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Leabhar Oibre

Stair – Rang 6
• Céard is deachtóireacht ann?
• Cathain a reáchtáladh na chéad Chluichí Oilimpeacha?• Cé a shínigh Forógra na Poblachta?• Cérbh é Tom Crean?

Tá freagraí na gceisteanna sin, agus mórán ceisteanna staire eile, le fáil 
sa leabhar seo agus sna sleamhnáin a ghabhann leis.Pléitear 19 dtéama staire sa leabhar oibre cuimsitheach seo do Rang 6, 

agus iad uile bunaithe ar an gcuraclam OSIE – Stair. Úsáidtear an leabhar 
seo i gcomhar le sraitheanna sleamhnán ar líne a ullmhaíodh go speisialta 
don tsraith Féach Thart – Stair.
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Florence Gavin

Foclóir matamaitice le haghaidh  

na mbunscoileanna agus é leagtha  

amach ar bhealach an-tarraingteach  

agus raidhse léaráidí ann. 

Mínítear na coincheapa agus  

téarmaí ar shlí intuigthe shoiléir. 

Áis iontach do mhúinteoirí agus daltaí araon.
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www.angum.ie

angum@forasnagaeilge.ie

01 639 8448 / 01 639 8427

Lean sinn:

 @AnGumFnaG  @AnGumFnaG

 @angumfnag  www.youtube.com

Tabhair cuairt ar an micreashuíomh 
www.angum.ie mar a bhfuil fáil ar na 
háiseanna ar líne ag An Gúm.
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OSCE: Áiseanna Curaclaim
Féach Thart! 1
Rang 6 2
Rang 5 3
Rang 4 4
Na Naíonáin – Rang 3 5

OSCE: Ábhair Thacaíochta
Comhshaol 6
An Eolaíocht 7
An Tíreolaíocht 8–9

An Mhatamaitic
Póstaeir 10–11
Mata le Chéile / Mata go Deo 12–13
Bunfhoclóir Matamaitice / Táblaí Mata 14

An Ghaeilge
Séideán Sí 15–17
Ábhar Léitheoireachta 18–19
Ábhar Tacaíochta do Thuismitheoirí 20
Póstaeir 21

Oideachas Ealaíon / Áiseanna ar líne
Drámaí 22

Sa bhróisiúr seo tá mórán áiseanna don oide agus don dalta i gcomhair 
an churaclaim bhunscoile, idir áiseanna ar líne agus áiseanna clóite. 
Féach Thart, Mata go Deo!, Líon an Dúlra agus Séideán Sí – tá curtha 
leis na háiseanna sna sraitheanna sin le tamall anuas agus cur síos 
orthu siúd agus a thuilleadh nach iad ar fáil anseo.

Sa chlár thíos tá a bhfuil d’áiseanna sa bhróisiúr seo rangaithe 
de réir mhór-réimsí an churaclaim bhunscoile.

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/
https://www.facebook.com/AnGumFnaG/
https://twitter.com/angumfnag
https://www.instagram.com/angumfnag/
https://www.youtube.com/channel/UCQeZx5j6UVuxrcepdAB8f2Q
https://www.youtube.com/channel/UCQeZx5j6UVuxrcepdAB8f2Q
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Féach Thart!
Is éard atá sa tsraith Féach Thart réimse 

áiseanna, idir áiseanna ar líne agus 
áiseanna clóite chun freastal  

ar an gcuraclam OSCE

www.angum.ie

sraith sleamhnán agus leabhar oibre do gach ábhar sna ranganna éagsúla

STAIR EOLAÍOCHT TÍREOLAÍOCHT
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https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/


Scéim bliana le haghaidh Rang 6 atá sa phacáiste Féach Thart: Stair 
agus Féach Thart: Tíreolaíocht (Fómhar 2020 a bheidh fáil ar chuid 
na Tíreolaíochta den chúrsa). Cuirtear 19 dtéama i láthair na ndaltaí, 
iad uile bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an churaclaim OSCE. Is 
le sraitheanna sleamhnán Powerpoint a chuirtear na téamaí i láthair 
agus tá fáil orthu saor in aisce ar www.angum.ie

Tá leabhar oibre ag gabháil le gach scéim chomh maith. Bunaithe ar 
ábhar na sleamhnán atá na ceisteanna agus cleachtaí sa leabhar sin. 
Tá sé ar fáil ó shiopaí leabhar.

19 sleamhnán
le híoslódáil ó
www.angum.ie

Leabhar Oibre

2

OSCE: ÁISEANNA CURACLAIM

Stair agus Tíreolaíocht

ISBN 9781857919448
€6.50

RANG

6
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Sleamhnáin ar fáil ar www.angum.ie
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www.angum.ie

Rang 4

Rang 6

Stair Tireo-
laiocht

Eolaiocht

RANG 6RANG 6

9 781857 919448

ISBN 978-1-85791-944-8

Leabhar OibreStair – Rang 6
• Céard is deachtóireacht ann?

• Cathain a reáchtáladh na chéad Chluichí Oilimpeacha?

• Cé a shínigh Forógra na Poblachta?

• Cérbh é Tom Crean?

Tá freagraí na gceisteanna sin, agus mórán ceisteanna staire eile, le fáil 

sa leabhar seo agus sna sleamhnáin a ghabhann leis.

Pléitear 19 dtéama staire sa leabhar oibre cuimsitheach seo do Rang 6, 

agus iad uile bunaithe ar an gcuraclam OSIE – Stair. Úsáidtear an leabhar 

seo i gcomhar le sraitheanna sleamhnán ar líne a ullmhaíodh go speisialta 

don tsraith Féach Thart – Stair.

Stair
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https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-6/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-6/


OSCE: ÁISEANNA CURACLAIM

Eolaíocht, Stair agus Tíreolaíocht

RANG

5
1

19 sleamhnán
le híoslódáil ó
www.angum.ie

Leabhar Oibre

3

Scéim bliana le haghaidh Rang 5 atá sna pacáistí Féach Thart: Eolaíocht, 
Stair agus Tíreolaíocht. I gcás gach ábhair cuirtear 19 dtéama i láthair na 
ndaltaí, iad uile bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an churaclaim OSCE. 
Is le sraitheanna sleamhnán Powerpoint a chuirtear na téamaí i láthair 
agus tá fáil orthu saor in aisce ar www.angum.ie

Tá leabhar oibre ag gabháil le gach scéim chomh maith. 
Bunaithe ar ábhar na sleamhnán atá na ceisteanna agus 
cleachtaí sna leabhair sin. Tá siad ar fáil ó shiopaí leabhar.

Sleamhnáin ar fáil ar www.angum.ie

Sleamhnáin ar

www.angum.ieRANG 5RANG 5

Máire Ní Ghallchobhair

Leabhar OibreStair – Rang 5
• Céard is sibhialtacht ann?

• Cathain a tháinig na Lochlannaigh go hÉirinn?

• Cé a cheap an chéad teileafón?

• Cérbh é Wolfe Tone?

Tá freagraí na gceisteanna sin, agus mórán ceisteanna staire eile, le fáil
sa leabhar seo agus sna sleamhnáin a ghabhann leis.

