
A Mhúinteoir Dhil,

Tá 7 mír sa phacáiste seo:

●  Réamhleathanaigh Leabhar an Oide G. Cuir in áit na réamhleathanach reatha iad. Rinneadh 
cúpla mionleasú orthu.

●  Ceachtanna bunaithe ar théamaí an churaclaim (sciar 3)
●  Moltaí maidir le húsáid na beathaisnéise sa rang
●  Teimpléad breise ‘Ciúb Eolais’
●  Eiseamláirí Rang a Cúig
●  Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana
●  Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G

Moltar na codanna éagsúla a chur i bhfillteán Leabhar an Oide G san ord a luaitear i gclár an 
leabhair iad.

Ceachtanna Ábharbhunaithe
De dheasca easpa foirne agus brú ama rinneadh cinneadh gan dul ar aghaidh le ceachtanna 
ábharbhunaithe a chur ar fáil le haghaidh Rang a Cúig agus Rang a Sé mar chuid lárnach den 
phacáiste. Rinneadh é seo lena chinntiú go gcuirfí an chuid eile de chúrsa Rang a Cúig agus 
cúrsa Rang a Sé ar fáil in am do na daltaí atá i Rang a Cúig faoi láthair agus nach mbeadh aon 
bhriseadh i soláthar an ábhair. Táthar ag súil go mbeifear in ann ceachtanna ábharbhunaithe 
agus ábhar breise eile a chur leis an bpacáiste amach anseo.



DlúthDhiosca leabhar an oiDe G – liosta na bhfillteán aGus na GcomhaD

ceachtanna bunaithe ar théamaí 
an churaclaim

Fótachóipeanna
01  Na hionaid ar an bpáirc imeartha 

(Caitheamh Aimsire: Ceacht 4)
02  Nathanna a bhaineann le hiriseoireacht 

spóirt (Caitheamh Aimsire: Ceacht 5)
03  Eiseamláir 1 (Mé Féin: Ceacht 1)
04  Dán Muileata (Mé Féin: Ceacht 3)
05  Samhlacha (Mé Féin: Ceacht 3)
06  Rólchártaí (Mé Féin: Ceacht 4)
07  Eiseamláir 1 (Mé Féin: Ceacht 4)
08  Searáidí (An Teilifís: Ceacht 2)
09  Eiseamláir 1 (Ócáidí Speisialta – Comóradh 

Pósta: Ceacht 5)
10  Téacsais (Ócáidí Speisialta – Comóradh 

Pósta: Ceacht 5)
11  Rólchártaí (An Scoil: Ceacht 5)
12  Ní théann aon stad air! (Siopadóireacht: 

Ceacht 2)
13  Rólchártaí (Siopadóireacht: Ceacht 4)
14  Suirbhé (An Aimsir / Éadaí: Ceacht 4)

Póstaeir
01  Na hionaid ar an bpáirc imeartha 

(Caitheamh Aimsire: Ceacht 4)
02  Nuair a bhíonn an cat amuigh bíonn an 

luch ag rince (Mé Féin: Ceacht 2)
03  Cluiche ‘20 Ceist’ – daoine (An Teilifís: 

Ceacht 1)
04  Grá i gcéin grá i gcónaí (Ócáidí Speisialta – 

Comóradh Pósta: Ceacht 1)
05  An Siopa Earraí Tí (Siopadóireacht: Ceacht 3)
06  Cluiche ‘20 Ceist’ – rudaí (Bia: Ceacht 3)

Pictiúrchártaí
01  Dáithí Ó Sé (An Teilifís: Ceacht 4)
02  Is fearr an tsláinte ná na táinte – Pictiúr 1 

(Sa Bhaile: Ceacht 1)
03  Is fearr an tsláinte ná na táinte – Pictiúr 2 

(Sa Bhaile: Ceacht 1)
04  Is fearr an tsláinte ná na táinte – Pictiúr 3 

(Sa Bhaile: Ceacht 1)

teimpléiD éaGsúla

01 Scéal a phleanáil
02 Mo stór litrithe féin 1
03 Mo stór litrithe féin 2
04 Staidéar ar fhocail aonair
05 Focail agus nathanna
06 Siombailí eagarthóireachta
07  Féinmheasúnú ar chruinneas  

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

eiseamláirí

01  Eiseamláirí Rang a Ceathair
02  Eiseamláirí Rang a Cúig

fite fuaite – eolas Don 
mhúinteoir

01  Lúbra – leathanach 19
02  Ceacht Poncaíochta – leathanach 23
03  Crosfhocal – leathanach 27
04  Crosfhocal – leathanach 31
05  Focail ar Iarraidh – leathanach 45
06  Focail Lochlainnise – leathanach 47
07  Lúbra – leathanach 49
08  Crosfhocal – leathanach 56
09  Ceacht Poncaíochta – leathanach 64
10  Crosfhocal – leathanach 65
11  Tóraíocht Focal – leathanach 68
12  Focail Laidine – leathanach 75
13  Tóraíocht Focal – leathanach 76
14  Focail ar Iarraidh – leathanach 77
15  Ceacht Poncaíochta – leathanach 83
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Rang a Cúig – An Pacáiste Iomlán

● 1 Leabhar an Oide G
	 •	 	Ceachtanna	bunaithe	ar	théamaí	an	Churaclaim
	 •	 	Moltaí	maidir	le	húsáid	an	úrscéil	sa	rang
	 •	 	Moltaí	maidir	le	húsáid	na	filíochta	sa	rang
	 •	 	Moltaí	maidir	le	húsáid	na	beathaisnéise	sa	rang
	 •	 	Teimpléid	Éagsúla
	 •	 	Dlúthdhiosca	‘Leabhar	an	Oide	G’	–	na	leathanaigh	atá	le	fótachóipeáil	do	na	

ceachtanna, na teimpléid, na póstaeir, na pictiúrchártaí agus roinnt leathanaigh  
as Fite Fuaite

● 1 Fite Fuaite (Leabhar an Dalta G)
● Leabhair don léitheoireacht
● 6 Phóstaer (féach Liosta na bPóstaer)
● 1 Seastán do na póstaeir
● 4 Phictiúrchárta (féach Liosta na bPictiúrchártaí)
● 1 Dlúthdhiosca 1 agus 2
 Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Ultach
 Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Muimhneach
 Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Connachtach
  Dlúthdhiosca 2 (Sceitsí agus Cur síos beathaisnéiseach) – leagan Ultach, Muimhneach 

agus Connachtach
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Admhálacha

Is í seo an chéad uair a cuireadh cúrsa comhtháite Gaeilge ar fáil do scoileanna Gaeltachta agus 
do scoileanna lán‑Ghaeilge na tíre.

Tá a bhfuil sa chúrsa seo bunaithe ar na téamaí atá leagtha síos in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge 
(1999).

An Roinn Oideachais agus Eolaíochta a mhaoinigh an tionscadal ina iomláine.

Foireann dearthóirí curaclaim a bhfuil taithí fhada teagaisc acu i scoileanna Gaeltachta agus i 
scoileanna lán‑Ghaeilge a chuir an cúrsa le chéile le cúnamh fial ó líon mór saineolaithe mar atá 
luaite anseo thíos. Chuir scríbhneoirí agus filí ábhar cruthaitheach don léitheoireacht ar fáil faoi 
‘Scéim Scríbhneoirí Seachtracha’ Séideán Sí.

An Gúm (Foras na Gaeilge) a d’fhoilsigh an t‑ábhar.

Ionad Oideachais Dhún na nGall a bhí i mbun an tionscadal a riar.

foireann Dearthóirí áiseanna teaGaisc na GaeilGe (2007‑2008)
Máire Uí Dhufaigh, Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
(Comhordaitheoir an tionscadail)
Gobnait Uí Chonchubhair, S. N. an Ghleanna, An Daingean, Co. Chiarraí
Siobhán Mhic Gearailt, Scoil Chrónáin, Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath
Anna Ní Chartúir, S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus, Co. na Gaillimhe

oifiGeach taiGhDe aGus forbartha

Séamus Mac Conmidhe, Machaire Fíolta, Co. Dhoire

coiste stiúrtha an tionscaDail

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

coiste comhairleach an tionscaDail

Pádraig Ó Duibhir, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
(Cathaoirleach)
An Dr John Harris, Coláiste na Tríonóide
Róisín Ní Shéaghdha / Máire Ní Rianaigh, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta
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Fionnbarra Ó Tuama, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Seosamh Mac Ionmhain, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
Pól Ó Cainín, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Máire Uí Dhufaigh, Comhordaitheoir an tionscadail
Gobnait Uí Chonchubhair, Ball d’fhoireann Dhearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge

Chuir siad seo a leanas comhairle thábhachtach ar fáil do na dearthóirí chomh maith:
Máire Ní Bhaoill, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
Niamh Ní Mhaoláin, Gaelscoileanna Teo.
Micheál Ó Sé, RTÉ Raidió na Gaeltachta
Lusia Uí Bheaglaoi, RTÉ Raidió na Gaeltachta
Tomás Mac Gearailt, Baile na nGall
Máirín Ní Bhroin, Príomhoide, Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin
Comhar na Múinteoirí Gaeilge
Bríd Uí Niaidh (cuntóir teanga), S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus
Treasa Bean Uí Chartúir (iar‑oide bunscoile), S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus
Máirín Ní Chartúir, Baile na nGall
Caitlín Ní Chonghaile agus Máire Uí Fhlatharta, Cleas Teo., Inis Oírr
Múinteoir agus daltaí ranganna 4, 5 agus 6, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh
Foireann teagaisc Scoil na bhForbacha, Na Forbacha
Foireann teagaisc Scoil Náisiúnta Inis Meáin, Inis Meáin

tástáil ar cheachtanna

Rinneadh tástáil ar chuid de na ceachtanna i scoileanna Gaeltachta agus i scoileanna 
lán‑Ghaeilge i rith na bliana.

