úsáid an póstaer.
Iarr ar dhalta aonair giota den scéal a insint a fhad is a dhéanann daltaí eile mím bunaithe air.
Múin na heiseamláirí. Iarr ar na daltaí a chéile a cheistiú mar atá sna heiseamláirí.
Má chuir beach nó foiche cealg i ndalta nó i nduine dá muintir riamh tabhair seans dóibh
cur síos a dhéanamh ar an eachtra.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Sa scéal ‘Fan Amach Uaithi!’ bhí eagla ar na páistí roimh an mbeach agus bhí eagla ar an

mbeach roimh na daoine. Pléigh an choimhlint seo idir daoine agus ainmhithe / feithidí.
An bhfuil aon scéal léite / cloiste ag na daltaí ina léirítear coimhlint den saghas sin?
¥ Pléigh peataí leis na daltaí. An bhfuil a fhios acu céard a dhéanann a bpeataí féin
nuair a bhuaileann eagla iad?
¥ Léigh agus pléigh an leabhar An tÚllord le Vanessa Luff (An Gúm).
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

An tSamhain

C E AC H T 1

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Níor mhaith liomsa (é) dá ndófaí [go ndófaí] m’éadan [m'aghaidh] / dá ngoidfí
[go ngoidfí]
mo rothar / dá gcaillfí [go gcaillfí] mo pheata, etc.
Níor mhaith liomsa (é) ach (an) oiread.

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 9)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh tinte cnámh agus na contúirtí a bhaineann leo.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse lena fháil amach céard a tháinig amach as an tine.
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U
TIMPISTE
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

AG AN

TINE CHNÁMH (Leagan Ultach)

Caithfidh daoine a bheith iontach cúramach Oíche Shamhna.
Cad chuige?
Nár chuala tú fán tubaiste a tharla ag an tine chnámh aréir?
Níor chuala. Cad é a tharla?
Phléasc rud inteacht istigh sa tine.
Ó! Agus cad é a tharla ansin?
Tháinig bladhairí móra amach as an tine agus dódh girseach bheag a bhí
ag a taobh.
Ar dódh go holc í?
Dódh. Dódh a haghaidh agus a cuid lámh.
Go sábhála Dia sinn! Cinnte chuir siad fá choinne an otharchairr.
Chuir. Agus fá choinne na briogáide dóiteáin fosta.
An créatúr beag bocht. Níor mhaith liomsa go ndófaí m’aghaidh ná mo chuid
lámh.
Níor mhaith liomsa é ach oiread.

M
TIMPISTE
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

AG AN DTINE

CHNÁMH (Leagan Muimhneach)

Níor mhór do dhaoine a bheith an-chúramach Oíche Shamhna.
Cad ina thaobh?
An amhlaidh nár chualaís faoin dtubaiste a thit amach ag an dtine chnámh
aréir?
Níor chuala. Cad a thit amach?
Phléasc rud éigin istigh sa tine.
Ó! Agus cad a thit amach ina dhiaidh san?
Léim lasracha móra amach as an dtine agus dódh cailín beag a bhí
ina seasamh in aice léi.
Ar dódh go holc í?
Dódh. Dódh a haghaidh agus a lámha.
Go sábhála Dia sinn! Is dócha gur chuireadar fios ar an otharcharr.
Chuireadar. Agus ar an mbriogáid dóiteáin chomh maith.
An créatúirín bocht. Níor mhaith liomsa go ndófaí m’aghaidh ná mo lámha.
Níor mhaith liomsa é ach an oiread.

C
TIMPISTE
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:

AG AN

TINE CHNÁMH (Leagan Connachtach)

Níor mhór do dhaoine a bheith an-chúramach Oíche Shamhna.
Cén fáth?
Cé nár airigh tú faoin rud a tharla ag an tine chnámh aréir?
Níor airigh. Céard a tharla?
Phléasc rud éicint sa tine.
Ó! Agus céard a tharla ansin?
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Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:
Gug:
Lug:

Tháinig splanc mór amach as an tine agus dódh cailín beag a bhí i ngar
don tine.
Ar dódh go dona í?
Dódh. Dódh a héadan agus a cuid lámh.
Go sábhála Dia sinn! Is dóigh gur chuireadar fios ar an otharcharr.
Chuir. Agus ar an mbriogáid dóiteáin chomh maith.
An créatúirín bocht. Níor mhaith liomsa go ndófaí m’éadan ná mo
chuid lámh.
Níor mhaith liomsa é ach an oiread.

Dearbhaigh gur lasracha móra [bladhairí móra / splanc mór] a tháinig amach as an tine.
Iarr ar dhaltaí aonair ligean orthu gurb iadsan an cailín a dódh. Iarr orthu cur síos a dhéanamh
ar an tubaiste mar a dhéanfadh sise. Múin aon nathanna / stór focal atá de dhíth orthu.
Cinntigh go bhfuil na briathra a úsáideann siad san aimsir chaite.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach céard a dúirt Gug nuair
a chuala sé gur dódh cailín beag. Dearbhaigh gur ‘Go sábhála Dia sinn!’ a dúirt sé. Meall na
daltaí chun an ghuí sin a úsáid má chloiseann siad drochscéala faoi thimpiste nó faoi thinneas.
Múin an dara heiseamláir. Pléigh rudaí nár mhaith leis na daltaí tarlú dóibh féin.
Is de bharr mí-iompair a dódh an cailín sa sceitse. An bhfuil aon scéalta ag na daltaí faoi
thubaistí a tharla de bharr mí-iompair?
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh focail / nathanna a úsáidtear le cur síos a dhéanamh ar dhaoine a dhéanann rudaí

as bealach. Múin más gá ‘Is scabhtaeirí [bligeaird / bligeardaithe / drochbhuachaillí / maistíní /
dailtíní] amach is amach iad,’ de réir Ghaeilge an cheantair.
¥ Iarr ar na daltaí eolas a bhailiú faoin mbriogáid dóiteáin áitiúil. Iarr ar oibrithe dóiteáin
áitiúla teacht agus labhairt leis an rang.
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
Seacht seachtaine ramhra ó Shamhain go Nollaig.
¥ Pléigh leaganacha cainte eile a úsáidtear nuair a thiteann tubaiste amach. Múin más gá:
Dia linn.
Dia idir sinn agus an anachain [an t-olc]. [I bhfad uainn an anachain [an t-olc].]
Go bhfóire Dia orainn.
Slán (beo) mar a n-instear é.
Dia ár sábháil.
Nár lige Dia go dtarlódh sé d’aon duine eile.
Cabhair Dé chugainn.
Go gcuidí Dia linn.
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

An tSamhain

C E AC H T 2

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

Á ISEANNA
●
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 9)
Leathanach 8 in Mo Leabharsa
Lug agus Gug (Faigh ar iasacht ó mhúinteoir na Naíonán nó Rang a hAon iad.)

C UR C HUIGE
Seinn an sceitse ‘Timpiste ag an Tine Chnámh’ (Ceacht 1) arís más gá.
Léigh agus pléigh an giota den sceitse ar leathanach 8 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na
bearnaí sa téacs a líonadh. Iarr ar dhaltaí aonair an leagan críochnaithe a léamh don rang.
Bunaigh mioncheacht litrithe ar aon deacrachtaí comónta a bhí ag na daltaí le litriú na bhfocal.
Cabhraigh leo na rialacha foghraíochta agus na patrúin atá foghlamtha acu a úsáid chun teacht
ar an litriú ceart.
Roinn an rang ina mbeirteanna. Iarr ar na beirteanna an sceitse a léamh. Bíodh duine ina Ghug
agus duine ina Lug. Más mian le roinnt beirteanna an sceitse a chur i láthair don rang tabhair
dóibh na puipéid.

F ORLEATHNÚ
¥ Léigh agus pléigh an leabhar Cití Cailleach le Korky Paul agus Valerie Thomas

(An Gúm – ISBN 1-85791-230-6).
¥ Pléigh Oíche Shamhna leis na daltaí. Múin an seanfhocal:
An té a fhaigheann an fáinne is túisce a phósfaidh.
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt chun an seanfhocal a léiriú.
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

An tSamhain

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● foláireamh a thabhairt
● ordú a thabhairt
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
1. Seachain [Fainic / Coimhéad] tú féin / Seachnaígí [Coimhéadaigí / Fainicigí] sibh féin
ar an tine / ar na lasracha [na bladhairí / na bladhmanna / na splancanna / na bladhmsacha].
2. Fan / Fanaigí amach ón tine [siar ón tine / glan ar an tine]. [Ná téigh / Ná téigí róghar
[róchóngarach / ródheas] don tine.]
3. Ná cuir / Ná cuirigí rudaí dainséaracha [contúirteacha] sa tine.
4. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

C UR C HUIGE
Múin an chéad, an dara agus an tríú heiseamláir.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí agus iarr orthu dráma a bhunú ar ar tharla ag an tine chnámh a
luadh sa sceitse ‘Timpiste ag an Tine Chnámh’ (Ceacht 1). Bíodh cuid acu ina ndaoine fásta ag
cur fainic ar na páistí mar atá sna heiseamláirí. Éist leis na daltaí agus iad i mbun na rólaithrise.
Breac síos na príomhnathanna / an stór focal atá de dhíth orthu. Múin cuid de na nathanna /
den stór focal i ndeireadh an cheachta nó níos déanaí sa tseachtain.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Fiafraigh de na daltaí an gcuirtear fainic orthu féin sa bhaile faoi rudaí eile atá dainséarach.

An bhfuil nathanna eile cloiste acu sa bhaile ó dhaoine a bhí ag cur fainic orthu? Scríobh
ar an gclár iad.
¥ Pléigh an dainséar a bhaineann le tine. Pléigh cleachtadh dóiteáin na scoile agus
an tábhacht a bhaineann leis. Cleacht é leis na daltaí. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos
a dhéanamh céim ar chéim ar ar tharla nuair a bhí an cleachtadh dóiteáin ar siúl.
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¥ Pléigh an dán seo thíos agus iarr ar na daltaí oibriú ina mbeirteanna chun véarsa / véarsaí

breise a chumadh le cur leis.

FÉASTA OÍCHE SHAMHNA
Seo chugainn Oíche Shamhna
Beidh féasta mór sa teach
Is maith liom cnónna donna
Is breá liom báirín breac!
Beidh againn úlla aibí,
Is torthaí de gach sórt
Seo chugainn Oíche Shamhna
Cluichí, ceol is spórt!
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

An tSamhain

C E AC H T 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a léamh agus a leanúint
● ceist a chur agus a fhreagairt
● eolas / easpa eolais a léiriú
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cén uimhir fóin atá agatsa, a …(ainm dalta)?
…(uimhir fóin).
2. Sin í uimhir / Ceapaim [Déarfainn / Sílim / Is dóigh liom / Tá mé [Táim] ag ceapadh]
gurb í sin uimhir …(ainm dalta).
3. Aithním / Ní aithním an uimhir sin.
4. Sin í / Ní shin í [Ní hí sin / Chan sin] m’uimhirse / d’uimhirse /
uimhir …(ainm dalta) (in aon chor).

Á ISEANNA
●
●

Fótachóip ar chairtchlár as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 63, 64 nó 65) do
gach dalta
Siosúr do gach dalta

C UR C HUIGE
Dáil na fótachóipeanna. Léigh agus pléigh na treoracha leis na daltaí.
Tabhair siosúr do gach dalta. Iarr orthu na treoracha ar an bhfótachóip a leanúint
go cúramach.
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí siúl thart agus uimhreacha fóin daltaí eile a fháil.
Múin na heiseamláirí eile. Scríobh uimhreacha fóin daltaí éagsúla ar an gclár. Ceistigh na daltaí
chun a fháil amach an aithníonn siad na huimhreacha sin.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Mar ullmhúchán do Cheacht 5 iarr ar na daltaí an uimhir fóin atá ag na Gardaí
áitiúla, ag a ndochtúir féin agus ag an mbriogáid dóiteáin a fháil sa bhaile agus a scríobh
ina gcóipleabhar. Mínigh dóibh go n-éireoidh leo teacht ar na seirbhísí seo ar fad ach glaoch
ar 999 nó 112 nuair a bhíonn práinn leis.)
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar na daltaí labhairt lena dtuismitheoirí / lena seantuismitheoirí faoin saghas fóin a bhí

ann nuair a bhí siad féin óg. Pléigh an fhorbairt atá tagtha ó shin ar an bhfón poiblí / ar an
bhfón tí / ar an bhfón soghluaiste / ar an bhfón póca.
¥ Pléigh buntáistí / míbhuntáistí a bhaineann leis an bhfón póca. Múin más gá:
Tá siad [Táid] an-áisiúil [an-úsáideach] chun [le] labhairt le do chairde / chun [le] téacs
a chur [a sheoladh] / chun glaoch [chun glao a chur / chun scairt a chur] ar do thuismitheoirí
nuair a bhíonn síob [marcaíocht] (ag teastáil) uait [de dhíth ort].
Ceaptar gur féidir [go dtig] leis an bhfón [leis an nguthán] cur isteach ar [dochar a dhéanamh
do] do shláinte.
Tá siad costasach [daor], etc.
¥ Pléigh agus múin ceann de na seanfhocail seo:
Seachain an duine nach labhrann puinn.
A scéal féin scéal gach aon duine.
Ní scéal rúin é más fios do thriúr é. [Ní scéal rúin é más scéal triúir é.]

62

Cad é mar atá tú?

Conas atá tú?

Cén chaoi
a bhfuil tú?

Lean na treoracha.
1 Cuir na huimhreacha agus na litreacha cearta ar na cnaipí.
2. Scríobh an teachtaireacht ‘Cad é mar atá tú?’ ar an scáileán nó
teachtaireacht de do chuid féin.
3. Cuir dath nó patrún ar an chuid eile den fón.
4. Gearr é amach go cúramach.
5. Scríobh d’uimhir ghutháin ar a chúl.
6. Anois cuir an fón ar shiúl. Beidh sé a dhíobháil ort amárach.
Leagan Ultach

Conas atá tú?

Cad é mar
atá tú?
Cén chaoi
a bhfuil tú?

Lean na treoracha.
1. Cuir na huimhreacha agus na litreacha cearta ar na cnaipí.
2. Scríobh an teachtaireacht ‘Conas atá tú?’ ar an scáileán nó
teachtaireacht de do rogha féin.
3. Cuir dath nó patrún ar an gcuid eile den bhfón.
4. Gearr amach go cúramach é.
5. Scríobh d’uimhir gutháin ar a chúl.
6. Anois cuir an fón i dtaisce. Beidh sé uait amárach.
Leagan Muimhneach

Cén chaoi a bhfuil tú?

Conas atá tú?

Cad é mar
atá tú?

Lean na treoracha.
1. Cuir na huimhreacha agus na litreacha cearta ar na cnaipí.
2. Scríobh an teachtaireacht ‘Cén chaoi a bhfuil tú?’ ar an scáileán nó
teachtaireacht de do rogha féin.
3. Cuir dath nó patrún ar an gcuid eile den fón.
4. Gearr amach go cúramach é.
5. Scríobh d’uimhir ghutháin ar a chúl.
6. Anois cuir an fón i dtaisce. Beidh sé uait amárach.
Leagan Connachtach

ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

An tSamhain

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● é féin a chur in aithne
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● impí a dhéanamh ar dhuine
● páirt a ghlacadh in obair bheirte
● glao éigeandála a dhéanamh
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cén t-ainm [Cá hainm] atá ort? [Cad is ainm duit?]
…(ainm).
2. Cén seoladh atá agat? / Cad [Céard] as a bhfuil tú ag glaoch?
As / Ó / Ón …(áit).
3. An dtiocfaidh tú / sibh láithreach (bonn baill) [ar an bpointe (boise)], le do thoil /
le bhur dtoil?
Tiocfaidh [Tiocfad]. / Tiocfaimid. / Ní bheidh mé i bhfad. / Ní bheimid [Ní bheidh
muid] i bhfad. / Fan san áit a bhfuil tú. [Fan mar a bhfuil tú.]
4. Maith go leor.
5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Á ISEANNA
●

Na fóin a d’ullmhaigh na daltaí i gCeacht 4

C UR C HUIGE
Pléigh cúiseanna a bheadh ag na daltaí glao éigeandála a dhéanamh. Pléigh na huimhreacha
fóin a scríobh siad ina gcóipleabhar don obair bhaile.
Múin na heiseamláirí.
Roinn na daltaí ina mbeirteanna agus iarr orthu glaonna éigeandála a chumadh chuig an
mbriogáid dóiteáin, na gardaí nó an dochtúir. Bainidís úsáid as na fóin a d’ullmhaigh siad i
gCeacht 4. Éist leis na daltaí agus iad i mbun na rólaithrise. Breac síos na príomhnathanna /
an stór focal atá de dhíth orthu. Múin cuid de na nathanna / den stór focal i ndeireadh
an cheachta nó níos déanaí sa tseachtain.
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Iarr ar roinnt beirteanna a nglaonna éigeandála a chur i láthair an ranga.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Mínigh do na daltaí nár chóir glaonna éigeandála a dhéanamh ach amháin
nuair a bhíonn gá leis. Pléigh na cúiseanna atá leis seo.)

F ORLEATHNÚ
¥ Déan taifeadadh ar chuid de na glaonna éigeandála a chum na daltaí agus seinn iad.

Iarr ar dhaltaí aonair measúnú a dhéanamh ar a gceann féin. An raibh an t-eolas cruinn?
An bhféadfaidís é a fheabhsú?
¥ Cé ar a ghlaofadh na daltaí féin dá mbeidís i gcruachás agus gan duine fásta a bheith leo?
Múin más gá ‘Is ar … a ghlaofainn [a chuirfinn glao / a chuirfinn scairt] dá mbeinn
i gcruachás [i bponc / i dtrioblóid / i sáinn]’.
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Mé Féin

C E AC H T 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tomhas a léamh agus a fhreagairt
● tuairisciú
● easpa eolais a léiriú
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● taitneamh a bhaint as cluiche
● ainmneacha a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is é / Is í …(ainm) an páiste [an té / an duine / an leanbh] is óige / is sine [is críonna]
i dteaghlach Liam.
2. Is mise / Is tusa / Is í …(ainm dalta) / Is é …(ainm dalta) an duine [an té] is óige /
is sine [is críonna / is aosta] sa rang seo againne.
3. Níl a fhios agam [Ní fheadar] cén t-ainm [cá hainm] atá ar Dhaideo [ar Ghraindea /
ar Dhaidí Críonna] / ar Mhamó [ar Neain / ar Mhóraí / ar Mhamaí Chríonna] / ar Dhaidí
[ar Dhaid] Liam / ar ….
4. An bhfuil …(litir) ina ainm / ina hainm?
Tá / Níl.

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 9 in Mo Leabharsa
Leathanach 70 as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (don mhúinteoir)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Léigh an tomhas ar leathanach 9 in Mo Leabharsa leis na daltaí. Roinn an rang ina mbeirteanna.
Iarr ar na beirteanna an tomhas a léamh arís chun teacht ar an bhfreagra. Dearbhaigh freagra
an tomhais – d’ainm. Iarr ar na daltaí ansin a n-ainm féin agus ainm a gcairde a scríobh sna
háiteanna cuí i mbun an leathanaigh.
Pléigh na leanaí i dteaghlach Liam. Múin an chéad agus an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí
aonair an leanbh is sine / is óige i dteaghlach Liam a ainmniú. Faigh amach cén dalta is sine /
is óige sa rang. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá sa dara heiseamláir.
Múin an tríú heiseamláir. Ceistigh na daltaí faoi ainmneacha ghaolta Liam (féach Nóta).
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Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun an cluiche ‘An Crochadóir’ a imirt chun teacht ar na
hainmneacha nach bhfuil ar eolas acu. Beidh an rang ag imirt i do choinne.
Múin an ceathrú heiseamláir.
Múin rialacha an chluiche.

RIALACHA
1.
2.
3.
4.
5.

Tarraing líne ar an gclár do gach litir atá san ainm, e.g. ‘Jeaic’ _ _ _ _ _.
Ceistíodh dalta aonair tú mar atá sa cheathrú heiseamláir.
Má tá an litir a luaigh an dalta san ainm scríobh ar an líne cheart í.
Mura bhfuil an litir a luaigh an dalta san ainm tarraing cuid a haon den chrochadóir.
Lean leis an gcur chuige seo go dtí go dtomhaiseann dalta an t-ainm, go n-aimsítear
na litreacha ar fad san ainm nó go dtí go gcríochnaítear an crochadóir.
6. Lean ar aghaidh leis an gcluiche go dtí go bhfuil ainm gach duine i dteaghlach Liam
ar eolas ag na daltaí.
(Nóta: Seo thíos ainmneacha baiste na dtuismitheoirí.)
Daidí Liam
Mamaí Liam
Daidí Bhreandáin
Mamaí Bhreandáin
Mamaí Bhríd

=
=
=
=
=

Breandán
Bríd
Jeaic
Íde
Máire

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh seantuismitheoirí Liam leis na daltaí. Múin más gá:

Níl ach seanathair [athair críonna / athair mór] amháin leis fós ina bheatha [fós beo /
fós ag maireachtaint / beo go fóill].
Tá an seanathair [an t-athair críonna / an t-athair mór] eile básaithe [caillte / ar Neamh /
sna Flaithis / imithe ar shlí na fírinne]. Beannacht Dé leis. [Beannacht Dé lena anam. / Ar dheis
Dé go raibh a anam dílis. / Go ndéana Dia trócaire ar a anam naofa.]
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
¥ Pléigh an gaol atá idir na daoine éagsúla i dteaghlach Liam. Múin más gá:
Is í Cáit iníon Bhreandáin.
Is é Eoin mac Bhríde.
Is é Jeaic athair Bhreandáin.
Is é Jeaic seanathair [athair críonna / athair mór] Eoin.
Is é Eoin garmhac Jeaic.
Is í Cáit gariníon Mháire, etc.
Pléigh a dteaghlach féin leis na daltaí i gcomhthéacs na ngaolta atá acu.
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Mé Féin

C E AC H T 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. A mhúinteoir / A …(ainm dalta), an litreofá [an litreoidh tú] …(focal / ainm), más é
do thoil é [le do thoil]? / An bhfuil sé seo litrithe ceart [i gceart] (agam)?
2. Tharraing mé [Tharraingíos] pictiúr díom féin / de m’athair / de mo mháthair /
de mo dheartháir / de mo dheirfiúr / de mo dheartháireacha / de mo
dheirfiúracha / de ….
3. An mó [Cé mhéad] deartháir / deirfiúr / col ceathrar atá agat / ag …(ainm dalta)?
Níl aon deartháir [deartháir ar bith] / aon deirfiúr [deirfiúr ar bith] / aon chol
ceathrar [col ceathrar ar bith] agam / aige / aici.
Is leanbh aonair mé / é / í.
Deartháir amháin. / Deirfiúr amháin. / Col ceathrar amháin. / …(uimhir
phearsanta) deartháireacha / deirfiúracha / col ceathracha.

Á ISEANNA
●

Bileog de pháipéar bán do gach dalta

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
(Nóta: Is fearr an bhileog a úsáid go cothrománach don tasc thíos.)
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar gach dalta an teideal ‘Mo Theaghlach’ a scríobh i mbarr
na bileoige agus a ainm féin a scríobh ar a cúl. Iarr orthu pictiúr dá dteaghlach a tharraingt
agus na hainmneacha a scríobh faoi na daoine éagsúla. Úsáidfidh siad an chéad eiseamláir
chun cabhair a lorg. Meall iad chun an eiseamláir sin a úsáid aon uair a bhíonn cabhair uathu
chun focal a litriú.
Múin an dara agus an tríú heiseamláir. Iarr ar dhalta aonair cur síos ar a phictiúr mar atá sa
dara heiseamláir. Meall na daltaí chun an eiseamláir sin a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha
eile, e.g. ‘Tharraing mé [Tharraingíos] pictiúr de chapall / de leoraí, etc.’ Ceistíodh daltaí
aonair é mar atá sa tríú heiseamláir. Déan amhlaidh le daltaí eile.
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F ORLEATHNÚ
¥ Déan graf bunaithe ar líon na daoine atá i dteaghlach gach dalta. Pléigh é. Múin más gá:

Tá cúigear / …(uimhir phearsanta) i mo theaghlach [sa gcomhluadar seo againne].
Tá / Níl mórán [a lán / an t-uafás] daoine i dteaghlach …(ainm dalta).
Is é teaghlach …(ainm dalta) an teaghlach is mó / is lú.
¥ Pléigh crann ginealaigh leis na daltaí. Iarr ar na daltaí a gcrann ginealaigh a leagan amach
sa bhaile le cabhair a dtuismitheoirí. Pléigh aintíní / uncailí / col ceathracha leo. Múin más
gá:
Is é / í / iad …(ainm / ainmneacha) m’uncail / m’aintín / mo leasdeartháir /
mo leasdeirfiúr / mo chol ceathrar / mo chol ceathracha.
Tá mórán [a lán / an-lear / lear mór] / Níl mórán [a lán / puinn] col ceathracha agam.
Is cúpla iad … agus …, etc.
de réir riachtanais an ranga.
¥ Fiafraigh de na daltaí an bhfuil aithne mhaith acu ar a gcol ceathracha / ar a n-aintíní /
ar a n-uncailí / ar a ndaoine muinteartha. Múin más gá:
Tá an-aithne [togha na haithne / sáraithne / aithne mhaith] agam ar chuid de mo ghaolta
[ar chuid de na gaolta atá agam] / ar a bhformhór [ar an gcuid is mó acu] / ar …(ainm).
Tá súilaithne [aithne shúl] agam ar a thuilleadh acu / ar …(ainm).
Níl aon aithne [aithne ar bith / aithne faoin spéir] agam ar an gcuid [ar an chuid] eile.
Ní rómhinic a fheicim [a chím] iad. [Ní fheicim [Ní chím] rómhinic / ach corruair / ach go
hannamh / ach anois is arís iad,] etc.
¥ Pléigh na hócáidí ar a dtagann teaghlaigh le chéile, e.g. lá breithe / an Nollaig / baisteadh
/ an Chéad Chomaoineach / pósadh / sochraid, etc.
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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:
● cur síos a dhéanamh
● ainmneacha a cheangal le pictiúir
● cead a lorg
● ainmneacha daoine a léamh agus a mheaitseáil le pictiúir

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tá féasóg / croiméal / gruaig liath / … ar …(ainm). / Níl aon fhéasóg / aon
chroiméal / (aon) … ar …(ainm).
Caitheann / Ní chaitheann …(ainm) spéaclaí [gloiní / spéacláirí].
2. Is / Ní [Chan] ainm Gaelach é …(ainm baiste).
3. A mhúinteoir, an bhféadfainnse [an dtig liomsa] leid a thabhairt faoi dhuine éigin?

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 3 – Muintir Róisín
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 75 agus 76)

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh an póstaer.
Gearr na preabchártaí as an leathanach fótachóipeáilte. Léigh iad ceann ar cheann leis na daltaí.
Iarr ar dhaltaí aonair na hainmneacha a aithníonn siad a chrochadh in aice leis an duine sin
ar an bpóstaer.
Abair leis na daltaí go bhfuil tú chun leid a thabhairt dóibh chun ainmneacha na ndaoine nach
n-aithníonn siad a fhoghlaim. Stop tar éis gach leid agus iarr ar dhalta aonair an duine sin
a aimsiú ar an bpóstaer. Má aimsíonn sé an duine ceart iarr air an preabchárta a chrochadh
in aice leis an duine sin ar an bpóstaer.
Abair, mar shampla:
Tá féasóg liath agus gruaig dhíreach liath ar Shéamas.
Caitheann Vimbai spéaclaí.
Tá gruaig liath ar Íde. Is maith léi a bheith ag seinm [ag casadh] ceoil.
Tá gruaig chatach liath agus croiméal liath ar Kudzi.
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Múin an chéad eiseamláir.
Iarr ar dhaltaí aonair ainmneacha na ndaoine i dteaghlach Róisín a rá.
Múin an dara heiseamláir. Pléigh ainmneacha Gaelacha agus ainmneacha as tíortha eile.
Imir an cluiche tomhais bunaithe ar dhaltaí sa rang. Tabhair leid, e.g. ‘Tá gruaig fhada ar an
gcailín seo. Caitheann sí spéaclaí. Cé hí féin?’ Múin an tríú heiseamláir. Meall na daltaí
ar mian leo d’áit a ghlacadh sa chluiche chun an eiseamláir seo a úsáid.

F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar a dtuismitheoirí / ar a seantuismitheoirí.

Múin más gá:
Tá plait [plaitín scamhaite / blagaid] ar Dhaideo. [Tá mo sheanathair maol. / Níl ribe gruaige
[liobar] ar m’athair críonna [m’athair mór].]
Tá gruaig fhada fhionn ar mo mháthair.
Tá …(ainm) ramhar / tanaí [caol / lom] go maith.
Is fear / bean an-ard [iontach ard] é / í, etc.
¥ Pléigh aoiseanna a seantuismitheoirí leis na daltaí. Múin más gá:
Níl a fhios agam [Ní fheadar] cén aois é mo sheanathair / í mo sheanmháthair.
Tá …(ainm) meánaosta [cnagaosta] / óg go leor [óg a d(h)óthain] fós /
cúig bliana is trí scór.
Tá aois mhór [aois mhaith] aige / aici. [Tá an-aois aige / aici.]
Tá …(ainm) an-sean [an-chríonna], etc.

74

Róisín
Réitseal
Íde
Vimbai

Ailbhe
Ruairí
Séamas
Kudzi

Mé Féin

C E AC H T 4

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

Á ISEANNA
●
●
●

Póstaer 3 – Muintir Róisín (as Ceacht 3)
An tasc éisteachta ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 18)
Léarscáil den domhan nó cruinneog

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer.
Seinn an dlúthdhiosca mír ar mhír lena fháil amach cár rugadh na daoine i dteaghlach Róisín.
Dearbhaigh an freagra tar éis gach míre agus taispeáin na háiteanna sin ar an léarscáil nó ar an
gcruinneog.

U
MUINTIR RÓISÍN (Leagan Ultach)
Mír 1
Mise Róisín Ní Mhurchú. Tá mé ocht mbliana d’aois. Rugadh i Sasain mé ach tá mé
i mo chónaí i Lios na Sí anois.
Mír 2
Deirfiúr amháin atá agam, Ailbhe. Rugadh in Éirinn í.
Mír 3
Réitseal an t-ainm atá ar mo mháthair agus is dochtúir í. Rugadh san Afraic í.
Mír 4
Ruairí an t-ainm atá ar m’athair agus is saor adhmaid é. Rugadh i Meiriceá é.
Mír 5
Vimbai agus Kudzi atá ar mhamaí agus ar dhaidí mo mháthar. Rugadh san Afraic iad.
Mír 6
Íde agus Séamas atá ar mhamaí agus ar dhaidí m’athar. Rugadh in Éirinn iad. Chaith siad
tamall i Meiriceá ach tá siad ina gcónaí in Éirinn anois.
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M
MUINTIR RÓISÍN (Leagan Muimhneach)
Mír 1
Mise Róisín Ní Mhurchú. Táim ocht mbliana d’aois. I Sasana a saolaíodh mé ach táim
ag maireachtaint i Lios na Sí anois.
Mír 2
Aon deirfiúr amháin atá agam, Ailbhe. In Éirinn a saolaíodh í.
Mír 3
Réitseal an ainm atá ar mo mháthair agus is dochtúir í. San Afraic a saolaíodh í.
Mír 4
Ruairí an ainm atá ar m’athair agus is siúinéir é. I Meiriceá a saolaíodh é.
Mír 5
Vimbai agus Kudzi atá ar mham is ar dhaid mo mháthar. San Afraic a saolaíodh iad.
Mír 6
Íde agus Séamas atá ar mham is ar dhaid m’athar. In Éirinn a saolaíodh iad. Chaitheadar
tamall i Meiriceá ach tá siad ag maireachtaint in Éirinn anois.

C
MUINTIR RÓISÍN (Leagan Connachtach)
Mír 1
Is mise Róisín Ní Mhurchú. Tá mé ocht mbliana d’aois. Rugadh i Sasana mé ach tá mé
i mo chónaí i Lios na Sí anois.
Mír 2
Aon deirfiúr amháin atá agam, Ailbhe. Rugadh in Éirinn í.
Mír 3
Réitseal an t-ainm atá ar mo mháthair agus is dochtúir í. Rugadh san Afraic í.
Mír 4
Ruairí an t-ainm atá ar m’athair agus is siúinéara é. Rugadh i Meiriceá é.
Mír 5
Vimbai agus Kudzi atá ar mhama agus ar dheaide mo mháthar. Rugadh san Afraic iad.
Mír 6
Íde agus Séamas atá ar mhama agus ar dheaide m’athar. Rugadh in Éirinn iad.
Chaitheadar tamall i Meiriceá ach tá siad ina gcónaí in Éirinn anois.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh slite beatha thuismitheoirí Róisín. Pléigh an tslí bheatha ar mhaith / nár mhaith leis

na daltaí a bheith acu agus iad mór. Múin más gá ‘Ba mhaith / Níor mhaith liom(sa)
a bheith i m’aisteoir / i mo pheileadóir / i mo phop-amhránaí / i mo rinceoir /
i mo shaighdiúir / i mo spásaire / i mo cheoltóir, etc.’
¥ Léigh agus pléigh an dán seo thíos. D’fhéadfaí é a mhúineadh má thaitníonn sé leis
na daltaí.

MISE
Seo dhá láimh, is liomsa féin iad,
Buaileann siad is níonn siad.
Seo dhá chois, is liomsa féin iad,
Siúlann siad is ritheann siad.
Seo dhá chluais, is liomsa féin iad,
Éisteann siad is cloiseann siad.
Seo dhá chluais, is liomsa féin iad,
Féachann siad is cíonn siad.
Seo aghaidh bheag, is liomsa féin í,
Ním í is triomaím í.
Seo gruaig dheas, is liomsa féin í,
Scuabaim í is cíoraim í.
Seo dhá pholl i mo shróinín féin,
Bolaíonn siad is análaíonn siad.
Seo na fiacla i mo bhéilín féin,
Cognaíonn siad is itheann siad.

79

Mé Féin

C E AC H T 5

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cár [Cén áit a / Cá háit a] rugadh [saolaíodh] tú [tusa] /…(ainm)?
In Éirinn / I Sasana / I Meiriceá / San Afraic / San Astráil / San Áise /
I(n) …(áit) / Sa(n) …(áit).
2. Rugadh [Saolaíodh] mise / Ailbhe / mo thuismitheoirí / …(ainm / ainmneacha)
in Éirinn / i(n) …(áit) / sa(n) …(áit). [Rugadh [Saolaíodh] in Éirinn mé / é / í / iad. /
In Éirinn a rugadh [a saolaíodh] mé / é / í / iad.]

Á ISEANNA
●
●
●
●
●

Póstaer 3 – Muintir Róisín (as Ceacht 3)
Léarscáil den domhan nó cruinneog
Leathanach 10 in Mo Leabharsa
Greamaitheoirí as Mo Leabharsa (lár an leabhair)
An tasc éisteachta ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 4) (Dlúthdhiosca 2, Rian 18)

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí. Ceistíodh na daltaí a chéile faoin áit a rugadh iad féin / na daoine
i dteaghlach Róisín.
Iarr ar dhaltaí aonair a rá cár rugadh na daoine ar an bpóstaer. Aimsigh na háiteanna a luann
na daltaí ar léarscáil an domhain / ar an gcruinneog.
Pléigh cár rugadh na daoine i dteaghlach na ndaltaí. Mura bhfuil a fhios acu iarr orthu an
t-eolas a fháil mar chuid den obair bhaile.
Léigh agus pléigh leis na daltaí leathanach 10 in Mo Leabharsa agus na greamaitheoirí i lár
an leabhair. Iarr orthu gach greamaitheoir a ghreamú sa bholgán ceart ar leathanach 10.
Seinn an tasc éisteachta arís más gá. Iarr ar dhaltaí aonair na bolgáin a léamh.
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F ORLEATHNÚ
¥ In áit ainm na tíre / ainm na mór-roinne a úsáid sna heiseamláirí thuas iarr ar na daltaí

eolas breise a thabhairt, e.g. ainm na cathrach / ainm an chontae / ainm an bhaile.
Múin más gá ‘Rugadh [Saolaíodh] mo Dhaid i Nua-Eabhrac / i Londain / i Sligeach /
i gCorcaigh / i(n) …(áit) / sa(n) …(áit).’
¥ Más as tír eile do thuismitheoir dalta iarr air teacht isteach chun labhairt leis an rang faoina
thír féin.
¥ Pléigh na difríochtaí atá ann idir aimsir na hÉireann agus aimsir na hAfraice nó tír éigin
eile as a dtagann dalta / daltaí sa rang.
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An Nollaig / An Aimsir

C E AC H T 1

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

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 11 in Mo Leabharsa
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 3)

C UR C HUIGE
Pléigh an pictiúr ar leathanach 11 in Mo Leabharsa.
Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca. Stop nuair a thagann tú go dtí ‘Agus leis sin
bhuail sí (an) bóthar ar thóir an triúr fear uasal’ (tá * sa téacs). Lig do na daltaí a thuar
cé acu an dtiocfaidh Babúisce suas leis na fir nó nach dtiocfaidh. Ansin lean leis an scéal.
Ar thuar aon dalta i gceart?
Pléigh an scéal. Ar chuir an deireadh iontas ar na daltaí?
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an scéal.