Pléitear 19 dtéama staire sa leabhar oibre cuimsitheach seo do Rang 5,
agus iad uile bunaithe ar an gcuraclam OSIE – Stair. Úsáidtear an leabhar
seo i gcomhar le sraitheanna sleamhnán ar líne a ullmhaíodh go
speisialta don tsraith Féach Thart – Stair.

Sleamhnáin ar fáil ar www.gaeilge.ie/angum

Sleamhnáin ar

www.gaeilge.ie/angum

Feach Thart Stair Cover_Layout 1  27/07/2015  14:53  Page 1

RANG 5RANG 5

9 781857 919257

ISBN 978-1-85791-925-7

Leabhar OibreTíreolaíocht – Rang 5
• Céard is bolcán ann?

• Cén áit a bhfuil an sliabh is airde in Éirinn?

• Cén fáth a bhfuil na séasúir againn?

• Cad as a dtagann an ghaoth?

Tá freagraí na gceisteanna sin, agus mórán ceisteanna tíreolaíochta eile,  
le fáil sa leabhar seo agus in ábhar an mhúinteora a ghabhann leis.

Pléitear 19 dtéama tíreolaíochta sa leabhar oibre cuimsitheach seo do Rang 5, 
agus iad uile bunaithe ar an gcuraclam OSIE – Tíreolaíocht. Úsáidtear an 
leabhar seo i gcomhar le sraitheanna sleamhnán ar líne a ullmhaíodh go 
speisialta don tsraith Féach Thart – Tíreolaíocht.

Tíreolaíocht

Máire Ní Ghallchobhair

Féach Thart Rang 5: Tíreolaíocht 
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RANG 5RANG 5

Máire Ní Ghallchobhair

Leabhar OibreStair – Rang 5
• Céard is sibhialtacht ann?

• Cathain a tháinig na Lochlannaigh go hÉirinn?

• Cé a cheap an chéad teileafón?

• Cérbh é Wolfe Tone?

Tá freagraí na gceisteanna sin, agus mórán ceisteanna staire eile, le fáil
sa leabhar seo agus sna sleamhnáin a ghabhann leis.

Pléitear 19 dtéama staire sa leabhar oibre cuimsitheach seo do Rang 5,
agus iad uile bunaithe ar an gcuraclam OSIE – Stair. Úsáidtear an leabhar
seo i gcomhar le sraitheanna sleamhnán ar líne a ullmhaíodh go
speisialta don tsraith Féach Thart – Stair.

Sleamhnáin ar fáil ar www.angum.ie

Sleamhnáin ar

www.angum.ie

Feach Thart Stair Cover.qxp_Layout 1  05/04/2018  14:58  Page 1

ISBN 9781857919288
€6.50

ISBN 9781857918915
€6.50

ISBN 9781857919257
€6.50

Sleamhnáin ar fáil ar www.angum.ie

Sleamhnáin ar

www.angum.ieRANG 5RANG 5

Máire Ní Ghallchobhair

Leabhar OibreStair – Rang 5
• Céard is sibhialtacht ann?

• Cathain a tháinig na Lochlannaigh go hÉirinn?

• Cé a cheap an chéad teileafón?

• Cérbh é Wolfe Tone?

Tá freagraí na gceisteanna sin, agus mórán ceisteanna staire eile, le fáil
sa leabhar seo agus sna sleamhnáin a ghabhann leis.

Pléitear 19 dtéama staire sa leabhar oibre cuimsitheach seo do Rang 5,
agus iad uile bunaithe ar an gcuraclam OSIE – Stair. Úsáidtear an leabhar
seo i gcomhar le sraitheanna sleamhnán ar líne a ullmhaíodh go
speisialta don tsraith Féach Thart – Stair.

Sleamhnáin ar fáil ar www.gaeilge.ie/angum

Sleamhnáin ar

www.gaeilge.ie/angum

Feach Thart Stair Cover_Layout 1  27/07/2015  14:53  Page 1

RANG 5RANG 5

Leabhar OibreEolaíocht – Rang 5
• Céard is veirteabrach ann?

• Cé acu is tapúla: fuaim nó solas?

• Cén fáth a dteastaíonn solas ó phlandaí?

• Cén dóigh a ndéantar bogha báistí?

Tá freagraí na gceisteanna sin, agus mórán ceisteanna eolaíochta eile,  
le fáil sa leabhar seo agus sna sleamhnáin a ghabhann leis.

Pléitear 19 dtéama eolaíochta sa leabhar oibre cuimsitheach seo  
do Rang 5, agus iad uile bunaithe ar an gcuraclam OSIE – Eolaíocht. 
Úsáidtear an leabhar seo i gcomhar le sraitheanna sleamhnán ar líne  
a ullmhaíodh go speisialta don tsraith Féach Thart – Eolaíocht.

Eolaíocht

Máire Ní Ghallchobhair
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https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-5/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-5/


ISBN 9781857915631 
€6.50

ISBN 9781857918274
€6.50

ISBN 9781857918267
€6.50

Scéim bliana le haghaidh Rang 4 atá sna pacáistí Féach Thart: Eolaíocht, 
Stair agus Tíreolaíocht. I gcás gach ábhair cuirtear 19 dtéama i láthair na 
ndaltaí, iad uile bunaithe ar cheann de shnáithaonaid an churaclaim OSCE. 
Is le sraitheanna sleamhnán Powerpoint a chuirtear na téamaí i láthair 
agus tá fáil orthu saor in aisce ar www.angum.ie 

Tá leabhar oibre ag gabháil le gach scéim chomh maith. 
Bunaithe ar ábhar na sleamhnán atá na ceisteanna agus 
cleachtaí sna leabhair sin. Tá siad ar fáil ó shiopaí leabhar.

19 sleamhnán
le híoslódáil ó
www.angum.ie
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OSCE: ÁISEANNA CURACLAIM

Eolaíocht, Stair agus Tíreolaíocht

RANG

4
1

Leabhar Oibre

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-4/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-4/


OSCE: ÁISEANNA CURACLAIM

Leabhar an Dalta

NAÍONÁIN 
– RANG

3
1

5

Sraith leabhar do dhaltaí i ranganna na Naíonán suas go Rang 3 atá 
leagtha amach ar an leathanach seo. Murab ionann agus leabhar an 
dalta do Rang 4–6 níl sraith sleamhnán ag gabháil leis na leabhair 
seo. Is é is aidhm leo spéis sa saol thart orthu a chothú sna páistí 
scoile. Téacs simplí iontu mar aon le pictiúir dheasa, neart ceisteanna, 
crosfhocail, focalchuardaigh agus go leor cleachtaí eile ag gabháil le 
gach caibidil. Gabhann leabhar múinteora le leabhar na Naíonán Beag 
agus na Naíonán Mór amháin.