Is iad seo a leanas na scoileanna a ghlac páirt sa tástáil:
Gaelscoil Chluain Meala, Cluain Meala, Co. Thiobraid Árann
Gaelscoil Philib Barún, Trá Mhór, Co. Phort Láirge
Gaelscoil an Eiscir Riada, Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí
Gaelscoil Ó Doghair, An Caisleán Nua, Co. Luimnigh
Scoil Naithí, Baile an tSaoir, Baile Átha Cliath
Gaelscoil Chloch na Coillte, Cloch na Coillte, Co. Chorcaí
Gaelscoil Thulach na nÓg, Dún Bóinne, Co. na Mí
Gaelscoil de hÍde, Mainistir Fhear Maí, Co. Chorcaí
Scoil Náisiúnta Cheann Trá, Ceann Trá, Co. Chiarraí
Scoil Naomh Iósaef (Bunscoil an Chlochair), An Daingean, Co. Chiarraí
Scoil Oilibhéar Pluincéad, Rann na Feirste, Co. Dhún na nGall
Scoil Náisiúnta Árainn Mhór 1, An Leadhb Gharbh, Árainn Mhór, Co. Dhún na nGall
Scoil Éinne, An Spidéal, Co. na Gaillimhe
Scoil Cholm Cille, An Tulach, Baile na hAbhann, Co. na Gaillimhe
Scoil Náisiúnta Thóin an tSeanbhaile, Acaill, Co. Mhaigh Eo

taifeaDaDh an DlúthDhiosca – ceartúchán

Bhí Seán Ó Conaire páirteach i dtaifeadadh leagan Chonnacht den dlúthdhiosca. Baineadh a 
ainm de liosta na gcainteoirí de thaisme le linn phróiseas na heagarthóireachta. Gabhaimid 
leithscéal leis as a ainm a fhágáil ar lár. Ár mbuíochas leis as páirt a ghlacadh sa taifeadadh. 
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Réamhrá

Bunaithe ar chur chuige cumarsáideach atá an cúrsa seo, Séideán Sí. Dá réir sin is ar an bpáiste 
féin, ar na riachtanais teanga atá aige agus ar a chuid ábhar spéise féin atá an phríomhbhéim. 
Cúrsa comhtháite páistelárnach taitneamhach atá ann a chuideoidh le forbairt na teanga, na 
cognaíochta, na mothúchán agus na samhlaíochta ag an bpáiste. Ar scoileanna Gaeltachta agus 
ar scoileanna lán‑Ghaeilge atá an cúrsa dírithe.

Chun go rachaidh an cúrsa seo chun sochair do na daltaí mar is ceart ní mór é a theagasc taobh 
istigh de chóras lántumtha inarb í an Ghaeilge an ghnáth‑theanga chumarsáide. Ina theannta sin 
moltar na míreanna ar fad sa phacáiste a úsáid ar bhealach córasach.

Leagtar béim i gcúrsa Rang a Cúig ar ghníomhaíochtaí a chuideoidh le scileanna cognaíocha 
an dalta a fhorbairt – scileanna a chuirfidh ar a chumas machnamh agus foghlaim ar bhealach 
éifeachtach. I measc na ngníomhaíochtaí sin áirítear gníomhaíochtaí ina mbíonn ar an 
dalta machnamh agus tuar a dhéanamh, taighde a dhéanamh, tuairimí a nochtadh, plé a 
dhéanamh mar bhall de ghrúpa, cur síos a dhéanamh ar a chuid mothúchán, pleanáil agus 
féinmhonatóireacht a dhéanamh, fadhbanna a réiteach, cinntí a dhéanamh agus a chuid oibre 
féin a mheas agus a sheiceáil.

ceachtanna bunaithe ar théamaí an churaclaim

Tá 45 ceacht sa leabhar seo agus iad bunaithe ar na téamaí in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999). 
Is iad seo a leanas na téamaí:

Caitheamh Aimsire, Mé Féin, An Teilifís, Sa Bhaile, Ócáidí Speisialta – Comóradh Pósta, 
An Scoil, Siopadóireacht, Bia, An Aimsir / Éadaí.

Moltar na téamaí a chur i láthair san ord ina bhfuil siad sa leabhar seo más féidir (féach Fite 
Fuaite).

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Is í aidhm gach ceachta feidhmeanna teanga nó cuspóirí ar leith a chur i gcrích. Is é atá i 
gceist le ‘feidhm teanga’ an úsáid a bhaintear as an teanga chun cuspóir cumarsáide ar leith a 
bhaint amach. Na feidhmeanna teanga atá luaite leis na ceachtanna seo, tá siad ag teacht leis na 
feidhmeanna atá molta do na scoileanna Gaeltachta agus lán‑Ghaeilge in Curaclam na Bunscoile – 
Gaeilge (1999), lgh 78‑84. Cuireadh leis na Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga i gcásanna áirithe, de 
réir mar ba ghá.
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eiseamláirí

Is faoin gceannteideal seo a thugtar samplaí den chaint a úsáidtear chun feidhm teanga a chur  
in iúl. Cuirtear béim sna heiseamláirí ar an gcaint nádúrtha agus ar fhreagra gairid a thabhairt  
ar cheist.

Is minic a léirítear rogha teanga i gcló iodálach idir lúibíní cearnacha, e.g. Déarfainn [Shílfinn 
/ Mheasfainn]. Is é atá i gceist go gcuirfidh an múinteoir ceann amháin de na nathanna nó de na 
focail atá sa chló iodálach idir na lúibíní cearnacha in áit na bhfocal atá sa chló trom, de réir 
mar a oireann.

Más rud é nach bhfuil baint ag na focail sna heiseamláirí le saol nó le timpeallacht an dalta 
ba cheart don mhúinteoir focail níos oiriúnaí a úsáid. Moltar tús áite a thabhairt i gcónaí do 
riachtanais teanga agus d’ábhair spéise na ndaltaí féin agus an eiseamláir a athrú dá réir.

Ní thugtar eiseamláirí i ngach cás. Deirtear i gcuid de na ceachtanna go bhfuil na heiseamláirí 
‘le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí’. B’fhiú don mhúinteoir éisteacht leis 
na daltaí le linn dóibh a bheith i mbun taisc ar leith agus eiseamláirí a mhúineadh de réir na 
riachtanas teanga a léirigh na daltaí agus iad i mbun an taisc. Moltar don mhúinteoir féin na 
heiseamláirí sin a chlárú san áit sa cheacht a bhfuil spás fágtha chuige.

Chun go dtiocfaidh an fhorbairt chuí ar chumas Gaeilge na ndaltaí is gá béim a leagan ar 
chruinneas ó thaobh na n‑eiseamláirí de agus moltar dul siar ag deireadh an cheachta ar 
eiseamláirí a múineadh ach a raibh deacracht ag na daltaí leo le linn na tréimhse cumarsáide.

Chun tairbhe cheart a bhaint as an gcúrsa tá sé riachtanach go mbainfí úsáid rialta as na 
heiseamláirí sa leabhar seo i gcomhthéacsanna eile taobh amuigh den cheacht Gaeilge féin.

múineaDh na GramaDaí

Luadh thuas a thábhachtaí is atá sé aird na ndaltaí a dhíriú ar an gcruinneas teanga agus 
na heiseamláirí in úsáid acu, chun go rachaidh siad i dtaithí ar na gnéithe is tábhachtaí de 
ghramadach na Gaeilge ar bhealach nádúrtha. Cabhróidh na scéalta agus na sceitsí leis na daltaí 
chomh maith Gaeilge chruinn a thabhairt leo. Sna hardranganna, áfach, is gá cur leis seo agus 
deis a thabhairt do na daltaí na rialacha gramadaí a fhoghlaim go córasach.

Níl na teangeolaithe ar aon intinn maidir le conas an ghramadach a mhúineadh i gcúrsa atá 
bunaithe ar chur chuige cumarsáideach. Aithnítear, áfach, gur maith an rud é an ghramadach 
a mhúineadh ar bhealach páistelárnach trí dhíriú ar an obair ó bhéal agus ar ghníomhaíochtaí 
cumarsáideacha. Chomh maith leis sin, seachas rialacha gramadaí a chur os comhair na ndaltaí 
ón tús, spreagtar iad le hanailís a dhéanamh ar an teanga chun teacht ar phatrúin agus chun na 
rialacha gramadaí a oibriú amach iad féin.