F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar dhaltaí aonair an scéal a insint mar a d’inseodh Babúisce féin é.
¥ An dóigh leis na daltaí go bhféadfadh an scéal seo a bheith fíor? Iarr ar dhaltaí aonair

cúiseanna a thabhairt maidir lena dtuairim go bhféadfadh / nach bhféadfadh sé a bheith
fíor.
¥ An bhfuil aon scéal traidisiúnta eile a bhaineann leis an Nollaig cloiste nó léite ag na daltaí?
Má tá iarr orthu é a insint don rang.
¥ ‘Agus leis sin bhuail sí (an) bóthar ar thóir an triúr fear uasal.’ Pléigh an leagan cainte
‘ar thóir’. An bhfuil sé cloiste ag daltaí i gcomhthéacsanna eile? An gcuireann sé focail eile
i gcuimhne dóibh? Luaigh más gá ‘Cluiche tóraíochta / Tóraíocht focal / Tá an-tóir
agam ar mhilseáin,’ etc.
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U
BABÚISCE (Leagan Ultach)
Fadó, fadó bhí seanbhean ina cónaí sa Rúis. Babúisce an t-ainm a bhí uirthi. Mhair sí léi
féin i dteach mór ar thaobh an bhealaigh. Chaitheadh Babúisce an lá uilig ag cócaireacht,
ag sníomh agus ag glanadh an tí.
Tráthnóna amháin i lár an gheimhridh bhí Babúisce ag glanadh an tí nuair a chuala sí
glórtha ón bhealach. Nuair a d’amharc sí amach chonaic sí triúr fear uasal ag siúl síos
an bealach mór.
Tamall ina dhiaidh sin chuala Babúisce cnag ar an doras. Nuair a d’oscail sí é cé a bhí
ann ach an triúr fear uasal.
‘Tá muid ar ár mbealach go Beithil go bhfeicfimid an Leanbh Íosa. An dtiocfaidh tú
linn?’ arsa duine de na fir.
Mhínigh Babúisce dóibh nach dtiocfadh léi imeacht leo mar go raibh an teach le glanadh
aici.
‘Ach goitsigí isteach,’ ar sise leis an triúr fear uasal, ‘agus ligigí bhur scíth.’
Ghabh siad buíochas léi ach dúirt siad nach dtiocfadh leo moill ar bith a dhéanamh.
‘Tá turas fada romhainn,’ a dúirt siad.
Agus leis sin d’fhág an triúr fear uasal slán ag Babúisce agus bhuail siad bóthar arís.
An oíche sin, agus í ina suí cois na tine, thosaigh Babúisce ag smaoineamh ar an triúr
fear uasal a bhuail isteach chuici.
‘Ba mhaith liom a ghabháil go Beithil. Ba mhaith liom an Leanbh Íosa a fheiceáil,’ ar sise
léi féin. ‘Tá mé buartha anois nach deachaigh mé leis an triúr fear uasal.’
Tamall beag ina dhiaidh sin d’éirigh Babúisce agus thosaigh sí ag cruinniú suas a cuid
éadaí. Chuir sí an t-éadach agus an bia isteach i mála chomh maith le bronntanais
don leanbh.
‘Cha dtig leo a bheith ar shiúl rófhada ó bhaile,’ ar sise. ‘Má dhéanaim deifre, tá seans
go mbéarfaidh mé suas leo.’
Agus leis sin bhuail sí an bóthar ar thóir an triúr fear uasal.*
Shiúil Babúisce de lá agus d’oíche. Shiúil sí bailte agus coillte, sléibhte agus gleanntáin.
Ach, faraor, ní raibh iomrá ar bith ar an triúr fear uasal. Bhí siad i bhfad ó bhaile fán am
seo agus iad ag tarraingt ar Bheithil. Agus cad é fá Bhabúisce? Bhuel, deirtear go bhfuil
an bhean bhocht ag siúl de lá agus d’oíche – í ag siúl bailte agus coillte, sléibhte agus
gleanntáin na Rúise agus í ag tabhairt bronntanais do leanbh ar bith a chastar uirthi.
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M
BABÚISCE (Leagan Muimhneach)
Fadó, fadó bhí seanbhean ina cónaí sa Rúis. Babúisce an ainm a bhí uirthi. Mhair sí
ina haonar i dtigh mór ar thaobh an bhóthair. Chaitheadh Babúisce an lá ar fad
ag cócaireacht is ag sníomh is ag glanadh an tí.
Aon tráthóna amháin i lár an gheimhridh bhí Babúisce ag glanadh an tí nuair a chuala sí
torann ón mbóthar. Nuair a d’fhéach sí amach chonaic sí triúr fear uasal ag siúl síos
an bóthar.
Tamall ina dhiaidh san chuala Babúisce cnag ar an ndoras. Nuair a d’oscail sí é
cé a bheadh ann ach an triúr fear uasal.
‘Táimid ag dul go Beithil chun an Leanbh Íosa a fheiscint. An dtiocfá in éineacht linn?’
arsa duine de na fir.
Mhínigh Babúisce dóibh nach bhféadfadh sí dul in éineacht leo mar go raibh an tigh
le glanadh aici.
‘Ach tagaíg’ isteach,’ ar sise leis an dtriúr fear uasal, ‘agus ligíg’ bhur scíth.’
Ghabhadar buíochas léi ach dúradar nach bhféadfaidís aon mhoill a dhéanamh.
‘Tá turas fada romhainn,’ a dúradar.
Agus leis sin d’fhág an triúr fear uasal slán ag Babúisce agus bhuaileadar bóthar arís.
An oíche sin, agus í ina suí cois tine, thosaigh Babúisce ag cuimhneamh ar an dtriúr fear
uasal a bhuail isteach chuici an lá san.
‘Ba mhaith liom dul go Beithil. Ba mhaith liom an Leanbh Íosa a fheiscint,’ ar sise léi
féin. ‘Tá aithreachas orm anois nár chuas in éineacht leis an dtriúr fear uasal.’
Tamaillín ina dhiaidh san d’éirigh Babúisce agus thosaigh sí ag cur a cuid balcaisí
le chéile. Chuir sí éadaí agus bia i mála chomh maith le bréagáin don leanbh.
‘Ní fhéadfaidís a bheith imithe i bhfad ó bhaile,’ ar sise. ‘Má bhrostaím seans go
dtiocfaidh mé suas leo.’
Agus leis sin bhuail sí bóthar ar thóir an triúr fear uasal.*
Shiúil Babúisce de ló is d’oíche. Shiúil sí bailte agus coillte, sléibhte agus gleannta.
Ach, mo léan! Tásc ná tuairisc ní raibh ar an dtriúr fear uasal. Bhíodar i bhfad ó bhaile
faoin dtráth so agus iad ag tarrac ar Bheithil. Agus cad faoi Bhabúisce? Bhuel, deirtear
go bhfuil an bhean bhocht fós ag siúl de ló is d’oíche – í ag siúl bailte agus coillte,
sléibhte agus gleannta na Rúise agus í ag tabhairt bréagáin d’aon leanbh a ghabhann
ina treo.
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C
BABÚISCE (Leagan Connachtach)
Fadó, fadó bhí seanbhean ina cónaí sa Rúis. Babúisce an t-ainm a bhí uirthi. Bhí sí
ina cónaí léi féin i dteach mór ar thaobh an bhóthair. Chaitheadh Babúisce an lá ar
fad ag cócaireacht, ag sníomh agus ag glanadh an tí.
Tráthnóna amháin i lár an gheimhridh bhí Babúisce ag glanadh an tí nuair a chuala sí
torann ón mbóthar. Nuair a bhreathnaigh sí amach chonaic sí triúr fear uasal ag siúl síos
an bóthar.
Tamall ina dhiaidh sin d’airigh Babúisce an doras á bhualadh. Nuair a d’oscail sí é
cé a bheadh ann ach an triúr fear uasal.
‘Tá muid ag taisteal go Beithil go bhfeice muid an Leanbh Íosa. An dtiocfaidh tú
in éindí linn?’ arsa duine de na fir.
Mhínigh Babúisce dóibh nach bhféadfadh sí imeacht in éindí leo mar go raibh an teach
le glanadh aici.
‘Ach tagaigí isteach,’ ar sise leis an triúr fear uasal, ‘agus ligigí scíth.’
Ghlac siad buíochas léi ach dúradar nach bhféadfaidís mar go raibh deifir orthu.
‘Tá turas fada romhainn,’ a dúradar.
Agus leis sin d’fhág an triúr fear uasal slán ag Babúisce agus d’imíodar leo arís.
An oíche sin, agus í ina suí ag an tine, thosaigh Babúisce ag cuimheamh ar an triúr fear
uasal a bhuail isteach chuici an lá sin.
‘Ba mhaith liom a ghabháil go Beithil. Ba mhaith liom an Leanbh Íosa a fheiceáil,’ ar sise
léi féin. ‘Tá aiféala orm anois nach ndeachaigh mé in éindí leis an triúr fear uasal.’
Tamaillín ina dhiaidh sin d’éirigh Babúisce ina seasamh agus thosaigh sí ag bailiú a cuid
balcaisí. Chuir sí éadaí agus bia i mála chomh maith le bréagáin don leanbh.
‘Ní fhéadfaidís a bheith imithe i bhfad,’ ar sise. ‘Má dhéanaim deifir seans go dtiocfaidh
mé suas leo.’
Agus leis sin bhuail sí bóthar ar thóir an triúr fear uasal.*
Shiúil Babúisce de ló agus d’oíche. Shiúil sí bailte agus coillte, sléibhte agus gleannta.
Ach, mo léan! Tásc ná tuairisc ní raibh ar an triúr fear uasal. Bhíodar i bhfad ó bhaile
faoin am seo agus iad ag tarraingt ar Bheithil. Agus céard faoi Bhabúisce? Bhuel, deirtear
go bhfuil an bhean bhocht fós ag siúl de ló agus d’oíche – í ag siúl bailte agus coillte,
sléibhte agus gleannta na Rúise agus í ag tabhairt bréagáin d’aon ghasúr a chastar léi.
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An Nollaig / An Aimsir

C E AC H T 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● easpa eolais a léiriú
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
1. An bhfaca tú / sibh triúr fear uasal ag gabháil [ag dul] an bealach [an tslí /
an bóthar / an treo] seo?
Chonaic. Chuaigh [D’imigh] siad [Chuadar / D’imíodar] an bealach [an tslí / an bóthar /
an treo] sin. / Ní fhaca.
2. An bhfuil a fhios agat / agaibh cá bhfuil Beithil / Críost an Rí?
Níl a fhios. [Ní fheadar.] / Níor chuala (mé) (aon) trácht [caint / iomrá] riamh air.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir mholtaí na ndaltaí:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 3)
Leathanach 11 in Mo Leabharsa (as Ceacht 1)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéal ‘Babúisce’ (Ceacht 1). Pléigh an pictiúr ar leathanach 11 in Mo Leabharsa
(Ceacht 1).
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun rólaithris a bhunú ar Bhabúisce agus í sa tóir ar an
triúr fear uasal. Abair leo go mbeidh siad ag obair ina ngrúpaí, duine amháin ag glacadh pháirt
Bhabúisce agus na daoine eile ag glacadh pháirteanna na ndaoine éagsúla a chastar léi agus
a cheistíonn sí.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir.
Iarr ar na daltaí cabhrú leat ceisteanna breise a chumadh, a chuirfeadh Babúisce agus
na daoine a chastar léi ar a chéile. Scríobh cuid acu ar an gclár.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí don rólaithris. Lig dóibh pearsantacht / slí bheatha a chumadh,
de réir a rogha féin, do na daoine éagsúla a chastar le Babúisce.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar an bpáirt a bhí acu féin sa rólaithris. Múin

más gá ‘Bhí mise [Bhíos-sa] i mo sheanfhear / i mo sheanbhean / i m’fheirmeoir /
i mo …. [… a bhí ionamsa.] D’fhiafraigh Babúisce díom an bhfaca (mé) triúr fear
uasal ag gabháil [ag dul] an bealach [an tslí / an bóthar / an treo]. Dúirt mé léi
…(de réir mar a thit amach sa rólaithris).’
¥ Múin na treonna seo a leanas do na daltaí más gá ‘Chuaigh [D’imigh] siad [Chuadar /
D’imíodar] soir / siar / sall [anonn] / suas / síos an bóthar [an bealach mór]’ agus ‘Tháinig
siad [Thángadar] anoir / aniar / anall / anuas / aníos cúpla uair an chloig ó shin /
tamall ó shin.’
¥ Múin tréimhsí ama do na daltaí, e.g. ‘Níl (sé) ach uair an chloig ó chonaic mé [ó chonac]
iad. Chonaic mé [Chonac] iad tamall ó shin / cúpla lá ó shin / níos mó ná [breis is]
uair an chloig ó shin / le titim na hoíche [le dul faoi na gréine] / leis an maidneachan
[le breacadh an lae / le héirí na gréine],’ etc.
¥ Iarr ar na daltaí páirteanna a mhalartú agus an rólaithris a dhéanamh arís. Spreag iad
chun nathanna a bhaineann le treonna agus le tréimhsí ama a úsáid an babhta seo.
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An Nollaig / An Aimsir

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● alt eolais a léamh
● alt eolais a léamh i gcomhpháirt le dalta eile
● ‘leabhar scríbhneoireachta pearsanta’ a úsáid chun eolas a chlárú

Á ISEANNA
●
●
●

Léarscáil den Rúis
Leathanach 12 in Mo Leabharsa
A leabhar scríbhneoireachta pearsanta féin do gach dalta

C UR C HUIGE
Pléigh léarscáil na Rúise leis na daltaí. Mínigh dóibh gur léarscáil í seo den tír ina raibh
Babúisce ina cónaí. An bhfuil aon eolas acu cheana féin faoin Rúis? Scríobh aon fhíricí
atá ag na daltaí ar an gclár.
Mínigh do na daltaí go bhfuil breis eolais faoin Rúis ar leathanach 12 in Mo Leabharsa.
Roinn an rang ina mbeirteanna. Iarr ar na beirteanna na fíricí seo a léamh le chéile.
Spreag iad chun nótaí gearra faoi na fíricí is spéisiúla, dar leo féin, a bhreacadh síos
ina leabhar scríbhneoireachta pearsanta le linn dóibh a bheith ag léamh. Iarr orthu
freisin focail spéisiúla nó focail a bhfuil deacracht acu leo a bhreacadh síos.
Nuair atá an téacs pléite ag na beirteanna pléigh an téacs leis an rang. Cad iad na pointí
eolais ar chuireadar spéis ar leith iontu? Céard a scríobh siad sna leabhair scríbhneoireachta
pearsanta? Cén toradh a bhí ar na ceisteanna a phléigh siad lena bpáirtí? Iarr ar bheirteanna
tuairisciú don rang.
Pléigh na foinsí eolais a d’fhéadfaí a úsáid le teacht ar fhíricí breise maidir le tíortha fuara.
Mínigh do na daltaí gur foinsí eolais iad pictiúir, DVDanna, físeáin, cártaí poist agus bróisiúir
chomh maith le daoine fásta, leabhair, nuachtáin agus an t-idirlíon. Spreag iad chun foinsí mar
seo a úsáid agus eolas a bhailiú maidir le tíortha fuara don obair bhaile.
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F ORLEATHNÚ
¥ Léigh agus pléigh an dán seo thíos. D’fhéadfaí é a mhúineadh má thaitníonn sé

leis na daltaí.

STOIRM
Sneachta ar thalamh,
Fuacht san aer,
Sioc ar fhuinneoga,
Glaine sa spéir.
Páistí ag sleamhnú
Gan imní ar bith,
Daoine ag brostú
Chun teasa istigh.
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An Nollaig An Aimsir

C E AC H T 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● eolas a bhailiú, a chlárú agus a roinnt
● téacs a aistriú ó Bhéarla go Gaeilge
● comhréir a scrúdú

Á ISEANNA
●

An t-eolas a bhailigh na daltaí i gCeacht 3 maidir le tíortha fuara

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá ar a laghad a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh na foinsí a d’úsáid na daltaí chun teacht ar eolas faoi thíortha fuara. Iarr orthu aon
phictiúir, DVDanna, físeáin, cártaí poist nó bróisiúir a thug siad isteach a thaispeáint agus a
phlé leis an rang.
● I gcás eolais ó bhéal atá ag daltaí, scríobh an t-eolas seo ar chairt.
● I gcás DVDanna nó físeáin a thug daltaí isteach seiceáil an t-ábhar agus taispeáin
giotaí gearra de má tá sé oiriúnach. (Ba chóir an DVD / an físeán a stopadh go rialta
chun an t-ábhar a phlé.)
● Má tá eolas as leabhair ag daltaí agus é i mBéarla, pioc amach roinnt pointí spéisiúla
agus iarr ar na daltaí cuidiú leat Gaeilge a chur orthu. Mínigh dóibh gurb iad na
smaointe atá le scríobh i nGaeilge seachas aistriúchán a dhéanamh focal ar fhocal.
Scríobh an t-eolas i nGaeilge ar smeach-chairt i bhfoirm pointí.
(Nóta: Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh na daltaí gur scil chasta í scil an aistriúcháin, fiú don
duine fásta. Mínigh dóibh gur gá athbhreithniú rialta a dhéanamh ar a bhfuil scríofa chomh
maith le dréachtadh agus athdhréachtadh.)
(Nóta: Is féidir, dar ndóigh, eolas ó bhéal a thaifeadadh in ionad é a scríobh.)
Nuair atá an t-eolas bailithe iarr ar na daltaí é a mhaisiú agus cuir ar taispeáint é.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh na difríochtaí atá tugtha faoi deara ag na daltaí idir comhréir na Gaeilge agus

comhréir an Bhéarla (ord na bhfocal, etc.). An bhfuil daltaí sa rang a labhraíonn teanga
éigin seachas Gaeilge nó Béarla? Faigh amach uathu cé mar a bhíonn an chomhréir sa
teanga sin.
¥ Léigh agus pléigh an rann thíos. D’fhéadfaí é a mhúineadh má thaitníonn sé leis na daltaí.
Báisteach ó Dhia chugainn
Ach gan é a bheith fliuch,
Agus cuid an lae amáirigh
Go ndéana sé anocht.
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An Nollaig / An Aimsir

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a léamh agus a leanúint
● Daidí na Nollag a dhéanamh as cairtchlár
● crosfhocal a líonadh

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

Á ISEANNA
●
●
●
●

Fótachóip ar chairtchlár as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 94) do gach dalta
Leathanach 13 agus 14 in Mo Leabharsa
Péint / pinn luaidhe daite
Siosúr do gach dalta

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun Daidí na Nollag a dhéanamh as cairtchlár. Tabhair
fótachóip do gach dalta. Iarr ar na daltaí na treoracha i mbarr leathanach 13 in Mo Leabharsa
a léamh agus a leanúint chun Daidí na Nollag a dhéanamh. Cabhraigh leo más gá. Siúil
timpeall agus éist leis na daltaí agus iad i mbun oibre. Múin aon nathanna / stór focal
atá de dhíth orthu i ndeireadh an cheachta.
Iarr ar na daltaí an crosfhocal ar leathanach 14 in Mo Leabharsa a líonadh. Cabhraigh leo más gá.
(Is iad seo na focail: turcaí, stábla, féirín, Daidí na Nollag, Iósaef, crann Nollag, Íosa, Muire.)
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F ORLEATHNÚ
¥ Léigh agus pléigh an dán seo thíos. D’fhéadfaí é a mhúineadh má thaitníonn

sé leis na daltaí.

DUAN NOLLAG
Oíche Nollag Mhór
Do rugadh Íosa cóir
Sa stábla
I mBeithil.
Tháinig aingil Dé
D’aoirí bochta an tsléibhe,
Is chuadar don stábla
I mBeithil.
Fuaireadar sa stábla
An leanbh is a Mháthair,
É ina luí sa stábla
I mBeithil.
Is molaimse i mo chroí istigh
An Leanbh álainn Íosa,
A rugadh sa stábla
I mBeithil.
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Fill anseo.

An Teilifís / Bia

C E AC H T 1

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Níor cheart [Níor chóir] di / dó / dom / dúinn an iomarca [barraíocht / an iomad]
milseán / criospaí / … a ithe. / Níor cheart [Níor chóir] di / dó /dom / dúinn
an oiread sin ama a chaitheamh ag féachaint [ag amharc / ag breathnú / ag coimhéad /
ag faire] ar an teilifís.
2. Ba cheart [Ba chóir] di / dó / dom / dúinn a bheith amuigh ag imirt [ag spraoi
/ ag déanamh cuideachta] faoin aer lena c(h)airde / le mo chairde / lenár gcairde, etc.

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 15 in Mo Leabharsa
An dán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 1)

C UR C HUIGE
Pléigh an pictiúr ar leathanach 15 in Mo Leabharsa.
Seinn an dlúthdhiosca nó léigh an dán.
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BRÓNA NÍ LAOI
Seo í Bróna Ní Laoi.
Is breá lena croí
A bheith sa seomra suí,
Ar an tolg ina luí.
Ag féachaint ar an teilifís
De ló is d’oích’,
Clár anois is clár arís,
Is cuma léi cad faoi.
Bhí sí ag féachaint ar an teilifís
Tar éis na scoile inné.
Bhí sí fós os a chomhair
Ar leathuair tar éis a sé.
Bhí sí ann ar a seacht,
Agus fós féin ar a hocht,
Ní raibh a tuismitheoirí sásta.
Bróna bhocht! Bróna bhocht!

Pléigh an dán. Faigh amach conas a chuaigh an dán i bhfeidhm ar na daltaí. Múin an dán
má thaitin sé leo.
Pléigh an pictiúr in Mo Leabharsa arís. Ceistigh na daltaí faoin mbia a d’ith Bróna agus
í ag féachaint ar an teilifís.
Múin na heiseamláirí. Spreag na daltaí chun moltaí a thabhairt do Bhróna chun go mbeidh
sí níos sláintiúla. Pléigh na míbhuntáistí a bhaineann le bheith róthugtha don teilifís.
Pléigh bia folláin agus bia mífholláin leis na daltaí. Labhair faoi na míbhuntáistí a bhaineann
le bheith róramhar.
Iarr ar na daltaí na liostaí i mbun leathanach 15 in Mo Leabharsa a líonadh isteach.
Cabhraigh leo más gá.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Sa phictiúr ar leathanach 15 in Mo Leabharsa tá tuismitheoirí Bhróna le feiceáil ag teacht

isteach an doras. Cén áit, dar leis na daltaí, a raibh siad? Pléigh cé is dóigh leo a bhí
ag tabhairt aire dó Bhróna, e.g. a deartháir / a deirfiúr mhór / feighlí linbh, etc. Cad is
dóigh leo a bhí ar siúl ag an duine sin a fhad is a bhí Bróna ag féachaint ar an teilifís?
¥ Pléigh cé a bhíonn i bhfeighil na ndaltaí féin nuair a théann a dtuismitheoirí amach.
Iarr ar na daltaí a insint don rang faoi aon eachtra spéisiúil a tharla dóibh agus
a dtuismitheoirí imithe amach.
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
Nuair a bhíonn an cat amuigh bíonn an luch ag rince.
Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt chun an seanfhocal a léiriú.
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An Teilifís / Bia

C E AC H T 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● páirt a ghlacadh i rólaithris

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

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an dán ‘Bróna Ní Laoi’ (Ceacht 1).
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun sceitse beag a bhunú ar ar tharla nuair a tháinig
tuismitheoirí Bhróna abhaile. Faigh tuairimí na ndaltaí maidir le cuid den chomhrá a tharla
eatarthu. Scríobh cuid de na nathanna ar an gclár. Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr agus
iarr orthu an sceitse a chumadh. Siúil thart agus na daltaí i mbun aisteoireachta agus breac síos
cuid de na nathanna / an stór focal a bhí de dhíth orthu. Múin iad seo i ndeireadh
an cheachta.
Lig do ghrúpaí an sceitse a chur i láthair más mian leo.

F ORLEATHNÚ
¥ Múin nathanna a úsáidtear chun sciolladh a dhéanamh ar dhuine, e.g:

Is mór an náire tú! [Mo náire thú!]
In ainm Dé [In ainm Chroim / In ainm an diucs] cad [céard / cad é] atá ar siúl agat
[atá ar bun agat / atá tú a dhéanamh / atá á dhéanamh agat]?
Éirigh as sin [Stad de sin] in ainm Dé [as ucht Dé (ort)]!
Cén sórt scéil é seo? [Cén sórt pleidhcíochta í seo? / Cad é an cineál galamaisíochta í seo?]
Murar tú atá leisciúil! [Murar leisciúil atá tú! / Murar tú an leadaí! / Nach tú atá falsa! /
Tá an fhalsacht istigh ionat!]
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
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An Teilifís / Bia

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a léiriú
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● tuairisciú
● abairtí a cheangal le pictiúir

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is breá liom [le mo chroí] / leis / léi / leo [Is maith liom / leis / léi / leo] a bheith
ag féachaint [ag breathnú / ag amharc / ag faire / ag coimhéad] ar an teilifís / ag imirt
cispheile / ag …. [Taitníonn sé thar cionn liom / leis / léi / leo a bheith ag féachaint
[ag breathnú / ag amharc] ar an teilifís / ag imirt cispheile / ag …. / Tá dúil mhór agam / aige /
aici / acu ina bheith ag amharc [ag coimhéad / ag breathnú] ar an teilifís / ag imirt cispheile /
ag ….]
2. Dúirt …(ainm dalta) gur breá [gur maith / go dtaitníonn sé] leis / léi a bheith ag ….
[Dúirt …(ainm dalta) go bhfuil dúil mhór aige / aici ina bheith ag ….]

Á ISEANNA
●

Leathanach 16 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin an chéad eiseamláir. Roinn an rang ina ngrúpaí. Iarr ar na daltaí na cláir theilifíse is fearr
leo féin a phlé.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú faoin bhfreagra a thug daltaí eile
a bhí ina ngrúpa féin.
Pléigh leathanach 16 in Mo Leabharsa. Léigh na habairtí in éineacht leis na daltaí. Iarr orthu
na habairtí cearta a scríobh faoi na pictiúir. Iarr orthu pictiúr a tharraingt sa chúigiú bosca
de chaitheamh aimsire éigin is breá leo féin agus abairt a scríobh in aice leis.
Iarr ar dhaltaí aonair an abairt a scríobh siad féin in aice leis an gcúigiú pictiúr a léamh.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Iarr ar na daltaí suirbhé a dhéanamh sa bhaile ar na cláir theilifíse is fearr le gach duine
sa teaghlach. Úsáidfear an t-eolas seo i gCeacht 4.
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An Teilifís / Bia

C E AC H T 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Chaith mé [Chaitheas] / Chaith …(ainm dalta) tamall [smut] / leathuair an chloig /
cúpla uair an chloig ag féachaint [ag coimhéad / ag breathnú / ag amharc / ag faire]
ar an teilifís aréir.
Níor fhéach mé [Níor choimhéad mé / Níor bhreathnaigh mé / Níor amharc mé / Níor fhéachas
/ Ní raibh mé ag breathnú] ar an teilifís in aon chor [ar chor ar bith / beag ná mór].
2. An bhfaca tú / An bhfaca tusa [An bhfacaís(-se)] …(clár teilifíse)?
Chonaic [Chonac] / Ní fhaca.

C UR C HUIGE
Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú faoi na cláir is fearr le gach duine sa bhaile (mar a iarradh
orthu a fháil amach don obair bhaile). Déarfaidh siad, e.g. ‘Dúirt Mam gur breá léi Ros na Rún,’
etc.
Múin an chéad eiseamláir. Pléigh an méid ama a chaith na daltaí ag féachaint ar an teilifís aréir.
Múin an dara heiseamláir. Scríobh ainm ceithre chlár a bhí ar an teilifís aréir ar an gclár.
Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Ceistídís a chéile faoi na cláir sin mar atá san eiseamláir.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Léigh agus pléigh an dán seo thíos.

TEILIFÍS
Aeróg ar an simléar,
Pictiúir thuas sa spéir,
Tagann siad le chéile,
Mór an t-iontas é.
Pictiúir de dhaoine
Ag gáire is ag caoineadh,
Scéalta ó na tíortha,
Cogadh agus rince.
Teacht is imeacht eitleán,
Iad go léir le feiceáil,
Sorcais agus amhráin,
Leanaí agus bréagáin.
Pictiúir ar an teilifís,
Bíonn siad thuas sa spéir,
Tagann siad anuas arís,
Is feicim iad go léir.

Faigh amach conas a chuaigh an dán i bhfeidhm ar na daltaí. Múin an dán má thaitin
sé leo.
¥ Ceistigh daltaí aonair faoi na cláir theilifíse a chonaic siad aréir. Iarr ar na daltaí eile
éisteacht le freagraí a chéile agus tuairisciú, e.g. ‘Dúirt …(ainm dalta) go bhfaca sé /
sí …(clár teilifíse) [go raibh sé / sí ag breathnú [ag féachaint / ag amharc] ar …(clár teilifíse)]’
agus ‘Dúirt …(ainm dalta) gur fhéach [gur bhreathnaigh / gur amharc] …(ainm dalta eile)
ar …(clár teilifíse).’
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An Teilifís / Bia

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh / easpa taitnimh a léiriú
● oideas a úsáid
● treoracha a léamh agus a leanúint

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is maith liomsa anraith [sú] glasraí / …(cineál anraith) ach gan é a bheith goirt /
tiubh / róghoirt / róthiubh / róthe / rófhuar, etc.
Ní maith liomsa anraith [sú] trátaí / …(cineál anraith).
2. Níor mhaith liomsa go [é dá] mbeadh cairéid / …(glasra) ann. B’fhearr liom go
[é dá] mbeadh muisiriúin / …(glasra) ann.

Á ISEANNA
●

Leathanach 17 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil oideas ó chlár teilifíse in Mo Leabharsa.
Múin an chéad eiseamláir. An maith leis na daltaí féin anraith trátaí, etc?
Pléigh leis na daltaí na pictiúir ar leathanach 17 in Mo Leabharsa. Léigh an t-oideas in éineacht
leis na daltaí. Mínigh dóibh gur féidir glasraí éagsúla a úsáid seachas iad sin a luaitear san
oideas.
Múin an dara heiseamláir. Pléigh na glasraí ar mhaith / nár mhaith leis na daltaí a bheith
san oideas.
Iarr ar na daltaí an t-anraith a dhéanamh sa bhaile in éineacht le duine fásta agus a rogha
glasraí a úsáid. Iarr orthu tuairisciú lá arna mhárach ar conas mar d’éirigh leo.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Léigh agus pléigh cuid de na hoidis sa leabhar Páistí sa Chistin le Myra agus Máire

Nic Eochaidh (An Gúm – ISBN 1-85791-358-2). An bhfuil oideas d’anraith ann?
Cuir i gcomparáid leis an gceann in Mo Leabharsa é.
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SIOPADÓ IRE ACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceist a chur agus a fhreagairt
● a léiriú gur gá rud éigin a dhéanamh

E ISEAMLÁIRÍ
1. An dtig liomsa [An bhféadfainnse] … a fháil?
Thig [Féadfaidh tú / Féadfair] / Ní thig [Ní fhéadfaidh tú / Ní fhéadfair].
B’fhéidir go dtiocfadh linn [go bhféadfadh muid / go bhféadfaimis] ceann dara
láimhe [athláimhe] a fháil.
2. B’fhearr dom gan m’oideas [mo leigheas / mo chógas] / m’obair bhaile
[mo chuid ceachtanna] / an coinne dochtúra / an clár …(clár teilifíse) a dhearmad.
[B’fhearr dom gan dearmad a dhéanamh ar ….]

Á ISEANNA
●
●

Pictiúir as irisí nó foinsí eile de rudaí a d’iarrfadh páistí ar a dtuismitheoirí,
e.g. milseáin, rothar, ríomhaire, liathróid, etc.
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 104) – gearr amach na pictiúir

C UR C HUIGE
Pléigh na pictiúir de na rudaí a d’iarrfadh páistí ar a dtuismitheoirí. Múin an chéad eiseamláir.
Cuir na pictiúir bunoscionn ar an mbord. Iarr ar bheirt daltaí teacht os comhair an ranga.
Tógadh Dalta A pictiúr agus ceistíodh sé Dalta B mar atá san eiseamláir. Tugadh Dalta B a rogha
freagra ar an gceist. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Múin an dara heiseamláir. Cuir na pictiúir gearrtha as an bhfótachóip i mála. Iarr ar dhaltaí
aonair a súile a dhúnadh agus ceann a phiocadh. Iarr orthu an eiseamláir chuí a rá.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh ceannach earraí athláimhe leis na daltaí. Pléigh cathain a cheannófá earraí athláimhe.

Múin más gá ‘Cheannóinn rud athláimhe [dara láimhe] mura mbeadh sé daor / mura
mbeadh a lán [go leor / mórán] airgid agam / dá bhfaighinn margadh maith air
[dá mbeadh sé ina mhargadh maith / dá bhfaighinn ar luach maith é] / dá mbeadh cuma mhaith air /
mura mbeadh aon chaitheamh air / mura mbeinn le puinn [mórán] úsáide a bhaint as.’
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
Múineann gá seift.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí agus iarr orthu póstaeir a dhearadh chun an seanfhocal a léiriú.
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Artwork



Teacher’s Book No. 10 – I had better not forget

S IOPADÓIREACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● a léiriú gur cuma leis
● sceitse a léamh
(Nóta: Baineann an ceacht seo agus na ceachtanna a leanann é leis an dráma a chuirfear
i láthair amach anseo.)

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is cuma liom cad [céard / cad é] [a fuair / a rinne / a dúirt] [sí / sé / …(ainm)].

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 10)
Leathanach 18 agus 20 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar na heiseamláirí as Ceacht 1.
Mínigh do na daltaí gur píosa de dhráma an sceitse a chloisfidh siad agus go gcuirfidh siad
an dráma i láthair amach anseo.
Léigh agus pléigh leathanach 18 in Mo Leabharsa. Inis do na daltaí go bhfuil Cáit ag iarraidh ar
Mham ceann de na rudaí atá ar an leathanach a cheannach di. Iarr orthu éisteacht go cúramach
leis an sceitse agus ciorcal a chur thart ar an rud atá Cáit a iarraidh.
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U
RUDAÍ DARA LÁIMHE (Leagan Ultach)
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:

A Mhamaí, tá cara domh i ndiaidh rothar úr a fháil.
An bhfuil anois?
Tá.
A Mhamaí, an dtig liomsa rothar úr a fháil? Tá an ceann atá agam róbheag domh.
B’fhéidir go dtiocfadh linn ceann dara láimhe a fháil.
Ach ceann úr a fuair Síle – ceann galánta bándearg.
Is cuma liom cad é a fuair sí. Déanfaidh ceann dara láimhe gnoithe breá
duitse. Thiocfadh linn éisteacht le ‘Clár na bhFógraí’ ar Raidió na Gaeltachta.
Cad é a bhíonn ar ‘Chlár na bhFógraí’, a Mhamaí?
Bíonn fógraí acu faoi rudaí dara láimhe atá le díol ag daoine.
B’fhéidir go mbeadh rothar acu.
Ach b’fhéidir nach mbeadh!
Agus ansin arís b’fhéidir go mbeadh.
Cá huair a bheas ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl, a Mhamaí?
Beidh sé ar siúl níos moille tráthnóna.
B’fhearr domh gan dearmad a dhéanamh air.
B’fhearr duit gan – má tá rothar a dhíobháil ort.

M
RUDAÍ DARA LÁIMHE (Leagan Muimhneach)
Cáit:
Mam:
Cáit:

Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:

A Mham, tá cara liom tar éis rothar nua a fháil.
An bhfuil anois?
Tá.
A Mham, an bhféadfainnse rothar nua a fháil?
Tá an ceann atá agam róbheag dom.
B’fhéidir go bhféadfaimis ceann dara láimhe a fháil.
Ach is ceann nua glan a fuair Síle – ceann aoibhinn bándearg.
Is cuma liom cad a fuair sí. Déanfaidh ceann dara láimhe tusa.
D’fhéadfaimis éisteacht le ‘Clár na bhFógraí’ ar Raidió na Gaeltachta.
Cad a bhíonn ar ‘Chlár na bhFógraí’, a Mham?
Bíonn fógraí acu faoi rudaí dara láimhe atá le díol ag daoine.
B’fhéidir go mbeadh rothar acu.
Ach b’fhéidir nach mbeadh!
Agus ansan arís b’fhéidir go mbeadh.
Cathain a bheidh ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl, a Mham?
Beidh sé ar siúl níos déanaí tráthnóna.
B’fhearr dom gan é a dhearmad.
B’fhearr duit gan – má theastaíonn rothar uait.

106

C
RUDAÍ ATHLÁIMHE (Leagan Connachtach)
Cáit:
Mam:
Cáit:

Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:

A Mham, tá cara liomsa tar éis rothar nua a fháil.
An bhfuil anois?
Tá.
A Mham, an bhféadfainnse rothar nua a fháil? Tá an ceann
atá agam róbheag dom.
B’fhéidir go bhféadfadh muid ceann athláimhe a fháil duit.
Ach is ceann nua as an bpíosa a fuair Síle – ceann álainn bándearg.
Is cuma liom céard a fuair sí. Déanfaidh ceann athláimhe tusa.
D’fhéadfadh muid éisteacht le ‘Clár na bhFógraí’ ar Raidió na Gaeltachta.
Céard a bhíonn ar ‘Chlár na bhFógraí’, a Mham?
Bíonn fógraí acu faoi rudaí athláimhe atá le díol ag daoine.
B’fhéidir go mbeadh rothar acu.
Ach b’fhéidir nach mbeadh!
Agus ar an taobh eile de b’fhéidir go mbeadh.
Cén uair a bheas ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl, a Mham?
Beidh sé ar siúl níos deireanaí tráthnóna.
B’fhearr dom gan dearmad a dhéanamh air.
Is fíor duit – má theastaíonn rothar uait.

Cinntigh go bhfuil ciorcal curtha ag na daltaí thart ar an bpictiúr den rothar in Mo Leabharsa.
Iarr ar na daltaí na focail i mbun an leathanaigh a scríobh i gceart.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís chun a fháil amach cén freagra a thug Mam
ar Cháit nuair a dúirt sí go bhfuair a cara rothar nua. Múin an eiseamláir. Meall na daltaí chun
an eiseamláir a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha eile.
Léigh agus pléigh an giota den sceitse ar leathanach 20 in Mo Leabharsa leis na daltaí. Roinn
an rang ina mbeirteanna. Iarr ar na beirteanna an sceitse a léamh. Bíodh duine ina Cháit
agus duine ina Mham.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar bheirteanna cuid den sceitse a chur i láthair don rang.
¥ Pléigh na fadhbanna a d’fhéadfadh baint le rudaí athláimhe a cheannach. Múin más gá

‘Níor mhór duit deimhin a dhéanamh de [Ghlacfá a bheith cinnte / Níor mhór duit a dhéanamh
cinnte] go bhfuil an rud ag obair i gceart [ceart] / go bhfuil cuma [cruth] is dealramh air
[go bhfuil sé in ord maith] / nach bhfuil mórán caithimh air [nach bhfuil sé róchaite].’ Ar tharla
sé riamh do na daltaí / dá muintir gur cheannaigh siad rud athláimhe agus go raibh díomá
orthu leis?
¥ Pléigh ceannach earraí nua leis na daltaí. Múin más gá ‘Cheannóinn … nua glan [nua as
an bpíosa / úr amach ón tsnáthaid] dá mbeadh an t-airgead agam / dá m’fhiú liom [dom] é /
mura bhféadfainn ceann athláimhe [dara láimhe] maith [le dealramh / le cuma éigin air]
a fháil, etc.’
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SIOPADÓ IRE ACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 3

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Déarfainn / B’fhéidir / Seans / go mbeidh … ar [le] díol.
2. Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh aon rothar [rothar ar bith] acu.

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 11)

C UR C HUIGE
Múin an chéad eiseamláir. Sula seinneann tú an dlúthdhiosca pléigh leis na daltaí cad
iad na rudaí éagsúla is dóigh leo a bheidh ar díol ar ‘Chlár na bhFógraí’.

U
CLÁR

NA BHFÓGRAÍ

Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Raidió:
Cáit:
Mamaí:
Raidió:
Cáit:
Mamaí:
Raidió:

(Leagan Ultach)

A Mhamaí, an bhfuil ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl go fóill?
Beidh sé ar siúl fá cheann tamaill eile.
Ó, go maith.
Faigh peann is páipéar domh mar a bheadh girseach mhaith ann.
B’fhéidir go mbeidh fógra acu fá rothar.
Ó, tá súil agam go mbeidh.
Anois, a Cháit, caithfidh tú a bheith iontach ciúin. Tá ‘Clár na bhFógraí’
díreach ag toiseacht.
Beidh mé chomh ciúin le luchóg, a Mhamaí.
Bodhrán agus bosca ceoil dara láimhe le díol. Gach eolas ó Pheig
ag 086-9999999.
Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh rothar ar bith acu!
Fuist …
Tábla cistine agus tolg dara láimhe le díol ach scairt ar 087-6666666.
Ó, a Mhamaí! Níl rothar ar bith acu!
Fuist!
Rothar le daingnitheoirí a bheadh fóirsteanach do ghirseach idir cúig agus
ocht mbliana. Tá sé chóir a bheith úrnua. Scairt ar 087-3333333.
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Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:
Cáit:
Mamaí:

A Mhamaí, cad é sin a dúirt sé a bhí ar an rothar?
Daingnitheoirí, a Cháit. Rothaí beaga eile atá iontu.
Bíonn siad a dhíobháil ort agus tú ag foghlaim an dóigh le rothaíocht.
Tá daing-, daingDaingnitheoirí.
Tá daingnitheoirí ar rothar Shíle fosta. Ó, scairt ar an uimhir go gasta,
a Mhamaí!
Déanfaidh, a thaisce.