€4.50 an leabhar

NAÍONÁIN SINSIR
Féach Thart! 2
ISBN 9781857912524

RANG 1
Féach Thart! 3
ISBN 9781857912777

Ábhar samplach

RANG 2
Féach Thart! 4
ISBN 9781857912821

NAÍONÁIN SÓISIR
Féach Thart! 1
ISBN 9781857912234

RANG 3
Féach Thart! 5
ISBN 9781857914726

NAÍONÁIN SÓISIR
Leabhar an Mhúinteora
Ar fáil saor in aisce ó An Gúm

NAÍONÁIN SINSIR
Leabhar an Mhúinteora
Ar fáil saor in aisce ó An Gúm



Líon an Dúlra
Nuachtlitir leictreonach spreagúil í seo faoin dúlra agus faoi chúrsaí 
timpeallachta. Leagan Gaeilge atá ann den fhoilseachán Nature’s Web 
a fhoilsíonn Stáisiún Mara Inis Arcáin. Tá míreanna spéisiúla ann faoin 
saol mórthimpeall orainn mar aon le cuardaigh focal, oidis etc. Foilsítear 
eagrán uair in aghaidh an tséasúir. Tá an t-ábhar ann ag teacht lena 
bhfuil leagtha síos i gCuraclam na Bunscoile.
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OSCE: ÁBHAIR THACAÍOCHTA

Comhshaol

RANG

4+
2

An Goraille
Sa leabhar gleoite seo 
caitear súil ghrinn an 
ghrianghrafadóra ar ghoraille 
sléibhe ón uair a thagann 
sí ar an saol go mbíonn sí 
ina goraille lánfhásta agus í 
sé bliana d’aois. Taobh leis 
na grianghraif áille déantar 
cur síos ar shaol na ngoraillí 
— cúrsaí teaghlaigh agus 
bia, mar a thógtar iad agus mar a dhéanann siad 

cumarsáid le chéile. Áis iontach é an leabhar seo 
sa bhaile agus sa seomra ranga araon!

ISBN 9781857910841 €6.50

An Athchúrsáil
Áis an-luachmhar 
traschuraclaim sa seomra 
ranga. Seans gurb iad ár 
gcuidne páistí an chéad ghlúin 
a fheicfidh gorta forleathan, 
ganntanas fuinnimh, tuilte 
cósta agus stoirmeacha ar 
scála nach bhfaca an cine 
daonna riamh roimhe. An 
dúshlán atá rompu ná tosú 
ag cealú an dochair a chruthaigh an dream 
a chuaigh rompu. Is é an aidhm atá leis an 
leabhar seo ná tuiscint dá leithéid a chur ar fáil.

ISBN 9781857918052 €8.50

Líon an Dúlra  Earrach 2020  www.naturesweb.ie
5© Stáisiún Mara Inis Arcáin agus a chuid ceadúnóirí. Gach ceart ar cosaint.

An Foghlaí Bréige
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Planda is ea an fheamainn, níl ann ach go 

bhfásann sí san fharraige nó ar an gcladach1. 

Dála plandaí eile, baineann an fheamainn 

úsáid as fuinneamh na gréine chun fíocháin 

plandaí2 a ghiniúint3 as ceimicéain, sa timpeallacht4. Sin é 

mar a bhíonn plandaí ag fás agus ag atáirgeadh5. 

Nuair nach ndéantar scagadh ar bith air6, bíonn seacht 

ndath an speictrim7 i solas bán na gréine8. Is iad na 

dathanna a fheiceann tú sa bhogha báistí atá i gceist: 

dearg, oráiste, buí, gorm, glas, indeagó9 agus vialait10. Ach 

feidhmíonn an sáile11 mar a bheadh scagaire12 ann agus 

scagann sé an solas dearg, oráiste agus buí amach as an 

solas bán. Mar sin, má ghlactar grianghraf faoin uisce gan 

splanc shaorga13 a úsáid, ní bhíonn le feiceáil ach dathanna 

gorma agus glasa. 

Tá an fheamainn tar éis í féin a chur in oiriúint don 

timpeallacht in a bhfásann sí14 sa tslí is go bhfuil sí ábalta 

solas glas agus solas gorm a ionsú15. Chuige sin, bíonn 

Cén dath a bhíonn ar an bhfeamainn?
dathanna ar leith ar an bhfeamainn i.e. donn 

agus dearg. Is fearr a ionsúnn na dathanna sin 

solas glas agus solas gorm. 

Dá dhoimhne a fhásann an fheamainn san 

fharraige is ea is treise16 an dath dearg a bhíonn uirthi16. 

An bealach is fearr chun é sin a fheiceáil ná dul ag siúl ar 

an gcladach nuair a bhíonn trá rabharta17 ann. Ar bharr an 

chladaigh bíonn dath glas ar an bhfeamainn, díreach mar 

a bhíonn ar na plandaí talún. Tá sé sin amhlaidh de bharr 

nach mbíonn ar an bhfeamainn sin ar bharr an chladaigh í 

féin a chur in oiriúint don solas faoin sáile. Ach de réir mar 

a théann tú síos an cladach i dtreo na farraige feicfidh tú go 

n-athraíonn dath na feamainne ó ghlas go donn go dearg. 

In íochtar an chladaigh ar fad18 bíonn dath dearg ar an 

bhfeamainn. 

Is minic a bhíonn na carraigeacha ar an gcladach 

an-sleamhain. Bí cúramach má théann tú ag siúl orthu agus 

bí cinnte go bhfuil duine fásta i do theannta.

Conas iasc a tharraingt

Tarraing an 
liopa íochtair.

Tarraing an 
liopa uachtair.

Tarraing ímlíne 
an choirp.

Cuir súil agus 
geolbhaigh 

isteach. 

Cuir na heití agus an 
t-eireaball isteach.

3

4 5

1 2

Le John Joyce

Le híoslódáil ó
www.angum.ie

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/lion-an-dulra/


OSCE: ÁBHAIR THACAÍOCHTA

An Eolaíocht

RANG

4+
2

7

An gCacann Beacha?

Cén fáth a mbím ag Broimneach?
Is grúpa cairde iad an Seisear Salach atá ina gcónaí i 
ndumpa na cathrach. Chuirfeadh sé iontas ort a oiread 
agus is féidir a fhoghlaim faoin eolaíocht agus tú sa 
dumpa! Sna heachtraí a gcastar orthu ann faigheann 
siad amach mar gheall ar na difrochtaí idir rudaí beo 
agus rudaí neamhbheo chomh maith le heolas a chur 
ar an gcóras díleá.

Fuinneamh is Fáilte

Cuán Clúmhach
Dhá leabhar eolais i bhfoirm úrscéalta 
grafacha. Cuán agus eachtrán a 
threoraíonn páistí agus iad ag foghlaim 
faoi na coincheapa eolaíochta, 
Fuinneamh agus Scéal an Damhna. 
Bainfidh daltaí taitneamh as an gcur i 
láthair nuálach.

€5.50 an ceann

ISBN 9781857918304

ISBN 9781857918335

ISBN 9781857919196
Bog €5

ISBN 9781857919202
Bog €5
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OSCE: ÁBHAIR THACAÍOCHTA

An Tíreolaíocht

RANG

1+
2

Puzail Míreanna Mearaí 
285 mm x 365 mm

Trí cinn de phuzail Míreanna Mearaí a bheidh ina n-áis foghlama 
agus spraoi araon ag páistí bunscoile.