Is é atá sna cleachtaí gramadaí scríofa in Fite Fuaite ná treisiú ar a bhfuil múinte agus pléite ó 
bhéal sna ceachtanna. Sula dtéann na daltaí ina mbun is gá don mhúinteoir a chinntiú go bhfuil 
tuiscint ag na daltaí cheana féin ar an riail atá á cleachtadh, trí na patrúin a bhaineann léi a 
thabhairt faoi deara sa chaint ar dtús agus i dtéacsanna éagsúla ansin.
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forbairt na scríbhneoireachta

Déantar tagairt i gceachtanna áirithe sa leabhar seo do thascanna scríbhneoireachta a 
bhféadfaí tabhairt fúthu mar thoradh ar obair an cheachta. Déanfaidh na páistí na tascanna 
scríbhneoireachta sin ar bhileoga a chuirfidh siad ina bhfillteán scríbhneoireachta. Tá teimpléid 
éagsúla sa leabhar seo chomh maith a chuideoidh le forbairt na scríbhneoireachta. Rachaidh 
na cleachtaí atá bunaithe ar mhúineadh na gramadaí chun sochair do na daltaí ó thaobh 
fhorbairt na scríbhneoireachta de freisin. Tá tascanna in Fite Fuaite a chuideoidh le forbairt na 
scríbhneoireachta cruthaithí agus feidhmí (féach Fite Fuaite). Tá sé i gceist chomh maith go 
ndéanfaidh an múinteoir féin cúram breise de ghné na scríbhneoireachta, de réir mar is gá, ag 
brath ar riachtanais na ndaltaí.

Breacadh Nótaí
Anois agus arís iarrtar ar an dalta nótaí a bhreacadh le linn díospóireachta nó éisteachta. Is gá 
don mhúinteoir an ghné seo den obair a phlé leis an rang agus treoir a thabhairt. Ba cheart go 
dtuigfeadh an dalta:

●	 Nach gá ach na príomhphointí a scríobh, i.e. an t‑eolas is tábhachtaí;
●	 Gur cheart an t‑eolas a scríobh ina chuid focal féin;
●	 Nár cheart abairtí iomlána a scríobh;
●	 Go gcaithfidh an pheannaireacht a bheith sách néata le go mbeidh sé in ann na nótaí a 

léamh arís. An rud a scríobhann an púca léann sé féin é!
●	 Nár cheart a bheith róbhuartha faoin litriú ná faoin ngramadach (chomh fada agus go 

dtuigeann an dalta féin a bhfuil scríofa aige!);
●	 Gur cheart spásanna a fhágáil chun go mbeidh ar a chumas nótaí breise a chur leis arís 

más gá;
●	 Gurb inmholta an rud é leaganacha gearra d’fhocail a chumadh, e.g. litreacha a fhágáil 

amach i ndeireadh an fhocail (múinteoir = múint. / caitheamh aimsire = caith. aim.) 
nó gutaí i lár focail a fhágáil amach (pictiúr = pctr. / freagra = frg.) Is gá a chinntiú, 
áfach, go dtuigfidh an dalta a chuid giorrúchán féin agus a chuid nótaí á léamh aige 
arís! D’fhéadfadh an dalta liosta giorrúchán a dhéanamh dó féin d’fhocail a úsáideann sé 
go minic agus nótaí á mbreacadh aige.

áiseanna

Déantar cur síos faoin gceannteideal seo ar na háiseanna teagaisc a bheidh ag teastáil chun 
ceacht áirithe a mhúineadh. Bíonn tagairt uaireanta do leathanach sa leabhar seo, do phóstaer nó 
don dlúthdhiosca. Glactar leis go n‑úsáidfidh an múinteoir na háiseanna sa phacáiste ar bhealaí 
breise chomh maith, de réir mar a oireann dá rang féin. B’fhiú, mar shampla, na póstaeir don 
chluiche ‘20 Ceist’ a úsáid go minic i gcaitheamh na bliana chun cleachtadh a dhéanamh ar 
cheisteanna a fhreagairt go cruinn. Iarrtar ar dhaltaí áiseanna teagaisc éagsúla a bhreith isteach ar 
scoil leo uaireanta, e.g. pictiúir as irisí. Ní luaitear áiseanna i gcás an Fhorleathnaithe de ghnáth. 
Faoin múinteoir féin atá sé iad sin a roghnú agus a chur ar fáil.

Tá liosta de na heiseamláirí a múineadh i gcúrsa Rang a Ceathair i gcúl an leabhair seo mar áis 
don dul siar.
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Fite Fuaite
Leabhar atá anseo a chabhróidh le forbairt na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta 
agus scríbhneoireachta. Leagtar béim ar leith ann ar fhorbairt na scríbhneoireachta – liostaí, 
teachtaireachtaí, fógraí, litreacha, etc. Tá cleachtaí ann freisin dírithe go sonrach ar an 
bhfoghraíocht agus ar an ngramadach, chomh maith le tascanna a chuideoidh le saibhriú na 
teanga agus leis an bhfeasacht teanga. Cuirfidh na daltaí lena gcruinneas agus lena saibhreas 
teanga féin trína bhfoghlaimeoidh siad in Fite Fuaite. Leagtar béim in Fite Fuaite ar an obair 
bheirte.

Tá leathanaigh in Fite Fuaite a bhaineann leis an leabhar seo ó thaobh téama de nó carachtair 
nó gnéithe áirithe den teanga, ach níl siad ceangailte le ceachtanna ar leith faoi mar atá i gcás 
Leabhar an Dalta A‑E. Maidir le cleachtaí atá dírithe ar ghnéithe den ghramadach, glactar leis 
go mbeidh obair déanta sa rang cheana féin ar an ngné áirithe sin agus gur mar dhaingniú 
agus mar fhorbairt ar an obair sin a dhéanfar na cleachtaí in Fite Fuaite (féach Múineadh na 
Gramadaí).

Tá eolas a bhaineann le leathanaigh ar leith in Fite Fuaite i gcúl an leabhair seo.

Dlúthdhiosca 1 agus 2
Ar Dhlúthdhiosca 1 atá na scéalta. Tá trí leagan den dlúthdhiosca sin ann. Ar Dhlúthdhiosca 
2 atá na sceitsí agus an cur síos beathaisnéiseach. Leagan Ultach, leagan Muimhneach agus 
leagan Connachtach atá ann de na sceitsí. Leagan Muimhneach amháin atá ann den chur síos 
beathaisnéiseach. Agus na dlúthdhioscaí á dtaifeadadh, tugadh treoir do na cainteoirí gach téacs 
a léamh ina gcanúint féin agus ar luas nádúrtha na cainte. Tabharfaidh sé sin deis do na daltaí 
aithris a dhéanamh ar thuin agus ar rithim chainte an chainteora dhúchais. Baineann an t‑ábhar 
ar fad ar Dhlúthdhiosca 1 agus 2 leis na ceachtanna sa leabhar seo.

Moltar go mbeadh ‘ionad éisteachta’ sa seomra ranga (áit ar féidir le daltaí cluasáin a 
chaitheamh agus éisteacht le hábhar taifeadta).

Scríobhadh scripteanna na ndlúthdhioscaí de réir rialacha litrithe agus gramadaí an Chaighdeáin 
Oifigiúil den chuid is mó (féach Nóta Faoin Eagarthóireacht).

cur chuiGe

Is sa tréimhse réamhchumarsáide a mhúintear na heiseamláirí. Ní thugtar treoir sa leabhar seo 
faoi mhodhanna múinte na n‑eiseamláirí. Faoin múinteoir atá sé an mhodheolaíocht a roghnú 
agus moltar modhanna múinte éagsúla a úsáid. Is iad seo na modhanna atá luaite in Treoirlínte do 
Mhúinteoirí (Curaclam na Bunscoile – Gaeilge, 1999), lgh 64‑67:

●	 an modh díreach;
●	 modh na sraithe;
●	 modh na lánfhreagartha gníomhaí;
●	 an modh closlabhartha;
●	 an modh closamhairc;
●	 modh na ráite.
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Úsáidtear straitéisí difriúla agus comhthéacsanna éagsúla sa tréimhse chumarsáide chun 
suim na ndaltaí a choinneáil agus iad páirteach i ngníomh fíorchumarsáide. Bíonn deis acu na 
heiseamláirí atá foghlamtha acu a úsáid go cumarsáideach chun a dtuairimí féin a chur in iúl 
nó chun tasc ar leith a chur i gcrích. I measc na dtascanna tá cluichí cainte, tascanna éisteachta, 
rólaithris agus díospóireachtaí.

Sa tréimhse iarchumarsáide a bhuanaítear an obair, trí na heiseamláirí a dhaingniú nó trí 
nathanna / stór focal nua a bhí de dhíth ar na daltaí a mhúineadh (féach Eiseamláirí agus an 
tagairt do thábhacht an dul siar agus an bhéim a chur ar chruinneas teanga). Tá fíorthábhacht 
leis an athchúrsáil teanga sa chúrsa seo. D’fhéadfaí a rá go mbíonn an iarchumarsáid ar siúl go 
leanúnach sa scoil Ghaeltachta / scoil lán‑Ghaeilge mar gurb í an Ghaeilge an teanga theagaisc. 
Maidir leis na cainteoirí líofa beidh roinnt de na gníomhaíochtaí atá luaite san Fhorleathnú ina 
gcuid den iarchumarsáid freisin (féach Forleathnú).