M
CLÁR

NA BHFÓGRAÍ

Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Raidió:
Cáit:
Mam:
Raidió:
Cáit:
Mam:
Raidió:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:

(Leagan Muimhneach)

A Mham, an bhfuil ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl fós?
Beidh sé ar siúl faoi cheann tamaillín eile.
Go maith!
Faigh peann is páipéar dom faoi mar a dhéanfadh cailín maith.
B’fhéidir go mbeadh fógra acu faoi rothar.
Ó, tá súil agam go mbeidh.
Anois, a Cháit, caithfidh tú a bheith an-chiúin. Tá ‘Clár na bhFógraí’
díreach ag tosú.
Beidh mé chomh ciúin le luch, a Mham.
Bodhrán is bosca ceoil dara láimhe le díol. Gach eolas ó Pheig ag
086-9999999.
Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh aon rothar acu!
Éist anois …
Bord cistineach agus tolg dara láimhe le díol ach glaoch ar 087-6666666.
Ó, a Mham! Níl aon rothar acu!
Éist go fóill …
Rothar le daingnitheoirí a d’oirfeadh do chailín idir cúig is hocht mbliana.
Tá sé geall leis nua glan. Glaoigh ar 087-3333333.
A Mham, cad é sin a dúirt sé a bhí ar an rothar?
Daingnitheoirí, a Cháit. Rothanna beaga breise is ea iadsan.
Bíonn siad uait agus tú ag foghlaim conas rothaíocht.
Tá daing-, daingDaingnitheoirí.
Tá daingnitheoirí ag Síle chomh maith. Ó, glaoigh ar an uimhir tapaidh,
a Mham. Dein!
Déanfad, a mhaoineach.
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C
CLÁR

NA BHFÓGRAÍ

Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Raidió:
Cáit:
Mam:
Raidió:
Cáit:
Mam:
Raidió:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:
Cáit:
Mam:

(Leagan Connachtach)

A Mham, an bhfuil ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl fós?
Beidh sé ar siúl faoi cheann scaithimhín eile.
Go maith!
Faigh peann is páipéar dom mar a dhéanfadh cailín maith.
B’fhéidir go mbeadh fógra acu faoi rothar.
Tá súil agam go mbeidh.
Anois, a Cháit, caithfidh tú a bheith an-chiúin. Tá ‘Clár na bhFógraí’
díreach ag tosú.
Beidh mé chomh ciúin le luch, a Mham.
Bodhrán agus bosca ceoil athláimhe le díol. Chuile eolas le fáil ó Pheig
ag 086-9999999.
Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh aon rothar acu!
Fuist …
Bord cistine agus tolg athláimhe le díol ach glaoch ar 087-6666666.
Ó, a Mham! Níl rothar ar bith acu!
Fuist!
Rothar le daingnitheoirí a d’fheilfeadh cailín idir cúig agus ocht mbliana.
Tá sé beagnach nua as an bpíosa. Glaoigh ar 087-3333333.
A Mham, céard é sin a dúirt sé a bhí ar an rothar?
Daingnitheoirí, a Cháit. Rothaí beaga breise iad sin. Bíonn siad uait agus
tú ag foghlaim cén chaoi le rothaíocht.
Tá da-, da-, daingDaingnitheoirí.
Tá daingnitheoirí ag Síle chomh maith. Ó, glaoigh ar an uimhir anois díreach,
a Mham.
Déanfaidh, a leanbh.

An raibh an ceart ag aon dalta maidir leis na rudaí a bhí ar díol?
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse arís agus an eiseamláir
a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca. Meall iad chun an eiseamláir a úsáid i gcomhthéacsanna
oiriúnacha eile, e.g. ‘Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh cead againn dul amach sa chlós /
go mbeidh sé ina bháisteach [ag cur fearthainne / ag cur báistí / ag báisteach] ag am lóin /
go mbeidh mise críochnaithe romhatsa, etc.’
Fiafraigh de na daltaí cén t-ainm atá ar na rothaí beaga a bhíonn ag páistí agus iad ag foghlaim
rothaíochta. Seinn an dlúthdhiosca arís. Dearbhaigh gur ‘daingnitheoirí’ atá orthu.
Iarr ar na daltaí aon phíosa den sceitse atá ar eolas acu a rá in éineacht leis an dlúthdhiosca.
Seinn an dlúthdhiosca arís.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh an rud a tharlódh mura mbeadh rothar ar díol ar ‘Chlár na bhFógraí’. Múin más gá:

Chaithfeadh Cáit agus Mam [Bheadh ar Cháit agus ar Mham] éisteacht le ‘Clár na
bhFógraí’ arís.
Chaithfidís [Chaithfeadh siad] dul [a ghabháil] go dtí [chuig] siopa earraí athláimhe
[siopa earraí dara láimhe].
Chaithfidís [Chaithfeadh siad] fógra a chur / a chrochadh sa siopa [sa tsiopa] /
sa … ag lorg [ag iarraidh] rothar athláimhe [rothar dara láimhe].
¥ Pléigh an tionchar a bhíonn ag fógraíocht orainn. Múin más gá:
Uaireanta [Scaití] cuireann fógraí dallamullóg / brú orainn.
Bíonn fonn orainn rudaí deasa a fheicimid [a fheiceann muid / a chíonn muid]
ar an teilifís a cheannach.
Uaireanta ceannaímid [ceannaíonn muid] rudaí nach bhfuil uainn [de dhíth orainn]
in aon chor [ar chor ar bith] / rudaí gan mhaith [rudaí gan dealramh] / rudaí nach bhfuil
go maith dúinn.
Ar tharla sé do na daltaí féin gur cheannaigh siad rud de bharr fógraíochta agus go raibh
díomá orthu leis? Iarr orthu insint don rang faoi.
¥ Pléigh cláir theilifíse agus ócáidí speisialta leis na daltaí. Cathain a bhí / a bheidh siad
ar siúl? Múin más gá:
Bhí …(clár teilifíse) ar siúl [ar bun] inné / tráthnóna inné / aréir / arú inné / arú aréir
/ an tseachtain seo caite [an tseachtain seo a d’imigh tharainn / an tseachtain seo a d’imigh thart /
an tseachtain a chuaigh thart].
Beidh …(clár teilifíse) ar siúl [ar bun / ar n-aghaidh] anocht / amárach / istoíche [san oíche]
amárach / arú amárach [amanathar / anóirthear].
Bíonn …(clár teilifíse) ar siúl [ar bun] de ghnáth ag …(am).
Beidh an Chéad Chomaoineach [an Chomaoineach] / an pósadh / mo lá breithe ar siúl
[ann] laistigh [taobh istigh] de thrí lá / an tseachtain seo chugainn / faoi cheann míosa
[an chéad mhí eile] / faoi cheann bliana [an chéad bhliain eile].
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SIOPADÓ IREACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ba mhaith liomsa …(rud atá ar díol) a cheannach.
2. Ba mhaith le …(ainm dalta) …(rud atá ar díol) a cheannach.
3. Dúirt …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) gur mhaith leo …(rud atá ar díol) a cheannach.

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 19 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 3) (Dlúthdhiosca 2, Rian 11)

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 19 in Mo Leabharsa. An cuimhin leis na daltaí cad iad na rudaí a bhí
ar díol sa sceitse ‘Clár na bhFógraí’ (Ceacht 3)? Iarr orthu na rudaí sin a dhathú in Mo Leabharsa.
Seinn an dlúthdhiosca más gá. Iarr orthu ainmneacha na rudaí sin a scríobh faoi na pictiúir.
Iarr orthu an bhearna a líonadh i mbun an leathanaigh. Cabhraigh leo más gá.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair an abairt a líon siad i mbun
leathanach 19 a léamh os ard. Iarr ar dhaltaí eile tuairisciú mar atá sa dara heiseamláir.
Iarr ar dhaltaí a roghnaigh an rud céanna seasamh le chéile. Múin an tríú heiseamláir.
Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Iarr ar na daltaí féachaint ar an nuachtán nó ar iris nó ar fhoinse eile chun a fháil amach
cén t-am a bhíonn ‘Camchuairt’ (Clár na bhFógraí) ar siúl ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
Iarr orthu éisteacht leis sa bhaile.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh fógraí agus áiteanna a mbíonn siad le feiceáil leis na daltaí. Múin más gá ‘Bíonn

fógraí sa séipéal [i dteach an phobail] / san ollmhargadh / sa siopa [sa tsiopa] / sa bhanc
[sa mbanc] / sa scoil / ar an teilifís / ar na nuachtáin faoi thithe (samhraidh) ar cíos /
faoi dhrámaí áitiúla / faoi bhianna difriúla [éagsúla / d’achan chineál / de chuile chineál] /
faoi sheirbhísí difriúla [éagsúla / d’achan chineál / de chuile chineál], etc.’ Iarr ar na daltaí
na fógraí sa siopa áitiúil, etc, a léamh agus tuairisciú an chéad lá eile. An raibh aon
fhógraí ann as Gaeilge?
¥ Fiafraigh de na daltaí an éisteann siad féin / a dtuismitheoirí le Raidió na Gaeltachta.
Múin más gá ‘Bímse / Bíonn Mam / Bíonn Daid / Bíonn …(ainm) ag éisteacht le Raidió
na Gaeltachta go rialta [an-mhinic] / uaireanta / amanna [scaití] / anois is arís
[ó am go ham] / uair fuar fánach [corruair (fánach) / uair umá seach / uair sa gcéad / go fíorannamh].’
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SIOPADÓ IREACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 5

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tá … athláimhe [dara láimhe] á dhíol [le díol] agamsa ar …(suim airgid). Tá sé geall
leis [chóir a bheith / beagnach / mórán] nua glan [úrnua / nua as an bpíosa]. Glaoigh
[Scairt / Cuir glao] orm ag an uimhir …(uimhir theileafóin).

C UR C HUIGE
Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun ‘Clár an bhFógraí’ a chur i láthair. Beidh tuairim
is 30 soicind an duine acu chun cur síos ar rud amháin atá á dhíol acu féin.
Múin an eiseamláir. Iarr ar gach dalta a fhógra féin a chumadh agus a chur i láthair, e.g.
‘Tá mála scoile athláimhe [dara láimhe] á dhíol [le díol] agamsa ar mhíle euro. Ní gnáthmhála é
seo ach mála draíochta. Déanann sé an obair bhaile duit,’ etc. Cabhraigh leo más gá.
Déan na fógraí a thaifeadadh agus seinn ar ais do na daltaí iad.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh na praghsanna a leag na daltaí ar na rudaí a bhí á ndíol acu. Múin más gá:

Praghas maith (is ea) é sin. [Sin praghas maith. / Sin margadh. / Sin conradh.]
Tá sé sin saor / daor / róshaor / ródhaor / réasúnta.
Ní fiú ach …(praghas) é sin, etc.
de réir Ghaeilge an cheantair.
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SIOPADÓ IREACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 6

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

E ISEAMLÁIRÍ
1.

Haló?
Haló, an bhfuil do Mham [do Mhamaí] / …(ainm) ansin?
Tá. Fan nóiméad [bomaite]. Gheobhaidh mé duit anois [anois duit] í.
2. Lá maith agat. [Ádh mór ort.]
Gurb amhlaidh duit. [Go mba hé duit. / Agus ort féin.]
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

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

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Inis do na daltaí go bhfuil Mam ag cur glao sa sceitse seo ar an uimhir a fuair sí ón raidió
sa sceitse ‘Chlár na bhFógraí’ (Ceacht 3). Seinn an dlúthdhiosca.

U
SCAIRT GHUTHÁIN (Leagan Ultach)
Mamaí:
Leaid óg:
Mamaí:
Leaid óg:
Bean:
Mamaí:
Bean:
Mamaí:
Bean:

087-3333333.
Haló?
Haló. An bhfuil do Mhamaí ansin?
Tá. Fan bomaite. Gheobhaidh mé duit anois í.
Haló?
An raibh fógra fá rothar agat ar ‘Chlár na bhFógraí’?
Bhí.
Cé mhéad atá a dhíobháil ort fána choinne?
Tá mé ag iarraidh fiche a cúig euro air. Níl caitheamh ar bith air.
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Mamaí:
Bean:
Mamaí:
Bean:
Mamaí:
Bean:
Mamaí:
Bean:

Mamaí:
Bean:
Mamaí:
Bean:
Mamaí:
Bean:
Mamaí:

B’fhéidir go ndíolfá é ar fiche euro.
B’fhéidir go ndéanfainn.
Ba mhaith liom é a fheiceáil sula gceannóinn é. Cá bhfuil tú i do chónaí?
Sa Ghleann Dubh.
Ó, go maith. Níl sin ach deich gciliméadar uaim.
Cá bhfuil tú féin i do chónaí?
I Lios na Sí. Cad é an dóigh a bhfaighinn a fhad le do theach?
Tiomáin go dtí An Dúinín. Tiontaigh ar dheis os coinne theach an phobail.
Lean leat go dtí go dtiocfaidh tú a fhad leis an chrosbhealach. Tiontaigh ar
chlé ansin. Lean leat ansin go dtí go dtiocfaidh tú a fhad leis an Ghleann
Dubh. Tchífidh tú scoil ar thaobh do láimhe clé. Is liomsa an teach buí
díreach ag taobh na scoile.
Thiocfadh liom a ghabháil ann thart fán seacht tráthnóna amárach má oireann
sin duitse.
Tá sin go breá.
Dála an scéil, cá hainm atá ort?
Maighréad Uí Bhaoill.
Bríd Mhic Cárthaigh atá ormsa. Tchífidh mé tráthnóna amárach thú,
mar sin, a Mhaighréad.
Maith go leor. Ádh mór ort.
Agus ort féin

M
GLAO GUTHÁIN (Leagan Muimhneach)
Mam:
Leaid óg:
Mam:
Leaid óg:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:

Mam:
Bean:

087-3333333.
Haló?
Haló. An bhfuil do Mham ansan?
Tá. Fan nóimeat. Gheobhaidh mé anois duit í.
Haló?
An raibh fógra faoi rothar agat ar ‘Chlár na bhFógraí’?
Bhí.
An mór a bheadh á lorg agat air?
Bheinn ag lorg fiche a cúig euro air. Níl aon chaitheamh air.
B’fhéidir go scaoilfeá leis ar fiche euro.
Is dócha go ndéanfainn.
Ba mhaith liom é a fheiscint ar dtús. Cá bhfuil tú ag maireachtaint?
Sa Ghleann Dubh.
Go maith. Níl san ach deich gciliméadar uaim.
Cá bhfuilir féin ag maireachtaint?
I Lios na Sí. Conas a bhainfidh mé amach do thigh?
Tiomáin go dtí An Dúinín. Cas ar dheis os comhair an tséipéil. Lean ort
go dtiocfaidh tú chomh fada leis an gcrosbhóthar. Cas ar chlé ansan. Lean
ort ansan go dtiocfaidh tú chomh fada leis an nGleann Dubh. Cífidh tú
scoil ar thaobh do láimhe clé. Is liomsa an tigh buí in aice leis an scoil.
D’fhéadfainn dul ann timpeall a seacht tráthnóna amárach má oireann sé
sin duitse.
Tá san go breá.
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Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:

Dála an scéil, cén ainm atá ort?
Maighréad Uí Bheaglaoich.
Bríd Mhic Cárthaigh atá ormsa. Cífidh mé tráthnóna amárach tú, mar sin,
a Mhaighréad.
Maith go leor. Lá maith agat.
Gurb amhlaidh duit.

C
GLAO TEILEAFÓIN (Leagan Connachtach)
Mam:
Leaid óg:
Mam:
Leaid óg:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:

Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:
Bean:
Mam:

087-3333333.
Haló?
Haló. An bhfuil do Mham ansin?
Tá. Fan nóiméad. Gheobhaidh mé duit anois í.
Haló?
An raibh fógra faoi rothar agat ar ‘Chlár na bhFógraí’?
Bhí.
Céard atá tú ag iarraidh air?
Tá mé ag iarraidh fiche a cúig euro air. Níl mórán caithimh air.
B’fhéidir go scaoilfeá leis ar scór.
Is dócha go scaoilfinn.
Ba mhaith liom é a fheiceáil ar dtús. Cá bhfuil tú i do chónaí?
Sa nGleann Dubh.
Go maith. Níl sé sin ach deich gciliméadar uaim.
Cá bhfuil tú féin i do chónaí?
I Lios na Sí. Cén chaoi a mbeidh a fhios agam cá bhfuil do theach?
Tiomáin go dtí An Dúinín. Cas ar dheis ar aghaidh an tséipéil. Coinnigh ort
go dtiocfaidh tú chomh fada leis an gcrosbhóthar. Cas ar chlé ansin. Coinnigh
ort ansin go dtiocfaidh tú chomh fada leis an nGleann Dubh. Feicfidh tú scoil
ar thaobh do láimhe clé. Is liomsa an teach buí atá buailte leis an scoil.
D’fhéadfainn a ghabháil ann timpeall a seacht tráthnóna amárach,
má fheileann sé sin duitse.
Tá sé sin togha.
Dála an scéil, cén t-ainm atá ort?
Maighréad Uí Fhlatharta.
Bríd Mhic Cárthaigh atá ormsa. Feicfidh mé tráthnóna amárach thú, mar sin,
a Mhaighréad.
Maith go leor. Lá maith agat.
Go mba hé duit!

Pléigh an sceitse. An dóigh leis na daltaí gur praghas maith é 220 ar rothar athláimhe?
Iarr ar na daltaí ansin a fháil amach cad é go díreach a dúirt Mam leis an mbuachaill beag
a d’fhreagair an fón. Seinn an dlúthdhiosca. Dearbhaigh gur ‘Haló. An bhfuil do Mham
[do Mhamaí] ansin?’ a dúirt sí.
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Múin na heiseamláirí. Tabhair gutháin bhréige do na daltaí agus iarr orthu cleachtadh
a dhéanamh ar thús agus ar dheireadh a chur le glao gutháin. Siúil timpeall agus éist leo.
Múin aon stór focal / nathanna a bhí de dhíth orthu i ndeireadh an cheachta.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh tuairimí na ndaltaí maidir leis an bhfreagra a thabharfadh an leaid óg sa sceitse

mura mbeadh a mháthair sa bhaile. Múin más gá:
Níl sí anseo faoi láthair.
Cé atá ag glaoch [ag scairteadh / ag caint]?
Ní bheidh sí i bhfad.
An bhféadfainn [An dtig liom] teachtaireacht a thabhairt di? etc.
de réir Ghaeilge an cheantair. Iarr orthu rólaithris a bhunú ar an gcomhthéacs seo.
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SIOPADÓ IREACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as cluiche
● treoracha ó bhéal a leanúint ar léarscáil

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tiomáin go dtí An Dúinín. Cas [Tiontaigh] ar dheis os comhair [ar aghaidh / os coinne]
an tséipéil [teach an phobail]. Lean leat [Lean ort / Coinnigh ort] go (dtí go) dtiocfaidh tú
chomh fada [a fhad] leis an gcrosbhóthar [leis an chrosbhealach]. Cas [Tiontaigh] ar chlé
ansin. Lean leat [Lean ort / Coinnigh ort] ansin go (dtí go) dtiocfaidh tú chomh fada
[a fhad] leis an nGleann Dubh [leis an Ghleann Dubh]. Feicfidh [Cífidh / Tchífidh] tú scoil
ar thaobh na láimhe clé. Is liomsa an teach [tigh] buí in aice leis an scoil [díreach ag
taobh na scoile / atá buailte leis an scoil].
(tuiscint a léiriú)

Á ISEANNA
●

Leathanach 21 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Imir an cluiche ‘Deir Ó Grádaigh’ chun dul siar ar na treoracha.
Pléigh leathanach 21 in Mo Leabharsa. Mínigh do na daltaí go bhfuil tú chun treoracha a léamh
dóibh (mar atá san eiseamláir). Abair leo tosú ag teach Cháit (an saighead). Leanfaidh siad na
treoracha uait chun teach Mhaighréad a aimsiú.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar dhaltaí aonair treoracha a thabhairt ar conas a bhainfeá amach áiteanna éagsúla

sa scoil ag tosú ag a seomra ranga féin.
¥ Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar conas a bhainfeá amach a dteach féin ag tosú ag an scoil.

Múin más gá:
Téigh chomh fada [a fhad] leis an gcrosbhóthar [leis an chrosbhealach] / leis an gcearnóg
[leis an chearnóg] i lár an bhaile / leis an ….
Cas [Tiontaigh / Iompaigh] ar dheis [ar thaobh na láimhe deise] / ar chlé [ar thaobh na láimhe clé].
Lean leat [Coinnigh ort / Ar aghaidh leat] go mbainfidh tú amach [go dtiocfaidh tú chomh fada
leis] an séipéal [teach an phobail] / timpeallán agus cas [tiontaigh / iompaigh] ar dheis /
ar chlé.
Faoi cheann tamaillín [Tar éis scaithimh / I gceann tamaill] feicfidh [cífidh / tchífidh]
tú siopa / pictiúrlann / teach ósta [tigh ósta / óstán] ar thaobh na láimhe deise.
Tá mo theachsa [mo thighse] díreach in aice leis [lena thaobh / buailte leis] / trasna uaidh,
etc.
de réir riachtanais na ndaltaí.
(Nóta: In áiteanna áirithe deirtear ‘cas soir / siar’ seachas ‘cas ar dheis / ar chlé’.)
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SIOPADÓ IRE ACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● tuar a dhéanamh
● greamaitheoirí a ghreamú san áit chuí
● leibhéal dóchúlachta a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cé a déarfá [a shílfeá / a cheapfá] atá ag doras an tí / ar an gcosán [ar an chosán] /
in aice leis an mótar [leis an gcarr / leis an charr / leis an ngluaisteán / leis an gcairt]?
Déarfainn [Shílfinn / Cheapfainn / Is dóigh liom] gur Mam / Cáit / Maighréad
atá ag doras an tí / ar an gcosán [ar an chosán] / in aice leis an mótar [leis an gcarr /
leis an charr / leis an ngluaisteán / leis an gcairt].
2. An mó ceann a bhí i gceart [Cé mhéad freagra a bhí ceart] agatsa, a …(ainm dalta)?
Ceann amháin. [Aon cheann amháin.] / Dhá cheann. [Péire. / Beirt.] / Trí cinn.
3. Gheobhaidh (sí) / Ní bhfaighidh (sí). / Déarfainn go bhfaighidh / nach
bhfaighidh sí / Cáit an rothar.
Déarfainn nach mbeidh aon chaitheamh air [go mbeidh sé nua glan / go mbeidh sé úrnua].
/ Seans [Is dóigh / Is dócha] go mbeidh sé róchaite [róshean / róchríonna].
[Seans nach mbeidh aon chruth air.]

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 22 in Mo Leabharsa
Greamaitheoirí as Mo Leabharsa (lár an leabhair)
Pictiúrchárta 3

C UR C HUIGE
Pléigh an sceitse ‘Scairt Ghutháin’ (Ceacht 6). Seinn arís é más gá.
Pléigh an turas ag Mam agus Cáit go tigh Mhaighréad. Conas a mhothaigh Cáit? Cad iad
na ceisteanna a chuir sí ar Mham? etc.
Iarr ar na daltaí a thuar an bhfaighidh Cáit an rothar.
Léigh agus pléigh leathanach 22 in Mo Leabharsa.
Múin an chéad eiseamláir. Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu a chéile a cheistiú mar
atá san eiseamláir. Iarr ar gach dalta na greamaitheoirí a ghreamú san áit cheart, dar leo, ar
leathanach 22. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú dá réir.
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Múin an dara heiseamláir. Pléigh an pictiúrchárta. Ceistíodh agus freagraíodh gach dalta
a pháirtí mar atá san eiseamláir.
Múin an tríú heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair a thuar an bhfaighidh nó nach bhfaighidh
Cáit an rothar agus cén riocht ina mbeidh sé.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh córais taistil leis na daltaí le cabhair an leabhairín Córais Taistil (as cúrsa na Naíonán

Mór). Iarr orthu cur síos ar thuras éigin a thug siad féin, e.g:
Chuaigh mé [Chuas] go …(áit) ar an traein [ar an dtraein] / i mbád / i mbus /
in eitleán.
Ba é sin / Níorbh é sin an chéad bhabhta [an chéad uair] agam [dom] ar thraein /
ar bhus / ar bhád, etc.
Bhí …(ainm / ainmneacha) in éineacht liom [in éindí liom / i mo chuideachta / i mo theannta /
faram].
Thaitin an turas go mór [thar cionn / thar barr] liom mar …(cúis). [Bhí dúil agam sa turas
mar …(cúis).]
Níor thaitin an turas beag ná mór [ar chor ar bith / in aon chor] liom mar …(cúis).
[Ní raibh dúil agam sa turas mar …(cúis).]
Bhain mé [Bhaineas] an-sásamh as …(eachtra a tharla / áit ar thug sé cuairt air).
Ba bhreá [Ba dheas / Ba mhaith] liom dul [a ghabháil] ar ais [thar n-ais] arís ann.
[Bheadh an-fhonn ar ais orm ann.]
Ní bheadh suim ar bith [aon suim] agam dul [a ghabháil] ar ais arís ann.
[Ní bheadh aon fhonn ar ais orm ann.]
¥ Léigh agus pléigh an leabhar Rothair le Kate Petty (An Gúm – ISBN 1-85791-624-7).
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SIOPADÓ IRE ACHT

Rothar Cháit

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

Á ISEANNA
●

Leathanach 23 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Léigh an dán do na daltaí.

U
ROTHAR CHÁIT (Leagan Ultach)
Tá rothar úr agamsa,
A cheannaigh Mamaí dom.
Fuair sí é ón Raidió.
Tháinig sé inniu.
Is rothar aoibhinn álainn é,
Le daingnitheoirí ar chúl.
Tabharfaidh mé aire mhaith dó,
Mar chosain sé airgead dúinn.
Amach liom ag rothaíocht,
Is Daidí le mo chois.
‘Ná téigh amach ar an bhealach,
Ach fan anseo sa chlós.’
‘Tá ag éirí go maith leat, a Cháit.
Ní fada anois, a rún,
Go mbainfidh muid de na daingnitheoirí,
Is caithfidh muid iad ar shiúl.’
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C E AC H T 9

M
ROTHAR CHÁIT (Leagan Muimhneach)
Tá rothar nua agam,
A cheannaigh Mam dom.
Fuair sí é ón Raidió,
Is deas an ceann é gan aon agó.
Is rothar le daingnitheoirí é,
Tá sé deas glan glé.
Tabharfad aire mhaith dó,
Mar chosain sé fiche euro.
Chuas amach le Daid inné.
‘Tóg bog é,’ ar sé,
‘Fan istigh go fóill sa chlós,
Ná himigh amach ar an mbóthar fós.’
‘Tá tú dulta i bhfeabhas inniu.’
Sin é a dúirt mo Dhaid liom.
Is fada liom an lá,
Go raghaimid ag rothaíocht go dtí an dtrá.

C
ROTHAR CHÁIT (Leagan Connachtach)
Tá rothar breá nua agam
Le daingnitheoirí.
Ó, bím ag spraoi air
De ló is d’oíche.
‘Nach maith é an fón,’
A dúirt Mamó,
Nuair a chuir muid an rothar
Isteach sa gcró.
‘Ná téigh amach ar an mbóthar fós!’
An fainic a chuir Daideo.
‘Féadfaidh tú dul timpeall air,’
Anseo istigh sa gclós!’
Is fada liom go dtiocfaidh an lá,
A mbeidh mé i mo chailín mór.
Imeoidh mé liom le fána air,
Ar mo sháimhín só!
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Pléigh an dán leis na daltaí. Faigh amach conas a chuaigh an dán i bhfeidhm orthu.
Tagair don tuar a rinne na daltaí i gCeacht 8. An mó duine a thuar go bhfaigheadh Cáit an rothar?
Iarr ar na daltaí an dán a léamh in éineacht leat ar leathanach 23 in Mo Leabharsa. Dírigh aird na
ndaltaí ar an bhfuaim ‘ó’ nó ‘ú’ sa dán.
Is focal fada é an focal ‘daingnitheoirí’. An mó focal is féidir leis na daltaí a dhéanamh
as na litreacha atá ann? Scríobhaidís na focail i mbun leathanach 23.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh an nath sa dán ‘Is fada liom [Ní fada anois]’. Cad iad na hócáidí a mbíonn na daltaí

féin ag tnúth go mór leo? Múin más gá:
Is fada liom [Ní fada anois] go dtiocfaidh mo lá breithe / an Nollaig.
Ní fada uaim mo Chéad Chomaoineach [an Chomaoineach].
Ní fada uainn na laethanta saoire, etc.
¥ D’éirigh le Mam teach Mhaighréad a bhaint amach go héasca agus thug sí féin agus Cáit
an rothar nua abhaile. Le moltaí ó na daltaí scríobh sceitse le deireadh difriúil ar an scéal,
e.g. ‘Chuaigh Mam ar strae [ar seachrán / amú] agus í ag dul [ag gabháil] go teach [tigh]
Mhaighréad. / Níor thaitin an rothar a bhí ag Maighréad le Cáit
[Ní raibh dúil ag Cáit sa rothar a bhí ag Maighréad],’ etc, de réir mholtaí na ndaltaí.
¥ Pléigh sábháilteacht ar bhóithre agus na timpistí a tharlaíonn nuair nach mbíonn daoine
cúramach. Múin más gá:
Caithfidh mé [Caithim] a bheith cúramach ar an mbóthar [ar an bhealach].
Siúlaim ar an taobh [ar an dtaobh] deas den bhóthar.
Caithim mo chlogad ag rothaíocht agus fanaim ar an taobh clé [ar an dtaobh clé /
ar thaobh na láimhe clé] den bhóthar [den bhealach].
Caithim an crios sábhála nuair a bhím sa charr [sa gcarr / sa mhótar / sa chairt /
sa ghluaisteán] le Mam / Daid, etc.
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SIOPADÓ IRE ACHT

Rothar Cháit

C E AC H T 10

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

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 24 agus 25 in Mo Leabharsa
Dísle do gach grúpa

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun cluiche ‘Nathracha nimhe agus dréimirí’ a imirt.
Pléigh leathanaigh 24 agus 25 in Mo Leabharsa. Léigh na treoracha leis na daltaí. Roinn
ina ngrúpaí iad agus tabhair dísle do gach grúpa chun an cluiche a imirt. Siúil thart agus
cabhraigh leo an téacs a léamh más gá.
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DRÁMA

Rothar Cháit

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● dráma a léamh agus a chur i láthair
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa

Á ISEANNA
●
●
●
●

4 fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 129-133, 134-138 nó 139-144)
do gach dalta
Fótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 144) – dóthain le ceann a chur chuig
gach duine ar an liosta cuirí
Na sceitsí ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 10, 11 agus 12)
Taifeadadh ó RTÉ Raidió na Gaeltachta – píosa cainte roimh ‘Chlár na bhFógraí’
agus tús ‘Chlár na bhFógraí’

C UR C HUIGE
(Nóta: Tógfaidh an ceacht seo cúpla seachtain.)
Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun cleachtadh a dhéanamh ar dhráma a bheidh á chur
i láthair acu amach anseo.
Tabhair cóip den dráma do gach dalta. Léigh an téacs in éineacht leis an rang ar fad ar dtús.
Ansin iarr ar dhaltaí aonair na páirteanna difriúla a léamh. Déan é sin cúpla uair chun deis
a thabhairt do dhaltaí difriúla na páirteanna a léamh.
(Nóta: Má tá aon mholtaí ag na daltaí maidir le hathruithe ar mhaith leo a chur ar an téacs,
athscríobh an píosa sin.)
Le cabhair na ndaltaí scríobh amach liosta daoine / ranganna ar cheart cuireadh a thabhairt
dóibh chuig an dráma. Scríobh amach liosta frapaí agus áiseanna a bheidh ag teastáil chun
an dráma a léiriú chomh maith agus liosta de na héadaí a bheidh ag teastáil le haghaidh na
gcarachtar difriúla.
Roghnaigh daltaí leis na tascanna thall a chur i gcrích.
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TASCANNA
Aisteoirí
Roghnaigh aisteoirí leis na páirteanna difriúla a dhéanamh. Tabhair script do gach aisteoir agus
a pháirt féin daite uirthi. Iarr orthu a bpáirteanna a chleachtadh le cabhair an dlúthdhiosca. Iarr
orthu éadaí oiriúnacha don pháirt a thabhairt ar scoil nó a roghnú as an mbosca éadaí ranga.
Leideoirí
Roghnaigh leideoir ar leith do gach páirt. Tabhair script do gach leideoir agus a pháirt féin
daite uirthi. Iarr orthu a bpáirteanna a chleachtadh le cabhair an dlúthdhiosca.
Comhfhreagras
Tabhair na fótachóipeanna den chuireadh do ghrúpa daltaí, chomh maith leis an liosta daoine
/ ranganna ar cheart cuireadh a thabhairt dóibh chuig an dráma. Iarr orthu na bearnaí i dtéacs
na gcuirí a líonadh, na cuirí a mhaisiú agus iad a dháileadh sa scoil. Cleacht leo an chúirtéis
ba cheart dóibh a léiriú agus iad ag dáileadh na gcuirí.
Foireann Stáitse
Tabhair liosta na bhfrapaí agus na n-áiseanna do ghrúpa daltaí. Tabhair na frapaí agus na
háiseanna dóibh chomh maith nó iarr orthu iad a lorg sa seomra ranga / sa scoil / sa bhaile.
Iarr orthu an stáitse / an spás ina léireofar an dráma a ullmhú do Radharc 1 agus cleachtadh
a dhéanamh ar an athrú suímh a bheidh ag teastáil le haghaidh Radharc 4.
Foireann Fuaime
Iarr ar chúpla dalta cabhrú leat ceol oiriúnach a roghnú le seinm idir na míreanna. Tabhair an
taifeadadh ó RTÉ Raidió na Gaeltachta dóibh. Pléigh leo cathain ba cheart dóibh na míreanna
éagsúla fuaime a sheinm (féach na nótaí sa script).
Foireann Smididh
Roghnaigh cúpla dalta chun an smideadh a chur ar na haisteoirí.
Foireann Fáilte
Roghnaigh grúpa daltaí chun fáilte a chur roimh an lucht féachana ag an doras agus chun
tús an dráma a fhógairt ón stáitse. Cleacht leo an chúirtéis ba cheart dóibh a léiriú agus iad
á dhéanamh seo.
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Rothar Cháit
U
Leagan
Ultach

Pearsana
An Scéalaí
Cáit
Mamaí
Fear / Bean an Raidió
(‘Raidió’)

Mac Mhaighréad
Maighréad
Cairde Cháit
(na daltaí ar fad sa rang)

Radharc 1
(Suíomh: An chistin – tá Mamaí ag ullmhú an dinnéir agus tá Cáit ag siúl isteach sa
chistin.)
An Scéalaí: Bhí Cáit i ndiaidh a bheith amuigh ag rothaíocht ar a trírothach ach ní mó
ná sásta a bhí sí. Bhí an trírothach i bhfad róbheag di. Isteach sa chistin
léi. Bhí Mamaí istigh ag ullmhú an dinnéir. Fuair Cáit a mála scoile agus
thosaigh sí ag déanamh a ceachtanna.
Ach ní ar na ceachtanna a bhí a haird.
Cáit:

A Mhamaí, tá cara dom i ndiaidh rothar úr a fháil.

Mamaí:

An bhfuil anois?

Cáit:

Tá.
A Mhamaí, an dtig liomsa rothar úr a fháil? Tá an ceann atá agam róbheag
dom.

Mamaí:

B’fhéidir go dtiocfadh linn ceann dara láimhe a fháil.

Cáit:

Ach ceann úr a fuair Síle – ceann galánta bándearg.

Mamaí:

Is cuma liom cad é a fuair sí. Déanfaidh ceann dara láimhe gnoithe
breá duitse. Thiocfadh linn éisteacht le ‘Clár na bhFógraí’ ar Raidió na
Gaeltachta.

Cáit:

Cad é a bhíonn ar ‘Chlár na bhFógraí’, a Mhamaí?

Mamaí:

Bíonn fógraí acu faoi rudaí dara láimhe atá le díol ag daoine. B’fhéidir go
mbeadh rothar acu.

Cáit:

Ach b’fhéidir nach mbeadh!

Mamaí:

Agus ansin arís b’fhéidir go mbeadh.

Cáit:

Cá huair a bheas ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl, a Mhamaí?

Mamaí:

Beidh sé ar siúl níos moille tráthnóna.

Cáit:

B’fhearr dom gan dearmad a dhéanamh air.

Mamaí:

B’fhearr duit gan – má tá rothar a dhíobháil ort.

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 2
(Suíomh: An chistin – tá Mamaí ag ní na soithí. Tá Cáit ag siúl isteach sa chistin. Tá Fear
/ Bean an Raidió i bhfolach taobh thiar den chuirtín.)
(Fuaim: Taifeadadh ó RTÉ Raidió na Gaeltachta sa chúlra.)
An Scéalaí: Lá arna mhárach bhí Mamaí ag ní na soithí sa chistin.
Isteach le Cáit agus í tógtha.
Cáit:

A Mhamaí, an bhfuil ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl go fóill?

Mamaí:

Beidh sé ar siúl fá cheann tamaill eile.

Cáit:

Ó, go maith.

Mamaí:

Faigh peann agus páipéar dom mar a bheadh girseach mhaith ann.
B’fhéidir go mbeidh fógra acu faoi rothar.

Cáit:

Ó, tá súil agam go mbeidh.

Mamaí:

Anois, a Cháit, caithfidh tú a bheith iontach ciúin. Tá ‘Clár na bhFógraí’
díreach ag toiseacht.

Cáit:

Beidh mé chomh ciúin le luchóg, a Mhamaí.

(Fuaim le cur as anseo.)
Raidió:

Bodhrán agus bosca ceoil dara láimhe le díol. Gach eolas ó Pheig
ag 086-9999999.

Cáit:

Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh rothar ar bith acu!

Mamaí:

Fuist …

Raidió:

Tábla cistine agus tolg dara láimhe le díol ach scairt ar 087-6666666.

Cáit:

Ó, a Mhamaí! Níl rothar ar bith acu!

Mamaí:

Fuist!

Raidió:

Rothar le daingnitheoirí a bheadh fóirsteanach do ghirseach idir cúig agus
ocht mbliana. Tá sé chóir a bheith úrnua. Scairt ar 087-3333333.

Cáit:

A Mhamaí, cad é sin a dúirt sé a bhí ar an rothar?

Mamaí:

Daingnitheoirí, a Cháit. Rothaí beaga eile atá iontu. Bíonn siad
a dhíobháil ort agus tú ag foghlaim an dóigh le rothaíocht.

Cáit:

Tá daing-, daing-

Mamaí:

Daingnitheoirí.

Cáit:

Tá daingnitheoirí ar rothar Shíle fosta. Ó, scairt ar an uimhir
go gasta, a Mhamaí!

Mamaí:

Déanfaidh, a thaisce.

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 3
(Suíomh: An chistin – tá Mamaí ar an fón. Tá Cáit ag éisteacht go géar. Tá Maighréad
agus mac Mhaighréad i bhfolach / ag taobh an stáitse chun tosaigh.)
An Scéalaí:

Phioc Mamaí suas an fón.

Mamaí:

087-3333333.

Mac Mhaighréad:

Haló?

Mamaí:

Haló. An bhfuil do Mhamaí ansin?

Mac Mhaighréad:

Tá. Fan bomaite. Gheobhaidh mé duit anois í.

Maighréad:

Haló?

Mamaí:

An raibh fógra fá rothar agat ar ‘Chlár na bhFógraí’?

Maighréad:

Bhí.

Mamaí:

Cé mhéad atá a dhíobháil ort fána choinne?

Maighréad:

Tá mé ag iarraidh fiche a cúig euro air.
Níl caitheamh ar bith air.

Mamaí:

B’fhéidir go ndíolfá é ar fiche euro.

Maighréad:

B’fhéidir go ndéanfainn.

Mamaí:

Ba mhaith liom é a fheiceáil sula gceannóinn é.
Cá bhfuil tú i do chónaí?

Maighréad:

Sa Ghleann Dubh.

Mamaí:

Ó, go maith. Níl sin ach deich gciliméadar uaim.

Maighréad:

Cá bhfuil tú féin i do chónaí?

Mamaí:

I Lios na Sí. Cad é an dóigh a bhfaighinn a fhad le do theach?

Maighréad:

Tiomáin go dtí An Dúinín. Tiontaigh ar dheis os coinne theach
an phobail. Lean leat go dtí go dtiocfaidh tú a fhad leis an
chrosbhealach. Tiontaigh ar chlé ansin. Lean leat ansin go dtí go
dtiocfaidh tú a fhad leis an Ghleann Dubh. Tchífidh tú scoil ar
thaobh do láimhe clé. Is liomsa an teach buí díreach ag taobh na
scoile.

Mamaí:

Thiocfadh liom a ghabháil ann thart faoina seacht tráthnóna
amárach má oireann sin duitse.