€6.50 an puzal

NA LOCHLANNAIGH
ISBN 9781857917178

AN EORAIP
ISBN 9781857917154

Éire: Léarscáil Bhalla
600 mm x 840 mm

Léarscáil iomlán daite le 
crochadh sa seomra ranga. 
Dhá thaobh atá uirthi ag léiriú 
na ngnéithe riaracháin agus na 
ngnéithe fisiceacha den tír agus 
iad rianaithe go soiléir.

ISBN 9781857914467 €5.50

ÉIRE
ISBN 9781857917161



OSCE: ÁBHAIR THACAÍOCHTA

An Tíreolaíocht

RANG

4+
2

9

Atlas Bunscoile
Atlas bunscoile atá de réir an tsiollabais nua. Atlas nua-
aimseartha a thugann aitheantas d’athruithe polaitiúla san 
Eoraip le blianta beaga anuas. Mapaí simplí d’Éirinn mar 
thúsphointe do staidéar na tíreolaíochta.

ISBN 9781857913989 €16

Póstaer Balla
520 mm x 760 mm

Mapa Polaitiúil agus 
Fisiceach

ISBN: 9781857914153 €4

An tUisce:  
Sú na Beatha
Is é atá sa leabhar 
seo cur síos ar an 
ngnáthshaol laethúil ag 
seisear leanaí ó thíortha éagsúla agus ar thábhacht an uisce 
ina saol. Tugtar léargas an-mhaith ann ar luach an uisce 
agus ar na bealaí éagsúla a bhíonn ag na leanaí chun teacht 
air, é a stóráil agus é a úsáid. Beidh an leabhar seo ina áis 
iontach sa bhaile agus ar scoil chun plé a thosú ar chaomhnú 
acmhainní luachmhara nádúrtha mar an t-uisce.

ISBN 9781857917246 €3
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www.angum.ie

Mata go Deo!Mata go Deo!
Póstaeir

20
póstaer mata

8
bPacáiste  

Tacaíochta

Míonna na Bliana

Orduimhreacha

Comhaireamh
Airgead

An tAm

Aois

Uair

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/postaeir-mhatamaitice/


AN MHATAMAITIC

Póstaeir – Mata go Deo

NAÍONÁIN 
– RANG

6
3

11

Póstaeir agus Pacáistí Tacaíochta
Dhá shraith de phóstaeir atá bunaithe ar an tsraith 
leabhar matamaitice Mata go Deo! Fiche póstaer 
atá san iomlán agus iad ar fáil le híoslódáil saor in 
aisce ó www.angum.ie 

Tá pacáiste tacaíochta le haghaidh 8 gcinn acu 
foilsithe anois ar an suíomh céanna. Féadfaidh 
múinteoirí iad a íoslódáil agus a chur i láthair ar 
chlár bán. Tá idir bhileoga an mhúinteora agus an 
dalta i ngach pacáiste agus an t-ábhar leagtha 
amach i bhfoirm ceisteanna agus freagraí. 
Cuirfear pacáiste tacaíochta ar fáil le haghaidh 
fuílleach na bpóstaer de réir a chéile.

Póstaeir Bhalla
Dhá shraith de phóstaeir bhalla ar díol. 
Liosta na bpóstaer sa dá shraith tugtha thíos.

SRAITH 1
 1 Comhaireamh
 2 Daoine a chomhaireamh
 3 Rudaí a chomhaireamh I
 4 Na hOrduimhreacha
 5 Rudaí a chomhaireamh II
 6 Laethanta na Seachtaine
 7 Míonna na Bliana
 8 Aois
 9 An tAm (1 go dtí 12)
 10 Airgead

I gcás sraith 10 bpóstaer is in aon phacáiste amháin a dhíoltar iad. 
€15 a ghearrtar ar gach aon sraith.

SRAITH 2
 1 Uair
 2 Rudaí a chomhaireamh: Cait
 3 Rudaí a chomhaireamh: Asail
 4 Daoine a chomhaireamh
 5 Rudaí a chomhaireamh: Cait Bheaga
 6 Rudaí a chomhaireamh: Báid Mhóra
 7 Aois (11 go dtí 20)
 8 An tAm a chomhaireamh (11 go dtí 24)
 9 Rudaí a chomhaireamh (Ceann, 1 go dtí 10)
 10 Rudaí a chomhaireamh (Ceann, 11 go dtí 20)

 Críoch
3 2 1

An chéad chapall
1

Sa chéad áit 
1

ÁitCapall

An chéad duine
1

Duine

1
1

Na hOrduimhreacha

1 Sa chéad áit 

2 Sa dara háit 

3 Sa tríú háit

4 Sa cheathrú háit

5 Sa chúigiú háit

6 Sa séú háit

7 Sa seachtú háit

8 San ochtú háit 

9 Sa naoú háit 

10 Sa deichiú háit

1 An chéad duine

2 An dara duine

3 An tríú duine

4 An ceathrú duine

5 An cúigiú duine

6 An séú duine

7 An seachtú duine

8 An t-ochtú duine

9 An naoú duine

10 An deichiú duine

1 An chéad chapall

2 An dara capall

3 An tríú capall

4 An ceathrú capall 

5 An cúigiú capall

6 An séú capall

7 An seachtú capall

8 An t-ochtú capall

9 An naoú capall

10 An deichiú capall

www.angum.ie
• 20 póstaer mata le híoslódáil
• pacáiste tacaíochta ar fáil

Ar fáil le híoslódáil saor in aisce ó   www.angum.ie

Míonna na Bliana

Bealtaine / Mí na Bealtaine Meitheamh / Mí an Mheithimh

Márta / Mí an Mhárta

Lúnasa / Mí Lúnasa
Iúil / Mí Iúil

Feabhra / Mí Feabhra

Samhain / Mí na Samhna Nollaig / Mí na Nollag

Aibreán / Mí Aibreáin

21

65

10

12

9

11

43

7 8

    

 

Meán Fómhair /  Mí Mheán Fómhair Deireadh Fómhair /  Mí Dheireadh Fómhair

 

Eanáir / Mí Eanáir

Bain úsáid as an 
bpóstaer seo.

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/postaeir-mhatamaitice/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/postaeir-mhatamaitice/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/postaeir-mhatamaitice/


Mata le Chéile · Leabhar an Oide
Florence Gavin

 > ar an suíomh gréasáin www.angum.ie tá fáil ar leagan PDF de gach imleabhar sa tsraith Mata le Chéile 
 > fillteán agus leathanaigh scaoilte ann agus cead ag múinteoirí an t-ábhar a chóipeáil
 > déantar coincheapa na Matamaitice a fhorbairt de réir a chéile sna háiseanna seo. Tá deis ag daltaí dá 
réir sin a gcuid scileanna a fhorbairt de réir a chéile, ar luas a oireann dóibh féin

12

AN MHATAMAITIC

Mata le Chéile / Mata go Deo

NAÍONÁIN 
– RANG

3
3

Leabhar an Oide Leabhar an Dalta

Mata le Chéile – Tús Maith Mata go Deo – N. Sóisir
ISBN 9781857918199 €7.50

Mata go Deo – N. Sinsir
ISBN 9781857918205 €7.50

Mata le Chéile – Rang 3 Mata go Deo – Rang 3
ISBN 9781857917574 €7.50

Mata le Chéile – 1 agus 2 Mata go Deo – Rang 1
ISBN 9781857918076 €7.50

Mata go Deo – Rang 2
ISBN 9781857917567 €7.50

SAOR IN 
AISCE

angum.ie

SAOR IN 
AISCE

angum.ie

SAOR IN 
AISCE

angum.ie

NAÍONÁIN 
SÓISIR/ 
SINSIR

RANG

1+2

RANG

3

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/mata-le-cheile/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/mata-le-cheile/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/mata-le-cheile/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/mata-le-cheile/