Ba cheart go dtiocfadh forbairt ar líofacht cainte agus ar chruinneas Gaeilge na ndaltaí de 
thoradh na ndeiseanna cainte éagsúla a thugtar dóibh le linn na gceachtanna, e.g. deis a gcuid 
tuairimí a nochtadh agus deis eolas a thabhairt.

Má thugtar faoi deara, agus na daltaí ag labhairt go neamhfhoirmiúil, go bhfuil eiseamláir a 
múineadh dóibh cheana ligthe i ndearmad acu, moltar dul siar ar an gceacht inar múineadh  
an eiseamláir sin ar dtús.

Más rud é go bhfuil straitéis níos oiriúnaí ag múinteoir chun eiseamláir a mhúineadh agus  
a dhaingniú glactar leis go n‑úsáidfidh sé an straitéis sin.

Féinmheasúnú ar an gcruinneas labhartha
I gcuid de na ceachtanna iarrtar ar an dalta féinmheasúnú a dhéanamh ar a chruinneas labhartha 
Gaeilge. Is gá don mhúinteoir a phlé leis an rang na gnéithe ar chóir don dalta a bheith ag faire 
amach dóibh agus féinmheasúnú ar siúl aige. I measc na ngnéithe sin d’áireofaí:

●	 cruinneas i leith eiseamláirí agus gnéithe den ghramadach a múineadh cheana féin;
●	 saibhreas ó thaobh stór focal de;
●	 cruinneas ó thaobh struchtúr na n‑abairtí de;
●	 ceartfhoghraíocht.

Scéalta agus Sceitsí
Chun go mbainfidh na daltaí líofacht amach sa teanga caithfidh siad deis rialta a fháil éisteacht 
le Gaeilge atá ar ardchaighdeán ó thaobh saibhris, struchtúir agus fóineolaíochta de. Tugann 
na sceitsí agus na scéalta an deis sin dóibh. Tumadh teanga atá i gceist lena bhformhór agus cé 
go ndéantar cuid mhaith plé ar na scéalta agus ar na sceitsí sna ceachtanna ní gá go dtuigfeadh 
daltaí atá ag foghlaim na Gaeilge mar dhara teanga gach uile fhocal iontu. Moltar dul siar ó am 
go chéile ar na scéalta agus ar na sceitsí, go háirithe orthu siúd ar bhain na daltaí taitneamh ar 
leith astu, chun cabhrú leis an saibhreas agus leis an gcruinneas teanga.

Tá leathanaigh in Fite Fuaite ina scríobhfaidh na daltaí nathanna nua a bhaineann le gach téama.
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obair bheirte aGus obair Ghrúpa

Glacann Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999) leis gur mór an buntáiste don dalta é, ó thaobh 
foghlama agus ó thaobh na forbartha pearsanta de, a bheith ag obair i gcomhpháirt le daltaí eile. 
Cuirtear an‑bhéim sa chúrsa seo ar an obair bheirte agus ar an obair ghrúpa. Seo roinnt moltaí  
a chabhróidh leis an múinteoir tabhairt faoina leithéid.

Réamhullmhúchán
●	 Ba cheart gach áis a bheith ullamh roimh ré ag an múinteoir agus aon leathanaigh  

a bheidh de dhíth ar na daltaí a bheith fótachóipeáilte.
●	 Mura bhfuil taithí ag na daltaí ar an obair bheirte / an obair ghrúpa is gá plé a 

dhéanamh roimh ré leo ar na scileanna agus ar na dea‑chleachtais atá riachtanach chun  
a bheith ag obair i bpáirt le daoine eile, e.g. cloí le rialacha agus le treoracha, fanacht 
lena seal, etc. D’fhéadfaí ceacht iomlán a bhunú ar an méid sin.

●	 Ba cheart a chinntiú go dtuigeann na daltaí go soiléir an cur chuige is ceart a úsáid don 
tasc atá idir lámha acu. Moltar an cur chuige a léiriú don rang iomlán roimh ré seachas 
daltaí a bheith ag brath ar threoir ó bhéal.

●	 Ba cheart a chinntiú go dtuigeann na daltaí cuspóir na hoibre.
●	 Ba cheart a chinntiú go bhfuil an stór focal ag na daltaí atá riachtanach chun an tasc  

a chur i gcrích. Moltar an stór focal a bheidh ag teastáil a phlé / a mhúineadh roimh ré 
de réir riachtanas an ranga.

Bainistiú Ranga
Caithfidh an múinteoir glacadh leis go mbeidh an rang glórach spleodrach uaireanta le linn 
obair bheirte nó obair ghrúpa. Chomh maith leis sin caithfear a aithint go dtógfaidh sé tamall ar 
na daltaí féin dul i dtaithí ar an gcineál sin oibre agus go mb’fhéidir nach mbeadh toradh soiléir 
le feiceáil ar an gcéad iarraidh. Cabhróidh na moltaí seo a leanas leis an múinteoir an rang a 
bhainistiú.

●	 I gcás obair bheirte moltar an bheirt a bheidh ag obair le chéile a chur ina suí  
os comhair a chéile.

●	 Má tá daltaí ar chumais éagsúla sa rang is féidir tascanna a chur in oiriúint ar shlite 
éagsúla, e.g. iarraidh ar an dalta is cumasaí tús áite a ghlacadh ag cur na gceisteanna 
nó ag tabhairt na dtreoracha. Is féidir tascanna a chur in oiriúint d’ilranganna chomh 
maith, e.g. na rólanna is dúshlánaí i bpíosa drámaíochta a thabhairt do na daltaí is sine.

●	 Moltar go siúlfadh an múinteoir timpeall an tseomra a fhad is atá an obair bheirte / an 
obair ghrúpa ar bun. Ba cheart nóta a ghlacadh d’aon stór focal a raibh deacracht ar leith 
ag na daltaí leis agus d’aon fhadhbanna móra bainistíochta.

●	 Moltar na beirteanna / na grúpaí a athrú timpeall anois agus arís chun nach mbeidh na 
daltaí céanna ag obair i bpáirt lena chéile an t‑am ar fad. Is féidir cártaí a ullmhú a bhfuil 
litreacha, uimhreacha nó ainmneacha orthu agus iarraidh ar na daltaí ceann a phiocadh 
chun páirtí nua a aimsiú.

●	 Más comórtas idir ghrúpaí atá i gceist is féidir marcanna a bhaint de ghrúpaí atá 
róghlórach ar fad. Is gá é sin a mhíniú do na daltaí roimh ré, áfach.

●	 Más léir nach bhfuil cuspóir na hoibre á bhaint amach leis an gcur chuige atá in úsáid 
is fearr deireadh a chur leis an tasc agus athbhreithniú a dhéanamh ar na cúiseanna nár 
éirigh leis.
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Tar éis an tSeisiúin
●	 Téigh siar ar an stór focal nó ar eiseamláirí a raibh deacracht ag na daltaí leo. Tabhair tús 

áite d’aon nathanna a bhí ina gconstaic agus iad ag iarraidh an tasc a chur i gcrích.
●	 Pléigh aon fhadhbanna a bhí ag na daltaí agus an tasc féin á chur i gcrích.
●	 Pléigh aon deacrachtaí idirphearsanta a tháinig chun cinn de bharr na daltaí a bheith  

ag obair ina mbeirteanna nó ina ngrúpaí. Pléigh straitéisí a d’fhéadfaí a úsáid chun dul  
i ngleic leis na deacrachtaí sin.

●	 Déan athbhreithniú tú féin ar an seisiún mar chabhair don chéad seisiún eile, e.g. Ar leor 
an réamhullmhúchán a rinne tú? Ar oir na háiseanna don ghníomhaíocht? An raibh sé 
sách dúshlánach / ródhúshlánach do na daltaí? Ar baineadh amach cuspóir an taisc?

forleathnú

Forbairt nó dúshlán sa bhreis ar a bhfuil sa bhuncheacht atá san Fhorleathnú. Is do dhaltaí 
a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus a bhfuil dúshlán breise uathu é tríd is tríd. Fágtar faoin 
múinteoir an cinneadh a dhéanamh cé na daltaí sa rang a mbeadh an Forleathnú oiriúnach 
dóibh. Tá sé fíorthábhachtach go bhfaigheadh na daltaí ar cainteoirí dúchais iad ionchur sa 
bhreis ón múinteoir chun a gcumas Gaeilge a fhorbairt. Tá sé tábhachtach chomh maith go 
dtabharfaí gach deis dóibh a bheith ag obair ina mbeirteanna agus ina ngrúpaí le daltaí eile atá 
ar comhlíofacht leo féin.

Is i ndeireadh an cheachta a thabharfar faoin bhForleathnú. Is faoin múinteoir a bheidh 
sé míreanna a oireann dá dhaltaí féin a phiocadh as an rogha atá tugtha, nó an t‑iomlán 
a dhéanamh, má oireann sé. Níl na moltaí san Fhorleathnú in aon ord ar leith ó thaobh 
deacrachta ná tábhachta de.