Maighréad:

Tá sin go breá.

Mamaí:

Dála an scéil, cá hainm atá ort?

Maighréad:

Maighréad Uí Bhaoill.

Mamaí:

Bríd Mhic Cárthaigh atá ormsa. Tchífidh mé tráthnóna amárach
thú, mar sin, a Mhaighréad.

Maighréad:

Maith go leor. Ádh mór ort.

Mamaí:

Agus ort féin.

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 4
(Suíomh: Taobh amuigh de theach Cháit – tá Cáit ar a rothar úr sa lár.
Tá a cairde thart uirthi.)
An Scéalaí: Tháinig cairde Cháit leis an rothar úr a fheiceáil.
Cáit agus a cairde (na daltaí ar fad sa rang):
Rothar Cháit
Tá rothar úr agamsa,
A cheannaigh Mamaí dom.
Fuair sí é ón Raidió.
Tháinig sé inniu.
Is rothar aoibhinn álainn é,
Le daingnitheoirí ar chúl.
Tabharfaidh mé aire mhaith dó,
Mar chosain sé airgead dúinn.
Amach liom ag rothaíocht,
Is Daidí le mo chois.
‘Ná téigh amach ar an bhealach,
Ach fan anseo sa chlós.’
‘Tá ag éirí go maith leat, a Cháit.
Ní fada anois, a rún,
Go mbainfidh muid de na daingnitheoirí,
Is caithfidh muid iad ar shiúl.’

(Fuaim: Ceol.)

Rothar Cháit
M
Leagan
Muimhneach

Pearsana
An Scéalaí
Cáit
Mam
Fear / Bean an Raidió
(‘Raidió’)

Mac Mhaighréad
Maighréad
Cairde Cháit
(na daltaí ar fad sa rang)

Radharc 1
(Suíomh: An chistin – tá Mam ag ullmhú an dinnéir agus tá Cáit ag siúl isteach sa
chistin.)
An Scéalaí: Bhí Cáit tar éis a bheith amuigh ag rothaíocht ar a trírothach ach ní mó
ná sásta a bhí sí. Bhí an trírothach i bhfad róbheag di. Isteach sa chistin
léi. Bhí Mam istigh ag ullmhú an dinnéir. Fuair Cáit a mála scoile agus
thosaigh sí ag déanamh a ceachtanna. Ach ní ar na ceachtanna a bhí
a haird.
Cáit:

A Mham, tá cara liom tar éis rothar nua a fháil.

Mam:

An bhfuil anois?

Cáit:

Tá.
A Mham, an bhféadfainnse rothar nua a fháil? Tá an ceann atá agam
róbheag dom.

Mam:

B’fhéidir go bhféadfaimis ceann dara láimhe a fháil.

Cáit:

Ach is ceann nua glan a fuair Síle – ceann aoibhinn bándearg.

Mam:

Is cuma liom cad a fuair sí. Déanfaidh ceann dara láimhe tusa.
D’fhéadfaimis éisteacht le ‘Clár na bhFógraí’ ar Raidió na Gaeltachta.

Cáit:

Cad a bhíonn ar ‘Chlár na bhFógraí’, a Mham?

Mam:

Bíonn fógraí acu faoi rudaí dara láimhe atá le díol ag daoine. B’fhéidir go
mbeadh rothar acu.

Cáit:

Ach b’fhéidir nach mbeadh!

Mam:

Agus ansin arís b’fhéidir go mbeadh.

Cáit:

Cathain a bheidh ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl, a Mham?

Mam:

Beidh sé ar siúl níos déanaí tráthnóna.

Cáit:

B’fhearr dom gan é a dhearmad.

Mam:

B’fhearr duit gan, má theastaíonn rothar uait.

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 2
(Suíomh: An chistin – tá Mam ag ní na n-áraistí. Tá Cáit ag siúl isteach sa chistin.
Tá Fear / Bean an Raidió i bhfolach taobh thiar den gcuirtín.)
(Fuaim: Taifeadadh ó RTÉ Raidió na Gaeltachta sa chúlra.)
An Scéalaí: Lá arna mhárach bhí Mam ag ní na n-áraistí sa chistin.
Isteach le Cáit agus fuadar fúithi.
Cáit:

A Mham, an bhfuil ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl fós?

Mam:

Beidh sé ar siúl faoi cheann tamaillín eile.

Cáit:

Go maith!

Mam:

Faigh peann agus páipéar dom faoi mar a dhéanfadh cailín maith.
B’fhéidir go mbeadh fógra acu faoi rothar.

Cáit:

Ó, tá súil agam go mbeidh.

Mam:

Anois, a Cháit, caithfidh tú a bheith an-chiúin. Tá ‘Clár na bhFógraí’
díreach ag tosú.

Cáit:

Beidh mé chomh ciúin le luch, a Mham.

(Fuaim le cur as anseo.)
Raidió:

Bodhrán agus bosca ceoil dara láimhe le díol. Gach eolas ó Pheig
ag 086-9999999.

Cáit:

Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh aon rothar acu!

Mam:

Éist anois …

Raidió:

Bord cistineach agus tolg dara láimhe le díol ach glaoch ar 087-6666666.

Cáit:

Ó, a Mham! Níl aon rothar acu!

Mam:

Éist go fóill …

Raidió:

Rothar le daingnitheoirí a d’oirfeadh do chailín idir cúig agus ocht
mbliana. Tá sé geall leis nua glan. Glaoigh ar 087-3333333.

Cáit:

A Mham, cad é sin a dúirt sé a bhí ar an rothar?

Mam:

Daingnitheoirí, a Cháit. Rothanna beaga breise is ea iadsan.
Bíonn siad uait agus tú ag foghlaim conas rothaíocht.

Cáit:

Tá daing-, daing-

Mam:

Daingnitheoirí.

Cáit:

Tá daingnitheoirí ag Síle chomh maith. Ó, glaoigh ar an uimhir tapaidh, a
Mham. Dein!

Mam:

Déanfad, a mhaoineach.

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 3
(Suíomh: An chistin – tá Mam ar an bhfón. Tá Cáit ag éisteacht go géar.
Tá Maighréad agus mac Mhaighréad i bhfolach / ag taobh an stáitse
chun tosaigh.)
An Scéalaí:

Phioc Mam suas an fón.

Mam:

087-3333333.

Mac Mhaighréad:

Haló?

Mam:

Haló. An bhfuil do Mham ansin?

Mac Mhaighréad:

Tá. Fan nóiméad. Gheobhaidh mé anois duit í.

Maighréad:

Haló?

Mam:

An raibh fógra faoi rothar agat ar ‘Chlár na bhFógraí’?

Maighréad:

Bhí.

Mam:

An mór a bheadh á lorg agat air?

Maighréad:

Bheinn ag lorg fiche a cúig euro air. Níl aon chaitheamh air.

Mam:

B’fhéidir go scaoilfeá leis ar fiche euro.

Maighréad:

Is dócha go ndéanfainn.

Mam:

Ba mhaith liom é a fheiscint ar dtús. Cá bhfuil tú
ag maireachtaint?

Maighréad:

Sa Ghleann Dubh.

Mam:

Go maith. Níl sin ach deich gciliméadar uaim.

Maighréad:

Cá bhfuilir féin ag maireachtaint?

Mam:

I Lios na Sí. Conas a bhainfidh mé amach do thigh?

Maighréad:

Tiomáin go dtí An Dúinín. Cas ar dheis os comhair an tséipéil. Lean
ort go dtiocfaidh tú chomh fada leis an gcrosbhóthar. Cas ar chlé
ansin. Lean ort ansin go dtiocfaidh tú chomh fada leis an nGleann
Dubh. Cífidh tú scoil ar thaobh do láimhe clé. Is liomsa an tigh
buí in aice leis an scoil.

Mam:

D’fhéadfainn dul ann timpeall a seacht tráthnóna amárach
má oireann sé sin duitse.

Maighréad:

Tá sin go breá.

Mam:

Dála an scéil, cén ainm atá ort?

Maighréad:

Maighréad Uí Bheaglaoich.

Mam:

Bríd Mhic Cárthaigh atá ormsa. Cífidh mé tráthnóna amárach tú,
mar sin, a Mhaighréad.

Maighréad:

Maith go leor. Lá maith agat.

Mam:

Gurb amhlaidh duit.

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 4
(Suíomh: Taobh amuigh de thigh Cháit – tá Cáit ar a rothar nua i lár slí.
Tá a cairde timpeall uirthi.)
An Scéalaí: Tháinig cairde Cháit chun an rothar nua a fheiscint.
Cáit agus a cairde (na daltaí ar fad sa rang):
Rothar Cháit
Tá rothar nua agam,
A cheannaigh Mam dom.
Fuair sí é ón Raidió,
Is deas an ceann é gan aon agó.
Is rothar le daingnitheoirí é,
Tá sé deas glan glé.
Tabharfad aire mhaith dó,
Mar chosain sé fiche euro.
Chuas amach le Daid inné.
‘Tóg bog é,’ ar sé,
‘Fan istigh go fóill sa chlós,
Ná himigh amach ar an mbóthar fós.’
‘Tá tú dulta i bhfeabhas inniu.’
Sin é a dúirt mo Dhaid liom.
Is fada liom an lá,
Go raghaimid ag rothaíocht go dtí an dtrá.

(Fuaim: Ceol.)

Rothar Cháit
C
Leagan
Connachtach

Pearsana
An Scéalaí
Cáit
Mam
Fear / Bean an Raidió
(‘Raidió’)

Mac Mhaighréad
Maighréad
Cairde Cháit
(na daltaí ar fad sa rang)

Radharc 1
(Suíomh: An chistin – tá Mam ag réiteach an dinnéir agus tá Cáit ag siúl isteach sa
gcistin.)
An Scéalaí: Bhí Cáit tar éis a bheith amuigh ag rothaíocht ar a trírothach ach ní mó
ná sásta a bhí sí. Bhí an trírothach i bhfad róbheag di. Isteach sa gcistin
léi. Bhí Mam istigh ag réiteach an dinnéir. Fuair Cáit a mála scoile agus
thosaigh sí ag déanamh a ceachtanna. Ach ní ar na ceachtanna a bhí a
haird.
Cáit:

A Mham, tá cara liomsa tar éis rothar nua a fháil.

Mam:

An bhfuil anois?

Cáit:

Tá.
A Mham, an bhféadfainnse rothar nua a fháil? Tá an ceann atá agam
róbheag dom.

Mam:

B’fhéidir go bhféadfadh muid ceann athláimhe a fháil duit.

Cáit:

Ach is ceann nua as an bpíosa a fuair Síle – ceann álainn bándearg.

Mam:

Is cuma liom céard a fuair sí. Déanfaidh ceann athláimhe thusa.
D’fhéadfadh muid éisteacht le ‘Clár na bhFógraí’ ar Raidió na Gaeltachta.

Cáit:

Céard a bhíonn ar ‘Chlár na bhFógraí’, a Mham?

Mam:

Bíonn fógraí acu faoi rudaí athláimhe atá le díol ag daoine.
B’fhéidir go mbeadh rothar acu.

Cáit:

Ach b’fhéidir nach mbeadh!

Mam:

Agus ar an taobh eile de b’fhéidir go mbeadh.

Cáit:

Cén uair a bheas ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl, a Mham?

Mam:

Beidh sé ar siúl níos deireanaí tráthnóna.

Cáit:

B’fhearr dom gan dearmad a dhéanamh air.

Mam:

Is fíor duit – má theastaíonn rothar uait.

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 2
(Suíomh: An chistin – tá Mam ag ní na ngréithe. Tá Cáit ag siúl isteach sa gcistin.
Tá Fear / Bean an Raidió i bhfolach taobh thiar den chuirtín.)
(Fuaim: Taifeadadh ó RTÉ Raidió na Gaeltachta sa chúlra.)
An Scéalaí: Lá arna mhárach bhí Mam ag ní na ngréithe sa gcistin. Isteach
le Cáit agus fuadar fúithi.
Cáit:

A Mham, an bhfuil ‘Clár na bhFógraí’ ar siúl fós?

Mam:

Beidh sé ar siúl faoi cheann scaithimhín eile.

Cáit:

Go maith!

Mam:

Faigh peann agus páipéar dom mar a dhéanfadh cailín maith. B’fhéidir
go mbeadh fógra acu faoi rothar.

Cáit:

Tá súil agam go mbeidh.

Mam:

Anois, a Cháit, caithfidh tú a bheith an-chiúin. Tá ‘Clár na bhFógraí’
díreach ag tosú.

Cáit:

Beidh mé chomh ciúin le luch, a Mham.

(Fuaim le cur as anseo.)
Raidió:

Bodhrán agus bosca ceoil athláimhe le díol. Chuile eolas le fáil
ó Pheig ag 086-9999999.

Cáit:

Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh aon rothar acu!

Mam:

Fuist …

Raidió:

Bord cistine agus tolg athláimhe le díol ach glaoch ar 087-6666666.

Cáit:

Ó, a Mham! Níl rothar ar bith acu!

Mam:

Fuist!

Raidió:

Rothar le daingnitheoirí a d’fheilfeadh cailín idir cúig agus ocht mbliana.
Tá sé beagnach nua as an bpíosa. Glaoigh ar 087-3333333.

Cáit:

A Mham, céard é sin a dúirt sé a bhí ar an rothar?

Mam:

Daingnitheoirí, a Cháit. Rothaí beaga breise iad sin. Bíonn siad uait agus tú
ag foghlaim cén chaoi le rothaíocht.

Cáit:

Tá da-, da-, daing-

Mam:

Daingnitheoirí.

Cáit:

Tá daingnitheoirí ag Síle chomh maith. Ó, glaoigh ar an uimhir anois
díreach, a Mham.

Mam:

Déanfaidh, a leanbh.

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 3
(Suíomh: An chistin – tá Mam ar an bhfón. Tá Cáit ag éisteacht go géar. Tá Maighréad
agus mac Mhaighréad i bhfolach / ag taobh an stáitse chun tosaigh.)
An Scéalaí:

Phioc Mam suas an fón.

Mam:

087-3333333.

Mac Mhaighréad:

Haló?

Mam:

Haló. An bhfuil do Mhamaí ansin?

Mac Mhaighréad:

Tá. Fan nóiméad. Gheobhaidh mé duit anois í.

Maighréad:

Haló?

Mam:

An raibh fógra faoi rothar agat ar ‘Chlár na bhFógraí’?

Maighréad:

Bhí.

Mam:

Céard atá tú ag iarraidh air?

Maighréad:

Tá mé ag iarraidh fiche a cúig euro air. Níl mórán caithimh air.

Mam:

B’fhéidir go scaoilfeá leis ar scór.

Maighréad:

Is dócha go scaoilfinn.

Mam:

Ba mhaith liom é a fheiceáil ar dtús. Cá bhfuil tú i do chónaí?

Maighréad:

Sa nGleann Dubh.

Mam:

Go maith. Níl sé sin ach deich gciliméadar uaim.

Maighréad:

Cá bhfuil tú féin i do chónaí?

Mam:

I Lios na Sí. Cén chaoi a mbeidh a fhios agam cá bhfuil do theach?

Maighréad:

Tiomáin go dtí An Dúinín. Cas ar dheis ar aghaidh an tséipéil.
Coinnigh ort go dtiocfaidh tú chomh fada leis an gcrosbhóthar.
Cas ar chlé ansin. Coinnigh ort ansin go dtiocfaidh tú chomh fada
leis an nGleann Dubh. Feicfidh tú scoil ar thaobh do láimhe clé.
Is liomsa an teach buí atá buailte leis an scoil.

Mam:

D’fhéadfainn a ghabháil ann timpeall a seacht tráthnóna amárach,
má fheileann sé sin duitse.

Maighréad:

Tá sé sin togha.

Mam:

Dála an scéil, cén t-ainm atá ort?

Maighréad:

Maighréad Uí Fhlatharta.

Mam:

Bríd Mhic Cárthaigh atá ormsa. Feicfidh mé tráthnóna amárach
thú, mar sin, a Mhaighréad.

Maighréad:

Maith go leor. Lá maith agat.

Mam:

Go mba hé duit!

(Fuaim: Ceol.)

Radharc 4
(Suíomh: Taobh amuigh de theach Cháit – tá Cáit ar a rothar nua i lár slí. Tá a cairde
timpeall uirthi.)
An Scéalaí: Tháinig cairde Cháit chun an rothar nua a fheiceáil.
Cáit agus a cairde (na daltaí ar fad sa rang):
Rothar Cháit
Tá rothar breá nua agam
Le daingnitheoirí.
Ó, bím ag spraoi air
De ló is d’oíche.
‘Nach maith é an fón,’
A dúirt Mamó,
Nuair a chuir muid an rothar
Isteach sa gcró.
‘Ná téigh amach ar an mbóthar fós!’
An fainic a chuir Daideo.
‘Féadfaidh tú dul timpeall air,
Anseo istigh sa gclós!’
Is fada liom go dtiocfaidh an lá,
A mbeidh mé i mo chailín mór.
Imeoidh mé liom le fána air,
Ar mo sháimhín só!

(Fuaim: Ceol.)

Cuireadh
chuig

Dráma
á léiriú ag Rang __________
ar _________ a chlog.
Ba mhór againn tú/sibh a bheith i láthair.
Cead isteach saor in aisce

ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

Lá Fhéile Pádraig

C E AC H T 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a léamh agus a leanúint
● suaitheantas Lá Fhéile Pádraig a dhéanamh
● maíomh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Bhí an suaitheantas déanta [críochnaithe] agamsa (i bhfad) roimh [roimis /
níos túisce ná] …(ainm dalta) / (i bhfad) roimh [roimis / níos túisce ná] gach (aon) duine
[achan duine / gach uile dhuine / chuile dhuine] eile. [Chríochnaigh mise [Chríochnaíos-sa]
an suaitheantas (i bhfad) roimh [roimis / níos túisce ná] gach (aon) duine eile.]

Á ISEANNA
●
●
●
●
●

Fótachóip ar chairtchlár as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 146) idir gach beirt
Leathanach 26 in Mo Leabharsa
Péint / pinn luaidhe daite
Siosúir
Gliú / stáplóir

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun suaitheantas Lá Fhéile Pádraig a dhéanamh. Tabhair
fótachóip do gach beirt. Iarr orthu é a ghearradh ar an líne láir agus leath a thógáil an duine.
Iarr ar na daltaí na treoracha i mbarr leathanach 26 in Mo Leabharsa a léamh agus a leanúint chun
an suaitheantas a dhéanamh. Cabhraigh leo más gá. Siúil timpeall agus éist leis na daltaí agus
iad i mbun oibre. Múin aon stór focal / nathanna atá de dhíth orthu i ndeireadh an cheachta.
Múin an dara heiseamláir. Faigh amach cén dalta is túisce a raibh an suaitheantas críochnaithe
aige. Iarr air tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacacht ag na daltaí léi.

145

ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

Fleá Cheoil

C E AC H T 1

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

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 4 – Fleá Cheoil
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 4)

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer leis na daltaí. Mínigh dóibh go bhfuil scéal agat faoi Eoin ag glacadh páirt
i gcomórtas ag an bhfleá cheoil. An dóigh leo go n-éireoidh leis duais a bhaint? Inis / léigh
an scéal nó seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal leis na daltaí. Cé hiad na daltaí a thuar go mbainfeadh Eoin duais? Ar ghlac aon
duine acu féin páirt i gcomórtas ceoil riamh? Iarr orthu cur síos air don rang.

F ORLEATHNÚ
¥ Bhí Liam agus Cáit ag achrann le chéile i gcúl an chairr. An bhfuil nathanna ag na daltaí ón

mbaile le cur síos air sin? Múin más gá ‘Bhí an bheirt ag cliomadh / tarraingthe amach
ar a chéile / ag achrann / in adharca a chéile / in árach a chéile / i scornach a chéile /
ag galamaisíocht / ag troid, etc,’ de réir Ghaeilge an cheantair. Chun an fhadhb a réiteach
sa scéal d’iarr Daid ar Eoin suí idir Cáit agus Liam. An mbeadh aon réiteach eile ag na daltaí
féin ar an scéal?
¥ Bhuaigh Eoin an comórtas. Conas a mhothaigh sé? Conas a mhothódh sé mura mbuafadh
sé?
¥ Iarr ar na daltaí eolas a bhailiú faoi na féilte / fleánna ceoil is mó le rá a bhíonn ar siúl in
Éirinn. Cabhraigh leo na háiteanna ina mbeidh siad ar siúl i mbliana / a raibh siad ar siúl
anuraidh a aimsiú ar léarscáil na hÉireann. Múin más gá ‘Is i(n) …(ainm an bhaile) a bheidh
[a bheas] …(féile) ar siúl [ar bun / á reáchtáil / ar n-aghaidh] i mbliana. / Is i(n) …(ainm an bhaile)
a bhí …(féile) ar siúl [ar bun] anuraidh [an bhliain seo caite],’ etc.
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U
AN FHLEÁ CHEOIL (Leagan Ultach)
Bhí an teaghlach uilig ar a mbealach go dtí an Fhleá Cheoil i gCluain Meala. Bhí lúcháir
orthu uilig, go háirithe ar Eoin a bhí le bheith i gcomórtas de Chraobh na Mumhan
den chéad uair riamh.
‘An bhfuil tú cinnte gur thug tú d’fheadóg leat?’ a d’fhiafraigh Daidí de agus iad
ag fágáil an tí.
‘Tá,’ arsa Eoin. ‘Ní bheadh mórán maith domhsa a bheith ag cur isteach ar chomórtas
feadóige gan m’fheadóg a bheith liom.’
Agus thosaigh sé a gháire.
Lá breá gréine a bhí ann, gan mórán tráchta ar na bealaí. Bhí achan duine breá sásta
leo féin ar dtús – Daidí ag tiomáint leis go breá socair, Mamaí ag éisteacht leis an raidió
agus na páistí ag imirt ‘Feicim le mo shúilín ghrinn’ sna suíocháin chúil. Ach taobh istigh
de chúpla uair an chloig bhí na páistí ag éirí míshuaimhneach.
‘A Mhamaí,’ arsa Cáit, ‘tá Liam do mo bhrú!’
‘Ach is í Cáit nach bhfuil ag tabhairt go leor spáis domhsa,’ arsa Liam.
‘Fanaigí socair,’ arsa Mamaí. ‘Tá mo cheann tinn agaibh.’
‘A Eoin,’ arsa Daidí. ‘An ndéanfá rud inteacht leis an bheirt sin? Maith an gasúr.’
Shuigh Eoin idir Cáit agus Liam agus d’fhan an bheirt socair go dtí gur tháinig siad
a fhad le Cluain Meala. Bhí lúcháir ar Eoin nuair a chonaic sé comhartha do bhaile
Chluain Meala.
‘Caithfidh go raibh cuid mhór beacha anseo uair amháin!’ a dúirt Mamaí.
‘Cad chuige a ndeireann tú sin, a Mhamaí?’ a d’fhiafraigh Eoin.
‘Mar ciallaíonn an t-ainm Cluain Meala “cuibhreann nó garraí a bhfuil cuid mhór
meala ann”,’ arsa Mamaí.
‘Bhí scéal againne ar scoil fá Bhéibhinn Beach,’ arsa Liam. ‘Déanann na beacha mil
as neachtar. As na blátha a fhaigheann siad an neachtar.’
‘Do bharúil an bhfuil lear mór blátha i gCluain Meala?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Coinnigh do chuid súile foscailte go bhfeicfidh tú,’ arsa Mamaí.
Agus choinnigh sin Cáit socair go ceann tamaill eile.
Thiomáin Daidí a fhad le clós na gcarbhán. Fuair siad eochair an charbháin agus chuir
siad a gcuid málaí isteach ann.
‘B’fhearr dúinn greim a fháil le hithe anois,’ arsa Mamaí. ‘Níl a fhios agam fán chuid
eile agaibh, ach tá mise stiúgtha.’
‘Tá mise stiúgtha fosta,’ arsa Cáit agus bheir sí greim láimhe ar Mhamaí.
Nuair a bhí an lón ite acu thug siad a n-aghaidh ar an bhaile mhór. Chonaic Eoin beirt
ghirseach agus iad ag bualadh boscaí ceoil. Labhair sé leo agus go gairid ina dhiaidh sin
bhí sé féin ag bualadh ina gcuideachta. I ndiaidh tamaill thosaigh beirt cheoltóir eile
ag bualadh leo. Bhí bainseó ag fear amháin acu agus fidil ag an fhear eile.
‘Tá banna ceoil de bhur gcuid féin agaibh anois,’ arsa Daidí. ‘Tá sibh ag gabháil
go maith!’
Bhí sé iontach bródúil as Eoin.
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Bhí dúil ag Cáit sa cheol agus thosaigh sí ag léimtigh thart.
‘Goitse, a Cháit,’ arsa Mamaí.
Agus thosaigh sí féin agus Cáit a dhamhsa. Ní raibh sé rófhada go dtí gur chruinnigh
scaifte thart orthu. Thosaigh cuid acu ag bualadh ceoil. Thosaigh tuilleadh acu
ag déanamh ‘Ballaí Luimnigh’ le Mamaí agus le Cáit. Bhí Eoin thar a bheith sásta.
Bhí sé ag bualadh i seisiún den chéad uair riamh ina shaol!
Níos moille sa tráthnóna bhí Eoin sa charbhán agus é ar a sheandícheall ag cleachtadh
na feadóige. Nuair a bhí sé in am luí tháinig Daidí isteach chuige.
‘Tá do sháith cleachtaidh déanta agat,’ ar seisean. ‘Nuair a bheas tú ar an ardán amárach
lig ort féin gur ag cleachtadh sa bhaile atá tú agus beidh tú go breá.’
Sa deireadh thiar thall bhí an lá mór ann. B’é Eoin an chéad iomaitheoir sa chomórtas
feadóige. Suas leis ar an ardán agus thosaigh sé ag bualadh. Bhí slua mór ag éisteacht
leis ach níor chuir sin isteach ná amach ar Eoin. Bhí a chroí agus a anam ina chuid ceoil.
Nuair a bhí an comórtas thart bhí muintir Eoin ag fanacht go mífhoighdeach leis na
torthaí. Nach orthu a bhí an lúcháir nuair a fógraíodh go raibh an chéad áit bainte amach
ag Eoin i gCraobh na Mumhan. Bheadh sé ag gabháil ar aghaidh anois go dtí Fleá Cheoil
na hÉireann. Bhí éacht mór déanta aige!

M
AN FHLEÁ CHEOIL (Leagan Muimhneach)
Bhí an líon tí ar a slí go dtí an bhFleá Cheoil i gCluain Meala. Bhíodar breá sásta leo
féin, go háirithe Eoin a bhí le bheith i gcomórtas de Chraobh na Mumhan den gcéad
bhabhta riamh.
‘An bhfuil tú siúráilte gur thugais d’fheadóg leat?’ a d’fhiafraigh Daid de agus iad
ag fágaint an tí.
‘Táim,’ arsa Eoin. ‘Ba bheag an mhaith dom a bheith ag cur isteach ar chomórtas feadóige
gan m’fheadóg a bheith agam.’
Agus scairt sé amach ag gáire.
Lá breá gréine a bhí ann, gan mórán tráchta ar na bóithre. Bhíodar ar fad breá sásta leo
féin ar dtús - Daid ag tiomáint leis go breá réidh, Mam ag éisteacht leis an raidió agus
na leanaí ag imirt ‘Feicim le mo shúilín ghrinn’ sa tsuíochán deiridh. Ach taobh istigh
de chúpla uair an chloig bhí na leanaí ag éirí corrthónach.
‘A Mham,’ arsa Cáit, ‘tá Liam do mo bhrú!’
‘Ach is í Cáit nach bhfuil ag tabhairt mo dhóthain spáis domsa,’ arsa Liam.
‘Fanaíg’ socair,’ arsa Mam. ‘Tá tinneas cinn orm agaibh.’
‘A Eoin,’ arsa Daid. ‘An ndéanfása rud éigin leis an mbeirt acu san? Maith an buachaill.’
Shuigh Eoin idir Cáit agus Liam agus d’fhan an bheirt socair nó gur thángadar chomh
fada le Cluain Meala. Bhí sceitimíní ar Eoin nuair a chonaic sé comhartha do bhaile
Chluain Meala.
‘Ní foláir nó go raibh fuílleach beacha anso uair amháin!’ a dúirt Mam.
‘Cad ina thaobh go ndeireann tú é sin, a Mham?’ a d’fhiafraigh Eoin.
‘Mar ciallaíonn Cluain Meala “gort nó garraí go bhfuil fuílleach meala ann”,’ arsa Mam.
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‘Bhí scéal againne ar scoil mar gheall ar Bhéibhinn Beach,’ arsa Liam. ‘Deineann
na beacha mil as neachtar. Is ó na bláthanna a fhaigheann siad an neachtar.’
‘An ndéarfá go bhfuil fuílleach bláthanna i gCluain Meala?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Bí ag féachaint timpeall ort go bhfeicfidh tú!’ arsa Mam.
Agus choinnigh sé sin Cáit socair ar feadh tamaillín eile.
Thiomáin Daid chomh fada le clós na gcarbhán. Fuaireadar eochair an charbháin
agus chuireadar a gcuid málaí isteach ann.
‘B’fhearr dúinn greim a fháil le n-ithe anois,’ arsa Mam. ‘Ní fheadar faoin gcuid eile
agaibh, ach táimse caillte leis an ocras.’
‘Táimse caillte leis an ocras chomh maith,’ arsa Cáit agus rug sí greim láimhe ar Mham.
Nuair a bhí an lón ite acu thugadar aghaidh ar an sráidbhaile. Chonaic Eoin beirt chailín
agus boscaí ceoil á seinnt acu. Chuaigh sé chun cainte leo agus níorbh fhada go raibh
sé féin ag seinnt in éineacht leo. Tar éis tamaillín thosaigh beirt cheoltóir eile ag seinnt
in éineacht leo. Bhí bainseó ag fear acu agus fidil ag an bhfear eile.
‘Tá bhur mbanna ceoil féin anois agaibh,’ arsa Daid. ‘Ardaíg’ é!’
Bhí sé thar a bheith mórtasach as Eoin.
Thaitin an ceol le Cáit agus thosaigh sí ag pramsáil timpeall.
‘Téanam, a Cháit,’ arsa Mam.
Is thosaigh sí féin is Cáit ag rince. Níorbh fhada gur bhailigh slua timpeall orthu.
Thosaigh cuid acu ag seinnt. Thosaigh a thuilleadh acu ag déanamh ‘Fallaí Luimnigh’
in éineacht le Mam agus le Cáit. Bhí Eoin breá sásta leis féin. Bhí sé ag seinnt i seisiún
den gcéad uair riamh ina shaol!
Níos déanaí tráthnóna bhí Eoin sa charbhán is é ar a mhíle dícheall ag cleachtadh
na feadóige. Nuair a bhí sé in am codlata tháinig Daid isteach chuige.
‘Tá do dhóthain cleachtaidh déanta agat,’ ar seisean. ‘Nuair a bheidh tú ar an ardán
amárach lig ort féin gur ag cleachtadh ag baile atá tú is beidh tú go diail.’
Ar deireadh thiar bhí an lá mór tagtha. B’é Eoin an chéad iomaitheoir sa chomórtas
feadóige. Suas leis ar an ardán agus thosaigh sé ag seinnt. Bhí slua mór ag éisteacht leis
ach níor chuir sé sin isteach ná amach ar Eoin. Bhí a chroí is a anam ina chuid ceoil.
Ag deireadh an chomórtais bhí líon tí Eoin ag fanacht go corrthónach leis na torthaí.
Nárbh iad a bhí mórtasach nuair a fógraíodh go raibh an chéad áit bainte amach
ag Eoin i gCraobh na Mumhan. Bheadh sé ag dul ar aghaidh anois go dtí Fleá Cheoil
na hÉireann. Bhí gaisce déanta aige!
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C
AN FHLEÁ CHEOIL (Leagan Connachtach)
Bhí an comhluadar uileag ar a mbealach go dtí an Fhleá Cheoil i gCluain Meala.
Bhí ríméad orthu uileag, go háirithe ar Eoin a bhí le bheith ag glacadh páirt
i gcomórtas de Chraobh na Mumhan den chéad uair riamh.
‘An bhfuil tú cinnte gur thug tú d’fheadóg leat?’ a d’fhiafraigh Daid de agus iad
ag fágáil an tí.
‘Tá,’ arsa Eoin. ‘Ba bheag an mhaith dom a bheith ag cur isteach ar chomórtas feadóige
gan m’fheadóg a bheith agam.’
Agus scairt sé amach ag gáire.
Lá breá gréine a bhí ann, gan mórán tráchta ar na bóithre. Bhí siad uileag breá sásta leo
féin ar dtús - Daid ag tiomáint leis go breá réidh, Mam ag éisteacht leis an raidió agus na
gasúir ag imirt ‘Feicim le mo shúilín ghrinn’ sa suíochán cúil. Ach taobh istigh de chúpla
uair an chloig bhí na gasúir ag éirí mífhoighdeach.
‘A Mham,’ arsa Cáit, ‘tá Liam do mo bhrú!’
‘Ach is í Cáit nach bhfuil ag tabhairt mo dhóthain spáis domsa,’ arsa Liam.
‘Fanaigí socair,’ arsa Mam. ‘Tá tinneas cinn orm agaibh.’
‘A Eoin,’ arsa Daid. ‘An ndéanfadh tusa rud éicint faoin mbeirt acu sin? Maith an fear.’
Shuigh Eoin idir Cáit agus Liam agus d’fhan an bheirt socair nó gur tháinig siad chomh
fada le Cluain Meala. Bhí sceitimíní ar Eoin nuair a chonaic sé comhartha do bhaile
Chluain Meala.
‘Meas tú an raibh go leor beacha anseo uair amháin?’ a dúirt Mam.
‘Cén fáth a ndeireann tú é sin, a Mham?’ a d’fhiafraigh Eoin.
‘Mar ciallaíonn an t-ainm Cluain Meala “páirc nó garraí a bhfuil go leor meala ann”,’
arsa Mam.
‘Bhí scéal againne ar scoil mar gheall ar Bhéibhinn Beach,’ arsa Liam. ‘Déanann
na beacha mil as neachtar. Is as na bláthanna a fhaigheann siad an neachtar.’
‘Meas tú an bhfuil go leor bláthanna i gCluain Meala?’ a d’fhiafraigh Cáit.
‘Bí ag breathnú thart go bhfeice tú!’ arsa Mam.
Agus choinnigh sé sin Cáit socair ar feadh scaithimh eile.
Thiomáin Daid chomh fada le clós na gcarbhán. Fuair siad eochair an charbháin
agus chuir siad a gcuid málaí isteach ann.
‘B’fhearr dúinn greim le n-ithe a fháil anois,’ arsa Mam. ‘Níl a fhios agam faoin gcuid
eile agaibh, ach tá mise stiúgtha.’
‘Tá mise stiúgtha freisin,’ arsa Cáit agus rug sí greim láimhe ar Mham.
Nuair a bhí an lón ite acu thug siad a n-aghaidh ar an sráidbhaile. Chonaic Eoin beirt
chailíní agus iad ag casadh boscaí ceoil. Bhuail sé bleid orthu agus níorbh fhada go raibh
sé féin ag casadh in éineacht leo. Tar éis scaithimhín thosaigh beirt cheoltóirí eile
ag casadh in éineacht leo. Bhí bainseó ag fear amháin acu agus fidil ag an bhfear eile.
‘Tá banna ceoil daoibh féin anois agaibh,’ arsa Daid. ‘Crochaigí suas é!’
Bhí sé thar a bheith bródúil as Eoin.
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Thaitin an ceol le Cáit agus thosaigh sí ag pramsáil.
‘Gabh i leith uait, a Cháit,’ arsa Mam.
Agus thosaigh sí féin agus Cáit ag damhsa. Ba ghearr gur bhailigh slua timpeall orthu.
Thosaigh cuid acu ag casadh ceoil. Thosaigh cuid eile acu ag déanamh ‘Ballaí Luimnigh’
in éineacht le Mam agus le Cáit. Bhí dhá chroí ag Eoin. Bhí sé ag casadh i seisiún
den chéad uair riamh ina shaol!
Níos deireanaí tráthnóna bhí Eoin sa gcarbhán agus é ar a mhíle dícheall ag cleachtadh
na feadóige. Nuair a bhí sé in am codlata tháinig Daid isteach chuige.
‘Tá do dhóthain cleachtaidh déanta agat,’ ar seisean. ‘Nuair a bheas tú ar an ardán
amárach lig ort féin gur ag cleachtadh sa mbaile atá tú agus beidh tú go breá.’
Ar deireadh thiar bhí an lá mór tagtha. Ba é Eoin an chéad iomaitheoir sa gcomórtas
feadóige. Suas leis ar an ardán agus thosaigh sé ag casadh. Bhí slua mór ag éisteacht
leis ach níor chuir sé sin isteach beag ná mór ar Eoin. Bhí a chroí agus a anam
ina chuid ceoil.
Ag deireadh an chomórtais bhí muintir Eoin ag fanacht go mífhoighdeach leis na torthaí.
Nárbh iad a bhí bródúil nuair a fógraíodh go raibh an chéad áit gnóthaithe ag Eoin
i gCraobh na Mumhan. Bheadh sé ag gabháil ar aghaidh anois go dtí Fleá Cheoil
na hÉireann. Bhí gaisce déanta aige!
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

Fleá Cheoil

C E AC H T 2

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tháinig mé sa chéad [sa gcéad] áit / sa dara háit / sa tríú háit ag …(comórtas / féile) /
i …(comórtas / féile). [Bhain mé (amach) an chéad áit / an dara háit / an tríú háit ag …(comórtas /
féile) / i …(comórtas / féile).]
2. Bhí gliondar [ardú croí / an-áthas / ríméad / lúcháir] orm nuair a bhain mé amach an
[nuair a bhaineas amach an / nuair a tháinig mé sa] chéad áit / dara háit / tríú háit.
[Bhí gliondar orm nuair a bhuaigh mé an bonn óir / an bonn airgid / an bonn cré-umha / an corn, etc.]
3. Bhí mo mhuintir / mo thuismitheoirí / an múinteoir / … an-bhródúil [iontach
bródúil / thar a bheith bródúil / an-mhórtasach] asam.

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 13)

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí gur ghlaoigh Eoin ar Mhamó lá arna mhárach chun a rá léi gur bhain
sé amach an chéad áit sa chomórtas. Iarr orthu éisteacht leis an sceitse lena fháil amach céard
a fuair Eoin ag an bhfleá cheoil.

U
DEA-SCÉALA
Eoin:
Móraí:
Eoin:
Móraí:
Eoin:
Móraí:
Eoin:
Móraí:
Eoin:

DO

MHÓRAÍ (Leagan Ultach)

Haló, a Mhóraí. Eoin anseo.
Haló, a Eoin. Cad é mar atá sibh uilig?
Tá muid uilig ar dóigh, a Mhóraí.
Cad é mar atá ag éirí leat? An raibh tú ar an ardán go fóill?
Bhí níos luaithe agus bhain mé an chéad áit. Fuair mé bonn óir.
Bonn óir! Comhghairdeas ó chroí leat!
Bhuail mé ‘Port na Sí’ agus ‘Bríd Óg Ní Mháille’ agus cha dearn
mé meancóg amháin.
Maith an gasúr thú!
Agus an bhfaca tú mo phictiúr sa pháipéar?
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Móraí:
Eoin:
Móraí:
Eoin:
Móraí:

Ní fhaca. Ní raibh mé sna siopaí go fóill. Cén páipéar a bhfuil sé ann?
I ‘Lá’. Caithfidh tú é a cheannach, a Mhóraí. Tá an pictiúr istigh ina lár.
Rachaidh mé amach anois díreach agus ceannóidh mé é.
Taispeánfaidh mé an bonn duit nuair a thiocfaidh muid ar cuairt.
Slán, a Mhóraí.
Slán go fóill, a thaisce bheag. Tá mé iontach bródúil asat.