AN MHATAMAITIC

Mata le Chéile / Mata go Deo

RANG

4-6
3
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Mata go Deo! · Leabhar an Dalta
Florence Gavin

 > tá cóip shamplach de leabhair an dalta ar fáil ó An Gúm
 >  bíonn daltaí ann a fhoghlaimíonn coincheapa na Matamaitice go sciobtha ach is beag dalta a 
fhoghlaimíonn iad gan dul siar go rialta orthu. Lena aghaidh sin na leabhair saothair seo chun tógáil 
ar fhoghlaim na matamaitice agus scileanna nua na ndaltaí a dhaingniú

 > cleachtaí atá leagtha amach go soiléir agus iad maisithe go tuisceanach spraíúil

€7.50 Leabhar an Dalta

SAOR IN 
AISCE

angum.ie

SAOR IN 
AISCE

angum.ie

SAOR IN 
AISCE

angum.ie

Mata le Chéile – Rang 4 Mata go Deo – Rang 4 · ISBN 9781857917581 €7.50

Mata le Chéile – Rang 6 Mata go Deo – Rang 6 · ISBN 9781857917949 €7.50

Mata le Chéile – Rang 5 Mata go Deo – Rang 5 · ISBN 97818579178331 €7.50

Leabhar an Oide Leabhar an Dalta

RANG

4

RANG

5

RANG

6

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/mata-le-cheile/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/mata-le-cheile/
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/mata-le-cheile/


Bunfhoclóir Matamaitice
Florence Gavin
Foclóir matamaitice le haghaidh 
na mbunscoileanna agus é leagtha 
amach ar bhealach an-tarraingteach 
agus raidhse léaráidí ann. Mínítear 
na coincheapa agus téarmaí ar shlí 
intuigthe shoiléir. Áis iontach do 
mhúinteoirí agus daltaí araon.

14

AN MHATAMAITIC RANG

3-6
3

Táblaí Mata · Fíorais Uimhris
Florence Gavin
Sraith de leabhráin ina ndéantar na táblaí a chur i 
láthair agus a chleachtadh ar bhealach tarraingteach 
spéisiúil. Is é an aidhm atá leis na leabhair seo ná 
a chur ar chumas daltaí na táblaí a fhoghlaim 
chomh maith sin go mbeidh máistreacht iomlán 
acu orthu. Tá cóip shamplach de na leabhráin 
seo ar fáil ó An Gúm.

€4.50 an leabhar

Suimiú agus Dealú
ISBN 9781857915037

ISBN 9781857916669 €10

An tIolrú
ISBN 9781857915044

An Roinnt
ISBN 9781857915051

Florence Gavin

Foclóir matamaitice le haghaidh  
na mbunscoileanna agus é leagtha  

amach ar bhealach an-tarraingteach  
agus raidhse léaráidí ann. 

Mínítear na coincheapa agus  
téarmaí ar shlí intuigthe shoiléir. 

Áis iontach do mhúinteoirí agus daltaí araon.

 
 

 
 

Flo
rence G

avin



AN GHAEILGE

Áiseanna nua á bhforbairt

NAÍONÁIN 
– RANG

6
4
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Ábhar tacaíochta d’úrscéalta Rang 3–6
Ceann de na spriocanna a bhaineann le plean forbartha Shéideán Sí 
atá idir lámha le cúpla bliain anuas ná ábhar tacaíochta a réiteach 
le gabháil le naoi gcinn de na hurscéalta ranga do Rang 3–6. Tá 
na háiseanna sin i gcrích anois agus ar fáil ar www.seideansi.ie. 
Beifear ag cur lena líon nó go mbeidh 
a leithéid d’áis ann do fhuílleach na 
n-úrscéalta do na ranganna sin.

Le cois na n-áiseanna atá ar fáil 
ar www.seideansi.ie tá cuid den 
bhunábhar léitheoireachta do na 
naíonáin agus do na hardranganna ar 
fáil ar www.angum.ie

Séideán Sí – Cad atá ann?
Go príomha is clár teagaisc Gaeilge do na 
bunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge 
atá ann. Sin ráite i scoileanna ina bhfuil an 
Béarla mar theanga teagaisc iontu (T2) 
d’fhéadfaidís lánleas a bhaint as míreanna 
go leor den chlár seo m. sh. na cluichí focal, 
na leabhairíní agus na leabhair mhóra 7rl. 
Ar fáil ar an suíomh www.seideansi.ie tá 
raidhse gníomhaíochtaí agus cleachtaí a 
fhéachann le cumas Gaeilge daltaí a threisiú. 
Is ar an suíomh seo leis atá fáil ar leagan 
leictreonach de leabhairíní na naíonán beag 
agus mór – 53 leabhairín san iomlán. Ábhar 
na ndlúthdhioscaí ar fáil ann freisin.

Tá gach eolas i dtaobh Shéideán Sí leagtha 
amach sa bhróisiúr thíos atá ar fáil ar an suíomh 
www.seideansi.ie

Bróisiúr Shéideán Sí

Séideán Sí
www.seideansi.ie

scríbhneoireacht labhairt léitheoireacht éisteacht scríbhneoireacht labhairt léitheoireacht éisteacht scríbhneoireacht labhairt léitheoireacht éisteacht scríbhneoireacht labhairt léitheoireacht éisteacht

scríbhneoireacht labhairt léitheoireacht éisteacht scríbhneoireacht labhairt léitheoireacht éisteacht scríbhneoireacht labhairt léitheoireacht éisteacht scríbhneoireacht labhairt léitheoireacht éisteachtéisteacht labhairt

léitheoireacht scríbhneoireacht

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/seidean-si-leabhairini-urscealta-ranga/
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AN GHAEILGE

Úrscéalta Ranga

RANG

3-6
4

An Nathair agus na Spéaclaí
ISBN 9781857916898

Cine Shiabhra
ISBN 9781857917642

An Múinteoir Nua
ISBN 9781857916881

An Teist
ISBN 9781857917284

An Marcach Óg
ISBN 9781857917628

Ar Thóir an Toirc Bháin
ISBN 9781857917291

Carraig na Caillí
ISBN 9781857917369

Amstardam
ISBN 9781857917901

Cathal
ISBN 9781857918106

Úbalonga
ISBN 9781857917895

Go Tóin Poill
ISBN 9781857917666

Mistéir Lios an Chatha
ISBN 9781857917000

Ábhar tacaíochta ar líne ar fáil dóibh seo   www.seideansi.ie

https://www.seideansi.ie/aiseanna-eile.php


AN GHAEILGE

Ábhar eile Léitheoireachta

RANG

3-6
4
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Seo, Siúd agus Uile
ISBN 9781857916874