Is minic a thugtar rogha san Fhorleathnú maidir le stór focal / nathanna cainte. Sa chás go 
dtugtar rogha tá sé i gceist go roghnóidh an múinteoir féin an focal nó an nath is oiriúnaí.  
Cé go liostaítear roinnt focal / nathanna as na mór‑Ghaeltachtaí mar chabhair don mhúinteoir 
glactar leis go mbeidh focail agus nathanna eile, agus iad níos oiriúnaí do Ghaeilge an  
cheantair, ag an múinteoir féin nó ag na daltaí uaireanta. Tá sé ríthábhachtach an t‑aitheantas 
ceart a thabhairt dóibh sin agus iad a chur in ionad na bhfocal / na nathanna atá liostaithe  
san Fhorleathnú de réir mar a oireann.

Bheifí ag súil freisin go ndéanfadh an múinteoir forbairt ar na moltaí san Fhorleathnú.

na canúintí

Ba cheart go mbeadh páistí na Gaeltachta bródúil as a gcanúint féin agus as na nathanna ar leith 
a bhaineann lena gceantar féin. Cé go bhfuil iarracht déanta sa chúrsa seo aitheantas a thabhairt 
don saibhreas, don teanga nádúrtha agus don éagsúlacht teanga atá sa Ghaeltacht, níorbh fhéidir 
na ceachtanna a chur in oiriúint do na ceantair Ghaeltachta ar fad. Glactar leis go ndéanfaidh 
na múinteoirí sna ceantair éagsúla Ghaeltachta na hathruithe cuí chun teanga na gceachtanna 
a chur in oiriúint do Ghaeilge an cheantair ina bhfuil siad ag teagasc. Ó thaobh téacs scríofa 
de, is fiú aird na ndaltaí a dhíriú ar fhocail agus ar nathanna nach bhfuil coitianta i nGaeilge 
an cheantair. Ba cheart a chur ar a súile do na daltaí gur roghanna eile iad seo ar fhocail nó ar 
nathanna atá i gcaint na háite acu féin ach nach ionann sin is a rá go bhfuil níos mó stádais acu. 
Is gné thábhachtach den fheasacht teanga obair den chineál seo.
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Moltar freisin go n‑iarrfaí ar thuismitheoirí, ar cainteoirí dúchais as an gceantar iad, liostaí  
a chur le chéile de nathanna cainte áitiúla a bhaineann leis na téamaí éagsúla.

Ní chiallaíonn an t‑ord ina liostaítear an teanga sna heiseamláirí ná san Fhorleathnú go bhfuil 
tosaíocht á tabhairt d’aon chanúint seachas a chéile.

faD na Gceachtanna

Tá an‑ilghnéitheacht ag baint leis na ceachtanna agus múinfear cuid acu in achar gearr cé go 
dtógfaidh tuilleadh díobh cúpla lá. Glactar leis go gcuirfidh an múinteoir an t‑ábhar in oiriúint 
dá rang bunaithe ar a thaithí féin.

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

leabhar scríbhneoireachta pearsanta

Déantar tagairt in áiteanna do ‘Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta’ an dalta. Moltar go mbeadh 
an leabhar nótaí sin lena thaobh ag an dalta i gcónaí chun gur féidir leis a chuid smaointe a 
bhreacadh ann. Mínigh do na daltaí go mbíonn leabhar nótaí nó cóipleabhar dá leithéid ag gach 
údar agus iarr orthu gan aon rud a scríobhann siad ann a ghlanadh amach. Úsáideadh an dalta 
a Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta de réir mar is mian leis féin ach seo roinnt moltaí maidir 
lena bhféadfadh sé a chur ann:

●	 Teideal nó pictiúr de scéal, dán, sceitse, casfhocal, agallamh beirte, ceapóg, lúibín, etc., ar 
mhaith leis a scríobh amach anseo;

●	 Liosta d’fhocail a úsáideann sé go minic ina chuid scríbhneoireachta (mar chabhair don 
litriú);

●	 Leaganacha cainte nó focail spéisiúla a chuala sé nó a léigh sé;
●	 Liosta d’fhocail nó de nathanna a bhfuil an bhrí chéanna leo, e.g. in aice le = i ngar do; 

féach = amharc = breathnaigh;
●	 Liosta d’ábhair spéise ar mhaith leis taighde a dhéanamh orthu amach anseo;
●	 Seanfhocail, rabhlóga agus tomhais dheasa a chuala sé nó a léigh sé;
●	 Nóta faoi stíl scríbhneoireachta nua, e.g. bealach nua chun tús / deireadh a chur le scéal 

nó chun dán a leagan amach, bunaithe ar ábhar a chum údar eile;
●	 Fógraí nó tuairiscí spéisiúla a gearradh as nuachtáin, irisí, etc;
●	 Meamram dó féin chun cur i gcuimhne dó go bhfuil rud áirithe le déanamh aige;
●	 Aon rud eile is maith leis an dalta féin a chur ann. Is leis féin an leabhar!

Tá áit lárnach ag Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta an dalta sa chuid sin den chúrsa ina 
ndéantar grinnstaidéar ar ghnéithe den litríocht.
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áiseanna Don léitheoireacht

Glacann na háiseanna léitheoireachta atá ina gcuid de chúrsa Séideán Sí Rang a Cúig áit na 
‘léitheoirí ranga’ a bhí in úsáid sular cuireadh an curaclam leasaithe i bhfeidhm.

Ó thaobh leabhar de, tá réimse leathan ábhair sa phacáiste agus seánraí éagsúla litríochta i 
gceist. Fíorleabhair nuascríofa iad seo a chuir údair aitheanta ar fáil don tionscadal faoi ‘Scéim 
Scríbhneoirí Seachtracha’ Séideán Sí. Tá sé ríthábhachtach gur fíorleabhair a d’úsáidfí sa rang 
léitheoireachta seachas leabhair a mbeadh an chuma orthu gur scríobhadh d’aon turas iad chun 
an léitheoireacht a mhúineadh. Tá cuid mhaith leabhar eile ar fáil ó fhoilsitheoirí éagsúla chomh 
maith a d’oirfeadh do Rang a Cúig, agus d’fhéadfadh an múinteoir iad sin a úsáid de bhreis ar 
na leabhair i bpacáiste Séideán Sí nó ina n‑ionad.

Moltar d’fhoireann na scoile teacht le chéile agus scagadh a dhéanamh ar na leabhair ar fad i 
bpacáiste Rang 3‑6. Roinnidís na leabhair idir na hardranganna, ag brath ar cé acu is oiriúnaí 
do gach rang. Is fiú athbhreithniú a dhéanamh ar an socrú seo go rialta. Nuair a bhí ‘Scéim 
Scríbhneoirí Seachtracha’ Séideán Sí idir lámha ag foireann an tionscadail cuireadh na leabhair 
nuascríofa i gcló de réir mar a chuir na húdair ar fáil iad. Rinneadh é seo chun soláthar ábhar 
léitheoireachta a chinntiú agus na pacáistí á gcur ar fáil den chéad uair. Tharlódh sé, mar sin,  
go mbeadh leabhair atá sa phacáiste céanna níos dúshlánaí ná a chéile.

Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
Moltar go ndéanfaí grinnstaidéar ar sheánra an úrscéil i Rang a Cúig. Chuige sin tá treoir sa 
leabhar seo mar chabhair don mhúinteoir. Tá an cur chuige atá á mholadh sa treoir seo ag 
teacht leis na moltaí don léitheoireacht in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999). Chomh maith 
le grinnstaidéar a dhéanamh ar úrscéalta faoi stiúir an mhúinteora tá sé ríthábhachtach go 
roghnódh na daltaí féin úrscéalta agus leabhair bhreise eile mar léitheoireacht phearsanta agus 
go léifidís iad ar scoil agus sa bhaile mar chaitheamh aimsire.

Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
Moltar chomh maith grinnstaidéar a dhéanamh ar sheánra na filíochta i Rang a Cúig. Tá treoir sa 
leabhar seo mar chabhair don mhúinteoir ina bhfuil moltaí maidir le conas tabhairt faoi staidéar 
a dhéanamh ar an bhfilíocht leis na daltaí.

Moltaí maidir le húsáid na beathaisnéise sa rang
Déanfar grinnstaidéar i Rang a Cúig chomh maith ar sheánra na beathaisnéise. Tá treoir sa 
leabhar seo mar chabhair don mhúinteoir ina bhfuil moltaí maidir le conas tabhairt faoi staidéar 
a dhéanamh ar an mbeathaisnéis leis na daltaí. B’fhiú dul siar ar na beathaisnéisí a cuireadh ar 
fáil sa chúrsa ó Rang a Dó ar aghaidh.
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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.

Ba cheart na saintéarmaí a bhaineann le hábhair eile an churaclaim a mhúineadh nuair a bheidh 
na hábhair sin á dteagasc.

measúnú

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

Tá teimpléid sa leabhar seo is féidir leis na daltaí a úsáid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a 
gcaighdeán léitheoireachta agus scríbhneoireachta féin agus ar an dul chun cinn atá á dhéanamh 
acu sa léitheoireacht.

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 phróiseas na léitheoireachta de a phlé leo ag cruinnithe eolais.