M
DEA-SCÉALA
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:

DO

MHAMÓ (Leagan Muimhneach)

Haló, a Mhamó. Eoin anso.
Haló, a Eoin. Conas atá sibh ar fad?
Go diail ar fad, a Mhamó.
Conas atá ag éirí leat? An rabhais ar an ardán fós?
Bhíos ann ó chianaibh agus thána sa chéad áit. Bhuas bonn óir.
Bonn óir! Comhghairdeachas ó chroí leat!
Sheinneas ‘Port na Sí’ agus ‘Bríd Óg Ní Mháille’ agus níor chuas amú oiread
is aon bhabhta amháin.
Mo ghrá do chroí!
Agus an bhfacaís mo phictiúr sa pháipéar?
Ní fhaca. Ní rabhas sna siopaí fós. Cén páipéar go bhfuil sé ann?
I ‘Lá’. Caithfidh tú é a cheannach, a Mhamó. Tá an pictiúir istigh ina lár.
Raghaidh mé amach anois díreach chun an páipéar a cheannach.
Taispeánfaidh mé an bonn duit nuair a raghaimid chugat. Slán, a Mhamó.
Slán go fóill, a mhaoineach. Táim an-mhórtasach asat.

C
DEA-SCÉALA
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:
Eoin:
Mamó:

DO

MHAMÓ (Leagan Connachtach)

Haló, a Mhamó. Eoin anseo.
Haló, a Eoin. Cén chaoi a bhfuil sibh uileag?
Tá muid uileag thar cionn, a Mhamó.
Cén chaoi a bhfuil ag éirí leat? An raibh tú ar an ardán fós?
Bhí mé ann píosa ó shin agus tháinig mé sa gcéad áit. Bhuaigh mé bonn óir.
Bonn óir! Comhghairdeachas ó chroí leat!
Chas mé ‘Port na Sí’ agus ‘Bríd Óg Ní Mháille’ agus ní dheachaigh mé amú
oiread is uair amháin.
Nár lagaí Dia thú!
Agus an bhfaca tú mo phictiúr sa bpáipéar?
Ní fhaca. Ní raibh mé sna siopaí fós. Cén páipéar a bhfuil sé ann?
I ‘Lá’. Caithfidh tú é a cheannach, a Mhamó. Tá an pictiúr istigh ina lár.
Gabhfaidh mé amach anois díreach leis an bpáipéar a cheannach.
Taispeánfaidh mé an bonn duit nuair a thiocfas muid ar cuairt. Slán, a Mhamó.
Slán go fóill, a stór. Tá mé an-bhródúil asat.

Dearbhaigh gur bonn óir a fuair Eoin.
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Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach céard a dúirt
Mamó tar éis di ‘Slán go fóill, a thaisce bheag [a mhaoineach / a stór]’ a rá ag deireadh
an sceitse. Dearbhaigh gur ‘Tá mé [Táim] an-bhródúil [iontach bródúil / an-mhórtasach] asat’
a dúirt Mamó.
Múin na heiseamláirí. Spreag na daltaí chun labhairt faoi am éigin ar éirigh go maith
leo i gcomórtas agus conas a mhothaigh siad féin agus daoine eile.
Roinn an rang ina dhá leath. Iarr ar leath amháin páirt Mhamó a aithris in éineacht leis
an dlúthdhiosca agus an leath eile páirt Eoin a aithris. Seinn an dlúthdhiosca.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Roinn an rang ina mbeirteanna. Iarr orthu ligean orthu go bhfuil duais buaite acu.

Caithfidh duine acu glaoch ar an duine eile leis an dea-scéala a insint. Spreag iad
chun nathanna as an sceitse a úsáid.
¥ Pléigh grúpaí ceoil éagsúla a bhfuil cur amach ag na daltaí orthu agus an saghas ceoil
a chasann siad. Múin más gá:
Tá clú agus cáil ar …(ainm an ghrúpa). [Tá …(ainm an ghrúpa) i mbéal an phobail.]
Bíonn siad ar an teilifís go (mion) minic / anois is arís [fo-uair / corruair /
uair fuar fánach / uair sa gcéad / scaití / ó am go ham].
Tá siad thar barr [thar cionn / ar fheabhas ar fad / go hiontach ar fad] ag canadh
[ag gabháil fhoinn] / ag bualadh [ag seinm / ag casadh] ceoil …(an cineál ceoil).
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

Fleá Cheoil

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● achoimre ó bhéal a dhéanamh ar scéal
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● abairtí a scríobh
● dréachtadh agus athdhréachtadh
● pictiúir a chur in ord chun Leabhar Ranga a dhéanamh

Á ISEANNA
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 4)
6 fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 158, 159, 160, 161,
162 agus 163)
Bileog de pháipéar bán do gach grúpa

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an scéal ‘An Fhleá Cheoil’ (Ceacht 1). Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal
a dhéanamh ar an scéal. (Cinntigh go dtuigeann siad gurb ionann achoimre agus
príomhphointí an scéil.)
Roinn an rang ina sé ghrúpa. Dáil fótachóip amháin agus bileog de pháipéar bán ar gach
grúpa. Iarr ar na grúpaí a bpictiúr a phlé agus teacht ar chúpla abairt a dhéanfadh cur síos
ar a bhfuil ag tarlú ann. Roghnóidís dalta amháin chun na habairtí a scríobh le treoir
ón ngrúpa ar an mbileog de pháipéar bán. Mínigh dóibh go mbeidh dréachtadh agus
athdhréachtadh le déanamh acu sula scríobhfaidh siad aon rud ar an bhfótachóip. Siúil
thart agus cabhraigh leo más gá.
Nuair atá an chéad leagan scríofa ag grúpa amháin iarr orthu é a phlé chun feabhas a chur
air ó thaobh scéil, litrithe, poncaíochta agus leagan amach de. Iarr orthu athdhréachtadh a
dhéanamh air ansin. Cabhraigh leo más gá. Cinntigh go bhfuil an leagan deireanach cruinn.
Iarr ar na grúpaí ansin a bpictiúr a dhathú agus an scéal a scríobh ar an bhfótachóip. Cabhraigh
leis na daltaí na pictiúir a chur in ord chun Leabhar Ranga a dhéanamh. Roghnaigh daltaí chun
clúdach a dhearadh don leabhar. Cabhraigh leis na daltaí an leabhar a cheangal.
Roghnaigh duine as gach grúpa chun an giota a chum a ghrúpa féin a léamh. Cuir an leabhar
sa leabharlann.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar na daltaí leabhairín dá gcuid féin a scríobh ag cur síos ar chomórtas a raibh siad

féin páirteach ann.
¥ Pléigh nathanna áitiúla a bhaineann le comhghairdeas a dhéanamh. Múin más gá ‘Maith

thú / Maith sibh / Mo cheol thú / Ardfhear / Ardbhean / Mo sheacht m’anam déag
thú / Mo ghrá diúil thú / Bulaí fir, etc,’ de réir Ghaeilge an cheantair. Pléigh an tábhacht
a bhaineann le comhghairdeas a dhéanamh le buaiteoirí comórtais agus comhbhá
a dhéanamh leis na daoine a chailleann.
¥ Pléigh an tábhacht a bhaineann le páirt a ghlacadh i gcomórtais agus in imeachtaí eile
fiú mura mbuann duine duais. Múin más gá:
Ní féidir leat [Ní thig leat / Ní fhéadfair] ach do dhícheall a dhéanamh.
Ní féidir [Ní thig] ach le (haon) [Ní fhéadfaidh ach] duine amháin an chéad áit /
an dara / an tríú háit a bhuachan [a bhuachtáil / a bhuachaint / a ghnóthachtáil], etc.
Pléigh conas mar ba chóir do dhaoine iad féin a iompar nuair a bhuann siad nó nuair
a chailleann siad.
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
Beidh lá eile ag an bPaorach.
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

Fleá Cheoil

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

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 4 – Fleá Cheoil (as Ceacht 1)
An t-amhrán ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)

C UR C HUIGE
Pléigh na huirlisí ceoil atá le feiceáil ar an bpóstaer.
Cas nó seinn an t-amhrán.

IS

CEOLTÓIR CÁILIÚIL MÉ

(Dalta aonair ag canadh)
Is ceoltóir cáiliúil mé.
Táim ag dul go Fleá na Mumhan,
Agus seinnfidh mé …
(Na daltaí eile ag canadh)
Cad a sheinnfidh tú?
(Dalta aonair ag canadh)
Seinnfidh mé an pianó.
Curfá 1
Ó, pia, pia, pianó,
Pianó, pianó,
Pia, pia, pianó,
Pia, pianó.
(Dalta aonair ag canadh)
Is ceoltóir cáiliúil mé.
Táim ag dul go Fleá na Mumhan,
Agus seinnfidh mé …
(Na daltaí eile ag canadh)
Cad a sheinnfidh tú?
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C E AC H T 4

(Dalta aonair ag canadh)
Seinnfidh mé an bosca ceoil.
Curfá 2
Ó, bosca, bosca, bosca ceoil,
Bosca ceoil, bosca ceoil,
Bosca, bosca, bosca ceoil,
Bosca, bosca ceoil.
(Dalta aonair ag canadh)
Is ceoltóir cáiliúil mé.
Táim ag dul go Fleá na Mumhan,
Agus seinnfidh mé …
(Na daltaí eile ag canadh)
Cad a sheinnfidh tú?
(Dalta aonair ag canadh)
Seinnfidh mé an fheadóg stáin.
Curfá 3
Ó, feadóg, feadóg, feadóg stáin,
Feadóg stáin, feadóg stáin,
Feadóg, feadóg, feadóg stáin,
Feadóg, feadóg stáin.
(Dalta aonair ag canadh)
Is ceoltóir cáiliúil mé.
Táim ag dul go Fleá na Mumhan,
Agus seinnfidh mé …
(Na daltaí eile ag canadh)
Cad a sheinnfidh tú?
(Dalta aonair ag canadh)
Seinnfidh mé an consairtín.
Curfá 4
Ó, consair, consair, consairtín,
Consairtín, consairtín,
Consair, consair, consairtín,
Consair, consairtín.

Tabhair dalta os comhair an ranga. Iarr air na chéad trí líne a chanadh in éineacht leis an
dlúthdhiosca. Iarr ar an gcuid eile den rang an cheist a chanadh. Freagraíodh an dalta mar atá
san amhrán. Canadh gach duine an curfá. Lean leis an gcur chuige seo go dtí deireadh
an amhráin.
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Nuair atá an t-amhrán ar a dtoil acu lig do dhaltaí aonair a rogha féin uirlis cheoil a lua
in áit na n-uirlisí atá luaite san amhrán. Lean leis an gcur chuige seo nó go mbíonn líon
maith uirlisí luaite.

F ORLEATHNÚ
¥ Spreag na daltaí chun focail nua a chur isteach san amhrán. Scríobh ‘Is ceoltóir cáiliúil

mé. Táim ag dul go Fleá na Mumhan.’ ar an gclár. Iarr ar na daltaí focail eile a chur in
áit ‘ceoltóir’ agus ‘Fleá na Mumhan’, e.g. ‘Is múinteoir cáiliúil mé. Táim ag dul go dtí
an scoil.’
¥ Inis an scéal ‘An Píobaire Breac’ don rang nó léigh an leagan le Treasa Ní Ailpín (An Gúm –
ISBN 1-85791-502-X) nó le Críostóir Ó Floinn (sa leabhar Scéalta Sí – An Gúm).
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

Fleá Cheoil

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as cluiche
● páirt a ghlacadh in obair bheirte
● crosfhocal a líonadh
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● ábaltacht a fhiosrú
● tuairim a nochtadh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ar éirigh libhse iad ar fad a oibriú amach?
D’éirigh / Níor éirigh.
2. Céard [Cad / Cad é] atá agaibhse le haghaidh [fá choinne / i gcomhair] …(uimhir) síos /
trasna?
3. An raibh deacracht [fadhb] agaibhse le …(uimhir) síos / trasna?
Bhí / Ní raibh. Níor thóg sé i bhfad orainne é a oibriú amach / é a dhéanamh /
é a líonadh isteach.
4. Cheapamar [Cheap muide / Cheap muidne / Shíl muid inne] / Cheap mise [Cheapas-sa]
go raibh sé deacair / furasta [éasca / réidh].
5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 4 – Fleá Cheoil (as Ceacht 1)
Leathanach 27 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer. Pléigh na huirlisí ceoil atá ann. Imir cluiche ‘Feicim le mo shúilín ghrinn’.
Pléigh leathanach 27 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí an crosfhocal a líonadh isteach
ina mbeirteanna le cabhair ón bpóstaer.
Múin na heiseamláirí. Meall na beirteanna chun a gcrosfhocail a chur i gcomparáid le chéile
ag baint úsáide as na heiseamláirí. Éist leo agus iad i mbun cainte. Múin cuid de na nathanna /
den stór focal a bhí de dhíth orthu i ndeireadh an cheachta.
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Meall na daltaí chun na heiseamláirí a úsáid agus iad ag líonadh isteach crosfhocail eile.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Tabhair cuireadh do cheoltóir a theacht isteach go dtí an rang agus a chuid ceoil a phlé

leis na daltaí. Cabhraigh leis na daltaí ceisteanna oiriúnacha a chumadh roimh ré le cur
ar an gceoltóir.
¥ Seinn píosa ceoil as dlúthdhiosca, e.g. ‘The Brendan Voyage’ nó ‘Riverdance’. Le linn
dóibh a bheith ag éisteacht leis an gceol iarr ar na daltaí pictiúr atá ag freagairt don
cheol a tharraingt.
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

Fleá Cheoil

C E AC H T 6

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. An …(uirlis cheoil) atá á s(h)einm [á c(h)asadh / á b(h)ualadh] ag an mbuachaill
[ag an ghasúr] / ag an gcailín [ag an ghirseach] / ag an bhfear [ag an fhear] /
ag an mbean [ag an bhean] i do phictiúrsa [sa phictiúr seo agatsa]?
Sea / Ní hea.
2. An bean / fear / buachaill [gasúr] / cailín [girseach] atá ag rince [ag damhsa]
i do phictiúrsa [sa phictiúr seo agatsa]?
Sea / Ní hea.
3. An bhfuil binse / crann ar thaobh na láimhe deise i do phictiúrsa
[sa phictiúr seo agatsa]?
Tá / Níl.
4. D’éirigh linne teacht ar dhifríocht amháin / ar dhá dhifríocht /
ar thrí dhifríocht / ar cheithre dhifríocht idir an dá phictiúr.

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 4 – Fleá Cheoil (as Ceacht 1)
2 fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 171 agus 172) do gach beirt

C UR C HUIGE
Pléigh na huirlisí ar an bpóstaer.
Múin na chéad trí eiseamláir. Roinn an rang ina mbeirteanna. Tabhair Pictiúr A do dhalta
amháin agus Pictiúr B do dhalta eile. Abair leo gan ligean dá bpáirtí an pictiúr atá acu
a fheiceáil. Ceistídís a chéile ansin mar atá sna heiseamláirí chun ceithre dhifríocht idir
na pictiúir a aimsiú. Iarr orthu ✗ a chur ar na difríochtaí. Éist leis na daltaí agus iad i mbun
oibre. Ag deireadh an tseisiúin bunaigh ceacht ranga ar chuid de na nathanna / den stór focal
a bhí de dhíth ar na daltaí.
(Nóta: Tabhair aird ar leith ar dheacrachtaí a bhaineann leis an gcopail.)
Múin an ceathrú heiseamláir. Iarr ar na beirteanna tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar dhalta amháin a phictiúr a thaispeáint dá pháirti ar feadh 20 soicind. Ansin cuireadh

sé 5 cheist ar a pháirtí bunaithe ar an bpictiúr. Ansin déanadh a pháirtí amhlaidh.
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Pictiúr A

171

Pictiúr B
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ÓCÁIDÍ SPEISIALTA

Fleá Cheoil

C E AC H T 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● cuireadh a thabhairt agus glacadh le cuireadh
● fiosrú faoi ábaltacht
● ábaltacht / easpa ábaltachta a léiriú
● treoracha a leanúint
● gearán a dhéanamh
● leibhéal deacrachta a léiriú
● taitneamh a bhaint as rince a fhoghlaim

E ISEAMLÁIRÍ
1. An rachaidh tú [An ngabhfaidh tú / An raghaidh tú] / An dtiocfaidh tú (amach)
ag rince [ag damhsa] (in éineacht) liom?
Rachaidh mé / Tiocfaidh mé.
2. An bhfuil rince [damhsa] agatsa? [An bhfuil tusa ábalta rince? / An bhfuil tusa ábalta damhsa?]
Tá. [Táim.] / Níl. [Nílim.] Tá dhá chos [dhá chois] chlé [chama / bhasacha] agam.
3. An bhfuil a fhios agatsa céard [cad] é an chéad rud eile [a thagann ina dhiaidh seo /
an chéad chéim eile]?
Tá / Níl.
4. Tá sé agam anois! [Tá sé liom anois!]
5. Tusa / Sibhse / Iadsan anois.
Téigh / Téigí trasna [Trasna leatsa / libhse].
Tabhair dom do lámh.
Ní hí sin an lámh cheart! [An lámh eile!]
6. Tá roithleán [míobhán / mearbhlán / mearbhall / meadhrán] i mo cheann (agam)
[i mo chloigeann (agam) / orm] ag an [ó bheith ag] luascadh.
Tá mé [Táim] tuirseach traochta [tuirseach tnáite / tugtha / maraithe (amach is amach) /
marbh tuirseach] ag an rince [damhsa] seo.
7. Shíl [Cheap] mise go raibh sé an-deacair [thar a bheith deacair / iontach deacair] /
furasta [éasca / réidh] é a fhoghlaim / é a dhéanamh.
Bhí …(ainm dalta / daltaí) rógharbh [rófhiáin].
Bhí …(ainm dalta) ag pleidhcíocht [ag galamaisíocht / ag diabhlaíocht]!
8. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●
●

Leathanach 176 as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (don mhúinteoir)
Ceol rince (le fáil ag an múinteoir)
Leathanach 28 in Mo Leabharsa
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C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá ar a laghad a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun rince Gaelach a fhoghlaim agus gur ‘Ballaí Luimnigh’
an t-ainm atá air. Múin na chéad cheithre eiseamláir. Meall na daltaí chun iad a úsáid nuair
a rachaidh siad ag rince.
Tabhair na daltaí go dtí an halla / clós. Roghnaigh ceathrar daltaí atá in ann rince chun
‘Ballaí Luimnigh’ a léiriú leis an gceol don rang.
Múin an bhunchéim (‘a haon, a dó, a trí’) do na daltaí gan cheol ar dtús. Iarr ar na daltaí a
bhfuil sí ar a dtoil cheana féin acu cabhrú leis na daltaí eile í a thabhairt leo. Tabhair deis do
gach dalta an bhunchéim a chleachtadh – ar an spota, ag dul ar aghaidh agus ag dul ar gcúl.
Cuir an ceol ar siúl ansin agus lig do na daltaí an bhunchéim a chleachtadh leis an gceol.
Múin an cúigiú heiseamláir.
Ansin múin an tsleaschéim (‘a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht’) mar a rinne
tú leis an mbunchéim – ag taisteal ar dheis agus ag taisteal ar clé.
Ansin múin an luascadh. Iarr ar dhalta a bhfuil sé ar eolas aige an luascadh a dhéanamh
in éineacht leat. Roinn an rang ina mbeirteanna. Mínigh dóibh conas an luascadh a dhéanamh
i gceart. Tabhair deis do gach beirt an luascadh a chleachtadh, gan cheol ar dtús agus ansin
leis an gceol.
Múin an rince ‘Ballaí Luimnigh’ do cheathrar daltaí ar dtús gan an ceol a úsáid.

TREORACHA
1. Seasaigí beirt os comhair beirte, cailíní ar dheis agus buachaillí ar chlé.
Beir greim láimhe ar do pháirtí.
2. Anois éistigí leis an gceol. An bhfuil sibh réidh le tosú?
3. Isteach a dó, a trí; isteach a dó, a trí. Amach a dó, a trí; amach a dó, a trí.
Isteach a dó, a trí; isteach a dó, a trí. Amach a dó, a trí; amach a dó, a trí.
4. Anois cailíní trasna! A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht.
A haon, a dó, a trí is a haon, a dó, a trí.
5. Anois buachaillí trasna! A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht.
A haon, a dó, a trí is a haon, a dó, a trí.
6. Tabhair do lámh dheas don duine os do chomhair.
Agus amach, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht.
A haon, a dó, a trí is a haon, a dó, a trí.
Agus ar ais, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht.
A haon, a dó, a trí is a haon, a dó, a trí.
7. Anois déan luascadh le do pháirtí féin.
A haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht.
8. Cas i dtreo na chéad bheirte eile. Agus ar aghaidh linn arís!
Cleacht an rince leis an rang ar fad gan cheol.
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Múin an séú heiseamláir.
Tabhair deis do na daltaí an rince a dhéanamh leis an gceol.
Agus sibh ar ais sa seomra ranga pléigh na deacrachtaí a bhí ag na daltaí agus iad ag foghlaim
an rince. Múin an seachtú heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Léigh agus pléigh leathanach 28 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na bolgáin a líonadh leis
na habairtí cearta.
Téigh siar ar na heiseamláirí gach lá a mbíonn an rince ar siúl. Meall na daltaí chun iad a úsáid
le linn dóibh a bheith ag rince. Éist leis an daltaí agus iad i mbun rince agus múin aon stór
focal / nathanna atá de dhíth orthu nuair a fhilleann sibh ar an seomra ranga.

F ORLEATHNÚ
¥ An bhfuil aon nathanna ag na daltaí chun cur leis an dara heiseamláir thuas? Múin más gá:

Tá / Bhí …(ainm) thar barr [millteanach maith / ar fheabhas / go hiontach / thar cionn (ar fad) /
nótáilte] ag rince [ag damhsa].
Tá …(ainm) ag baint / Bhain …(ainm) smúit / drithleoga as an urlár.
Níl maith ná maoin liom [maith ar bith ionam / aon mhaith ionam / aon chrích orm]
ag rince [ag damhsa].
Nílim [Níl mé] thar moladh beirte. Níl mé thairis sin.
Ní mór an mhaith atá ionam ag rince [ag damhsa], etc.
de réir Ghaeilge an cheantair.
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Ballaí Luimnigh
1

2

3

4

6

5

7

ÓC ÁIDÍ SPEISIALTA

An Cháisc

C E AC H T 1

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a léamh agus a leanúint
● comhartha dorais a mhaisiú
● focail a aimsiú i dtóraíocht focal
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tabharfaidh mé [Béarfaidh mé] do …(ainm) é. / Crochfaidh mé ar lámh
[ar mhurlán / ar laiste] an dorais / ar an … é, etc.

Á ISEANNA
●
●
●
●

Fótachóip ar chairtchlár as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 178) do gach dalta
Leathanach 29 agus 30 in Mo Leabharsa
Siosúir
Criáin / pinn luaidhe daite

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun comhartha dorais Cásca a mhaisiú. Tabhair fótachóip
do gach dalta. Léigh na treoracha i mbarr leathanach 29 in Mo Leabharsa leis na daltaí. Iarr
orthu iad a leanúint chun an comhartha dorais a mhaisiú agus a rogha beannacht a scríobh
sa bholgán cainte. Cabhraigh leo más gá.
Iarr ar na daltaí na focail i mbarr leathanach 30 a aimsiú sa tóraíocht focal. Abair leo go bhfuil
na focail ag gabháil trasna, síos agus fiarthrasna. Cabhraigh leo más gá.
Múin an eiseamláir. Fiafraigh de na daltaí cad a dhéanfaidh siad leis an gcomhartha dorais
nuair a bheidh sé sa bhaile acu.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
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An Scoil

C E AC H T 1

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

Á ISEANNA
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 14)

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil rírá sa seomra ranga i Scoil Lios na Sí agus na páistí ag argóint
faoin ríomhaire. Iarr orthu éisteacht leis an dlúthdhiosca lena fháil amach céard a léifidh
an múinteoir agus na daltaí le chéile. Seinn an dlúthdhiosca.

U
RACÁN

SA

SCOIL (Leagan Ultach)

Róisín:

A Liam, tá obair le déanamh agamsa. Tá tusa ag úsáid an ríomhaire le huair
an chloig anois.
Liam:
Bhuel, bhí obair le déanamh agamsa inné nuair a bhí tusa á úsáid.
Nóirín:
Cad é fá dtaobh domhsa? Ní raibh seans agam an ríomhaire a úsáid le dhá lá!
Múinteoir: Cad é an clamhsán atá ag gabháil ar aghaidh anseo?
Róisín:
Ní ligfidh Liam domhsa an ríomhaire a úsáid.
Liam:
Ach tá obair le críochnú agam!
Múinteoir: Stadaigí ag argáil faoin ríomhaire agus cruinnigí thart ormsa.
Sábháil a bhfuil déanta agat, a Liam.
Anois, a pháistí. Éistigí liom. Tá scéala agam daoibh ar maidin.
Nóirín:
Cad é an cineál scéala, a mhúinteoir?
Múinteoir: Scéala a bhfuil baint aige le ríomhaire. Tá a fhios agaibh uilig gur
seanríomhaire atá againn anseo.
Róisín:
Tá sé chomh sean leis na cnoic!
Múinteoir: Tá an ceart agat, a Róisín. Chomh maith leis sin tá an dara ríomhaire
a dhíobháil orainn go géar.
Liam:
D’fhéadfá sin a rá!
Nóirín:
Bíonn muid i dtólamh ag clamhsán faoin aon ríomhaire atá againn!
Múinteoir: Bhuel, tá seans anois againn ríomhaire úr a bhaint. Tháinig an teachtaireacht
ríomhphoist seo ar maidin. Amharcaigí ar an scáileán agus léifidh muid
le chéile í.
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M
RÍRÁ

SA

SCOIL (Leagan Muimhneach)

Róisín:

A Liam, tá obair le déanamh agamsa. Tá tusa ag úsáid an ríomhaire
le huair an chloig.
Liam:
Bhuel, bhí obair le déanamh agamsa inné nuair a bhís-se á úsáid.
Nóirín:
Cad fúmsa? Ní raibh seans agamsa an ríomhaire a úsáid le dhá lá!
Múinteoir: Cén sórt rírá é seo?
Róisín:
Ní ligfidh Liam dom an ríomhaire a úsáid.
Liam:
Ach tá obair le críochnú agam.
Múinteoir: Stopaíg’ ag argóint faoin ríomhaire agus bailíg’ timpeall ormsa.
Sábháil a bhfuil déanta agat, a Liam.
Anois, a leanaí. Éistíg’ liom. Tá scéal nua agam daoibh ar maidin.
Nóirín:
Cén scéal nua, a mhúinteoir?
Múinteoir: Scéal go bhfuil baint aige le ríomhaire. Tá a fhios agaibh ar fad
gur seanríomhaire atá anso againn.
Róisín:
Tá sé chomh críonna leis an gceo!
Múinteoir: Tá an ceart agat, a Róisín. Chomh maith leis sin theastódh an dara
ríomhaire go dóite uainn.
Liam:
Theastódh, siúráilte!
Nóirín:
Bímid de shíor ag argóint faoin ríomhaire atá againn!
Múinteoir: Bhuel, tá seans anois againn ríomhaire nua a bhuachtaint.
Tháinig an teachtaireacht ríomhphoist seo ar maidin.
Féachaíg’ ar an scáileán agus léifimid le chéile í.

C
RÍRÁ

SA

SCOIL (Leagan Connachtach)

Róisín:

A Liam, tá obair le déanamh agamsa. Tá tusa ag úsáid an ríomhaire
le huair an chloig anois.
Liam:
Bhuel, bhí obair le déanamh agamsa inné nuair a bhí tusa á úsáid.
Nóirín:
Céard fúmsa? Ní raibh seans agam an ríomhaire a úsáid le dhá lá!
Múinteoir: Cén sórt rírá é seo?
Róisín:
Ní ligfidh Liam dom an ríomhaire a úsáid.
Liam:
Ach tá obair le críochnú agam!
Múinteoir: Stopaigí ag argóint faoin ríomhaire agus cruinnigí timpeall ormsa.
Sábháil a bhfuil déanta agat, a Liam.
Anois, a ghasúir. Éistigí liom. Tá scéala agam daoibh ar maidin.
Nóirín:
Cén sórt scéala, a mhúinteoir?
Múinteoir: Scéala a bhfuil baint aige le ríomhaire. Tá a fhios agaibh uileag
gur seanríomhaire atá anseo againn.
Róisín:
Tá sé chomh sean leis na ciaróga!
Múinteoir: Tá an ceart agat, a Róisín. Chomh maith leis sin theastódh an dara
ríomhaire uainn go géar.
Liam:
D’fhéadfá a rá go dteastódh!
Nóirín:
Bíonn muid síoraí seasta ag argóint faoin ríomhaire atá againn!
Múinteoir: Bhuel, tá deis anois againn ríomhaire nua a ghnóthachtáil. Tháinig
an teachtaireacht ríomhphoist seo ar maidin. Breathnaígí ar an scáileán
agus léifidh muid le chéile í.
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Dearbhaigh gur teachtaireacht ríomhphoist a léifidh siad.
Pléigh an sceitse.
Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar ar tharla sa sceitse, e.g. ‘Bhí Liam agus Róisín
ag argóint faoin ríomhaire. D’fhiafraigh an múinteoir díobh cén sórt rírá a bhí ar siúl,’ etc.

F ORLEATHNÚ
¥ Bhí argóint ar siúl idir Liam, Róisín agus Nóirín. An bhfuil aon mholtaí ag na daltaí chun

an fhadhb a bhí ag an triúr a réiteach ar bhealach a bheadh cóir do gach duine acu?
Pléigh a dtuairimí.
¥ Pléigh an leagan cainte ‘Cén sórt rírá é seo? [Cad é an clamhsán atá ag gabháil ar aghaidh anseo?]’
An bhfuil nathanna eile a bhfuil an bhrí chéanna leo ag na daltaí féin? Iarr orthu
a muintir a cheistiú faoi nathanna mar seo. Pléigh agus cláraigh iad.
¥ Pléigh an tsamhail ‘chomh sean leis na cnoic / chomh críonna leis an gceo / chomh
sean leis na ciaróga’. Cén fáth, dar leis na daltaí, a gcuirtear seanrud i gcomparáid leis
na cnoic / leis an gceo / leis na ciaróga? An bhfuil aon rud acu féin atá an-sean?

181

An Scoil

C E AC H T 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● gearán a dhéanamh
● teachtaireacht ríomhphoist a léamh agus a phlé

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ní raibh seans agam an ríomhaire / an … a úsáid fós [go fóill] / le dhá lá /
le tamall [le scaitheamh] / le cuimhne na ndaoine [le cuimhne na gcat / le fada].
2. Ní ligfidh …(ainm dalta) dom / dúinn an ríomhaire / an … a úsáid.

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 14)
Leathanach 31 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Múin na heiseamláirí.
Téigh siar ar an sceitse ‘Rírá sa Scoil’ (Ceacht 1). Iarr ar na daltaí na heiseamláirí a rá
in éineacht leis an dlúthdhiosca. Meall iad chun na heiseamláirí a úsáid i gcomhthéacsanna
oiriúnacha eile.
Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun an teachtaireacht ríomhphoist a luaigh an
múinteoir sa sceitse a léamh anois. Léigh agus pléigh leathanach 31 in Mo Leabharsa leis
na daltaí. Dírigh a n-aird ar an mbealach a scríobhtar an seoladh ríomhphoist, an dáta, etc.
Scríobh seoladh ríomhphoist na scoile ar an gclár agus pléigh é. Mura bhfuil seoladh
ríomhphoist ag an scoil scríobh seoladh ríomhphoist eile.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh ord na bhfocal san abairt ‘Caithfidh daltaí na scoile litir a scríobh’. Dá mbeadh

an abairt seo scríofa i mBéarla an mbeadh an focal ‘letter’ san áit chéanna ina bhfuil
an focal ‘litir’ san abairt Ghaeilge? Spreag na daltaí le teacht ar shamplaí d’abairtí
gearra eile a léiríonn an difríocht idir comhréir na Gaeilge agus comhréir an Bhéarla.
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An Scoil

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● stór focal na ríomhaireachta a aithint
● easpa eolais a léiriú
● treoracha a thabhairt agus a leanúint
● focail ar lipéid a léamh agus a scríobh
● duine a cheartú
● taitneamh a bhaint as cluiche

E ISEAMLÁIRÍ
1. An bhfuil a fhios agatsa céard [cad] é seo?
Printéir / Scáileán / Méarchlár / Luch [Luchóg] / Mata luiche [Mata luchóige] /
Diosca / Láraonad próiseála (LAP) / Scanóir.
Níl a fhios agam. [Níl (aon) tuairim (faoin spéir) agam. / Níl mé cinnte. / Nílim siúráilte. /
Ní fheadar.] / Ní cuimhin liom.
…(focal) an Béarla atá air ach níl a fhios agam cén Ghaeilge atá air.
2. Cuir uimhir a haon ar an bprintéir [ar an phrintéir] / uimhir a dó ar an
dlúthdhiosca, etc.
3. Tá / Níl sé sin san áit cheart. Ní ansin a dúirt mé [a dúrt] leat é a chur, etc.

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 5 – An Ríomhaire
Leathanach 32 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh an póstaer.
Múin na heiseamláirí.
Pléigh leathanach 32 in Mo Leabharsa. Roinn an rang ina mbeirteanna chun cluiche a imirt.
Ceistídís a chéile ar dtús mar atá sa chéad eiseamláir. Ansin iarr ar dhalta amháin as gach
beirt na huimhreacha 1-8 a scríobh le peann luaidhe i ngan fhios dá pháirtí ar na lipéid ar
leathanach 32. Insíodh sé dá pháirtí ansin cén áit leis na huimhreacha a scríobh ina leabhar
féin mar atá sa dara heiseamláir. Ansin seiceáladh sé go bhfuil na huimhreacha scríofa sna
háiteanna cearta ag a pháirtí mar atá sa tríú heiseamláir. Déanadh a pháirtí amhlaidh ansin.
Iarr ar na daltaí ansin na focail atá ar an bpóstaer a scríobh ar na lipéid cuí ar an bpictiúr
ar leathanach 32 agus na focail i mbun an leathanaigh a scríobh amach i gceart.

183

Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ An bhfuil ríomhaire ag na daltaí féin sa bhaile? Má tá cén úsáid a bhaineann siad as?

Pléigh an tábhacht a bhaineann le ríomhairí i saol an lae inniu.
¥ Múin téarmaíocht ríomhaireachta eile de réir riachtanais na ndaltaí ag úsáid an leabhair
Bunús na Ríomhaireachta (Breacadh – ISBN 1-904789-01-3). Pléigh an leabhar leis na daltaí
agus cuir sa leabharlann ranga é.
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An Scoil

C E AC H T 4

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairim a chur chun cinn
● aontú / easaontú le tuairim
● tuairim a lorg
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● dréacht de litir a scríobh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Déarfainn [Sílim / Tá mé ag déanamh / Ceapaim / Is dóigh liom] go ndéarfaidh /
go scríobhfaidh siad …. / Ní déarfainn [Ní shílim / Níl mé ag déanamh / Ní cheapfainn /
Ní dóigh liom] go ndéarfaidh / go scríobhfaidh siad é sin.
Tagaim [Thiocfainn / Aontaím] / Ní thagaim [Ní thiocfainn / Ní aontaím] le …
(ainm dalta).
Cad [Céard] a déarfása [a cheapann tusa], a …(ainm dalta)?
(Nóta: ‘Ní dhéarfainn’ a deirtear in áiteanna, cé nach scríobhtar an séimhiú
de ghnáth.)

Á ISEANNA
●

Bileog de pháipéar bán do gach grúpa

C UR C HUIGE
Mínigh do na daltaí go bhfuil na daltaí i Rang a Dó, Scoil Lios na Sí chun a dtuairimí a scríobh
i litir ag míniú cén fáth ar mhaith leo an ríomhaire nua a bhuachan.
Múin an eiseamláir. Roinn na daltaí ina ngrúpaí chun plé a dhéanamh ar na cúiseanna is dóigh
leo a thabharfaidh daltaí Rang a Dó, Scoil Lios na Sí. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá
san eiseamláir.
Pléigh na focail / frásaí a bheadh ag teastáil chun an litir a scríobh agus scríobh cuid acu ar an
gclár. Tabhair bileog do gach grúpa agus iarr orthu duine a roghnú chun an chéad dréacht den
litir a scríobh. Mínigh dóibh go mbeidh athdhréachtadh le déanamh ina dhiaidh seo.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
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An Scoil

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● dréacht de litir a léamh, a phlé agus a athdhréachtadh
● cás a chur chun cinn
● maíomh
● aontú / easaontú le tuairim

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is againne / agaibhse / acusan / ag …(grúpa amháin) atá an cás [an argóint] is láidre. /
Níl ciall ná réasún [ciall ar bith / brí ná dealramh / tús ná deireadh] leis an gcás [leis an chás]
atá á chur chun cinn [chun tosaigh] agaibhse / acusan.

Á ISEANNA
●
●

An dréacht de na litreacha a scríobh na daltaí i gCeacht 4
Bileog de pháipéar bán do gach grúpa

C UR C HUIGE
Cuir na daltaí sna grúpaí céanna ina raibh siad i gCeacht 4. Iarr orthu an litir a scríobh siad
i gCeacht 4 a léamh, a phlé agus a athdhréachtadh. Ansin iarr ar dhuine as gach grúpa a litir
a léamh os ard. Scríobh an príomhchás a bhí sa litir ar an gclár.
Múin an eiseamláir. Nuair atá na cásanna ó gach grúpa cláraithe pléigh leis an rang iad mar
atá san eiseamláir. Iarr ar na daltaí a thuar cén ceann de na cásanna cláraithe seo a chuirfidh
Scoil Lios na Sí. Abair leo go bhfaighidh siad amach amárach.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh na deacrachtaí a bhaineann le hobair ghrúpa. An raibh deacrachtaí ar leith ag na

daltaí féin sa cheacht seo? An bhfuil aon mholtaí acu chun dul i ngleic leis na fadhbanna?

186

An Scoil

C E AC H T 6

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tá ríomhaire / halla / scoil nua [úr] / leabhair leabharlainne / peann luaidhe
/ … ag teastáil go dóite [go géar / ó thalamh] uainn / ó …(ainm scoile / ainm duine) /
uaim. [Tá ríomhaire / halla / scoil úr / leabhair leabharlainne / peann luaidhe / … a dhíobháil
orainn / orm / ar … go géar.]

Á ISEANNA
●
●

An scéilín ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 5)
Leathanach 33 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéilín lena fháil amach cén dalta i Scoil Lios na Sí
a chuir an cás is láidre chun cinn. Inis / léigh an scéilín nó seinn an dlúthdhiosca.
Dearbhaigh gurbh é Muiris an dalta a chuir an cás ba láidre chun cinn.
Pléigh an scéilín leis na daltaí.
Múin an eiseamláir. Meall na daltaí chun í a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
Mínigh do na daltaí go bhfuil an litir a scríobh daltaí Rang a Dó, Scoil Lios na Sí go dtí
Ríomhairí Teoranta ar leathanach 33 in Mo Leabharsa. Léigh agus pléigh leo í. Dírigh aird
na ndaltaí ar na nósmhaireachtaí a bhaineann le litir fhoirmeálta a scríobh.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh insint bréag leis na daltaí. Sa scéilín seo bhí Liam sásta bréag a insint chun go

bhfaigheadh sé duais. Ar chóir do dhuine é seo a dhéanamh? Céard iad na fáthanna
eile a n-insíonn daoine bréaga uaireanta? Pléigh an toradh a bhíonn ar insint bréag.
¥ Pléigh an scéal ‘Pinnochio’ agus an fáth ar fhás a shrón. Iarr ar dhaltaí aonair an scéal
a insint ina bhfocail féin.
¥ Pléigh agus múin an seanfhocal:
Ní hionúin le Dia béal bréagach.