Siotaí Sí
ISBN 9781857916980

Cogar Mé Seo Leat
ISBN 9781857917017

Micheál  
Ó Conaill
ISBN 9781857917031

Seo, Siúd agus Eile
ISBN 9781857917307

Togha agus Rogha
ISBN 9781857917314

Cogar Mé Seo Leat Arís
9781857917338

Mairéad  
Ní Mhaonaigh
ISBN 9781857917321

Féasta Filíochta
ISBN 9781857917659

Sin Scéal Eile
ISBN 9781857917673

Inis Seo Dom!
ISBN 9781857917680

Bean Uasal Mhisníiúil
(Adi Roche)
ISBN 9781857917635

Dalladh Dánta
ISBN 9781857918120

I gCéin is i gCóngar
ISBN 9781857918113

Siar agus Aniar
ISBN 9781857918137

Lá an Dreoilín i 
gCorca Dhuibhne 
ISBN 9781857917024

Macdara  
Ó Fátharta
ISBN 9781857918144

Filíocht

Gearrscéalta

Agallaimh Bheirte

Beathaisnéisí/Leabhair Eolais
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AN GHAEILGE

Ábhar nua Léitheoireachta

RANG

5+
4

Is mise Manchán Maximus
Tim Collins
Manchán Maximus m’ainmse agus lá 
éigin, beidh mé i mo mhórlaoch. Ta an 
dialann seo á breacadh agam mar go 
bhfuil a fhios agam go gcuirfidh gach 
éinne suim inti amach anseo. ldir an dá 
linn ... Ní stopann mo chuid cairde ach 
ag spochadh asam agus tugann Daid 
an chluas bhodhar dom i gcónaí. Níl an 
cath caillte, ina dhiaidh sin is uile! Sea, 
maidir liomsa ... Déanfaidh mé gaisce 
ar son na Róimhe fós!

ISBN 9781857919509 €7.50

Pádraigín Phléascach 
Raic agus Ribíní
Emily Gale
Is ceapadóir cúnta í Pádraigín 
Phléascach agus ábhar spiaire 
lena chois sin. Caithfidh sí féin 
agus a madra, Einstein, breith ar 
spiaire idirnáisiúnta agus bulaí 
na scoile a chloí in éineacht. 
Cén dochar é má tharlaíonn 
PLÉASCADH anseo is ansiúd 
feadh na slí agus an obair 
thábhachtach sin ar siúl aici!

ISBN 9781857919486 €7

Ag dul i dTír
Miriam Molony
An uair dheireanach a casadh 
Tomás Mac Lannchaidh agus 
a theaghlach orainn in Turas 
go Meiriceá bhí siad tar éis an 
t-aistear fada as Éirinn siar go 
Meiriceá a chur díobh. Bhí idir 
bhrón is ghliondar ag baint leis 
an aistear céanna. Anois tá 
siad réidh le dul i dtír agus saol 
nua a réiteach dóibh féin san 
Oileán Úr; tús a chur le haistear 
cinniúnach eile.

ISBN 9781857919592 €6

Leabhair a bhfuil an-díol orthu i gcónaí

Taibhsí sa Teach!
Kazuno Kohara

9 781857 917543

ISBN 978-1-85791-754-3

Taibhsí sa Teach.indd   1 12/20/2019   1:12:49 PM

Taibhsí sa Teach
ISBN 9781857917543 €5.50

An Seilide agus an Míol Mór
ISBN 9781857915501 €7.50

Scuabtha chun Siúil
ISBN 9781857914546 €8



AN GHAEILGE

Sraitheanna Léitheoireachta

RANG

1+
4
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Fionn Mac Cumhaill
ISBN 9781857916676

Lá Breá Fuar
ISBN 9781857917130

Cinnín Óir agus na Trí Bhéar
ISBN 9781857913736

Glantachán Earraigh
ISBN 9781857914641

Bran agus Sceolán
ISBN 9781857917116

Bhí Ocras ar Oisín
ISBN 9781857914054

Cochaillín Dearg
ISBN 9781857913071

Céard atá sa Bhosca
ISBN 9781857914573

Gruaig Fhinn
ISBN 9781857917741

Bhí Oisín ar Scoil
ISBN 9781857914979

Na Trí Mhuicín
ISBN 9781857913064

An Leaba Sciathánach
ISBN 9781857914139

Oisín
ISBN 9781857917420

Niamh Amuigh ag Siúl
ISBN 9781857914818

Léitheoireacht 
Tosaigh
Ceithre leabhar simplí le 
Nicola Moffatt. Aon abairt 
amháin ar gach leathanach 
agus béim faoi leith ar na 
briathra gnímh.

€4.50 an leabhar

Scéalta Clasaiceacha
Tá eagrán úrnua de na trí scéal 
chlasaiceacha seo ar fáil anois. 
Insítear gach scéal le téacs mór 
simplí agus pictiúir bhríomhara a 
chabhróidh go mór le páistí brí an 
scéil a thabhairt leo agus taitneamh 
a bhaint as an léitheoireacht.

€4.50 an leabhar

Léitheoireacht 
Neamhspleách
Sraith de thrí leabhar 
léitheoireachta le hÁine 
Ní Ghlinn i gcomhair 
páistí a bhfuil cumas 
sa léitheoireacht 
neamhspleách bainte 
amach acu.

€6.50 an leabhar

Scéalta Fiannaíochta 
le Tadhg Mac Dhonnagáin
Kieron Black a mhaisigh

Ceithre leabhar atá sa tsraith 
mhóréilimh seo. Tá siad á 
ndíol ceann ar ceann nó más 
fearr leat an tsraith iomlán 
a cheannach tá siad ar fáil 
in aon bhoscra amháin agus 
dlúthdhioscaí fuaime de na 
scéalta á léamh ag an údar 
san áireamh.

€7 an leabhar · €25 an boscra



Gaschaint
An raibh tú riamh ag iarraidh an focal ceart a aimsiú 
agus tú ag labhairt Gaeilge le do pháiste? Tá réiteach 
ann ar an bhfadhb. Leabhar frásaí móide bosca CD-anna 
dóibh siúd atá ag iarraidh Gaeilge a thabhairt dá gclann. 
Breis is 2000 leagan cainte ann ó na trí mhórchanúint 
faoi ghnáthimeachtaí an lae. Caint bheo na Gaeltachta 
atá ar na CDanna. Éist le do rogha canúint, nó sampláil 
na canúintí uile - fút féin atá sé! Neart bealaí difriúla 
ann leis an mbunrud céanna a rá.

ISBN 9781857915570 €20
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AN GHAEILGE

Ábhar Tacaíochta do Thuismitheoirí

RANG

1+
4

Leabhair á léamh ar SoundCloud

Scuabtha chun Siúil, An Seilide agus an Míol 
Mór, An Garbhán agus a thuilleadh nach iad.