D’fhéadfaí cóipeanna de dhánta, de chluichí agus d’amhráin atá in úsáid sa rang Gaeilge, chomh 
maith le nathanna cumarsáideacha, a chur abhaile. B’fhiú go mór cóipeanna de na nathanna a 
eascraíonn as na heiseamláirí reatha a chur abhaile go rialta chomh maith.

Má tá ranganna Gaeilge do thuismitheoirí / do chaomhnóirí á n‑eagrú sa scoil ba cheart na 
heiseamláirí atá sa leabhar seo, chomh maith le haon ábhar oiriúnach eile, a bheith ar fáil don 
mhúinteoir atá i mbun na ranganna sin.
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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 
an cinneadh sin ar mhaithe le héagsúlachtaí áirithe foghraíochta sna canúintí a léiriú. Agus 
sna téacsanna a bhaineann le léitheoireacht agus le scríbhneoireacht na ndaltaí is amhlaidh a 
rinneadh an cinneadh sin chun cabhrú le sealbhú na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.

Tuigfidh múinteoirí gur caighdeán scríofa amháin atá sa Chaighdeán Oifigiúil, agus gur gá 
focail a rá de réir cheartfhoghraíocht na gcanúintí.

ábhar ranG a cúiG

Tá an tsiombail R5  clóbhuailte ar chodanna de phacáiste Séideán Sí Rang a Cúig, e.g. ar na 
póstaeir, mar áis don mhúinteoir chun ábhar Rang a Cúig a aithint.
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Siopadóireacht
 CeaCht 1

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
●	 a chumas cognaíoch agus samhlaíochta a fhorbairt

áiseanna

●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 4, 10 nó 16)

cur chuiGe

Fiafraigh de na daltaí an bhfuil a máthair chríonna nó a n‑athair críonna ag cur fúthu in 
éineacht leo. Pléigh na cúiseanna nach n‑oireann sé uaireanta do dhaoine aosta a bheith ina 
gcónaí ina n‑aonar.

Inis do na daltaí go bhfuil sceitse agat ina bhfuil cailín óg, Caitlíona, agus a máthair ag caint ar 
sheanmháthair Chaitlíona a bheith ag teacht a chur fúithi in éineacht leo. Seinn an dlúthdhiosca.

Pléigh an sceitse. Cén rud ba mhó ar thug na daltaí suntas dó?

Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse arís chun a fháil amach cén fáth nár theastaigh ó 
Chaitlíona a bheith in aon seomra le Séamas. Seinn an dlúthdhiosca. Dearbhaigh go mbíonn 
Séamas ag gabháil do rudaí Chaitlíona i gcónaí agus go mbíonn a sheomra salach chomh maith.

Ar thug na daltaí faoi deara gur léirigh Caitlíona agus a máthair roinnt mhaith mothúchán 
éagsúil sa sceitse? Pléigh na mothúcháin sin. Seinn an dlúthdhiosca arís más gá. Fiafraigh díobh 
ansin conas a mhothóidís féin dá mbeidís sa chás céanna agus a bhí Caitlíona agus a máthair.

forleathnú

	 Iarr ar na daltaí a seantuismitheoirí féin a cheistiú faoin saol a bhí acu go dtí seo agus 
an t‑eolas a fhaigheann siad a roinnt leis an rang. D’fhéadfaidís próifíl a scríobh ar 
dhuine dá seantuismitheoirí.

	 Pléigh an tábhacht a bhaineann le bheith cineálta carthanach le daoine aosta agus cabhair 
a thabhairt dóibh má tá sí uathu. An bhfuil seantuismitheoirí ag na daltaí féin ar gá aire 
a thabhairt dóibh? Má tá cad a dhéanann siad féin chun aire a thabhairt dóibh?

	 Pléigh do rogha ceann de na seanfhocail seo leis na daltaí:
Ní peaca an tseanaois, ní suáilce an óige.
Is mairg gur chailleas an óige, is shíleas fadó go mbeadh sí agam i gcónaí.
Tagann ciall le haois.
Ní thuigeann an séan an sean agus, má thuigeann, ní in am.
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U
Cá huair atá sí ag teaCht? (Leagan Ultach)

Mamaí: Cogar, a Chaitlíona.
Caitlíona: Cad é, a Mhamaí?
Mamaí: Tá a fhios agat nach bhfuil Móraí go maith le tamall anuas.
Caitlíona: Tá a fhios. Ach níl sí i mbaol báis ná rud ar bith mar sin? … Nó an bhfuil?
Mamaí: Arú, níl ná a dhath cosúil leis, buíochas do Dhia. Ach níl sí ag déanamh go 

mbeidh sí ábalta aire a thabhairt di féin níos faide. Ba mhaith léi a theacht 
a chónaí linne.

Caitlíona:  A chónaí linne! Ó, nach deas sin, a Mhamaí! Fan go n‑inseoidh mé  
do Shéamas é! Agus cá huair atá sí ag teacht?

Mamaí:  Bhuel, … caithfidh muid seomra a chóiriú di ar dtús. Caithfidh tusa  
do sheomra leapa féin a thabhairt di.

Caitlíona:  Á, a Mhamaí! Ag magadh atá tú! Níl sin féaráilte! Níl mé ag iarraidh 
bogadh isteach le Séamas! Ní stadann sé ach ag gabháil do mo chuid rudaí 
agus ní hamháin sin ach bíonn a sheomra lofa i gcónaí!

Mamaí:  Fan bomaite anois, a Chaitlíona. Cé a dúirt rud ar bith fá bheith ag bogadh 
isteach le Séamas? Tá muid ag gabháil a chóiriú seomra leapa úr duitse 
thuas sa lochta. Nach bhfuil fuinneog agus urlár ann cheana féin.

Caitlíona: Thuas sa lochta!
Mamaí: Go díreach.
Caitlíona:  Ó, tá sin galánta, a Mhamaí. Agus ní bheidh Séamas ábalta a ghabháil suas an  

dréimire i mo dhiaidh. Nuair a thiocfaidh mo chairde ar cuairt chugam 
rachaidh muid suas ann agus ní bheidh seisean a chur isteach ná amach orainn!

Mamaí:  Anois, ná bí mar sin, a Chaitlíona. Cá mhéad uair a chaithfidh mé a rá 
leat gur cheart duit a bheith níos deise le do dheartháir beag. Níl ann ach 
leanbh. Agus bíodh a fhios agat nach mbeidh tú ag gabháil suas ná anuas ar 
dhréimire ar bith.

Caitlíona: Ach cad é mar a rachaidh mé suas, mar sin, a Mhamaí?
Mamaí: Dúirt Daidí go gcuirfidh muid staighre bíse suas ón halla tosaigh.
Caitlíona: Staighre bíse! An é sin an ceann a théann thart agus thart?
Mamaí: Go díreach.
Caitlíona:  Nach agam a bheas an chraic thuas i mo theach beag féin! Cá huair  

a bheidh sé déanta, a Mhamaí?
Mamaí:  Gheall an siúinéir go dtosódh sé air Dé Sathairn. Níor cheart go dtógfadh 

sé níos mó ná coicís air é a chríochnú.
Caitlíona: Coicís! Ach sin tamall fada! Ach cad é a dhéanfaidh mé go dtí sin?
Mamaí: Ná bí mífhoighdeach anois. Jab mór atá ann.
Caitlíona:  An ndéarfá go mbeidh mo sheomra úr chomh mór leis an cheann atá anois 

agam?
Mamaí:  Beidh sé, déarfainn, níos mó ach go mbeidh an tsíleáil níos ísle ar an dá 

thaobh. Beidh áit ann do dhá leaba shingile agus déanfaidh an siúinéir 
vardrús ar thaobh amháin. Goitse anseo agus taispeánfaidh mé an plean duit.

Caitlíona: Tá cuma dheas air. Agus an in vardrús eile, a Mhamaí?
Mamaí: Cá háit? … Ó, ní hé. En suite a bheas ansin.
Caitlíona:  En suite! Beidh mo chithfholcadán féin agam! Cé a chreidfeadh é! Agus  

an bhfaighidh sibh leapacha úra agus achan rud domh?
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Mamaí:  Cuirfidh muid an dá leaba shingile atá i do sheomra suas ann agus 
ceannóidh muid leaba dhúbailte úr do Mhóraí. Ach, ag caint ar leapacha, 
caithfidh muid éadach leapa úr a fháil duitse. Tá na rudaí sin atá agat 
smólchaite.

Caitlíona: Agus i bhfad róleanbaí. An dtig liomsa na rudaí úra a phiocadh, a Mhamaí?
Mamaí: Cinnte, a thaisce. Rachaidh an bheirt againn ag siopadóireacht lá acu seo.
Caitlíona:  Ó, is fada liom go mbeidh mo sheomra úr agam. Beidh éad ar mo chairde 

nuair a tchífidh siad é! An dtig liom féin a dhéanamh amach cá rachaidh 
achan rud sa tseomra?

Mamaí:  Thig leat, cinnte. Ach caithfidh tú smaointiú go mbraitheann cuid mhór den 
leagan amach ar cá háit a bhfuil na gléasraí leictreacha agus mar sin de.