U
TÁ

RÍOMHAIRE A DHÍOBHÁIL ORAINN GO GÉAR

(Leagan Ultach)

Bhí páistí Rang a Dó i Scoil Lios na Sí ag iarraidh an ríomhaire a bhaint.
Thuig siad, mar sin féin, go mbeadh cuid mhór scoltacha eile istigh ar an
chomórtas chomh maith leo féin.
Phléigh siad na smaointe a bhí acu leis an mhúinteoir Fionnbarra.
‘Tá ríomhaire a dhíobháil orainn go géar,’ arsa Liam. ‘Ba cheart a rá leo
nach bhfuil ríomhaire ar bith againn.’
‘Cha dtig leat sin a rá,’ arsa Róisín. ‘Sin bréag.’
‘Tá an ceart ag Róisín,’ arsa Peadar. ‘Caithfidh muid an fhírinne a inse.’
‘Tá an ríomhaire seo a dhíobháil orainn mar nach bhfuil againn ach ríomhaire
amháin idir chúig chloigne is fiche,’ arsa Seán.
‘Tá an ríomhaire atá againn chomh sean leis na cnoic,’ arsa Róisín.
‘Tá, ceart go leor,’ arsa an múinteoir, ‘ach déarfaidh cuid mhór scoltacha eile
an rud céanna.’
Ansin chuir Muiris a lámh in airde.
‘A mhúinteoir,’ ar seisean, ‘níl go leor brí i mo lámh agamsa le bheith ag scríobh
le peann luaidhe. Tá mé iontach fadálach. Tá sé i bhfad níos fusa domhsa rudaí
a chlóscríobh ar an ríomhaire. Ba mhaith liom seans a fháil é sin a mhíniú sa litir.’
D’aontaigh na páistí eile leis an méid a dúirt Muiris. Cha raibh le déanamh acu
anois ach an litir a scríobh!

M
TÁ

RÍOMHAIRE AG TEASTÁIL GO DÓITE UAINN

(Leagan Muimhneach)

Theastaigh ó leanaí Rang a Dó i Scoil Lios na Sí an ríomhaire a bhuachtaint.
Thuigeadar, mar sin féin, go mbeadh fuílleach scoileanna eile istigh ar an
gcomórtas chomh maith leo féin.
Phléadar na tuairimí a bhí acu leis an múinteoir Fionnbarra.
‘Tá ríomhaire ag teastáil go dóite uainn,’ arsa Liam. ‘Ba cheart a rá leo nach
bhfuil aon ríomhaire againn.’
‘Ní fhéadfaimis é sin a rá,’ arsa Róisín. ‘Sin éitheach.’
‘Tá an ceart ag Róisín,’ arsa Peadar. ‘Caithfimid an fhírinne a rá.’
‘Teastaíonn an ríomhaire seo uainne mar nach bhfuil againn ach aon ríomhaire
amháin idir chúigear is fiche,’ arsa Seán.
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‘Tá an ríomhaire atá againn chomh críonna leis an gceo,’ arsa Róisín.
‘Tá, gan dabht,’ arsa an múinteoir, ‘ach déarfaidh fuílleach scoileanna eile an
rud ceannann céanna.’
Ansan chuir Muiris a lámh in airde.
‘A mhúinteoir,’ ar seisean, ‘níl mo dhóthain fuinnimh i mo lámh agamsa chun a bheith
ag scríobh le peann luaidhe. Bím an-mhall ar fad. Tá sé i bhfad Éireann níos fusa dom
rudaí a chlóscríobh ar an ríomhaire. Ba mhaith liomsa é sin a mhíniú sa litir.’
Tháinig na leanaí eile leis an méid a bhí ráite ag Muiris. Ní raibh le déanamh anois
acu ach an litir a scríobh!

C
TÁ

RÍOMHAIRE AG TEASTÁIL GO GÉAR UAINN

(Leagan Connachtach)

Theastaigh ó pháistí Rang a Dó i Scoil Lios na Sí an ríomhaire a bhuachan.
Thuig siad, mar sin féin, go mbeadh go leor scoileanna eile istigh ar an gcomórtas
chomh maith leo féin.
Phléigh siad na tuairimí a bhí acu leis an múinteoir Fionnbarra.
‘Tá ríomhaire ag teastáil go géar uainn,’ arsa Liam. ‘Ba cheart a rá leo nach
bhfuil ríomhaire ar bith againn.’
‘Ní féidir é sin a rá,’ arsa Róisín. ‘Sin bréag.’
‘Tá an ceart ag Róisín,’ arsa Peadar. ‘Caithfidh muid an fhírinne a inseacht.’
‘Teastaíonn an ríomhaire seo uainne mar nach bhfuil againn ach ríomhaire amháin
idir chúig dhuine fhichead,’ arsa Seán.
‘Tá an ríomhaire atá againn chomh sean leis na ciaróga,’ arsa Róisín.
‘Tá, m’anam,’ arsa an múinteoir, ‘ach déarfaidh go leor scoileanna eile an rud
ceannann céanna.’
Ansin chroch Muiris a lámh in airde.
‘A mhúinteoir,’ ar seisean, ‘níl mo dhóthain spreactha i mo lámh agamsa le bheith
ag scríobh le peann luaidhe. Bím an-mhall go deo. Tá sé i bhfad Éireann níos éasca
dom rudaí a chlóscríobh ar an ríomhaire. Ba mhaith liom é sin a mhíniú sa litir.’
Bhí na gasúir eile ar aon fhocal le Muiris. Ní raibh le déanamh anois acu ach an litir
a scríobh!
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An Scoil

C E AC H T 7

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuar a dhéanamh
● teachtaireacht ríomhphoist a léamh
● ionadh nó a mhalairt a léiriú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Déarfainn [Is dóigh liom / Measaim / Cheapfainn / Tá mé ag déanamh (amach)]
gur bhuaigh siad [gur bhain siad / gur bhuadar] an comórtas mar …
(na cúiseanna a thug na daltaí).
Ní déarfainn [Ní dóigh liom / Ní mheasaim / Ní cheapfainn / Níl mé ag déanamh]
gur bhuaigh siad [gur bhain siad / gur bhuadar] an comórtas mar …
(na cúiseanna a thug na daltaí).
2. Ní raibh aon iontas [iontas ar bith / ionadh dá laghad] ormsa gur bhuaigh siad
[gur bhuadar].
Bhí iontas an domhain [an-ionadh ar fad / an-ionadh go deo] ormsa gur bhuaigh siad
[gur bhain siad / gur bhuadar].

Á ISEANNA
●
●

An scéilín ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 6) (Dlúthdhiosca 2, Rian 5)
Leathanach 34 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an scéilín ‘Tá ríomhaire a dhíobháil orainn go géar’ (Ceacht 6).
Mínigh do na daltaí go bhfaighidh daltaí Scoil Lios na Sí teachtaireacht faoi thoradh
an chomórtais inniu. An dóigh leo gur bhuaigh Scoil Lios na Sí an comórtas?
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí cúiseanna a thabhairt lena bhfreagraí.
Léigh agus pléigh leathanach 34 in Mo Leabharsa leis na daltaí. Ar thuar aon dalta i gceart?
Múin an dara heiseamláir. An raibh ionadh ar na daltaí gur bhuaigh Scoil Lios na Sí
an comórtas?
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh leis na daltaí comórtais éagsúla a bheidh ar siúl go gearr. Múin más gá:

Níl aon amhras orm ach [Níl amhras ar bith orm ach / Níl dabht ar bith ach /
Níl aon dabht orm ach / Tá mé cinnte / Táim siúráilte glan deimhnitheach] go mbuafaimid
[go mbuafaidh muid / go mbainfeas muid] / go mbuafaidh mé / sibh / siad
[go mbainfidh mé / sibh / siad] an comórtas / an cluiche, etc.
[Níl aon dabht orm ach go mbeidh [go dtabharfaimid] an lá linn / go ndéanfaimid an bheart.]
Níl seans [Níl aon tseans] faoin spéir [Níl dóigh ar bith / Níl seans ar bith beo]
go mbuafaimid [go mbuafaidh muid / go mbainfeas muid /go mbeidh an lá linn], etc.
Nuair a bhíonn na comórtais seo thart faigh amach cé a thuar i gceart.
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An Scoil

C E AC H T 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● cur síos leanúnach a dhéanamh ar a bhfuil ag tarlú i bpictiúr
● achoimre a dhéanamh ar scéal

Á ISEANNA
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 6)
Pictiúrchártaí 4, 5 agus 6

C UR C HUIGE
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal lena fháil amach cé mhéad scoil a bhí istigh ar an
gcomórtas. Inis / léigh an scéal nó seinn an dlúthdhiosca agus taispeáin na pictiúrchartaí
san áit chuí.
Dearbhaigh gur 200 scoil a bhí istigh ar an gcomórtas.
Pléigh an scéal leis na daltaí.
Iarr ar dhaltaí aonair pictiúrchárta amháin a roghnú agus cur síos leanúnach a dhéanamh
ar a bhfuil ag tarlú ann.
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre a dhéanamh ar an scéal le cabhair na bpictiúrchártaí.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh mar a bhraith na carachtair sa scéal. Múin más gá:

Bhí áthas an domhain [an-áthas / ardáthas / ríméad / gliondar / lúcháir] / iontas [ionadh]
ar na páistí [leanaí / gasúir] / ar …(ainm / ainmneacha).
B’fhada leo go dtiocfadh an tUasal Ó Súilleabháin.
[Bhí siad ag súil go mór leis an Uasal Ó Súilleabháin. / Bhí na páistí [leanaí / gasúir] ar bís.]
Seans go raibh Peadar agus Muiris neirbhíseach.
Bhí an múinteoir thar a bheith bródúil [iontach bródúil / an-mhórtasach], astu etc.
¥ Pléigh nathanna a úsáidtear chun comhghairdeas a dhéanamh le duine / daoine.
An ndearna aon duine comhghairdeas leis na daltaí le déanaí agus cén fáth? Múin más gá:
Dia go deo leat / libh!
Nár lagaí Dia tú / sibh!
Comhghairdeas [Comhghairdeachas] (leat / libh).
Maith thú / sibh.
Togha fir [Ardfhear / Bulaí fir]!
Maith an fear / an bhean [Ardbhean]!
Tabhair ort é! etc.
Ar chuala siad aon cheann acu á úsáid riamh? Iarr orthu cur síos ar an ócáid.
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U
CUAIRTEOIRÍ

AG

TEACHT (Leagan Ultach)

Bhí páistí Rang a Dó ag súil go dtiocfadh am lóin. Bhí an mhaidin uilig caite acu
ag glanadh agus ag réiteach an tseomra ranga. Bhí Muiris ag an fhuinneog agus
é ag coinneáil súil ar an gheata. Go tobann lig sé scairt as.
‘Tá siad anseo!’ ar seisean. ‘Tá siad anseo!’
Bhí veain mhór i ndiaidh stopadh ag geata na scoile. Bhí ‘Ríomhairí Teoranta’ scríofa
ar an veain. D’iarr an múinteoir ar Nóirín, ar Liam agus ar Róisín a ghabháil amach
agus cuidiú leis na fir.
‘Haló,’ arsa Liam leis na fir. ‘An dtig linn cuidiú a thabhairt daoibh?’
‘Go raibh maith agaibh,’ arsa an tUasal Ó Súilleabháin. ‘Tá cúig bhosca anseo againn.
Ach ná hiompraígí a dhath trom.’
D’iompair Róisín an bosca beag ina raibh an méarchlár. D’iompair Nóirín an bosca
ina raibh an luchóg agus d’iompair Liam an bosca ina raibh an printéir. D’iompair
na fir na boscaí eile.
Chuir an múinteoir Fionnbarra fáilte rompu. Ansin d’iarr sé ar Pheadar agus ar Mhuiris
a theacht os comhair an ranga. B’é Muiris a labhair an chéad uair.
‘Is é bhur mbeatha,’ ar seisean. ‘Agus tá lúcháir an domhain orainn an ríomhaire seo
a bhaint. Bhí an t-ádh dearg linn, mar dúirt an múinteoir go raibh cuid mhór scoltacha
eile istigh ar an chomórtas chomh maith linn féin.’
‘Tá muid thar a bheith buíoch díbh,’ arsa Peadar.
Ansin labhair an tUasal Ó Súilleabháin leo.
‘Tá muid iontach sásta a bheith anseo libh inniu. Bhí dhá chéad scoil istigh ar an
chomórtas ach sibhse a scríobh an litir ab fhearr. Tá mé cinnte go mbainfidh sibh
úsáid mhaith as an ríomhaire seo. Ach, rud amháin eile, tá bronntanas speisialta againn
do dhuine amháin sa rang seo. Nuair a léigh muid bhur litir thuig muid go mbainfeadh
an duine seo úsáid mhaith as ríomhaire dá chuid féin. Mar sin, tá ríomhaire glúine
á bhronnadh againn ar … Mhuiris Ó Ceallaigh!’
Bhí Muiris sa ghlór!
‘Abair rud inteacht, a Mhuiris. Abair rud inteacht,’ arsa na páistí eile.
Ach bhí an oiread sin iontais ar Mhuiris is nach dtiocfadh focal as a bhéal.

194

M
CUAIRTEOIRÍ

AG

TEACHT (Leagan Muimhneach)

B’fhada le leanaí Rang a Dó go dtiocfadh am lóin. Bhí an mhaidin ar fad caite acu
ag glanadh agus ag réiteach an tseomra ranga. Bhí Muiris ag an bhfuinneog agus
é ag faire ar an ngeata. Lig sé béic as de gheit.
‘Tá siad tagtha!’ ar seisean. ‘Tá siad tagtha!
Bhí veain mór stoptha ag geata na scoile. Bhí ‘Ríomhairí Teoranta’ scríofa ar an veain.
D’iarr an múinteoir ar Nóirín, ar Liam is ar Róisín dul amach is cabhrú leis na fearaibh.
‘Haló,’ arsa Liam leis na fearaibh. ‘An bhféadfaimis cabhrú libh?’
‘Go raibh maith agaibh,’ arsa an tUasal Ó Súilleabháin. ‘Tá cúig bhosca anso againn.
Ach ná hiompraíg’ aon bhoscaí troma.’
D’iompair Róisín an bosca beag ina raibh an méarchlár. D’iompair Nóirín an bosca
ina raibh an luch agus d’iompair Liam an bosca ina raibh an printéir. D’iompair
na fearaibh na boscaí eile.
Chuir an múinteoir Fionnbarra fáilte rompu. Ansan d’iarr sé ar Mhuiris is ar Pheadar
teacht os comhair an ranga. B’é Muiris ba thúisce a labhair.
‘Tá céad míle fáilte romhaibh,’ ar seisean. ‘Agus tá áthas an domhain orainn an ríomhaire
seo a bhuachtaint. Bhí an t-ádh dearg linn mar dúirt an múinteoir go raibh fuílleach
scoileanna eile istigh ar an gcomórtas chomh maith linn féin.’
‘Táimid thar a bheith buíoch díbh,’ arsa Peadar.
Ansan labhair an tUasal Ó Súilleabháin leo.
‘Táimid an-sásta a bheith anso in éineacht libh inniu. Bhí dhá chéad scoil istigh ar
an gcomórtas ach sibhse a scríobh an litir ab fhearr. Táim siúráilte go mbainfidh sibh
an-úsáid as an ríomhaire seo. Ach, chomh maith leis sin, tá bronntanas speisialta againn
do dhuine amháin sa rang so. Nuair a léamar bhur litir thuigeamar go mbainfeadh an
duine seo an-úsáid as ríomhaire dá chuid féin. Mar sin, tá ríomhaire glúine le bronnadh
againn ar … Mhuiris Ó Ceallaigh!
Bhí Muiris breá sásta leis féin.
‘Abair rud éigin, a Mhuiris. Abair rud éigin,’ arsa na leanaí eile.
Ach bhí an oiread san d’iontas ar Mhuiris is nár fhan focal aige.
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C
CUAIRTEOIRÍ

AG

TEACHT (Leagan Connachtach)

B’fhada le gasúir Rang a Dó go dtiocfadh am lóin. Bhí an mhaidin uileag caite acu
ag glanadh agus ag réiteach an tseomra ranga. Bhí Muiris ag an bhfuinneog agus
é ag coinneáil súil ar an ngeata. Go tobann lig sé béic as.
‘Tá siad tagtha!’ ar seisean. ‘Tá siad tagtha!’
Bhí veain mór tar éis stopadh ag geata na scoile. Bhí ‘Ríomhairí Teoranta’ scríofa ar an
veain. D’iarr an múinteoir ar Nóirín, ar Liam agus ar Róisín gabháil amach agus cúnamh
a thabhairt do na fir.
‘Haló,’ arsa Liam leis na fir. ‘An bhféadfadh muide cúnamh a thabhairt daoibh?’
‘Go raibh maith agaibh,’ arsa an tUasal Ó Súilleabháin. ‘Tá cúig bhosca anseo againn.
Ach ná crochaigí aon bhoscaí troma.’
D’iompair Róisín an bosca beag a raibh an méarchlár ann. D’iompair Nóirín an bosca
a raibh an luch ann agus d’iompair Liam an bosca a raibh an printéir ann.
D’iompair na fir na boscaí eile.
Chuir an múinteoir Fionnbarra fáilte rompu. Ansin d’iarr sé ar Pheadar agus
ar Mhuiris a theacht os comhair an ranga. Ba é Muiris ba thúisce a labhair.
‘Tá céad míle fáilte romhaibh,’ ar seisean. ‘Agus tá ríméad orainn an ríomhaire
seo a ghnóthachtáil. Bhí an t-ádh dearg linn, mar dúirt an múinteoir go raibh
go leor scoileanna eile istigh ar an gcomórtas chomh maith linn féin.’
‘Tá muid thar a bheith buíoch díbh,’ arsa Peadar.
Ansin labhair an tUasal Ó Súilleabháin leo.
‘Tá muid an-sásta a bheith anseo libh inniu. Bhí dhá chéad scoil istigh ar an gcomórtas
ach sibhse a scríobh an litir ab fhearr. Tá mé cinnte go mbainfidh sibh an-úsáid as an
ríomhaire seo. Ach, anuas air sin, tá bronntanas speisialta againn do dhuine amháin sa
rang seo. Nuair a léigh muid an litir a tháinig uaibhse thuig muid go mbainfeadh an
duine seo an-úsáid as ríomhaire dá chuid féin. Mar sin, tá ríomhaire glúine le bronnadh
againn ar … Mhuiris Ó Ceallaigh!’
Bhí dhá chroí ag Muiris.
‘Abair rud éicint, a Mhuiris. Abair rud éicint,’ arsa na gasúir eile.
Ach bhí an oiread sin iontais ar Mhuiris is nár fhan focal aige.
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An Scoil

C E AC H T 9

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Ní thuigim [Níl a fhios agam] cén chaoi le [cad é an dóigh le / conas] é seo a dhéanamh /
a oscailt / a litriú, etc.

Á ISEANNA
●
●

Leathanach 35 in Mo Leabharsa
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 15)

C UR C HUIGE
Pléigh an pictiúr ar leathanach 35 in Mo Leabharsa.
Mínigh do na daltaí go bhfuil Lug agus Gug sa seomra ranga tar éis scoile. Iarr orthu
éisteacht leis an sceitse lena fháil amach céard faoi a bhfuil Lug agus Gug ag troid.
Seinn an dlúthdhiosca.

U
TÁ

TÚ I MO CHOSÁN!

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

(Leagan Ultach)

Lig isteach chuig an ríomhaire mé. Tá tú i mo chosán.
Lig domh!
Ach níl mé ábalta an scáileán a fheiceáil. Lig isteach mé.
Tá mise ag iarraidh teachtaireacht ríomhphoist a scríobh.
Ba mhaith liom é a fheiceáil.
Ó, ní thuigim cad é an dóigh leis seo a dhéanamh.
Tá a fhios agamsa cad é an dóigh le hé a dhéanamh. Lig isteach mé.
Ní ligfidh mé. Nach raibh tusa i do chodladh inniu nuair a bhí na páistí
ag foghlaim an dóigh le ríomhphost a chur.
Ní raibh mé!
Éist! Tá duine inteacht ag teacht. Ar ais ar an seilf linn.
An gcuirfidh mé as an ríomhaire?
Arú, ná bac leis.
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M
TÁ

TÚ SA TSLÍ ORM!

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

(Leagan Muimhneach)

Scaoil isteach go dtí an ríomhaire mé. Tá tú sa tslí orm.
Lig dom!
Ach nílim ábalta an scáileán a fheiscint. Scaoil isteach mé.
Táimse ag iarraidh teachtaireacht ríomhphoist a scríobh.
Ba mhaith liom é a fheiscint.
Ó, ní thuigim conas é seo a dhéanamh.
Tá a fhios agamsa conas é a dhéanamh. Scaoil isteach mé.
Ní scaoilfidh mé. Nach rabhais-se i do chodladh inniu nuair
a bhí na leanaí ag foghlaim conas ríomhphost a chur.
Ní rabhas!
Éist! Tá duine éigin ag teacht. Téimis thar n-ais ar an seilf.
An gcuirfidh mé amach an ríomhaire?
Dhera, ná bac leis.

C
TÁ

TÚ SA MBEALACH ORM!

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

(Leagan Connachtach)

Scaoil isteach chuig an ríomhaire mé. Tá tú sa mbealach orm.
Éist liom!
Ach níl mé in ann an scáileán a fheiceáil. Scaoil isteach mé.
Tá mise ag iarraidh teachtaireacht ríomhphoist a scríobh.
Ba mhaith liom é a fheiceáil.
Ó, ní thuigim cén chaoi le hé seo a dhéanamh.
Tá a fhios agamsa cén chaoi len é a dhéanamh. Scaoil isteach mé.
Ní scaoilfidh mé. Nach raibh tusa i do chodladh inniu nuair a bhí
na gasúir ag foghlaim cén chaoi le ríomhphost a chur.
Ní raibh mé!
Éist! Tá duine éicint ag teacht. Ar ais linn ar an seilf.
An gcuirfidh mé as an ríomhaire?
Ara, ná bac leis.

Dearbhaigh gur faoin ríomhaire atá siad ag troid.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach céard go díreach
a dúirt Gug nuair a dúirt Lug ‘Ba mhaith liom é a fheiceáil [a fheiscint].’ Dearbhaigh
gur ‘Ó! Ní thuigim cén chaoi le hé é seo [cad é an dóigh leis seo / conas é seo]
a dhéanamh’ a dúirt Gug.
Múin an eiseamláir. Meall na daltaí leis an eiseamláir a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
Iarr ar na daltaí na focail faoin bpictiúr a aimsiú sa tóraíocht focal i mbun leathanach 35. Abair
leo go bhfuil na focail ag gabháil trasna, síos agus fiarthrasna. Cabhraigh leo más gá.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar bheirteanna an sceitse a chur i láthair agus Lug agus Gug á n-úsáid acu.

(Faigh ar iasacht ó mhúinteoir na Naíonán nó Rang a hAon iad.)
¥ Pléigh leaganacha eile den nath ‘Lig dom! [Éist liom!]’ sa sceitse. Múin más gá ‘Bailigh leat!

/ Imigh leat! / Gread leat! / Cuir díot! / Téigh in ainm an donais [diabhail]! / Téigh
go dtí an diabhal! / Gabh [Téirigh] i dtigh an diabhail! / Téigh go hifreann! / Téigh go
Paiteagó! / Téigh ag fuit feadaíl (duit féin)!’ de réir Ghaeilge an cheantair.
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An Scoil

C E AC H T 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairim a nochtadh
● deireadh sceitse a chumadh
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa
● páirt a ghlacadh i rólaithris

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cheapfainnse [Sílimse / Tá mé den tuairim / Déarfainnse / Measaimse] gurb é / í / iad an
múinteoir / an príomhoide / na glantóirí / an rúnaí / …(duine eile a oibríonn sa scoil)
a bhí ag teacht.
2. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Á ISEANNA
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 9) (Dlúthdhiosca 2, Rian 15)
Lug agus Gug (Faigh ar iasacht ó mhúinteoir na Naíonán nó Rang a hAon iad.)

C UR C HUIGE
Téigh siar ar an sceitse ‘Tá tú sa mbealach orm’ (Ceacht 9). Pléigh deireadh an sceitse
leis na daltaí.
Múin an chéad eiseamláir. Cé is dóigh leis na daltaí a bhí ag teacht?
Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr agus iarr orthu deireadh an sceitse a chumadh.
Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé / aisteoireachta. Roghnaigh nathanna /
stór focal a bhí de dhíth orthu agus múin iad i ndeireadh an cheachta.
Lig d’aon ghrúpa ar mian leo é an deireadh a chum siad don sceitse a chur i láthair
agus Lug agus Gug á n-úsáid acu.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar dhalta aonair ligean air gurb eisean an té a tháinig isteach agus an ríomhaire

fágtha ar siúl. Iarr air an scéal a insint mar a d’inseodh an duine seo é, e.g. ‘Tar éis
[I ndiaidh] do na páistí [leanaí / gasúir] dul [a ghabháil] abhaile inné chuaigh mé [chuas]
isteach i seomra Rang a Dó. Cad [Céard] a d’fheicfinn [a chífinn] ach an ríomhaire
nua [úr] agus é fágtha ar siúl [ar bun]. Nár dhóigh leat [Nach ndéarfá / Nach gceapfá] go
dtabharfaidís [go dtabharfadh siad] breis [níos mó] aire don ríomhaire breá nua [úr]!
Is furasta [fuirist] a aithint [a aithneachtáil] gur saor in aisce [gan faic] a fuair siad
[a fuaireadar] é.’
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Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 1

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Cén dochar! [Cén díobháil (é sin)! / Cad é an dochar! / Chan [Ní hé] deireadh an tsaoil é!]
Nach mbeidh [Beidh] lá / seans eile agaibh / agat / agam / againn / acu!
[Beidh lá eile ag an bPaorach!]

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 6 – An Cluiche
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 16)

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer leis an rang.
Mínigh do na daltaí gur chuir Gearóid glao gutháin ar a chara Antaine chun insint dó faoi
chluiche peile a d’imir sé. Iarr orthu éisteacht leis an dlúthdhiosca lena fháil amach céard
a chaithfidh Gearóid a cheannach sa siopa.

U
AN CLUICHE (Leagan Ultach)
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:

Haló, a Antaine.
Haló, a Ghearóid. Scéal ar bith agat?
Ní fhaca mé thú ag an chluiche peile. Gheall tú domh go mbeifeá ann.
Ó, rinne mé dearmad glan air. Cad é mar a d’éirigh libh?
Go dona! Cha raibh an liathróid ach caite isteach ag an réiteoir nuair
a scóráil Naomh Muire cúl.
Ó, a Dhia! Agus inis domh cé a bhí do do mharcáilse?
Níl a fhios agam cé hé féin ach geansaí uimhir a seacht a bhí air.
An bhfuair sé lámh in uachtar ort?
Chan fhuair, muise! Ach ní raibh an bheirt againn ag fáil ar aghaidh rómhaith
le chéile.
Ó! Inis domh cad é a tharla.
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Gearóid:
Antaine:
Gearóid:

Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:

Tharraing sé agus stróic sé mo gheansaí sa chéad leath. Ansin,
de dheas do dheireadh an chluiche, bhain sé tuisle asam.
An dearn sé d’aon ghnoithe é?
Tá mé cinnte go dearn. Ach fuair mé ar shiúl uaidh furasta go leor.
Ansin síos fríd an pháirc liom mar bheadh an ghaoth Mhárta ann.
Tharraing mé cic bhreá ar an liathróid agus sháigh mé isteach sa chúl í.
Rinne tú go maith. Ní thuigeann mé cad chuige a bhfuil do chleiteacha
síos leat.
Ach nár chaill muid an cluiche!
Cad é an dochar! Nach mbeidh lá eile agaibh! Agus beidh mise ag an
chluiche an chéad uair eile!
Tá súil agam go mbeidh. Caithfidh mé imeacht anois. Tá mé ag gabháil
go dtí an siopa spóirt le geansaí peile a cheannach. Slán go fóill.
Slán, a Ghearóid.

M
AN CLUICHE (Leagan Muimhneach)
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:

Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:

Haló, a Antaine.
Haló, a Ghearóid. Aon scéal nua?
Ní fhaca ag an gcluiche caide tú. Gheallais dom go mbeifeá ann.
Ó, dheineas dearmad glan air. Conas a d’éirigh libh?
Go hainnis! Ní raibh an liathróid ach caite isteach ag an réiteoir nuair
a scóráil Naomh Muire báire.
Ó, a thiarcais! Agus abair liom cé a bhí do do mharcáilse?
Ní fheadar cé hé féin ach uimhir a seacht a bhí air.
Ar dhein sé an bheart ort?
Níor dhein ná é! Ach ní raibh an bheirt againn ag baint aon cheart dá chéile.
Ab ea anois? Inis dom cad a thit amach.
Tharraing sé agus strac sé mo gheansaí sa chéad leath. Ansan, ag druidim
le deireadh an chluiche, chuir sé cor coise fúm.
An d’aon ghnó a dhein sé é?
Táim siúráilte de gurb ea. Ach d’éalaíos go bog uaidh. Ansan síos an gort liom
ar cosa in airde. Tharraingíos lascadh breá ar an liathróid is bhaineas ramsach
as an líontán.
Dheinis go maith. Ní thuigim cad ina thaobh go bhfuil díomá ort, mar sin.
Ach nár chailleamar an cluiche!
Cén díobháil é sin! Beidh lá eile ag an bPaorach! Agus beidh mé sa lucht
féachana an chéad bhabhta eile!
Tá súil agam go mbeir. Caithfidh mé imeacht anois. Táim ag dul go dtí
an siopa spóirt chun geansaí caide a cheannach. Slán go fóill.
Slán, a Ghearóid.
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C
AN CLUICHE (Leagan Connachtach)
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:

Antaine:
Gearóid:
Antaine:
Gearóid:
Antaine:

Haló, a Antaine.
Haló, a Ghearóid. Aon scéal?
Ní fhaca mé ag an gcluiche peile thú. Gheall tú dom go mbeifeá ann.
Rinne mé dearmad glan air. Cén chaoi ar éirigh libh?
Go dona! Ní raibh an liathróid ach caite isteach ag an réiteoir nuair
a scóráil Naomh Muire cúl.
Ó, a dhiabhail! Agus abair liom cé a bhí do do mharcáilse?
Níl a fhios agam cé hé féin ach geansaí uimhir a seacht a bhí air.
An bhfuair sé an ceann is fearr ort?
Ní bhfuair, muise! Ach ní raibh an bheirt againn ag baint aon cheart
as a chéile.
Muise? Inis dom céard a tharla.
Tharraing sé agus stróic sé mo gheansaí sa gcéad leath. Ansin,
i ngar do dheireadh an chluiche, chuir sé cor coise ionam.
An ndearna sé in aon turas é?
Tá mé cinnte go ndearna. Ach d’éalaigh mé uaidh éasca go leor.
Ansin síos an pháirc liom de rite reaite. Tharraing mé cic bhreá ar
an liathróid agus bháigh mé san eangach í.
Rinne tú go maith. Ní thuigim cén fáth a bhfuil tú diomúch, mar sin.
Ach nár chaill muid an cluiche!
Cén dochar! Nach mbeidh lá eile agaibh! Agus beidh mé sa lucht féachana
an chéad uair eile!
Tá súil agam go mbeidh. Caithfidh mé imeacht anois. Tá mé ag gabháil chuig
an siopa spóirt le haghaidh geansaí peile a cheannach. Slán go fóill.
Slán, a Ghearóid.

Dearbhaigh gur geansaí peile [caide] a chaithfidh Gearóid a cheannach.
Pléigh an sceitse leis na daltaí. Ar tharla a leithéid de rud dóibh féin riamh agus iad ag imirt
peile? Conas a bhraith siad? Iarr orthu cur síos air.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach céard go díreach a dúirt
Antaine nuair a dúirt Gearóid ‘Nár chailleamar [Nár chaill muid] an cluiche’. Dearbhaigh go
ndúirt Antaine ‘Cén dochar! [Cén díobháil é sin! / Cad é an dochar!] Nach mbeidh lá eile agaibh!
[Beidh lá eile ag an bPaorach!]’
Múin an eiseamláir. Meall na daltaí chun an eiseamláir a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar chluichí foirne inar imir siad féin. Múin más gá:

Fuair mé [Fuaireas] an ceann is fearr air. [Dheineas an bheart air. / Fuair mé [Fuaireas]
an lámh in uachtar air.]
Fuair sé / sí an ceann is fearr orm.
[Dhein sé / sí an bheart orm. / Fuair sé / sí an lámh in uachtar orm.]
Bhí an lámh in uachtar ag an bhfoireann [ag an fhoireann] eile / againne ón tús.
Bhí siad [Bhíodar] rófhada chun cinn [chun tosaigh] orainn.
Chinn [Theip / Chlis] orm an liathróid a bhaint de / di.
[Níor éirigh liom an liathróid a bhaint de / di.]
Bhasc sé / sí mé.
Leag sé / sí mé.
Bhí an réiteoir ag taobhú leis an bhfoireann [leis an fhoireann] eile.
[Bhí an réiteoir fabhrach don fhoireann eile.]
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
¥ Faigh DVD nó físeán de chluiche. Taispeáin cuid den chluiche don rang agus an fhuaim
casta síos air. Stop an DVD / an físeán agus iarr ar na daltaí tuairisc a thabhairt ar a bhfaca
siad go dtí sin.
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Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 2

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● abairtí a cheangal le pictiúir
● scéal, dán nó sceitse a chumadh agus a léiriú i bhfoirm pictiúr

Á ISEANNA
●
●
●

An sceitse ar an dluthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 16)
Leathanach 36 in Mo Leabharsa
Bileog de pháipéar bán do gach dalta

C UR C HUIGE
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an sceitse ‘An Cluiche’ (Ceacht 1).
Léigh agus pléigh leathanach 36 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na huimhreacha cearta
a scríobh sna boscaí.
Tabhair bileog do gach dalta. Mínigh dóibh go bhfuil siad chun scéal, dán nó sceitse faoi
chluiche peile a scríobh ar an mbileog. Féadfaidh an scéal / dán / sceitse a bheith fíor nó
cumtha. Iarr orthu féin an teideal a chumadh dá saothar agus é a léiriú le pictiúr.
(Nóta: Cinntigh go dtuigeann na daltaí go mbeidh dréachtadh agus athdhréachtadh le
déanamh leis an scéal / dán / sceitse agus go dtógfaidh an obair cúpla lá ar a laghad.)

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh cad a dhéanfadh na daltaí dá ngortófaí iad le linn dóibh a bheith ag imirt cluiche.

Múin más gá:
Chuirfinn fios / glao [scairt] ar …(ainm).
D’inseoinn don réiteoir céard [cad / cad é] a tharla.
Rachainn [Ghabhfainn] go dtí [chuig] …(áit / duine).
Is dócha [Is dóigh] go mbeinn ag béiceadh [ag béiceach / ag screadaíl / ag caoineadh]
leis an bpian [leis an phian], etc.

206

Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 3

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● iarraidh ar dhuine rud a dhéanamh / gan rud a dhéanamh
● duine / daoine a ghríosadh
● taitneamh a bhaint as cluiche
● maíomh

E ISEAMLÁIRÍ
1. Is mise / tusa an captaen / an cúl báire [an báireoir].
Is mise atá do do mharcáilse. / Is tusa atá do mo mharcáilse.
2. Caith chugamsa / chuig [go dtí] …(ainm dalta) í. / Beir uirthi. [Faigh greim uirthi.] /
Ná scaoil [Ná lig] uait í. / Buail isteach í.
3. Lean ort! [Lean leat! / Coinnigh ort! / Seo leat!] / Leanaigí oraibh!
[Leanaigí libh! / Coinnígí oraibh! / Seo libh!] / Tá tú / sibh ag déanamh go maith. /
Maith an fear / an cailín [an ghirseach]! etc.
4. Is againne / ag ár bhfoireann-na [ag an bhfoireann seo againne] / acusan / ag an
bhfoireann eile [ag an fhoireann eile] a bhí an bua. [Bhuaigh an fhoireann seo againne /
an fhoireann eile.] Chailleamar [Chaill muid] an cluiche le …(uimhir) c(h)úl [b(h)áire] /
…(uimhir) c(h)úilín [p(h)ointe].

Á ISEANNA
●

Liathróidí peile

C UR C HUIGE
Múin an chéad, an dara agus an tríú heiseamláir.
Tabhair na daltaí amach sa chlós agus roinn ina bhfoirne iad. Tabhair liathróid do gach
foireann. Múin scileanna peile dóibh (caitheamh, breith, bualadh agus ciceáil na liathróide).
Cuir ag imirt cluiche peile iad. Meall na daltaí chun na heiseamláirí a úsáid agus iad
ag imirt.
Tabhair na daltaí ar ais go dtí an seomra ranga. Múin an ceathrú heiseamláir.
Pléigh an cluiche leo. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá sa cheathrú heiseamláir.
Meall na daltaí chun na heiseamláirí a úsáid agus iad ag imirt nó ag faire ar chluichí eile.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh na gearáin a bhíonn ag daltaí maidir le roghnú foirne. Múin más gá:

Bhí …(ainm) ina c(h)aptaen / ina c(h)úl báire [ina b(h)áireoir] / an uair dheiridh
[an uair dheireanach / an babhta deireanach] a d’imríomar [a d’imir muid] / cheana /
an tseachtain seo caite [an tseachtain seo d’imigh tharainn / an tseachtain seo chuaigh thart].
Ní raibh mise i mo chaptaen riamh (roimhe seo [roimis seo]) [go fóill / fós / go dtí seo].
Ba bhreá [Ba mhaith] liom a bheith i mo chaptaen / i mo chúl báire [i mo bháireoir]
ach ní fhaighim seans [an deis] riamh.
¥ Pléigh scóráil cúil / cúilíní leis na daltaí. Múin más gá ‘Tá an liathróid imithe ar fóraoil
[ar shiúl amach / thar an líne]’ agus ‘Chuaigh an liathróid ar fóraoil [ar shiúl amach / thar an líne].’
¥ Pléigh aon fheall a rinneadh le linn an chluiche acu féin. Múin más gá:
Rinne …(ainm dalta) feall [calaois] orm / ar …(ainm dalta).
Tugadh cic saor [cic éirice] cic pionóis / cic taobhlíne do …(ainm dalta).
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Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 4

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. An é [Ab é] an réiteoir / an cúl báire [an báireoir] atá ag séideadh na feadóige?
Is é / Is í. / Ní hé / Ní hí.
An é [Ab é] (peileadóir) uimhir a …(1-15) atá ag cur cor coise i nGearóid
[ag baint tuisle as Gearóid / ag baint barrthuisle as Gearóid]?
Is é / Is í. / Ní hé / Ní hí.
An bhfuil lucht féachana ag an gcluiche [ag an chluiche]?
Tá / Níl.

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 6 – An Cluiche (as Ceacht 1)
2 fhótachóip as Cúrsa Comhtháite Gaeilge (leathanach 210 agus 211) do gach beirt

C UR C HUIGE
Pléigh an póstaer.
Múin an eiseamláir.
Roinn an rang ina mbeirteanna. Tabhair Pictiúr A do dhalta amháin agus Pictiúr B do dhalta
eile. Abair leo gan ligean dá bpáirtí an pictiúr atá acu a fheiceáil. Ceistídís a chéile ansin mar atá
san eiseamláir chun trí dhifríocht idir na pictiúir a aimsiú.
Iarr ar roinnt beirteanna tuairisc a thabhairt don rang ar na difríochtaí a d’aimsigh siad.
Iarr ar na daltaí na pictiúir a dhathú.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Faigh taifeadadh de thorthaí spóirt ar Raidió na Gaeltachta. Seinn é agus pléigh leis na daltaí é.
¥ Tabhair cuireadh do bhall d’fhoireann spóirt áitiúil teacht isteach le labhairt leis an rang.