Agus leabhar á léamh ag páiste is iontach an 
taca aici/aige bheith in ann éisteacht leis an scéal 
á léamh. A bhuí dá bhfuil curtha de chomhaid 
fuaime ar an ardán SoundCloud ag An Gúm agus 
ag Raidió na Life is féidir éisteacht le breis is ceithre scór 
scéal don aos óg. Féach na nascanna thíos ar threoir iad 
chuig na scéalta atá ar an ardán sin.

www.soundcloud.com/forasnagaeilge/sets/an-gum-1
www.soundcloud.com/rnl/sets/leabhar-do-phaist

LÁMHLEABHAR AGUS DLÚTHDHIOSCAÍ  IRISH—ENGLISH PHRASE BOOK & AUDIO CDS

Gaschaint
Irish phrases throughout the dayFrásaí Gaeilge ... ó cheann ceann an lae

Úna Lawlor
Illustrated by Wendy Shea a mhaisigh

An raibh tú riamh ag iarraidh 
smaoineamh ar an bhfocal nó an 
leagan ceart agus tú ag labhairt 
Gaeilge le do pháiste? 

Réiteach na faidhbe anseo...

• Leabhar 2000 frása, agus an chaint uile ar
CDanna freisin, dóibh siúd atá ag iarraidh
Gaeilge a thabhairt dá gclann.

• Leaganacha ó na trí mhórchanúint sa leabhar
agus dathchódú déanta orthu.

• Caint bheo na Gaeltachta atá ar na CDanna.

• Éist le do rogha canúint, nó sampláil na
canúintí uile - fút féin atá sé!

• Bí ag foghlaim Gaeilge agus tú ag tiomáint, nó
cuir an CD ar siúl agus tú ag obair sa bhaile.

• Roghnaigh an topaic is tábhachtaí duit féin
ar dtús.

• Neart bealaí difriúla ann leis an mbunrud
céanna a rá.

• Níl aon bhéim ar an ngramadach sa phacáiste
seo.

Toradh is ea an pacáiste seo ar thionscadal 
ceannródaíoch a raibh idir chainteoirí dúchais agus 
daoine ar bheagán Gaeilge páirteach ann.

Gaschaint

Have you ever racked your brain as 
you searched for the right word or 
phrase as you attempt to speak Irish 
to your child? 

Here is the perfect solution...

• A handbook of 2000 phrases, together with a
complete CD recording, for parents who wish
their children to grow up able to speak Irish.

• The three main Irish dialects are represented
in the book, which is colour-coded for ease of
use, and on the CDs.

• All CD recordings are by native Irish speakers.

• Listen to CDs in your dialect of choice.

• Learn while you drive.

• Pick the topic you most need.

• Several different ways of saying the same
thing.

• User-friendly (not grammar intensive).

This package is the result of a pioneering project in 
which native speakers of Irish participated alongside 
people with a limited knowledge of Irish.

©FORASNAGAEILGEGACHCEARTARCHOSAINT ©FORASNAGAEILGEGACHCEARTARCHOSAINT ©FORASNAGAEILGEGACHCEARTARCHOSAINT

LÁMHLEABHAR AGUS DLÚTHDHIOSCAÍ  
IRISH—ENGLISH PHRASE BOOk & AUDIO CDS

Gaschaint
Irish phrases throughout the day

Frásaí Gaeilge ... ó cheann ceann an lae

Úna Lawlor
Illustrated by Wendy Shea a mhaisigh

G
aschaint

Irish phrases throughout the day
Frásaí G

aeilge ... ó cheann ceann an lae

© Foras na Gaeilge • An chéad eagrán First edition 2005 
Athchló Reprint 2006, 2008, 2019.    

An Gúm, Foras na Gaeilge, 63-66 Sr. Amiens, Baile Átha Cliath 1.

Gaschaint
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.

180 mm x 270 mm x 35 mm

Gaschaint

Sa phacáiste seo tá:

This pack contains:

1 LÁMHLEABHAR

1 HANDBOOk

6 DHLÚTHDHIOSCA

6 AUDIO CDs 

2 x Gaeilge Chonnacht

2 x Gaeilge Uladh

2 x Gaeilge na Mumhan

Aimsigh an abairt atá 
uait faoin iliomad 
topaicí, ar nós...

• AG ÉIRÍ
• SA CHARR

• BÉILÍ
• TINNEAS

• AM FOLCTHA
• CÓISIRÍ & FÉILTE

• AN SCOIL
• AN AIMSIR 
• CLUICHÍ 

agus go leor eile!

Quick-find the phrase 
you want from a 

multitude of topics, 
such as...

• IN THE MORNING
• IN THE CAR
• MEALTIMES

• FEELING UNWELL
• BATHTIME

• PARTIES & FEAST DAYS
• A WORD WITH TEACHER

• THE WEATHER
• GAMES 

and lots, lots more!

Gaschaint

ISBN 978-1-85791-557-0



AN GHAEILGE

Póstaeir

RANG

3+
4
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Crainn na hÉireann agus 
Thuaisceart na hEorpa

Póstaeir Bhalla agus 
bileoga an dalta
An chuid is coitianta de 
chrainn na hÉireann agus de 
thuaisceart na hEorpa atá 
sna póstaeir bhallla seo agus 
ainm curtha orthu. Don rang 
scoile ar mhaith leo dul i mbun 
fionnachtana sa choill agus eolas 
a chur ar na crainn atá inti tá 
leagan A4 de na póstaeir bhalla 
ar fáil le breith leo. Treoir iontach 
chun gné d’áilleacht agus d’iontas 
an dúlra a bhlaiseadh.

Póstaeir
ISBN 9781857910599 €6.95

Bileoga A4
ISBN 9781857910605 €4

Is féidir na póstaeir seo a íoslódáil 
ón suíomh www.angum.ie

Póstaeir bunaithe ar sheanfhocail
Dhá shraith de 10 bpóstaer rí-áille bunaithe ar sheanfhocail.

€6.50 an tsraith

10 bPóstaer: Sraith 1
ISBN 9781857913576

10 bPóstaer: Sraith 2
ISBN 9781857910926

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/
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OIDEACHAS EALAÍON / ÁISEANNA AR LÍNE

Drámaí

RANG

1+
5

Dhá Dhráma Bunscoile
le Mícheál Mac Cárthaigh

Cé a Mharaigh Neilí Jimí Rua?
Faightear Neilí Jimí Rua marbh ina leaba. Tá brón agus alltacht ar a cairde 
agus ar na comharsana. Dúnmharú, gan dabht, a bhí ann, dar lena cairde 
agus lena lucht aitheantais. Caithfear fios a chur ar na bleachtairí . . .  
bhuel ar bhleachtaire amháin, ach go háirithe.

Bainis Labhraí Loirc
Tá príomhchomhairleoir an Rí trí chéile go mór agus cúis mhaith aige!  
Tá an lá mór tagtha, an lá ar a mbearrtar gruaig an Rí gach aon bhliain,  
agus gan oiread is bearbóir amháin le fáil. Cad a dhéanfaidh sé in aon chor?

ISBN 9781857915211 €6.50

Áiseanna ar Líne
Tá mórán áiseanna do mhúinteoirí, daltaí agus tuismitheoirí 
curtha ar fáil ag an Gúm ar na suíomhanna seo a leanas:

www.angum.ie
www.seideansi.ie
www.soundcloud.com

Lean sinn:

 @AnGumFnaG  @AnGumFnaG

 @angumfnag  www.youtube.com

An Leon Ocrach
agus drámaí beaga eile · Éilís de Brún

Deich gcinn de dhrámaí beaga atá an-fheiliúnach 
do pháistí óga. Is drámaí fíorghairide iad agus is 
furasta iad a léiriú sa seomra ranga. Tabharfaidh na 
drámaí beaga seo cleachtadh do pháistí ar labhairt 
na Gaeilge i gcomhluadar aerach spórtúil.