Caitlíona:  Ach nach bhfuil siad sin uilig marcáilte ar an phlean sin atá agat? 
Gheobhaidh mé píosa páipéir anois díreach agus déanfaidh mé amach plean 
domh féin …
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m
Cathain a bheidh sí ag teaCht? (Leagan Muimhneach)

Mam: Cogar anso i leith chugam, a Chaitlíona.
Caitlíona: Cad é, a Mham?
Mam: Tá a fhios agat nach bhfuil Mamaí Chríonna ar fónamh le tamall anuas.
Caitlíona: Tá a fhios. Ach níl sí ag fáil bháis ná aon ní? … Nó an bhfuil?
Mam: Dhera, níl ná é, buíochas le Dia. Ach braitheann sí nach bhfuil sí ábalta ar 

aire a thabhairt di féin a thuilleadh. Ba mhaith léi teacht chun cónaithe  
in éineacht linne.

Caitlíona: Chun cónaithe in éineacht linne! Tá san go diail, a Mham! Fan go ndéarfad 
le Séamas é! Agus cathain a bheidh sí ag teacht?

Mam: Bhuel, … caithfimid seomra a chóiriú di ar dtús. Caithfir‑se do sheomra 
leapa féin a thabhairt di.

Caitlíona: Á, a Mham! Ag magadh fúm atá tú! Níl sé sin féaráilte! Ní theastaíonn 
uaim bogadh isteach in éineacht le Séamas! Ní théann aon stad air ach ag 
gabháil do mo rudaíse agus ní hamháin san ach bíonn a sheomra lofa  
i gcónaí aige!

Mam: Tóg bog anois é, a Chaitlíona. Cé a dúirt aon ní faoi bheith ag bogadh 
isteach in éineacht le Séamas? Táimid chun seomra leapa nua a chóiriú 
duitse in airde ar an lochta. Nach bhfuil fuinneog agus urlár ann cheana 
féin.

Caitlíona: In airde ar an lochta!
Mam: Is ea, díreach.
Caitlíona: Tá san nótáilte ar fad, a Mham. Agus ní bheidh Séamas ábalta teacht aníos 

an dréimire i mo dhiaidh. Nuair a thiocfaidh mo chairde anall chugam 
raghaimid in airde ann agus ní bheidh sé ag cur isteach ná amach orainn!

Mam: Anois, ná bí mar sin, a Chaitlíona. An mó uair a chaithfead a rá leat gur 
cheart duit a bheith níos deise le do dheartháirín. Níl ann ach leanbh. Agus 
bíodh a fhios agat nach mbeidh tú ag gabháil suas ná anuas ar aon dréimire.

Caitlíona: Ach conas a raghaidh mé in airde ann, mar sin, a Mham?
Mam: Dúirt Daid go gcuirfimis staighre bíse in airde ann ón halla tosaigh.
Caitlíona: Staighre bíse! An é sin an ceann a théann timpeall agus timpeall?
Mam: Is é, díreach.
Caitlíona: Nach agam a bheidh an chraic in airde i mo thigín beag féin! Cathain  

a bheidh sé déanta, a Mham?
Mam: Gheall an siúinéir go dtosódh sé air Dé Sathairn. Níor cheart go dtógfadh 

sé níos mó ná coicís air é a chríochnú.
Caitlíona: Coicís! Ach sin an‑tamall! Conas a fhanfaidh mé chomh fada san?
Mam: Ná bí mífhoighneach, anois. Jab mór is ea é.
Caitlíona: An ndéarfá go mbeidh an seomra in airde chomh mór leis an gceann atá 

anois agam?
Mam: Beidh sé ábhairín níos mó ach go mbeidh an tsíleáil níos ísle ar an dá 

thaobh. Beidh slí ann do dhá leaba shingile agus déanfaidh an siúinéir 
vardrús ar thaobh amháin. Gabh anso i leith chugam agus taispeánfad  
an plean duit.

Caitlíona: Tá cuma dheas air. Agus an in vardrús eile, a Mham?
Mam: Cén áit? … Ó, ní hea. En suite a bheidh ansan.
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Caitlíona: En suite! Beidh mo chithfholcadán féin agam! Cé a chreidfeadh é! Agus an 
bhfaighidh sibh leapacha nua agus gach aon ní dom?

Mam: Bhíomar ag cuimhneamh go gcuirfimis an dá leaba shingile atá i do 
sheomra in airde ann agus go gceannóimis leaba dhúbailte nua do Mhamaí 
Chríonna. Ach, ós ag caint ar leapacha é, caithfimid éadaí leapa nua a fháil 
duit. Tá na rudaí sin atá agat seanchaite.

Caitlíona: Agus i bhfad róleanbaí. An bhféadfadsa na ceannaibh nua a phiocadh 
amach, a Mham?

Mam: Féadfair, a mhaoineach. Raghaidh an bheirt againn ag siopadóireacht  
sara i bhfad.

Caitlíona: Ó, is fada liom go mbeidh mo sheomra nua agam. Beidh formad ar mo 
chairde nuair a chífidh siad é! An bhféadfainn féin a shocrú amach cá 
rachaidh gach aon ní sa tseomra?

Mam: Féadfair. Ach caithfidh tú cuimhneamh go mbraitheann cuid mhaith den 
leagan amach ar cá bhfuil an solas, na soicéid agus mar sin de.

Caitlíona: Ach nach bhfuil siad san go léir marcáilte isteach ar an bplean atá ansan 
agat? Gheobhaidh mé píosa páipéir anois díreach agus déanfaidh mé amach 
plean de mo chuid féin …
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c
Cá fhad go mbeidh sí ag teaCht? (Leagan Connachtach)

Mam: Tá scéilín agam duit, a Chaitlíona.
Caitlíona: Céard é féin, a Mham?
Mam: Tá a fhios agat nach bhfuil Mamó ag aireachtáil go maith anois  

le scaithimhín.
Caitlíona: Tá a fhios. Ach níl sí ag fáil bháis ná aon rud? … Nó an bhfuil?
Mam: Dhera, níl, muis, buíochas le Dia. Ach airíonn sí nach bhfuil sí in ann aire  

a thabhairt di féin níos mó. Ba mhaith léi a theacht a chónaí linne.
Caitlíona: A chónaí linne! Tá sé sin iontach, a Mham. Fan go n‑inseoidh mé  

do Shéamas é. Cá fhad go mbeidh sí ag teacht?
Mam: Bhuel, … beidh orainn seomra a chóiriú di ar dtús. Caithfidh tusa  

do sheomra leapa féin a thabhairt di.
Caitlíona: A Mham! Ag magadh atá tú. Níl sé sin féaráilte! Ní theastaíonn uaim 

seomra a roinnt le Séamas! Ní stopann sé ag tógáil mo chuid rudaí agus ní 
hamháin sin ach bíonn a sheomra féin ina chiseach aige i gcónaí!

Mam: Fan anois go fóilleach, a Chaitlíona. Cé a dúirt tada faoi bheith ag roinnt 
seomra le Séamas? Tá muid le seomra leapa nua a chóiriú duitse thuas ar 
an lochta. Nach bhfuil fuinneog agus urlár ann cheana féin.

Caitlíona: Thuas ar an lochta!
Mam: Is ea, go díreach.
Caitlíona: A Mham, tá sé sin thar cionn. Agus ní bheidh Séamas in ann a theacht 

aníos an dréimire i mo dhiaidh. Nuair a thiocfas mo chairde anall ar cuairt 
chugam gabhfaidh muid suas ann agus ní bheidh sé ag cur isteach ná 
amach orainn!

Mam: Anois, cén sórt cainte í sin, a Chaitlíona? Cé chomh minic is a chaithfeas 
mé a rá leatsa gur cheart duit a bheith níos deise le do dheartháirín. Bíodh 
a fhios agat nach bhfuil ann ach páiste! Agus ar aon nós ní bheidh tú ag 
gabháil suas ná anuas ar aon dréimire.

Caitlíona: Ach cén chaoi a ngabhfaidh mé suas ann, mar sin, a Mham?
Mam: Dúirt Daid go gcuirfeadh muid staighre bíse suas ón halla tosaigh ann.
Caitlíona: Staighre bíse! An é sin an ceann a théann timpeall agus timpeall?
Mam: Is é, go díreach!
Caitlíona: Nach agam a bheas an chraic thuas i mo theachín beag féin! Cá fhad  

go mbeidh sé déanta, a Mham?
Mam: Gheall an siúinéir go dtosódh sé air Dé Sathairn. Níor cheart go dtógfadh 

sé níos mó ná coicís air é a chríochnú.
Caitlíona: Coicís! Ach sin achar an‑fhada! Cén chaoi a bhfanfaidh mé a fhad sin?
Mam: Ná bí mífhoighdeach anois. Tá obair mhór i gceist leis!
Caitlíona: Meas tú an mbeidh an seomra thuas chomh mór leis an gceann atá agam 

cheana féin?
Mam: Beidh sé beagáinín níos mó ach go mbeidh an tsíleáil níos ísle ar an dá 

thaobh. Beidh spás ann do dhá leaba shingile agus déanfaidh an siúinéir 
vardrús ar thaobh amháin. Gabh i leith uait agus taispeánfaidh mé an plean 
duit.