Pléigh roimh ré na ceisteanna ba mhaith leis na daltaí a chur ar an duine.
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Pictiúr A

Pictiúr B

Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 5

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt
● mian a léiriú
● mím a dhéanamh
● páirt a ghlacadh in obair bheirte

E ISEAMLÁIRÍ
1. An bhfuil tú ag scóráil / ag éalú / ag cur cor coise i nduine [ag baint tuisle as duine /
ag baint barrthuisle as duine] / ag sracadh [ag stracadh / ag stróiceadh] geansaí /
ag tarraingt cic [lasctha] ar an liathróid / ag ceannach geansaí peile [caide] nua [úr]?
Táim [Tá] / Nílim [Níl mé].
2. Ba mhaith liom / le …(ainm dalta) a [Ba bhreá liom / le …(ainm dalta) a / Bheadh dúil agam /
ag …(ainm dalta) ina] bheith in ann [ábalta] …(cluiche) a imirt mar go n-imríonn
…(imreoir) é / mar gur cluiche iontach [cluiche millteanach maith / an-chluiche] é, etc.

Á ISEANNA
●

Leathanach 36 (as Ceacht 2) agus 37 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Téigh siar ar leathanach 36 in Mo Leabharsa (Ceacht 2).
Múin an chéad eiseamláir.
Iarr ar dhalta teacht os comhair an ranga. Iarr air mím a dhéanamh bunaithe ar ghníomh dá
rogha féin as leathanach 36 in Mo Leabharsa. Iarr ar dhaltaí aonair an dalta sin a cheistiú mar atá
sa chéad eiseamláir. Ag an dalta a thomhaiseann i gceart a bheidh an deis chun an chéad mhím
eile a dhéanamh. Déan amhlaidh le daltaí eile.
Pléigh na cluichí foirne a imrítear ar scoil. An bhfuil aon chluiche eile ar mhaith leis na daltaí
féin a bheith in ann a imirt?
Múin an dara heiseamláir.
Léigh agus pléigh leathanach 37 in Mo Leabharsa. Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu
a bpáirtí a cheistiú chun an ceistneoir a líonadh. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá sa
dara heiseamláir.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
212

F ORLEATHNÚ
¥ Fiafraigh de na daltaí céard iad na cluichí a imríonn siad féin sa bhaile agus léirigh

an t-eolas ar ghraf.
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Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 6

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Caitear bróga peile ag imirt peile. Caitear clogad ag imirt iománaíochta.
Caitear scátaí ag scátáil. Caitear culaith shnámha ag snámh. Caitear seaicéad
tarrthála ag rámhaíocht [ag iomramh]. Caitear geansaí rugbaí [rugair] ag imirt
rugbaí [rugair]. Caitear buataisí marcaíochta ag marcaíocht capall. Caitear
lámhainní [miotóga] dornálaíochta ag dornálaíocht. Caitear …(feisteas) (ag)
(cineál spóirt), etc.

Á ISEANNA
●

Leathanach 38 in Mo Leabharsa

C UR C HUIGE
Léigh agus pléigh leathanach 38 in Mo Leabharsa. Iarr ar na daltaí na nathanna a scríobh faoi
na pictiúir chearta.
Múin an eiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir. Iarr orthu a rá
cad a chaitear agus caithimh aimsire eile ar siúl.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Iarr ar na daltaí geansaithe a bhíonn ag clubanna spóirt áitiúla a thabhairt isteach
le haghaidh Cheacht 7.)

F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar na daltaí a rá cén fearas a bheadh ag teastáil uathu féin chun páirt a ghlacadh

i gcaithimh aimsire éagsúla. Múin más gá:
Bheadh puball / tóirse / mála codlata / …(fearas campála) uaim [de dhíth orm /
a dhíobháil orm] ag dul [ag gabháil / ag imeacht] ag campáil.
Bheadh compás / maidí [bataí] siúil / bróga siúil / …(fearas sléibhteoireachta) uaim
[de dhíth orm / a dhíobháil orm] ag siúl ar na sléibhte [ag sléibhteoireacht], etc.
¥ Déan comparáid idir na caithimh aimsire éagsúla a luadh i gcaitheamh an cheachta.
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Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 7

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

E ISEAMLÁIRÍ
1. Imrím / Imríonn …(ainm) ar fhoireann … / le club ….
Ní imrímse / Ní imríonn ...(ainm) le haon fhoireann [le foireann ar bith] /
le haon chlub [le club ar bith].
2. Bíonn geansaithe / brístíní [brístí gairide] …(dathanna na foirne) orainn / orthu.
Tá / Níl suaitheantas againn / acu.
3. Déanann …(comhlacht) urraíocht orainn.
4. I mbliana / Anuraidh bhuamar [bhuaigh muid / bhain muid / ghnóthaigh muid] /
bhuaigh [bhain / ghnóthaigh] …(foireann / club) …(comórtas).
5. Táimid ag súil leis [Táimid dóchasach / Tá súil againn / Tá muid ag dréim leis] go
mbuafaimid [go mbuafaidh muid / go mbainfidh muid / go ngnóthóidh muid] corn …
i mbliana / an bhliain seo chugainn [an chéad bhliain eile].

Á ISEANNA
●

Na geansaithe a thug na daltaí ar scoil

C UR C HUIGE
Pléigh na geansaithe a thug na daltaí ar scoil.
Múin an chéad, an dara agus an tríú heiseamláir. Faigh amach an imríonn na daltaí féin nó
gaolta leo le club áitiúil. Má imríonn an bhfuil suaitheantas ar na geansaithe? Cé a dhéanann
urraíocht orthu? etc.
Múin an ceathrú agus an cúigiú heiseamláir. Pléigh conas mar atá ag éirí le foirne /
clubanna na ndaltaí.
Iarr ar na daltaí colláis ranga a dhéanamh de gheansaithe na gclubanna áitiúla.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh na laochra spóirt atá ag na daltaí. Iarr ar gach dalta a oiread eolais agus is féidir leis

a bhailiú faoina rogha laoch. Roinneadh siad an t-eolas leis an rang. D’fhéadfaí cluiche
‘fiche ceist’ a bhunú ar dhuine de na laochra ansin. D’fhéadfaí Leabhar Ranga a scríobh
dar teideal ‘Ár Laochra Spóirt’.
¥ Iarr ar na daltaí eolas a bhailiú faoi na coirn a bhronntar i gcomórtais spóirt éagsúla.
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Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 8

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● comparáid a dhéanamh
● cluiche ‘fíor nó bréagach’ a imirt

E ISEAMLÁIRÍ
1. Tá na héadaí [an t-éadach / an feisteas] atá ar …(ainm) / an rud a tharla
[an rud a d’éirigh / an rud a thit amach] do …(ainm) / an rud atá á dhéanamh ag …
(ainm) an-bharrúil go deo [an-ghreannmhar ar fad / iontach greannmhar].
Níl sé sin chomh barrúil [chomh greannmhar] le …. Tá sé seo i bhfad níos barrúla
[níos greannmhaire] ná é sin.

Á ISEANNA
●

Póstaer 7 – An Lá Spóirt

C UR C HUIGE
Pléigh na rudaí greannmhara atá ar an bpóstaer leis an daltaí.
Múin an eiseamláir. Céard iad na rudaí is greannmhaire, dar leis na daltaí?
Clúdaigh an póstaer. Imir cluiche ‘fíor nó bréagach’. Mínigh go bhfuil tú chun sé ráiteas
bunaithe ar an bpóstaer a léamh agus go gcaithfidh na daltaí a rá leat cé acu fíor nó bréagach
atá siad. Léigh na ráitis thíos. Nuair a bheidh na sé ráiteas léite agat taispeáin an póstaer arís
agus dearbhaigh na freagraí.
Ráiteas 1: Tá siad [Táid] ag imirt sacair.
(Bréagach – cispheil atá á imirt acu.)
Ráiteas 2: D’aimsigh an Múinteoir Méabh scór.
(Fíor.)
Ráiteas 3: Tá athair [Daidí / Daid / Deaide] Róisín ag labhairt ar an bhfón póca.
(Fíor.)
Ráiteas 4: Chuir an Múinteoir Dónall cor coise in [faoi] athair [i nDaidí / i nDaid / i nDeaide]
Liam.
(Bréagach – an Múinteoir Fionnbarra a chuir cor coise ann [faoi].)
Ráiteas 5: Tá seaicéad tarrthála á chaitheamh ag máthair [Mamaí / Mama / Mam] Róisín.
(Fíor.)
Ráiteas 6: Tá hata á chaitheamh ag Mamó Íde.
(Bréagach – clogad atá uirthi.)
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Déan suirbhé ranga ar ‘An caitheamh aimsire is fearr liom’ agus léirigh na torthaí ar an gclár.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh na gortuithe a bhain do na daltaí nó do chairde leo agus iad ag imirt cluiche.

Múin más gá:
Bhuail mé mo chloigeann [mo cheann] / Bhuail sé / sí a c(h)loigeann [a c(h)eann]
ar ….
Chas mé mo rúitín [mo mhurnán]. / Chas sé / sí a rúitín [a m(h)urnán].
D’at mo rúitín / mo chos / a rúitín / a c(h)os.
Tharraing mé [Tharraingíos] matán i mo cheathrú [i mo mhás] / i mo cholpa
[i gcúl mo choise]. / Tharraing sé / sí matán ina c(h)eathrú [ina m(h)ás] /
ina c(h)olpa [i gcúl na coise], etc.
Iarr orthu a rá cén chóir leighis a cuireadh orthu.

218

Caitheamh Aimsire / Éadaí

C E AC H T 9

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● rud a cheartú
● abairtí a scríobh
● páirt a ghlacadh in obair bheirte

E ISEAMLÁIRÍ
1. Caithim geansaí, brístín [brístí gairide], clogad, stocaí agus bróga peile nuair
a bhím ag imirt iomána.
2. Níl an gléasadh [an t-éadach / an feisteas] ceart ar …(ainm). [Níl …(ainm) gléasta /
feistithe / cóirithe i gceart.] Níor cheart don mhúinteoir / do Mhamaí / do Dhaidí
/ do Mhamó / do Dhaideo / don fhear [don bhfear] / don bhean [don mbean] …
(ball éadaigh) a chaitheamh [a bheith orthu] ag imirt cispheile. Ba cheart go
mbeadh …(ball éadaigh) air / uirthi / orthu. [Ba cheart dó / di / dóibh …(ball éadaigh)
a bheith air / uirthi / orthu.]

Á ISEANNA
●
●

Póstaer 7 – An Lá Spóirt (as Ceacht 8)
Bileog de pháipéar bán do gach beirt

C UR C HUIGE
Pléigh an suirbhé ranga a rinneadh i gCeacht 8.
Múin an chéad eiseamláir. Pléigh na rudaí a chaitheann na daltaí féin agus iad i mbun
caithimh aimsire éagsúla.
Pléigh an póstaer leis an rang.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos ar an ngléasadh mícheart atá ar an
bpóstaer. Iarr orthu a rá cad ba cheart a bheith ann.
Roinn an rang ina mbeirteanna. Tabhair bileog do gach beirt. Iarr ar gach beirt cúpla abairt
a scríobh ar na heachtraí atá ag tarlú ar an bpóstaer. Cabhraigh leo más gá. Siúil timpeall an
ranga ag tabhairt faoi deara riachtanais teanga na ndaltaí. Scríobh cuid de na nathanna atá
de dhíth ar na daltaí ar an gclár. Iarr ar gach beirt a n-abairtí a léamh don rang.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Iarr ar dhaltaí aonair cur síos leanúnach a dhéanamh ar a bhfuil ag tarlú ar an bpóstaer.
¥ Iarr ar dhalta tuairisc ó bhéal a thabhairt ar eachtra bharrúil a tharla ar lá spóirt na scoile.

Múin más gá:
Thit sé / sí / …(ainm) ar a t(h)óin / i ndiaidh a m(h)ullaigh [ar mhullach a c(h)inn]
isteach i / isteach sa ….
Déanadh staic de / di.
Bhí sé / sí / siad sínte ar an bpáirc [ar an pháirc] gan húm ná hám [gan focal] as / aisti /
astu, etc.
de réir Ghaeilge an cheantair.
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Caitheamh Aimsire / Éadaí

CE ACH T 10

C USPÓIRÍ / F EIDHMEANNA T EANGA
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● orduithe a thabhairt agus a leanúint
● duine a rialú agus a smachtú
● locht a fháil ar dhuine
● taitneamh a bhaint as cluiche
● tuairisciú

E ISEAMLÁIRÍ
1. Caith chugam / ar ais [thar n-ais] / anall anseo í. Beir uirthi [Faigh greim uirthi],
a …(ainm).
Rug mé [Rugas / Bheir mé] / Níor rug mé [Níor rugas / Níor bheir mé] uirthi.
Ná caith chomh fada / chomh hard / chomh híseal sin í.
2. Cén fáth [Tuige / Cad ina thaobh] nár rug tú uirthi [ar lig tú uait í / gur scaoil tú uait í /
gur lig tú ar shiúl í]?
3. Is mise an t-asal!
4. Chaith …(ainm) an liathróid róchrua / róbhog / ró-ard / ró-íseal / rófhada, etc.
Bhíos-sa [Bhí mise] i m'asal dhá bhabhta [dhá uair] / …(uimhir) bhabhta
[…(uimhir) (h)uair(e)].
Ní raibh mise [Ní rabhas-sa] i m'asal in aon chor [ar chor ar bith].

Á ISEANNA
●

Liathróidí beaga boga

C UR C HUIGE
Tabhair an rang go dtí páirc / clós / halla na scoile. Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun
cleachtadh a dhéanamh ar liathróid a chaitheamh chun a chéile.
Múin an chéad, an dara agus an tríú heiseamláir.
Déan cleachtadh le dalta amháin ag úsáid na n-eiseamláirí agus sibh ag caitheamh na liathróide
ó dhuine go duine. Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Tabhair liathróid do gach beirt. Meall iad
chun na heiseamláirí a úsáid agus iad ag caitheamh na liathróide chun a chéile. Deimhnigh go
bhfuil an scil i gceart acu.
Imir cluiche ‘An tAsal’. Múin rialacha an chluiche.
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RIALACHA
1. Cuir na daltaí i gciorcal.
2. Seas i lár an chiorcail. Is tusa ‘An tAsal’.
3. Glaoigh amach ainm dalta. Abair, e.g. ‘Beir uirthi [Faigh greim uirthi], a Mháire.’
Caith an liathróid chuig an duine sin.
4. Má bheireann an dalta ar an liathróid déarfaidh sé ‘Rug mé [Rugas / Bheir mé] uirthi.’
Mura mbeireann an dalta ar an liathróid déarfaidh sé ‘Níor rug mé
[Níor rugas / Níor bheir mé] uirthi’ agus tabharfaidh na daltaí eile sa rang an litir
‘a’ dó (an chéad litir san fhocal ‘asal’).
5. Déan amhlaidh leis na daltaí eile agus lean ar aghaidh deiseal timpeall an chiorcail cúpla
uair. Aon uair nach mbeireann dalta ar an liathróid tabharfaidh na daltaí eile
sa rang an chéad litir eile san fhocal ‘asal’ dó.
6. Nuair atá dalta amháin tar éis ligean don liathróid titim ceithre huaire, i.e. nuair atá
na litreacha ar fad san fhocal ‘asal’ aige, is é sin a bheidh ina asal. Déarfaidh sé
‘Is mise an t-asal!’
7. Seasadh an dalta sin i lár an chiorcail agus caitheadh sé an liathróid chuig na daltaí
sa chiorcal.
Tabhair na daltaí ar ais go dtí an seomra ranga. Múin an ceathrú heiseamláir. Iarr ar dhaltaí
aonair tuairisciú conas mar a d’éirigh leo leis an gcluiche mar atá sa cheathrú heiseamláir.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F ORLEATHNÚ
¥ Pléigh an chaint a bhíonn ag na himreoirí agus ag an lucht féachana nuair a bhíonn

peil Ghaelach, iománaíocht nó camógaíocht á himirt, e.g:
Sín chugam an liathróid.
Scaoil tú [Scaoilis / Lig tú / Ligis / Chaith tú / Chaithis] uait / tharat í.
Sciorr [Shleamhnaigh] sí as mo lámh / ar an talamh.
Caith siar thar do ghualainn í.
Tá sé / sí ag déanamh calaoise air / uirthi. [Tá feall á dhéanamh aige / aici air / uirthi.]
D’imir sé / sí [Rinne [Dhein] sé / sí] feall [calaois] orm / ort / air / uirthi.
Tá sí [an liathróid] buailte ar seachrán [ar bóiléagar] aige / aici.
Coinnigh [Coimeád] leis / léi.
Marcáil é.
Fear ar an bhfear.
Scaoil chugam í.
Coinnigh [Coimeád] súil ghéar [súil an tseabhaic] air (sin) / uirthi (sin) / ar do dhuine.
Tá cor gleoite déanta aige / aici.
Blocáil é / í.
Sin ardghabháil san aer.
Fág aige / aici é.
Pasáil an liathróid. / Cuir anall í. / Cuir anonn [sall] í.
Fan leis / léi.
Is leatsa í.
Is linne an imirt.
Scaoil léi. [Cuir uait í.]
Cuir [Buail] isteach go hard í.
Coinnigh íseal í, etc.
de réir Ghaeilge an cheantair.
¥ Spreag na daltaí chun na nathanna seo a úsáid agus iad ag imirt cluichí.
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AINM:

Eiseamláirí Rang a Dó
CAI T H E AM H AI M S I RE

C EACHT 2
1. Seo tuairisc anois ó …(ainm dalta).
2. Bhí …(eachtra) ar siúl [ar bun] tráthnóna inné / aréir / arú aréir / an lá cheana
[an lá eile / an lá deireanach / an lá faoi dheireadh] / an tseachtain seo caite
[an tseachtain seo chuaigh thart / an tseachtain seo d’imigh tharainn] / an mhí seo caite
[an mhí seo chuaigh thart / an mhí seo d’imigh tharainn], etc.

C EACHT 3
1. Cén carachtar [duine / pearsa] a dúirt é sin?
…(ainm carachtair).
Ní cuimhin liom cé a dúirt é. An cuimhin leatsa é, a …(ainm dalta)?
Seans [B’fhéidir] go bhfuil an ceart agat.
2. Ná tabhair aird ar bith air / uirthi / orthu / ar …(ainm dalta).
[Ná tóg aon cheann dó / di / dóibh / do …(ainm dalta).]
3. Ní raibh mise [Cha raibh mise / Ní rabhas] ag rásaí curach [rásaí naomhóg / regatta] /
ag …(imeacht) riamh cheana [riamh roimis seo / riamh roimhe].

C EACHT 4
1. Bhí mé [Bhíos] ar mo laethanta saoire i nGaillimh / sa Daingean / ar an Fhál Carrach /
in Áth Luain / i dteach [i dtigh] mo Mhamó / i dteach [i dtigh] mo Dhaideo / i dteach
[i dtigh] m’aintín / i dteach [i dtigh] m’uncail, etc.
D’fhanamar [D’fhan muid] ag baile [sa bhaile] i mbliana.
2. Bhí mo thuismitheoirí / mo dheartháireacha / mo dheirfiúracha / mo chol ceathracha
/ mo chara in éineacht liom [in éindí liom / i mo theannta / i mo chuideachta / faram] ann.
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3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 6
1. An ndeachaigh [Ar chuaigh] tú chuig dioscó [go dtí dioscó] / ag imirt eitpheile /
ag babhláil / ag imirt rugbaí [ag imirt rugair] / … le linn [i gcaitheamh / i rith] do (chuid)
laethanta saoire?
Chuaigh / Ní dheachaigh [Níor chuaigh].
2. Níl cead [Ní thig leat / Ní fhéadfaidh tú] níos mó ná ceist amháin [ná aon cheist amháin]
a chur ag an am.

C EACHT 7
1. Táim [Tá mé] / Táimid [Tá muid] tinn tuirseach den chluiche [den gcluiche] seo / de ….
2. Tá an cluiche / an clár / an … seo leadránach [fadálach].
3. Uaireanta [Scaití] éirím [bím] tinn tuirseach [bréan / bailithe / cortha / breoite]
de bheith ag scríobh / ag déanamh cleachtaí baile [ag déanamh m’obair bhaile /
ag déanamh mo cheachtanna / ag déanamh mo chuid ceachtanna] / ag tabhairt aire do
mo dheartháir beag, etc.

C EACHT 8
1. Is ó …(ainm) a tháinig an cárta seo.
2. (Is) chugamsa / chugainne / chuig [go dtí] …(ainm) a tháinig sé.
3. Is as Meiriceá / ón Spáinn / ó Phort Láirge a tháinig sé.

225

C EACHT 9
1. Is é an trua [Nach mór an trua] é nach bhfuil sibh anseo. / Is é an trua [Nach mór an trua]
é nach raibh sibh [nach rabhabhair] anseo / ag an gcluiche [ag an chluiche], etc.

C EACHT 10
1. Cén chaoi a bhfuil sibh? [Conas tá sibh? / Cad é mar tá sibh?]
2. Go méadaí Dia do stór. [Rath Dé ort.] / Táim [Tá mé] thar a bheith buíoch [iontach buíoch /
an-bhuíoch] díot / díbh.
Tá fáilte romhat / romhaibh.
3. Go sábhála Dia sinn!

AN AI M S I R – A N F ÓM H AR

C EACHT 2
1. Níl aon chóipleabhar [cóipleabhar ar bith] / aon liathróid [liathróid ar bith] / aon …
[… ar bith] bailithe [cruinnithe] fós agam / agat / aige / aici / againn / agaibh / acu /
ag …(ainm dalta) [agam / agat / aige / aici / againn / agaibh / acu / ag …(ainm dalta) go fóill / fós].

C EACHT 3
1. Nathanna / stór focal a bhaineann leis an bhfómhar – le roghnú ag an múinteoir
de réir riachtanais na ndaltaí:

2. Tabharfaidh mise … isteach. Ceapaim [Sílim / Is dóigh liom / Tá mé [Táim] ag ceapadh /
Déarfainn] go mbeidh mé ábalta [in ann] … a thabhairt isteach.
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3. Tá sé deacair [Is deacair] / Tá sé furasta / [Is furasta / Is fuirist] … a fháil san áit a bhfuil mise
[a bhfuilimse] i mo chónaí [san áit a bhfuil mise [a bhfuilimse] ag maireachtáil /
san áit a bhfuil cónaí ormsa / sa bhaile seo againne].

C EACHT 4
1. Is mise / Is é …(ainm dalta) / Is í …(ainm dalta) a thug … isteach.
2. Céard [Cad é / Cad] a thug tusa [a thugais-se] isteach, a …(ainm dalta)?
Duilleoga feoite / Sméara dubha / Cnó capaill, etc.
3. Cá bhfuair tú [Cá háit a fuair tú / Cá bhfuairis] é / í / iad?
Sa ghairdín seo againne [ag baile] / Ar thaobh an bhóthair [an bhealaigh] / Istigh sa gharraí
[sa ngarraí / sa ghort] in aice linn [atá i ngar dúinn], etc.
4. An raibh sé deacair [An raibh sé doiligh / An raibh deacracht agat] é / í / iad a fháil?
Bhí / Ní raibh / Bhí sé deacair go leor [measartha deacair / sách deacair / cuíosach deacair / ábhairín
deacair].
5. Thug …(ainm dalta / daltaí) níos mó / níos lú rudaí isteach ná mar a thug mise [a thugas-sa]
/ a thug tusa [a thugais-se].

C EACHT 9
1. An brón / gliondar [áthas / ríméad / lúcháir] / éad [formad] / fearg [goimh / gumh] / uaigneas
atá ort / oraibh?
2. Sílim [Déarfainn / Déanaim amach / Is dóigh liom / Tá mé ag déanamh / Tá mé den bharúil] gur brón /
gliondar [áthas / ríméad / lúcháir] / éad [formad] / fearg [goimh / gumh] /
uaigneas a bhí air / uirthi / orthu.
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C EACHT 10
1. Ar chuir foiche [puch / fothach] nó beach [meach / bumbóg / bumbaí] cealg [ga] ionatsa /
ionaibhse riamh?
Chuir / Níor chuir.

2. An bhfuil faitíos [eagla] ortsa / ar do dheirfiúr / ar do dheartháir roimh bheacha /
roimh fhoichí?
Tá. Tá mé / sí / sé scanraithe [sceimhlithe] (as mo bheatha [as mo bheathaidh]) rompu.
[Tá eagla mhór orm / uirthi / air rompu.] / Níl. Níl eagla dá laghad [Níl aon eagla /
Níl faitíos ar bith] orm / uirthi / air rompu.

ÓCÁIDÍ SPE I S I ALTA 1 - AN t S AM H AI N

C EACHT 1
1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

2. Níor mhaith liomsa (é) dá ndófaí [go ndófaí] m’éadan [m’aghaidh] / dá ngoidfí [go ngoidfí]
mo rothar / dá gcaillfí [go gcaillfí] mo pheata, etc.
Níor mhaith liomsa (é) ach (an) oiread.

C EACHT 3
1. Seachain [Fainic / Coimhéad] tú féin / Seachnaígí [Coimhéadaigí / Fainicigí] sibh féin ar an tine
/ ar na lasracha [na bladhairí / na bladhmanna / na splancanna / na bladhmsacha].
2. Fan / Fanaigí amach ón tine [siar ón tine / glan ar an tine]. [Ná téigh / Ná téigí róghar
[róchóngarach / ródheas] don tine.]
3. Ná cuir / Ná cuirigí rudaí dainséaracha [contúirteacha] sa tine.
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4. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 4
1. Cén uimhir fóin atá agatsa, a …(ainm dalta)?
…(uimhir fóin).
2. Sin í uimhir / Ceapaim [Déarfainn / Sílim / Is dóigh liom / Tá mé [Táim] ag ceapadh]
gurb í sin uimhir …(ainm dalta).
3. Aithním / Ní aithním an uimhir sin.
4. Sin í / Ní shin í [Ní hí sin / Chan sin] m’uimhirse / d’uimhirse / uimhir …(ainm dalta)
(in aon chor).

C EACHT 5
1. Cén t-ainm [Cá hainm] atá ort? [Cad is ainm duit?]
…(ainm).
2. Cén seoladh atá agat? / Cad [Céard] as a bhfuil tú ag glaoch?
As / Ó / Ón …(áit).
3. An dtiocfaidh tú / sibh láithreach (bonn baill) [ar an bpointe (boise)], le do thoil /
le bhur dtoil?
Tiocfaidh [Tiocfad]. / Tiocfaimid. / Ní bheidh mé i bhfad. / Ní bheimid [Ní bheidh muid]
i bhfad. / Fan san áit a bhfuil tú. [Fan mar a bhfuil tú.]
4. Maith go leor.
5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
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MÉ FÉIN

C EACHT 1
1. Is é / Is í …(ainm) an páiste [an té / an duine / an leanbh] is óige / is sine [is críonna]
i dteaghlach Liam.
2. Is mise / Is tusa / Is í …(ainm dalta) / Is é …(ainm dalta) an duine [an té] is óige / is sine
[is críonna / is aosta] sa rang seo againne.
3. Níl a fhios agam [Ní fheadar] cén t-ainm [cá hainm] atá ar Dhaideo [ar Ghraindea / ar Dhaidí
Críonna] / ar Mhamó [ar Neain / ar Mhóraí / ar Mhamaí Chríonna] / ar Dhaidí [ar Dhaid] Liam /
ar ….
4. An bhfuil …(litir) ina ainm / ina hainm?
Tá / Níl.

C EACHT 2
1. A mhúinteoir / A …(ainm dalta), an litreofá [an litreoidh tú] …(focal / ainm), más é do thoil é
[le do thoil]? / An bhfuil sé seo litrithe ceart [i gceart] (agam)?
2. Tharraing mé [Tharraingíos] pictiúr díom féin / de m’athair / de mo mháthair /
de mo dheartháir / de mo dheirfiúr / de mo dheartháireacha / de mo dheirfiúracha /
de ….
3. An mó [Cé mhéad] deartháir / deirfiúr / col ceathrar atá agat / ag …(ainm dalta)?
Níl aon deartháir [deartháir ar bith] / aon deirfiúr [deirfiúr ar bith] / aon chol ceathrar
[col ceathrar ar bith] agam / aige / aici.
Is leanbh aonair mé / é / í.
Deartháir amháin. / Deirfiúr amháin. / Col ceathrar amháin. / …(uimhir phearsanta)
deartháireacha / deirfiúracha / col ceathracha.
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C EACHT 3
1. Tá féasóg / croiméal / gruaig liath / … ar …(ainm). / Níl aon fhéasóg /
aon chroiméal / (aon) … ar …(ainm).
Caitheann / Ní chaitheann …(ainm) spéaclaí [gloiní / spéacláirí].
2. Is / Ní [Chan] ainm Gaelach é …(ainm baiste).
3. A mhúinteoir, an bhféadfainnse [an dtig liomsa] leid a thabhairt faoi dhuine éigin?

C EACHT 5
1. Cár [Cén áit a / Cá háit a] rugadh [saolaíodh] tú [tusa] / …(ainm)?
In Éirinn / I Sasana / I Meiriceá / San Afraic / San Astráil / San Áise / I(n) …(áit) /
Sa(n) …(áit).
2. Rugadh [Saolaíodh] mise / Ailbhe / mo thuismitheoirí / …(ainm / ainmneacha) in Éirinn /
i(n) …(áit) / sa(n) …(áit). [Rugadh [Saolaíodh] in Éirinn mé / é / í / iad. / In Éirinn a rugadh
[a saolaíodh] mé / é / í / iad.]

AN N O L L AI G / AN A I M S I R

C EACHT 2
1. An bhfaca tú / sibh triúr fear uasal ag gabháil [ag dul] an bealach
[an tslí / an bóthar / an treo] seo?
Chonaic. Chuaigh [D’imigh] siad [Chuadar / D’imíodar] an bealach [an tslí / an bóthar / an treo]
sin. / Ní fhaca.
2. An bhfuil a fhios agat / agaibh cá bhfuil Beithil / Críost an Rí?
Níl a fhios. [Ní fheadar.] / Níor chuala (mé) (aon) trácht [caint / iomrá] riamh air.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir mholtaí na ndaltaí:
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AN T E I L I FÍ S / B I A

C EACHT 1
1. Níor cheart [Níor chóir] di / dó / dom / dúinn an iomarca [barraíocht / an iomad] milseán /
criospaí / … a ithe. / Níor cheart [Níor chóir] di / dó / dom / dúinn an oiread sin ama
a chaitheamh ag féachaint [ag amharc / ag breathnú / ag coimhéad / ag faire] ar an teilifís.
2. Ba cheart [Ba chóir] di / dó / dom / dúinn a bheith amuigh ag imirt [ag spraoi /
ag déanamh cuideachta] faoin aer lena c(h)airde / le mo chairde / lenár gcairde, etc.

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

C EACHT 3
1. Is breá liom [le mo chroí] / leis / léi / leo [Is maith liom / leis / léi / leo] a bheith ag féachaint
[ag breathnú / ag amharc / ag faire / ag coimhéad] ar an teilifís / ag imirt cispheile / ag ….
[Taitníonn sé thar cionn liom / leis / léi / leo a bheith ag féachaint [ag breathnú / ag amharc] ar an teilifís / ag
imirt cispheile / ag …. / Tá dúil mhór agam / aige / aici / acu ina bheith ag amharc [ag coimhéad /
ag breathnú] ar an teilifís / ag imirt cispheile / ag ….]
2. Dúirt …(ainm dalta) gur breá [gur maith / go dtaitníonn sé] leis / léi a bheith ag ….
[Dúirt …(ainm dalta) go bhfuil dúil mhór aige / aici ina bheith ag ….]

C EACHT 4
1. Chaith mé [Chaitheas] / Chaith …(ainm dalta) tamall [smut] / leathuair a chloig /
cúpla uair a chloig ag féachaint [ag coimhéad /
ag breathnú / ag amharc / ag faire] ar an teilifís aréir.
Níor fhéach mé [Níor choimhéad mé / Níor bhreathnaigh mé / Níor amharc mé / Níor fhéachas /
Ní raibh mé ag breathnú] ar an teilifís in aon chor [ar chor ar bith / beag ná mór].
2. An bhfaca tú / An bhfaca tusa [An bhfacaís(-se)] …(clár teilifíse)?
Chonaic [Chonac] / Ní fhaca.
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C EACHT 5
1. Is maith liomsa anraith [sú] glasraí / …(cineál anraith) ach gan é a bheith goirt / tiubh /
róghoirt / róthiubh / róthe / rófhuar, etc.
Ní maith liomsa anraith [sú] trátaí / …(cineál anraith).
2. Níor mhaith liomsa go [é dá] mbeadh cairéid / …(glasra) ann. B’fhearr liom go
[é dá] mbeadh muisiriúin / …(glasra) ann.

SIOPADÓ I RE AC H T – ROT H AR CH ÁI T

C EACHT 1
1. An dtig liomsa [An bhféadfainnse] … a fháil?
Thig [Féadfaidh tú / Féadfair] / Ní thig [Ní fhéadfaidh tú / Ní fhéadfair].
B’fhéidir go dtiocfadh linn [go bhféadfadh muid / go bhféadfaimis] ceann dara láimhe [athláimhe]
a fháil.
2. B’fhearr dom gan m’oideas [mo leigheas / mo chógas] / m’obair bhaile [mo chuid ceachtanna] /
an coinne dochtúra / an clár …(clár teilifíse) a dhearmad.
[B’fhearr dom gan dearmad a dhéanamh ar ….]

C EACHT 2
1. Is cuma liom cad [céard / cad é] [a fuair / a rinne / a dúirt] [sí / sé / …(ainm)].

C EACHT 3
1. Déarfainn / B’fhéidir / Seans / go mbeidh … ar [le] díol.
2. Cuirfidh mé geall leat nach mbeidh aon rothar [rothar ar bith] acu.

233

C EACHT 4
1. Ba mhaith liomsa …(rud atá ar díol) a cheannach.
2. Ba mhaith le …(ainm dalta) …(rud atá ar díol) a cheannach.
3. Dúirt …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) gur mhaith leo …(rud atá ar díol) a cheannach.

C EACHT 5
1. Tá … athláimhe [dara láimhe] á dhíol [le díol] agamsa ar …(suim airgid). Tá sé geall leis
[chóir a bheith / beagnach / mórán] nua glan [úrnua / nua as an bpíosa]. Glaoigh [Scairt / Cuir glao]
orm ag an uimhir …(uimhir theileafóin).

C EACHT 6
1. Haló?
Haló, an bhfuil do Mham [do Mhamaí] / …(ainm) ansin?
Tá. Fan nóiméad [bomaite]. Gheobhaidh mé duit anois [anois duit] í.
2. Lá maith agat. [Ádh mór ort.]
Gurb amhlaidh duit. [Go mba hé duit. / Agus ort féin.]
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

C EACHT 7
1. Tiomáin go dtí An Dúinín. Cas [Tiontaigh] ar dheis os comhair [ar aghaidh / os coinne] an
tséipéil [teach an phobail]. Lean leat [Lean ort / Coinnigh ort] go (dtí go) dtiocfaidh tú chomh
fada [a fhad] leis an gcrosbhóthar [leis an chrosbhealach]. Cas [Tiontaigh] ar chlé ansin. Lean
leat [Lean ort / Coinnigh ort] ansin go (dtí go) dtiocfaidh tú chomh fada [a fhad] leis an
nGleann Dubh [leis an Ghleann Dubh]. Feicfidh [Cífidh / Tchífidh] tú scoil ar thaobh na láimhe
clé. Is liomsa an teach [tigh] buí in aice leis an scoil [díreach ag taobh na scoile / atá buailte leis
an scoil].
(tuiscint a léiriú)
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C EACHT 8
1. Cé a déarfá [a shílfeá / a cheapfá] atá ag doras an tí / ar an gcosán [ar an chosán] /
in aice leis an mótar [leis an gcarr / leis an charr / leis an ngluaisteán / leis an gcairt]?
Déarfainn [Shílfinn / Cheapfainn / Is dóigh liom] gur Mam / Cáit / Maighréad atá ag
doras an tí / ar an gcosán [ar an chosán] / in aice leis an mótar [leis an gcarr / leis an charr /
leis an ngluaisteán / leis an gcairt].
2. An mó ceann a bhí i gceart [Cé mhéad freagra a bhí ceart] agatsa, a …(ainm dalta)?
Ceann amháin. [Aon cheann amháin.] / Dhá cheann. [Péire. / Beirt.] / Trí cinn.
3. Gheobhaidh (sí) / Ní bhfaighidh (sí). / Déarfainn go bhfaighidh / nach bhfaighidh
sí / Cáit an rothar.
Déarfainn nach mbeidh aon chaitheamh air [go mbeidh sé nua glan / go mbeidh sé úrnua]. /
Seans [Is dóigh / Is dócha] go mbeidh sé róchaite [róshean / róchríonna].
[Seans nach mbeidh aon chruth air.]

ÓC ÁIDÍ SPE I S I ALTA 3 – L Á F H É I L E PÁDRAI G

C EACHT 1
1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

2. Bhí an suaitheantas déanta [críochnaithe] agamsa (i bhfad) roimh [roimis / níos túisce ná]
…(ainm dalta) / (i bhfad) roimh [roimis / níos túisce ná] gach (aon) duine
[achan duine / gach uile dhuine / chuile dhuine] eile. [Chríochnaigh mise [Chríochnaíos-sa]
an suaitheantas (i bhfad) roimh [roimis / níos túisce ná] gach (aon) duine eile.]
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ÓC ÁIDÍ S PE I S I ALTA 4 – F L E Á C H E O I L

C EACHT 2
1. Tháinig mé sa chéad [sa gcéad] áit / sa dara háit / sa tríú háit ag …(comórtas / féile) /
i …(comórtas / féile). [Bhain mé (amach) an chéad áit / an dara háit / an tríú háit ag …(comórtas / féile) /
i …(comórtas / féile).]
2. Bhí gliondar [ardú croí / an-áthas / ríméad / lúcháir] orm nuair a bhain mé amach an
[nuair a bhaineas amach an / nuair a tháinig mé sa] chéad áit / dara háit / tríú háit.
[Bhí gliondar orm nuair a bhuaigh mé an bonn óir / an bonn airgid / an bonn cré-umha / an corn, etc.]
3. Bhí mo mhuintir / mo thuismitheoirí / an múinteoir / … an-bhródúil
[iontach bródúil / thar a bheith bródúil / an-mhórtasach] asam.

C EACHT 5
1. Ar éirigh libhse iad ar fad a oibriú amach?
D’éirigh / Níor éirigh.
2. Céard [Cad / Cad é] atá agaibhse le haghaidh [fá choinne / i gcomhair] …(uimhir) síos / trasna?
3. An raibh deacracht [fadhb] agaibhse le …(uimhir) síos / trasna?
Bhí / Ní raibh. Níor thóg sé i bhfad orainne é a oibriú amach / é a dhéanamh /
é a líonadh isteach.
4. Cheapamar [Cheap muide / Cheap muidne / Shíl muid inne] / Cheap mise [Cheapas-sa]
go raibh sé deacair / furasta [éasca / réidh].
5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
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C EACHT 6
1. An …(uirlis cheoil) atá á s(h)einm [á c(h)asadh / á b(h)ualadh] ag an mbuachaill [ag an ghasúr] /
ag an gcailín [ag an ghirseach] / ag an bhfear [ag an fhear] / ag an mbean [ag an bhean]
i do phictiúrsa [sa phictiúr seo agatsa]?
Sea / Ní hea.
2. An bean / fear / buachaill [gasúr] / cailín [girseach] atá ag rince [ag damhsa] i do phictiúrsa
[sa phictiúr seo agatsa]?
Sea / Ní hea.
3. An bhfuil binse / crann ar thaobh na láimhe deise i do phictiúrsa [sa phictiúr seo agatsa]?
Tá / Níl.
4. D’éirigh linne teacht ar dhifríocht amháin / ar dhá dhifríocht / ar thrí dhifríocht /
ar cheithre dhifríocht idir an dá phictiúr.