ISBN 9781857914061 €4.50

www.angum.ie

angum@forasnagaeilge.ie

01 639 8448 / 01 639 8427

https://www.facebook.com/AnGumFnaG/
https://twitter.com/angumfnag
https://www.instagram.com/angumfnag/
https://www.youtube.com/channel/UCQeZx5j6UVuxrcepdAB8f2Q
https://www.youtube.com/channel/UCQeZx5j6UVuxrcepdAB8f2Q
http://www.angum.ie
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 Ag dul i dTír GR1873 6.00
 Amstardam IT607 8.00
 An Athchúrsáil IT619 8.50
 An gCacann Beacha? GR1850 5.00
 An Domhan (Postaer Balla) GR1616 4.00
 An Eoraip (Puzal Míreanna Mearaí) IT562 6.50
 An tIolrú IT449 4.50
 An Leaba Sciathánach GR1675 5.95
 An Goraille IT625 6.50
 An Leon Ocrach agus Drámaí eile GR1161 4.50
 An Marcach Óg IT592 8.00
 An Múinteoir Nua IT545 8.00
 An Nathair agus na Spéaclaí IT546 8.00
 An Píobaire Breac GR1714 4.50
 An Roinnt IT450 4.50
 An Teist IT575 8.00
 An tUisce: Sú na Beatha GR1872 3.00
 Ar Thóir an Toirc Bháin IT577 8.00
 Atlas Bunscoile IT396A 16.00
 Bean Uasal Mhisniúil (Adi Roche) IT593 8.00
 Bhí Ocras ar Oisín GR1654 4.50
 Bhí Oisín ar Scoil GR1734 4.50
 Bran agus Sceolán GR1775 7.00
 Bunfhoclóir Matamaitice IT614 10.00
 Cathal IT626 8.00
 Carraig na Caillí IT578 8.00
 Céard atá sa Bhosca? GR1693 6.50
 Cén fáth a mbím ag Broimneach? GR1849 5.00
 Cine Shiabhra IT594 8.00
 Cinnín Óir agus na Trí Bhéar GR1629 4.50
 Cochaillín Dearg GR1581 4.50
 Cogar mé seo leat! IT553 8.00
 Cogar mé seo leat arís! IT574 8.00
 Crainn na hÉireann (leagan A2) GR1458 6.95
 Crainn na hÉireann (leagan A4) GR1457 4.00
 Cuán Clúmhach agus Scéal an Damhna IT637 5.50
 Dalladh Dánta IT630 6.50
 Dhá Dhráma Bunscoile GR1724 6.50
 Éire (Léarscáil Bhalla) IT406 5.50
 Éire (Puzal Míreanna Mearaí) IT563 6.50
 Féach Thart 1 (Naíonáin Sóisir) IT354 4.50
 Féach Thart 2 (Naíonáin Sinsir) IT355 4.50
 Féach Thart 3 (Rang 1) IT361 4.50
 Féach Thart 4 (Rang 2) IT362 4.50
 Féach Thart 5 (Rang 3) IT411 4.50
 Féach Thart: Eolaíocht (Rang 4) IT457 6.50
 Féach Thart: Eolaíocht (Rang 5) IT645 6.50
 Féach Thart: Stair (Rang 4) IT633 6.50
 Féach Thart: Stair (Rang 5) IT640 6.50
 Féach Thart: Stair (Rang 6) IT647 6.50
 Féach Thart: Tíreolaíocht (Rang 4) IT620 6.50
 Féach Thart: Tíreolaíocht (Rang 5) IT642 6.50
 Féach Thart: Tíreolaíocht (Rang 6) IT650 6.50
 Féasta Filíochta IT629 6.50
 Fionn Mac Cumhaill: Taoiseach na Féinne GR1663 7.00

Foirm Ordaithe



 Fionn Mac Cumhaill (BOSCRA) GR1803 25.00
 Fuinneamh is Fáilte IT636 5.50
 Gaschaint GR1747 20.00
 Glantachán Earraigh GR1698 6.50
 Go Tóin Poill IT615 5.00
 Gruaig Fhinn GR1796 7.00
 I gCéin is i gCóngar IT628 8.00
 Inis seo Dom! IT621 5.00
 Is mise Manchán Maximus GR1866 7.50
 Lá an Dreoilín i gCorca Dhuibhne IT554 8.00
 Lá Breá Fuar GR1783 4.50
 Macdara Ó Fáthartha IT627 8.00
 Mairéad Ní Mhaonaigh IT580 8.00
 Mata go Deo! Naíonáin Sinsir IT624 7.50
 Mata go Deo! Naíonáin Sóisir IT623 7.50
 Mata go Deo! PÓSTAEIR BHALLA – Sraith 1 IT635 15.00
 Mata go Deo! PÓSTAEIR BHALLA – Sraith 2 IT638 15.00
 Mata go Deo! Rang 1 IT616 7.50
 Mata go Deo! Rang 2 IT597 7.50
 Mata go Deo! Rang 3 IT598 7.50
 Mata go Deo! Rang 4 IT599 7.50
 Mata go Deo! Rang 5 IT611 7.50
 Mata go Deo! Rang 6 IT613 7.50
 Micheál Ó Conaill IT555 8.00
 Mistéir Lios an Chatha IT552 8.00
 Morf GR1848 8.50
 Niamh Amuigh ag Siúl GR1701 4.50
 Oisín GR1788 7.00
 Na Lochlannaigh (Puzal Míreanna Mearaí) IT564 6.50
 Na Trí Mhuicín GR1582 4.50
 Pádraigín Phléascach, Raic agus Ribíní GR1865 7.00
 Póstaeir: Seanfhocail - Sraith 1 IT212 6.50
 Póstaeir: Seanfhocail – Sraith 2 GR1470 6.50
 Seo, Siúd agus Uile IT544 8.00
 Seo, Siúd agus Eile IT576 8.00
 Siar agus Aniar IT622 5.00
 Sin Scéal Eile IT601 8.00
 Siotaí Sí IT551 8.00
 Suimiú agus Dealú IT448 4.50
 Taoiseach na Féinne GR1757 7.00
 Togha agus Rogha IT579 8.00
 Úbalonga IT606 8.00

Ceannach
Féadfaidh tú an fhoirm ordaithe seo a chomhlánú agus a sheoladh chuig aon cheann de na siopaí leabhar thíos. 
Nó is féidir leabhair an Ghúim a ordú ón suíomh gréasáin acu.

An Siopa, Gaelchultúr, 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 www.siopa.ie
An Siopa Leabhar, 6 Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath 2 www.siopaleabhar.com
Siopa Gaeilge, Oideas Gael, Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall www.siopagaeilge.ie
An Ceathrú Póilí, 216 Bóthar na bhFál, Béal Feirste BT12 6AH www.anceathrupoili.com 
Sona Sásta  siopasonasasta@gmail.com
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