C EACHT 7
1. An rachaidh tú [An ngabhfaidh tú / An raghaidh tú] / An dtiocfaidh tú (amach) ag rince
[ag damhsa] (in éineacht) liom?
Rachaidh mé / Tiocfaidh mé.
2. An bhfuil rince [damhsa] agatsa? [An bhfuil tusa ábalta rince? / An bhfuil tusa ábalta damhsa?]
Tá. [Táim.] / Níl. [Nílim.] Tá dhá chos [dhá chois] chlé [chama / bhasacha] agam.
3. An bhfuil a fhios agatsa céard [cad] é an chéad rud eile [a thagann ina dhiaidh seo /
an chéad chéim eile]?
Tá / Níl.
4. Tá sé agam anois! [Tá sé liom anois!]
5. Tusa / Sibhse / Iadsan anois.
Téigh / Téigí trasna [Trasna leatsa / libhse].
Tabhair dom do lámh.
Ní hí sin an lámh cheart! [An lámh eile!]
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6. Tá roithleán [míobhán / mearbhlán / mearbhall / meadhrán] i mo cheann (agam)
[i mo chloigeann (agam) / orm] ag an [ó bheith ag] luascadh.
Tá mé [Táim] tuirseach traochta [tuirseach tnáite / tugtha / maraithe (amach is amach) /
marbh tuirseach] ag an rince [damhsa] seo.
7. Shíl [Cheap] mise go raibh sé an-deacair [thar a bheith deacair / iontach deacair] / furasta
[éasca / réidh] é a fhoghlaim / é a dhéanamh.
Bhí …(ainm dalta / daltaí) rógharbh [rófhiáin].
Bhí …(ainm dalta) ag pleidhcíocht [ag galamaisíocht / ag diabhlaíocht]!
8. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

ÓC ÁIDÍ S PE I S I ALTA 5 – AN CH ÁI S C

C EACHT 1
1. Tabharfaidh mé [Béarfaidh mé] do …(ainm) é. / Crochfaidh mé ar lámh
[ar mhurlán / ar laiste] an dorais / ar an … é, etc.

A N S CO I L

C EACHT 2
1. Ní raibh seans agam an ríomhaire / an … a úsáid fós [go fóill] / le dhá lá /
le tamall [le scaitheamh] / le cuimhne na ndaoine [le cuimhne na gcat / le fada].
2. Ní ligfidh …(ainm dalta) dom / dúinn an ríomhaire / an … a úsáid.
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C EACHT 3
1. An bhfuil a fhios agatsa céard [cad] é seo?
Printéir / Scáileán / Méarchlár / Luch [Luchóg] / Mata luiche [Mata luchóige] / Diosca /
Láraonad próiseála (LAP) / Scanóir.
Níl a fhios agam. [Níl (aon) tuairim (faoin spéir) agam. / Níl mé cinnte. / Nílim siúráilte. / Ní fheadar.]
/ Ní cuimhin liom.
…(focal) an Béarla atá air ach níl a fhios agam cén Ghaeilge atá air.
2. Cuir uimhir a haon ar an bprintéir [ar an phrintéir] / uimhir a dó ar an dlúthdhiosca, etc.
3. Tá / Níl sé sin san áit cheart. Ní ansin a dúirt mé [a dúrt] leat é a chur, etc.

C EACHT 4
1. Déarfainn [Sílim / Tá mé ag déanamh / Ceapaim / Is dóigh liom] go ndéarfaidh /
go scríobhfaidh siad …. / Ní déarfainn [Ní shílim / Níl mé ag déanamh / Ní cheapfainn /
Ní dóigh liom] go ndéarfaidh / go scríobhfaidh siad é sin.
Tagaim [Thiocfainn / Aontaím] / Ní thagaim [Ní thiocfainn / Ní aontaím] le …(ainm dalta).
Cad [Céard] a déarfása [a cheapann tusa], a …(ainm dalta)?

C EACHT 5
1. Is againne / agaibhse / acusan / ag …(grúpa amháin) atá an cás [an argóint] is láidre. /
Níl ciall ná réasún [ciall ar bith / brí ná dealramh / tús ná deireadh] leis an gcás [leis an chás]
atá á chur chun cinn [chun tosaigh] agaibhse / acusan.

C EACHT 6
1. Tá ríomhaire / halla / scoil nua [úr] / leabhair leabharlainne / peann luaidhe /
… ag teastáil go dóite [go géar / ó thalamh] uainn / ó …(ainm scoile / ainm duine) / uaim.
[Tá ríomhaire / halla / scoil úr / leabhair leabharlainne / peann luaidhe / … a dhíobháil orainn / orm /
ar … go géar.]
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C EACHT 7
1. Déarfainn [Is dóigh liom / Measaim / Cheapfainn / Tá mé ag déanamh (amach)] gur bhuaigh siad [gur
bhain siad / gur bhuadar] an comórtas mar …(na cúiseanna a thug na daltaí).
Ní déarfainn [Ní dóigh liom / Ní mheasaim / Ní cheapfainn / Níl mé ag déanamh] gur bhuaigh siad
[gur bhain siad / gur bhuadar] an comórtas mar …(na cúiseanna a thug na daltaí).
2. Ní raibh aon iontas [iontas ar bith / ionadh dá laghad] ormsa gur bhuaigh siad [gur bhuadar].
Bhí iontas an domhain [an-ionadh ar fad / an-ionadh go deo] ormsa gur bhuaigh siad
[gur bhain siad / gur bhuadar].

C EACHT 9
1. Ní thuigim [Níl a fhios agam] cén chaoi le [cad é an dóigh le / conas] é seo a dhéanamh /
a oscailt / a litriú, etc.

C EACHT 10
1. Cheapfainnse [Sílimse / Tá mé den tuairim / Déarfainnse / Measaimse] gurb é / í / iad /
an múinteoir / an príomhoide / na glantóirí / an rúnaí / …(duine eile a oibríonn sa scoil)
a bhí ag teacht.
2. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:

CAIT H E AM H A I M S I RE / ÉADAÍ

C EACHT 1
1. Cén dochar! [Cén díobháil (é sin)! / Cad é an dochar! / Chan [Ní hé] deireadh an tsaoil é!]
Nach mbeidh [Beidh] lá / seans eile agaibh / agat / agam / againn / acu!
[Beidh lá eile ag an bPaorach!]
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C EACHT 3
1. Is mise / tusa an captaen / an cúl báire [an báireoir].
Is mise atá do do mharcáilse. / Is tusa atá do mo mharcáilse.
2. Caith chugamsa / chuig [go dtí] …(ainm dalta) í. / Beir uirthi. [Faigh greim uirthi.] /
Ná scaoil [Ná lig] uait í. / Buail isteach í.
3. Lean ort! [Lean leat! / Coinnigh ort! / Seo leat!] / Leanaigí oraibh! [Leanaigí libh! /
Coinnígí oraibh! / Seo libh!] / Tá tú / sibh ag déanamh go maith. / Maith an fear /
an cailín [an ghirseach]! etc.
4. Is againne / ag ár bhfoireann-na [ag an bhfoireann seo againne] / acusan /
ag an bhfoireann eile [ag an fhoireann eile] a bhí an bua. [Bhuaigh an fhoireann seo againne / an
fhoireann eile.] Chailleamar [Chaill muid] an cluiche le …(uimhir) c(h)úl [b(h)áire] / …(uimhir)
c(h)úilín [p(h)ointe].

C EACHT 4
1. An é [Ab é] an réiteoir / an cúl báire [an báireoir] atá ag séideadh na feadóige?
Is é / Is í. / Ní hé / Ní hí.
An é [Ab é] (peileadóir) uimhir a …(1-15) atá ag cur cor coise i nGearóid
[ag baint tuisle as Gearóid / ag baint barrthuisle as Gearóid]?
Is é / Is í. / Ní hé / Ní hí.
An bhfuil lucht féachana ag an gcluiche [ag an chluiche]?
Tá / Níl.

C EACHT 5
1. An bhfuil tú ag scóráil / ag éalú / ag cur cor coise i nduine [ag baint tuisle as duine /
ag baint barrthuisle as duine] / ag sracadh [ag stracadh / ag stróiceadh] geansaí /
ag tarraingt cic [lasctha] ar an liathróid / ag ceannach geansaí peile [caide] nua [úr]?
Táim [Tá] / Nílim [Níl mé].
2. Ba mhaith liom / le …(ainm dalta) a [Ba bhreá liom / le …(ainm dalta) a / Bheadh dúil agam /
ag …(ainm dalta) ina] bheith in ann [ábalta] …(cluiche) a imirt mar go n-imríonn …(imreoir) é
/ mar gur cluiche iontach [cluiche millteanach maith / an-chluiche] é, etc.
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C EACHT 6
1. Caitear bróga peile ag imirt peile. / Caitear clogad ag imirt iománaíochta. /
Caitear scátaí ag scátáil. / Caitear culaith shnámha ag snámh. / Caitear seaicéad
tarrthála ag rámhaíocht [ag iomramh]. / Caitear geansaí rugbaí [rugair] ag imirt rugbaí
[rugair]. / Caitear buataisí marcaíochta ag marcaíocht capall. / Caitear lámhainní
[miotóga] dornálaíochta ag dornálaíocht. / Caitear …(feisteas) ag …(cineál spóirt).

C EACHT 7
1. Imrím / Imríonn …(ainm) ar fhoireann … / le club ….
Ní imrímse / Ní imríonn …(ainm) le haon fhoireann [le foireann ar bith] /
le haon chlub [le club ar bith].
2. Bíonn geansaithe / brístíní [brístí gairide] …(dathanna na foirne) orainn / orthu.
Tá / Níl suaitheantas againn / acu.
3. Déanann …(comhlacht) urraíocht orainn.
4. I mbliana / Anuraidh bhuamar [bhuaigh muid / bhain muid / ghnóthaigh muid] /
bhuaigh [bhain / ghnóthaigh] …(foireann / club) …(comórtas).
5. Táimid ag súil leis [Táimid dóchasach / Tá súil againn / Tá muid ag dréim leis] go mbuafaimid
[go mbuafaidh muid / go mbainfidh muid / go ngnóthóidh muid] corn … i mbliana /
an bhliain seo chugainn [an chéad bhliain eile].

C EACHT 8
1. Tá na héadaí [an t-éadach / an feisteas] atá ar …(ainm) / an rud a tharla [an rud a d’éirigh /
an rud a thit amach] do …(ainm) / an rud atá á dhéanamh ag …(ainm) an-bharrúil go deo
[an-ghreannmhar ar fad / iontach greannmhar].
Níl sé sin chomh barrúil [chomh greannmhar] le …. Tá sé seo i bhfad níos barrúla
[níos greannmhaire] ná é sin.
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C EACHT 9
1. Caithim geansaí, brístín [brístí gairide], clogad, stocaí agus bróga peile nuair a bhím
ag imirt iomána.
2. Níl an gléasadh [an t-éadach / an feisteas] ceart ar …(ainm). [Níl …(ainm) gléasta / feistithe /
cóirithe i gceart.] Níor cheart don mhúinteoir / do Mhamaí / do Dhaidí / do Mhamó /
do Dhaideo / don fhear [don bhfear] / don bhean [don mbean] …(ball éadaigh) a chaitheamh [a
bheith orthu] ag imirt cispheile. Ba cheart go mbeadh …(ball éadaigh) air / uirthi /
orthu. [Ba cheart dó / di / dóibh …(ball éadaigh) a bheith air / uirthi / orthu.]

C EACHT 10
1. Caith chugam / ar ais [thar n-ais] / anall anseo í. Beir uirthi [Faigh greim uirthi], a …(ainm).
Rug mé [Rugas / Bheir mé] / Níor rug mé [Níor rugas / Níor bheir mé] uirthi.
Ná caith chomh fada / chomh hard / chomh híseal sin í.
2. Cén fáth [Tuige / Cad ina thaobh] nár rug tú uirthi [ar lig tú uait í / gur scaoil tú uait í /
gur lig tú ar shiúl í]?
3. Is mise an t-asal!
4. Chaith …(ainm) an liathróid róchrua / róbhog / ró-ard / ró-íseal / rófhada, etc.
Bhíos-sa [Bhí mise] i m'asal dhá bhabhta [dhá uair] / …(uimhir) bhabhta […(uimhir)
(h)uair(e)].
Ní raibh mise [Ní rabhas-sa] i m'asal in aon chor [ar chor ar bith].
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AINM:

Eiseamláirí Rang a hAon
ÓCÁIDÍ S PE I S I ALTA 1 – A G B O G ADH TÍ

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

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

C EACHT 4
1. Tá mo theanga amuigh agam. [Tá mo theanga bheag amuigh leis an tart.]
2. Nílim [Níl mé] ábalta [in ann] teacht [a theacht] ar an … / ar mo …. [Níl mé ábalta an … /
mo … a fháil.]
3. Céard [Cad / Cad é] fútsa [fá dtaobh duitse], a …(ainm)? An bhfuil tú ábalta [in ann] teacht
[a theacht] air? [An bhfuil tú ábalta é a fháil?]
Nílim. [Níl mé.]

C EACHT 6
1. Tá … uaimse [de dhíth ormsa / ag teastáil uaimse]. An bhfuil sé agatsa, a …(ainm dalta)?
2. Tá (ambaiste [leoga / muise / mhuige]). Seo duit é.
Is (mór an) trua liom [Tá faitíos orm / Is oth liom] nach bhfuil.
3. Is agamsa / ag …(ainm dalta) is mó atá péirí!
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4. Tá (aon) p(h)éire amháin / dhá phéire / trí phéire agamsa / ag …(ainm dalta).
Níl ach …(uimhir) phéire (faighte) agamsa / ag …(ainm dalta).
5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun an chluiche:

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

AN S C O I L – AN N AÍ O N RA

C EACHT 1
1. Bíonn / Ní bhíonn [bréagáin / ríomhaire / Cúinne Baile [Coirnéal Baile] / clár dubh /
Cúinne na Leabhar [Coirnéal na Leabhar] / cóipleabhair] sa naíonra.
2. Bíonn leanaí [páistí / gasúir] an naíonra níos óige / níos lú ná leanaí [páistí / gasúir]
na scoile.
Bíonn leanaí [páistí / gasúir] na scoile níos sine / níos mó ná leanaí [páistí / gasúir]
an naíonra.
3. Bíonn boird [táblaí] / cathaoireacha an naíonra níos ísle / níos lú ná boird [táblaí] /
cathaoireacha na scoile.
4. Tosaíonn [Tosnaíonn] an naíonra / an scoil ag a [ar a] …(am).
5. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
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C EACHT 2
1. Téann [Cáit / mo dheartháir […(ainm) seo againne] / mo dheirfiúr […(ainm) seo againne] /
leanaí beaga [páistí beaga / gasúir bheaga]] go dtí [chuig] an naíonra gach aon [achan / gach uile /
chuile] lá.
2. Is / Ní maith [leis / léi / leo] é.
Níl a fhios agam [Ní fheadar / Cha bhfios domh / Ní fhéadfainn a rá (leat)] an maith [leis / léi /
leo] é.
3. Bíonn / Ní bhíonn [scoil / naíonra / ceol / peil / ealaín] againn [Dé Luain / Dé Máirt
/ Dé Céadaoin / Déardaoin / Dé hAoine / Dé Sathairn / Dé Domhnaigh
[ar an Luan, etc.]].
4. [Bíonn Cáit / Ní bhíonn Cáit / Bímid [Bíonn muid] / Ní bhímid [Ní bhíonn muid]]
ag imirt (cluichí) sa chlós [sa gclós] (ag) am sosa / (ag) am lóin.

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

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

C EACHT 6
1. Nuair a bhí tú [Nuair a bhís] beag an ndeachaigh tú [an deachaigh tú / ar chuais]
go dtí [chuig] an naíonra?
Chuaigh (mé) [Chuas]. / Ní dheachaigh (mé) [Cha deachaigh (mé) / Níor chuas].
2. Ar thaitin sé leat? [An raibh dúil agat ann?]
Thaitin / Níor thaitin. [Bhí / Ní raibh.]
3. Chuaigh / Ní dheachaigh [Níor chuaigh] …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) go dtí
[chuig] an naíonra nuair a bhí siad [nuair a bhíodar] beag.
4. Dúirt …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) gur thaitin / nár thaitin an naíonra leo.
[Dúirt …(ainm dalta) agus …(ainm dalta) go raibh / nach raibh dúil acu sa naíonra.]

ÓC ÁI DÍ S PE I S I ALTA 2 – A N ZÚ

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

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

C EACHT 4
1. Cé a sciob [a ghoid] [mo cheapaire / mo pheann luaidhe / mo rubar / mo bhosca lóin, etc]?
2. Ní mise a sciob [a ghoid] é.
Ná mise ach (an) oiread.
3. Is é Lug / …(ainm) a sciob [a ghoid] é. / Is í …(ainm) a sciob [a ghoid] é.
4. Is é, leis! [Is é, fosta! / Is é, muise!]
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C EACHT 5
1. An …(ainmhí) tú?
Is ea / Ní hea.
2. Tá / Níl a fhios agamsa / ag …(ainm dalta) cé (hé) thú féin!
3. Ní raibh a fhios ag aon duine [éinne / duine ar bith] cé (hé) thú féin.
4. Bhí an [chéad / dara / tríú / ceathrú / cúigiú] ceann [deacair [casta] / furasta
[fuirist / éasca / réidh]].

C EACHT 6
1. Chonaic siad [Chonaiceadar] / Chonaic mé [Chonac] an …(ainmhí) ar dtús [ar tús].
Ansin chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] an …(ainmhí) agus an …(ainmhí).
Ina dhiaidh sin chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] na …, an …, agus na ….
Ina dhiaidh sin arís chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] an … agus an ….
Ar deireadh thiar (thall) chonaic siad [chonaiceadar] / chonaic mé [chonac] na ….
2. Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú agus chonaic mé [chonac] …(ainmhí).
3. Chuaigh mé [Chuas] go dtí [chuig] an zú ach ní fhaca mé …(ainmhí).

C EACHT 7
1. Is …(ainmhí) é seo. D’fheicfeá [Chífeá / Tchífeá] sa zú é / í.
2. Téigh siar spás amháin / dhá spás / trí spás.
Téigh ar aghaidh spás amháin / dhá spás / trí spás.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun an chluiche:
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ÓC ÁIDÍ SPE I S I ALTA 3 – AN t SAM H AI N

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

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

C EACHT 4
1. Is fathach fíochmhar [scáfar] mise. Seachain tú féin [Coimhéad tú féin] nó sciobfaidh
mé [tógfaidh mé liom] thú!
2. D’éirigh libh éalú uaim. [Thug sibh na cosa libh. / Fuair sibh ar shiúl orm.]
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3. Tá tú i ngreim agam anois! [Tá beirthe ort! / Tá greim agam ort anois!]

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

CAIT HE AMH AI M S I RE 1 – DAI DÍ , AN CE O LT Ó I R

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

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

C EACHT 4
1. Dúirt …(ainm dalta) gur mhaith leis / léi a bheith in ann [a bheith ábalta ] an …(gléas ceoil)
a chasadh [a sheinm / a sheinnt / a bhualadh].
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2. Is / Ní cuimhin [cuimhneach] liomsa céard [cad / cad é] a dúirt …(ainm dalta).
3. Ní raibh mé [Ní rabhas] in ann [ábalta] …(ainm dalta) a chloisteáil [a aireachtáil / a chloisint].
Labhair …(ainm dalta) ró-íseal. Ní raibh sé / sí ag labhairt sách ard. [Níor labhair sé /
sí ard a dhóthain [ard go leor].]

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

ÓC ÁIDÍ S PE I S I ALTA 4 – A N N O L L AI G

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

C EACHT 5
1. Caithfidh mé … agus … a cheannach.
2. Níor éirigh liomsa ach …(uimhir) rud a bhí ar mo liosta a cheannach. Céard [Cad / Cad é]
fútsa [fá dtaobh duitse]? Cé mar [Conas / Cad é mar / Cén chaoi] a d’éirigh leatsa?
3. Ar éirigh leat [An rabhais ábalta] gach uile [chuile / gach aon / achan] rud (a bhí uait) a fháil?
D’éirigh / Níor éirigh. [Bhí / Ní raibh.]
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C EACHT 6
Le roghnú ag an múinteoir as an scéal de réir riachtanais na ndaltaí:

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

A N AI M S I R

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

C EACHT 3
1. Cén chaoi a bhfuil tú, a …(ainm)? [Conas atá tú, a …(ainm)? / Cad é mar atá tú, a …(ainm)?]
Go maith, go raibh maith agat [slán a bheas tú].
2. Cén chaoi a bhfuil [Conas atá (ag) / Cad é mar atá] an aimsir (anois)?
Go huafásach [Go hainnis / Go dona / Uafásach]. / Ag feabhsú [Ag éirí níos fearr / Ag dul i bhfeabhas]
de réir a chéile [diaidh ar ndiaidh]. / Níl sé ródhona [ró-olc] faoi láthair [i láthair na huaire].
3. Bíonn Mamaí / Daidí imníoch [trína chéile / suaite / buartha] nuair a bhím /
nuair nach mbím ….
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C EACHT 4
1. Tá sé contúirteach [dainséarach] a bheith ag … sa chlós [sa gclós] / ag geata na scoile nuair
a bhíonn gála [gaoth mhór / stoirm] ann.
2. Níl ciall ar bith [Níl aon chiall] aige / aici / acu / ag …(ainm). [Tá sé / sí / siad / …(ainm)
díchéillí / amaideach.]

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

C EACHT 6
1. Níl an aimsir atá againn inniu chomh fliuch / chomh gaofar leis an aimsir atá
(le feiceáil [le feiscint]) sa phictiúr [sa bpictiúr].
Tá an aimsir atá againn inniu an-chosúil [iontach cosúil / an-dealraitheach] / mar a chéile
[mar an gcéanna] leis an aimsir atá sa phictiúr [sa bpictiúr].
2. Is é Seán an chéad duine sa scuaine.
Is í Nuala an dara duine sa scuaine.
Is é Rónán an tríú duine sa scuaine.
Is í Orla an ceathrú duine [an duine deireanach].
3. Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an chéad duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an dara duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an tríú duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is í …(ainm) an ceathrú duine sa líne.
Mise / Tusa / Is é …(ainm) / Is …(ainm) an cúigiú duine [an duine deireanach] sa líne.

C EACHT 7
1. Bhí mise [Bhíos-sa] i mo shuí [éirithe] ag a [ar a] …(am) ar maidin.
2. Bhí mise [Bhíos-sa] i mo shuí [éirithe] roimh [roimis] …(ainm ball teaghlaigh) ar maidin.
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3. Bhí mise [Bhíos-sa] istigh sa rang roimh [roimis] …(ainm dalta).
4. Bhí mise [Bhíos-sa] amuigh sa chlós [sa gclós] / istigh sa líne roimh [roimis] …(ainm dalta).
5. Bhí mise [Bhíos-sa] amuigh sa chlós [sa gclós] / istigh sa líne romhatsa / romhaibhse.

C EACHT 8
1. D’fhan mé [D’fhanas] / D’fhanamar [D’fhan muid] istigh mar (gheall air) [toisc / (as) siocair]
go raibh an aimsir ródhona [go raibh an aimsir ró-olc / go raibh an aimsir go hainnis / go raibh
drochaimsir ann] / go raibh slaghdán orm / go ndúirt mo Mhamaí [mo Mham / mo Mhama]
liom fanacht istigh, etc.
2. Caithfidh mé [Tá orm] fanacht istigh mar (gheall air) [toisc / (as) siocair] go bhfuil
slaghdán orm / go bhfuil pian i mo bholg [i mo ghoile] / nach bhfuil aon chóta
[aon chasóg / cóta ar bith] agam, etc.
An bhféadfaidh mé [An dtig liom] fanacht istigh mar (gheall air) [toisc / (as) siocair]
go bhfuil slaghdán orm / go bhfuil pian i mo bholg [i mo ghoile] / nach bhfuil aon chóta
[aon chasóg / cóta ar bith] agam, etc?

C EACHT 9
1. An imreoidh tú liomsa inniu?
Imreoidh (mé), cinnte [siúráilte / ambaiste].
2. An [Cé acu] istigh nó amuigh a bhí tusa, a …(ainm), nuair a chanamar [nuair a chan muid /
nuair a cheol muid] ‘Inis dom, a chairde’?
Istigh / Amuigh.

C EACHT 10
Le roghnú ag an múinteoir as an sceitse de réir riachtanais na ndaltaí:
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ÓC ÁIDÍ S PE I S I ALTA 5 – N A S I ÓG A

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

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

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

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

C EACHT 6
1. Thángamar [Tháinig muid] ar dhá / ar thrí / ar cheithre / ar chúig fhocal.
2. Tá …(uimhir) fhocal / bhfocal a bhfuil an litir ‘é’ iontu aimsithe [faighte] ag mo ghrúpasa
/ ag grúpa …(ainm an chaptaein).
Níl ach …(uimhir) aimsithe [faighte] ag mo ghrúpasa.
3. Níor tháinig mo ghrúpasa / grúpa …(ainm an chaptaein) ach ar …(uimhir) fhocal.

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

C EACHT 9
1. Níl ach … ar an bhfiaclóir / ar Mháire / ar Mhamaí / faoin mbord [faoin tábla] /
faoin gcathaoir [faoin chathaoir].
2. Ba cheart go mbeadh dhá thrilseán ar Mháire / dhá bhróg ar an bhfiaclóir [ar an fhiaclóir]
/ ceithre chos [ceithre chois] faoin mbord [faoin tábla] / ceithre chos [ceithre chois] faoin
gcathaoir [faoin chathaoir] / dhá lámhainn [dhá mhiotóg] ar Mhamaí.
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C EACHT 10
1. Is féidir liom [Táim ábalta / Tá mé in ann / Thig liom] / Ní féidir liom [Nílim ábalta /
Níl mé in ann / Ní thig liom] [an focal seo / na focail seo [na focla seo]] a léamh.
2. Cé atá chun cinn? [Cé atá chun tosaigh?]..........................................................(tuiscint a léiriú)
Táimse [Tá mise] chun cinn [chun tosaigh] faoi láthair [san am i láthair / i láthair na huaire].
Is é …(ainm an pháirtí) / Is í …(ainm an pháirtí) atá chun cinn [chun tosaigh] faoi láthair
[san am i láthair / i láthair na huaire]. / Táimse [Tá mise] geall leis [i ngar a bheith / nach mór /
chóir a bheith / beagnach] críochnaithe.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun an chluiche:

SA B H AI L E – AN PÁI S T Í N

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

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

C EACHT 5
1. Bíonn Mamaí [Mama / Mam] / Daidí [Deaide / Daid] ar mire [le buile] nuair a …. / Bíonn
an ghoimh [an gumh] ar Mham [ar Mhama / ar Mhamaí] / ar Dhaid [ar Dheaide / ar Dhaidí]
nuair a ….
2. Beidh an múinteoir ar mire [le buile] má …(críochnaigh an abairt de réir rialacha an ranga / na
scoile). / Beidh an ghoimh [an gumh] ar an múinteoir má …(críochnaigh an abairt de réir rialacha
an ranga / na scoile).

C EACHT 6
1. Bíonn / Ní bhíonn [gligín / mála scoile / cliabhán / leaba / gobán / rothar] agamsa /
ag an bpáistín [ag an leainbhín / ag an bhabaí].
2. Tharraing …(ainm dalta) pictiúr de … agus de ….

C EACHT 7
1. I gcliabhán / I leaba Mhamaí / I bpram.
2. Codlaíonn / Ní chodlaíonn.

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

SIOPADÓ I RE AC H T – A N GRU AG AI RE

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

C EACHT 3
1. Feicim [Chím / Tchím] [cailín [girseach / gearrchaile] / buachaill [gasúr]] a bhfuil gruaig
[chatach [chasta] / dhíreach [shleamhain shlíoctha] / fhada / ghearr / rua / dhonn / dhubh
/ fhionn] [uirthi / air].
2. A …(ainm dalta), caithfidh tú seasamh le mo thaobhsa [ag mo thaobhsa / in aice liomsa /
taobh liomsa].
3. Tá duine / beirt / triúr / ceathrar / …(uimhir phearsanta) i mo ghrúpasa.
4. An ormsa [An fúmsa / An fá dtaobh domhsa] atá tú ag caint? An ar [An faoi] …(ainm dalta)
atá tú ag caint?
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C EACHT 4
1. An raibh do chuidse gruaige [do ghruaigse / do chuid gruaigese] fada nuair a bhí tú [nuair a bhís]
beag, a …(ainm)?
Bhí / Ní raibh.
2. Cén dath a bhí ar do chuid gruaige [Cén dath gruaige a bhí ort] nuair a bhí tú [nuair a bhís]
beag?
(Dath) fionn / (Dath) rua / (Dath) donn / (Dath) dubh.
3. Déarfainn gurb é / gurb í …(ainm dalta) atá ann. An tú [An tusa] (atá ann), a …(ainm an dalta)?
Is mé. / Ní mé.

C EACHT 6
1. An ligfidh tú [trasna na habhann / amach] mé / sinn [muid]?
Ligfidh mé [Ligfead] trasna aon duine a bhfuil [aon duine le] …(dath gruaige / stíl ghruaige) air. /
Ligfidh (mé) [Ligfead]. / Ní ligfidh (mé) [Ní Ligfead].
2. Ní ligfidh …(ainm dalta / ainmneacha daltaí) dom imirt [spraoi / súgradh / cuideachta a dhéanamh]
leis / léi / leo.

C EACHT 7
1. Theastódh … go géar [go dóite] uaim / uait / uaidh / uaithi. [Bheadh … de dhíth orm / ort /
air / uirthi go géar.]
2. Tá mo … millte [loite / loitithe] agam.
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MÉ F É I N – A N D O CH T Ú I R

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

C EACHT 3
1. Táim [Tá mé] ag aireachtáil [ag brath / ag braistint / ag mothú] go dona [tinn / breoite / go hainnis
/ uafásach / go holc]. [Tá mé iontach tinn.] / Nílim [Níl mé] ag aireachtáil [ag brath / ag braistint /
ag mothú] go maith. [Nílim ar fónamh.]
2. Is gearr [Is gairid / Ní fada / Ní bheidh sé i bhfad] go dtí go mbeidh biseach ort [go mbeidh feabhas
ort / go mbeidh tú (tagtha) chugat féin arís / go rachaidh tú i bhfeabhas / go raghaidh tú i bhfeabhas /
go mbeidh tú ar do sheanléim arís].

C EACHT 4
1. Ghortaigh sé / sí a g(h)lúin / a c(h)os [a c(h)ois] / a lámh [a láimh] / a rúitín [a (h)alt] /
cúl a c(h)inn / a g(h)ualainn / a (h)ordóg /a (h)uillinn / a d(h)roim.
2. Cad [Cad é / Céard] a tharla duit [a thit amach / a d’imigh ort / a d’éirigh duit]?

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

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

CAIT HE AMH AI M S I RE 2 – I M E AC H T S P ÓI RT

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

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

C EACHT 4
1. Caith chugamsa í.
2. Beir [Faigh greim] uirthi / ar an liathróid [ar an gcaid].
3. Tarraing cic uirthi. [Tabhair cic di.] / Buail í.
4. Coinnigh ort [Lean ort / Tabhair leat í / Coinnigh ag gabháil]!
5. Maith thú / Maith sibh [Ardfhear / Maith an fear / Maith an bhean / Mo sheasamh ort / Mo ghraidhin
go deo thú / Mo dhá ghraidhin thú]!
6. Coinnigh [Coimeád / Fan] leis / léi. [Coinnigh an chois aige / aici.]

A N T E I L I FÍ S

C EACHT 1
1. Níl cuma ná caoi ar an gclár sin / air sin. [Níl cuma ná dealramh ar an gclár sin / air sin. /
Níl tús ná deireadh leis an chlár sin / leis sin.]
2. Is clár iontach [clár ar dóigh] é (sin).
3. Ní fhaca (mé) an clár sin / é sin riamh cheana [riamh roimhe / riamh roimis sin].
4. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí:
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C EACHT 3
1. Dia daoibh ar maidin. [Bail ó Dhia oraibh. / Mora daoibh ar maidin.] Is mise …(ainm dalta).
Agus is mise …(ainm dalta eile).
Seo é nuacht an lae ó Rang a hAon i …(ainm na scoile).
2. Agus sin a bhfuil de nuacht againn inniu ó Rang a hAon i …(ainm na scoile).

É ADAÍ

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

C EACHT 3
1. Níl ach (aon) c(h)uarán amháin aici. / Níl ach (aon) lámhainn [m(h)iotóg] amháin
uirthi. / Níl ach (aon) b(h)róg peile [b(h)róg caide] amháin air.

C EACHT 4
1. Cár cheannaigh tú [Cár cheannaís] an …(ball éadaigh) sin?
2. Go maire tú agus go gcaithe tú é / í! [Go mairir is go gcaithir é / í.]
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Dánta agus Amhráin Rang a hAon
(Nóta: Tá na dánta agus na hamhráin seo ar fad le fáil ar dhlúthdhiosca Rang a hAon.)

D ÁNTA

1. AN

DÁN TA

DTIOCFAIDH TÚ LIOM?

3. SÍOFRA SIÓG

An dtiocfaidh tú liom go dtí an zú?
Cífidh tú dobhareach is cangarú,
Camall le cruit air,
Is crogall mór,
Is séabra le stríocaí
Bána is dubha*.

Síofra Sióg ag eitilt thuas sa spéir,
Tháinig sí chugam ’s mé sa leaba aréir.
Bhí a fhios aici
Go raibh mé ag fanacht léi,
Ó chaill mé fiacail
Tráthnóna inné.

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

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

(* Fuaimnítear ‘dubha’ mar ‘dú’
sa dán seo.)

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

4. MO DHEIRFIÚIRÍN BHEAG
Tá deirfiúirín bheag agam,
Sa chliabhán ina luí.
Ní chorraíonn sí ar chor ar bith,
Go dtagann lár na hoích’.
Ansin bíonn sí ag scréachaíl,
Ag caoineadh ’s ag geonaíl.
Cuirim mo chloigeann faoi na héadaí,
Is ansin ní chloisim í!
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5. AR MAIDIN

AM H RÁI N

‘Cad é a tharla duit, a Chití?’
A d’fhiafraigh Mamaí di ar maidin.
‘Ghortaigh mé mo chos,’ ar sí,
‘Is ní bheidh mé ’gabháil ar scoil.’

6. CAD É ATÁ ISTIGH SA VEAIN?
(Fonn: An bhfaca tú mo Shéamaisín?)

‘Cad é a tharla duit, a Chití?’
A d’fhiafraigh Daidí di ar maidin.
‘Ghortaigh mé mo lámh,’ ar sí,
‘Is ní bheidh mé ’gabháil ar scoil.’

Curfá:
Cad é atá istigh sa veain,
Istigh sa veain, istigh sa veain?
Cad é atá istigh sa veain
’gus é ’gabháil síos an bóthar?
(Can roimh gach véarsa)

‘Cad é a tharla duit, a Chití?’
A d’fhiafraigh Pól di ar maidin.
‘Ghortaigh mé mo ghlúin,’ ar sí,
‘Is ní bheidh mé ’gabháil ar scoil.’

Teileafón is bosca lóin,
Cliabhán deas don bhabaí,
Cúpla clog, bréagán bog
’gus mála scoile Róisín.

Ghortaigh tú do chos.
Ghortaigh tú do ghlúin.
Ghortaigh tú do lámh,
Is beidh tú ’gabháil ar scoil!

Planda glas, pictiúr deas,
Slipéirí is pitseámaí, ó,
Cóta bán le pócaí lán,
’gus steiteascóp le Mamaí.
Teilifís is dlúthdhioscaí, ó,
Ríomhaire ’gus hataí,
Cathaoir, stól, bosca ceoil,
’gus bróga peile Dhaidí!
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7. TÉANN CÁIT GO DTÍ AN NAÍONRA
(Fonn: She’ll be coming round the mountain)

9. SA ZÚ
(Fonn: Head, shoulders, knees and toes)

Téann
Téann
Téann
Téann
Téann

Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Leon, tíogar,
Nathair, béar, nathair, béar.
Moncaí, rón,
Sioráf is eilifint.
Chífeá iad go léir sa zú,
Ó, sa zú.

Cáit
Cáit
Cáit
Cáit
Cáit

go
go
go
go
go

dtí
dtí
dtí
dtí
dtí

an
an
an
an
an

naíonra gach aon lá.
naíonra gach aon lá.
naíonra.
naíonra.
naíonra gach aon lá.

Curfá:
Yipí aighe-aighe-yipí, is maith léi é,
Yipí aighe-aighe-yipí, is maith léi é,
Yipí aighe-aighe-yipí, yipí-aigheaighe-yipí,
Yipí aighe-aighe-yipí, is maith léi é.
(Can i ndiaidh gach véarsa)

10. AN FATHACH FÍOCHMHAR
(Fonn: I’ll tell me ma)
Fathach fíochmhar ’s fuadar faoi,
Níl sé ’teacht le bheith ag spraoi.
Súile dearga, fiacla géara,
Béarfaidh sé ortsa, cinnte béarfaidh.

Bíonn sí ’g imirt leis na bréagáin
sa naíonra.
Bíonn sí ’g imirt leis na bréagáin
sa naíonra.
Bíonn sí ’g imirt leis na bréagáin,
’g imirt leis na bréagáin,
Ag imirt leis na bréagáin sa naíonra.

Fí fó fum,
A deireann sé.
Tá páiste uaim,
I gcomhair an tae.
Fí fó fum,
Tá fuadar faoi.
Béarfaidh sé ort,
A haon, dó, trí.

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

12. NA DROICHID ARDA
(Fonn: In and out, the dusty bluebells)

Tar, a dúirt siad liom, pa-ru-pa-pum-pum,
Go bhfeicir Rí óg nua,
pa-ru-pa-pum-pum,
Chun bronntanas thar barr,
pa-ru-pa-pum-pum,
A chur os comhair an Rí,
pa-ru-pa-pum-pum,
Ru-pa-pum-pum, ru-pa-pum-pum,
Ómós a thabhairt do Dhia,
pa-ru-pa-pum-pum,
Sin a bhfuil uaim.

Seo í …(ainm)
Seo í …(ainm)
Seo í …(ainm)
Ag imirt lena

lena cairde,
lena cairde,
lena cairde,
cairde.

An bhfuil *sí istigh nó an bhfuil sí
amuigh?
An bhfuil *sí istigh nó an bhfuil sí
amuigh?
An bhfuil *sí istigh nó an bhfuil sí
amuigh?
Inis dom, a chairde.

A Íosa, ’Rí na nDúl, pa-ru-pa-pum-pum,
Is buachaill bocht mé, pa-ru-pa-pum-pum,
Níl féirín agam Duit, pa-ru-pa-pum-pum,
Ná rud le bronnadh Ort,
pa-ru-pa-pum-pum,
Ru-pa-pum-pum, ru-pa-pum-pum,
Ach seinnfead séis Duit,
pa-ru-pa-pum-pum,
Ar an drum.

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

Bhí Muire sásta liom, pa-ru-pa-pum-pum,
An bhó ’s an t-asal leis,
pa-ru-pa-pum-pum,
Sheinneas mo dhruma Dó,
pa-ru-pa-pum-pum,
B’shin é mo dhícheall Dó,
pa-ru-pa-pum-pum,
Ru-pa-pum-pum, ru-pa-pum-pum,
Do dhein gealgháire liom,
pa-ru-pa-pum-pum,
Mise ’s an drum.
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13. AN LEANBH NUA
Curfá:
Fuair mo mhamaísa leanbh beag nua,
Leanbh beag nua, leanbh beag nua.
Fuair mo mhamaísa leanbh beag nua,
An leanbh is deise in Éirinn.
(Can roimh gach véarsa)
Luífidh an leanbh ’na chodladh go sámh,
’na chodladh go sámh, ’na chodladh
go sámh.
Luífidh an leanbh ’na chodladh go sámh,
’na chliabhán go bog is go séimh caoin.
Seoithín, a leanbh, ó oíche go lá,
Ó oíche go lá, ó oíche go lá.
Seoithín, a leanbh, ó oíche go lá,
’gus sonas is aoibhneas id’ shaol duit.

14. SEACHAIN AN CROGALL!
(Fonn: Skip to my Lou)
Tá crogall san uisce,
Nach gránna é!
Itheann sé páistí,
Le haghaidh an tae.
Dia duit, a chrogaill,
Ná maraigh mé!
An ligfidh tú trasna na habhann mé?
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