Caitlíona: Tá cuma dheas air. An in vardrús eile, a Mham?
Mam: Cén áit? … Ó, ní hea. Is en suite a bheas ansin.
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Caitlíona: En suite! Beidh mo chithfholcadán féin agam! Cé a chreidfeadh é! Is an 
bhfaighidh sibh leapacha nua agus chuile cheo dom?

Mam: Bhí muid ag cuimhneamh go gcuirfeadh muid an dá leaba shingile atá i do 
sheomrasa suas ar an lochta agus go gceannódh muid leaba dhúbailte nua 
do Mhamó. Ach, ós ag caint ar leapacha é, caithfidh muid éadaí leapa nua  
a fháil duit. Tá an chuid sin atá agat chomh caite lena bhfaca tú.

Caitlíona: Agus i bhfad rópháistiúil. An bhféadfaidh mise na héadaí leapa nua  
a phiocadh amach, a Mham?

Mam: Féadfaidh, a leanbh. Gabhfaidh an bheirt againn ag siopadóireacht go luath.
Caitlíona: Is fada liom go mbeidh mo sheomra nua agam. Beidh éad ar mo chairde 

nuair a fheicfidh siad é! An bhféadfaidh mé féin a shocrú amach  
cá gcuirfidh muid chuile rud sa seomra?

Mam: Féadfaidh. Ach caithfidh tú cuimhneamh go mbraitheann go leor den 
leagan amach ar cá bhfuil an solas, na soicéid agus mar sin.

Caitlíona: Ach nach bhfuil siad sin uileag marcáilte isteach ar an bplean atá ansin agat? 
Gheobhaidh mé píosa páipéir anois díreach agus déanfaidh mé amach  
mo phlean féin …
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Siopadóireacht
 CeaCht 2

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

●	 Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
●	 gearán a dhéanamh
●	 mím a dhéanamh chun eiseamláir a léiriú
●	 cur síos a dhéanamh ar rud nó ar dhuine
●	 páirt a ghlacadh i gcluiche cainte
●	 cruinneas cainte a fhorbairt
●	 scéal nó sceitse a scríobh

eiseamláirí

1. Ní théann aon stad air / uirthi / ar …(ainm) ach [Ní stadann sé / sí / …(ainm) ach / 
Ní stopann sé / sí / …(ainm) / Ní bhíonn stop ar bith leis / léi / le …(ainm)] ag gabháil do  
[ag cur isteach ar / ag baint le] mo rudaíse [mo chuid rudaí] / ag gabháil dom [ag cur isteach 
orm / ag cur as dom] / ag cabaireacht [ag geabaireacht / ag comhrá / ag sioscadh] lena  
c(h)airde ar an bhfón póca / ag gol [ag caoineadh] gan chúis [gan údar / gan chúrsaí  
/ gan fáth ar bith] / ag cúlchaint [ag cur síos ar na comharsana] / ag argóint lena  
t(h)uismitheoirí / ag cur ceisteanna amaideacha [ceisteanna seafóideacha / ceisteanna 
díchéillí / ceisteanna gan dealramh] / ag caitheamh airgid (go fánach [go neafaiseach] /  
go hamaideach).

2. Tá duine / rud sa phictiúr a bheadh le feiceáil [le feiscint] sa(n) / i(n) …(áit) /  
a d’fhéadfaí a úsáid chun [le] …(an rud a dhéantar leis) / …(cur síos ar an duine / rud).

 An múinteoir / leaba / … atá ann?
 Is ea / Ní hea.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun an 

chluiche:
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________
 __________________________________________________________________

áiseanna

●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 4, 10 nó 16)
●	 Na pictiúir ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide G) le cur ar scáileán
 nó
●	 Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 159) do gach beirt
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cur chuiGe

Téigh siar ar an sceitse ‘Cathain a bheidh sí ag teacht?’ (Ceacht 1). An cuimhin leis na daltaí an 
chúis nár theastaigh ó Chaitlíona a bheith in aon seomra le Séamas? An cuimhin le dalta ar bith 
cad go díreach a dúirt sí? Seinn an dlúthdhiosca. Dearbhaigh go ndúirt Caitlíona ‘Ní théann aon 
stad air ach [Ní stadann sé ach / Ní stopann sé] ag gabháil do [ag cur isteach ar / ag tógáil] mo rudaíse 
[mo chuid rudaí] agus ní hamháin sin ach bíonn a sheomra lofa i gcónaí (aige) [bíonn a sheomra féin 
ina chiseach aige i gcónaí]!’

Pléigh na pictiúir atá ar an bhfótachóip nó taispeáin iad ar an scáileán. Múin an chéad eiseamláir 
le cabhair na bpictiúr. Gearr amach na pictiúir as fótachóip amháin. Measc iad. Iarr ar dhalta 
teacht os comhair an ranga agus ceann acu a roghnú i ngan fhios don rang. Bunaíodh sé mím 
ar an bpictiúr. Tomhaiseadh dalta eile cén pictiúr atá i gceist agus abradh sé an abairt sa chéad 
eiseamláir a bhaineann leis an bpictiúr áirithe sin. Déan amhlaidh le daltaí eile.

Múin an dara heiseamláir. Roinn na daltaí ina mbeirteanna – Dalta A agus Dalta B. Tabhair 
fótachóip do gach beirt murar dáileadh cheana féin iad. Iarr orthu na pictiúir a ghearradh 
amach. Mínigh dóibh go gcaithfidh Dalta A pictiúr a thógáil i ngan fhios do Dhalta B. Déanadh 
sé cur síos mar atá san eiseamláir ar rud nó ar dhuine éigin atá sa phictiúr gan ainm an ruda 
nó an duine sin a lua. Tomhaiseadh Dalta B an pictiúr atá i gceist mar atá san eiseamláir agus 
freagraíodh Dalta A é. Ansin tógadh Dalta B pictiúr i ngan fhios do Dhalta A agus leanadh an 
cluiche ar aghaidh. Éist leis na daltaí agus iad i mbun an chluiche. Breac nóta maidir le haon 
deacrachtaí cruinnis atá acu. Breac síos freisin na príomhnathanna / an stór focal atá de dhíth 
orthu. Bunaigh mioncheacht i ndeireadh an tseisiúin ar na riachtanais chomónta atá ag na daltaí.

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

Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu ceann amháin de na pictiúir ón bhfótachóip a 
roghnú agus sceitse nó scéal a chumadh bunaithe ar a bhfuil ag titim amach ann. Lig dóibh 
féin rogha a dhéanamh idir sceitse nó scéal. Scríobhaidís dréacht den sceitse nó den scéal ar 
dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú air ansin agus déanaidís é a leagan 
amach go snasta. D’fhéadfaí áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin. Lig do na beirteanna 
atá sásta lena gcuid oibre a scéal nó a sceitse a léamh don rang. Déanaidís cóip dá saothar agus 
cuiridís ina bhfillteán scríbhneoireachta é mar shampla den seánra.

(Nóta faoin scríbhneoireacht: Ní féidir a bheith ag súil go gcuirfí an obair scríbhneoireachta 
i gcrích in aon seisiún amháin. Ba cheart deis a thabhairt do na daltaí leanúint lena 
gcuid scríbhneoireachta go ceann cúpla lá ar a laghad. Cinnteoidh sé sin go ndéanfar an 
eagarthóireacht agus an t‑athdhréachtú is gá. Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo maidir le 
fad na gceachtanna.)
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forleathnú

	 Pléigh a gcuid deartháireacha agus a gcuid deirfiúracha beaga leis na daltaí agus conas 
mar a réitíonn siad leo. Múin más gá:

Réitím [Faighim ar aghaidh] go diail [go hiontach / thar barr / thar cionn / go breá] le mo 
dheartháir beag / mo dheirfiúr bheag. [Bainim féin agus mo dheartháir beag / mo dheirfiúr 
bheag an‑cheart dá chéile.]
Bíonn an‑chuideachta [an‑chuileachta / an‑spórt / cuideachta mhaith / an‑spraoi] againn  
(le chéile) de ghnáth [go hiondúil].
Insím scéalta dó / di sula dtéann sé / sí a chodladh istoíche [san oíche].
Imrím cluichí leis / léi scaití [in amanna / ar uairibh / uaireanta / amanta].
Tá scóladh [crá croí] ag baint leis / léi. [Bíonn sé / sí de shíor do mo chrá. / Bím cráite aige / 
aici.]
Ní féidir é / í a shásamh. [Ní féidir ceart a bhaint de / di. / Ní shásódh an diabhal é / í. /  
Ní thig é / í a shásamh,] etc.,

de réir Ghaeilge an cheantair.
	 Pléigh nathanna cainte a úsáidtear le cur síos a dhéanamh ar dhaoine a bhíonn cainteach 

agus ar dhaoine a bhíonn ag cúlchaint. Múin más gá:
Bíonn rilleadh i gcónaí ar …(ainm). [Bíonn barraíocht le rá i gcónaí ag …(ainm). / Ní théann 
aon stop ar …(ainm) ach ag geabaireacht [ag caint]. / Bíonn …(ainm) de shíor ag caint. / Bíonn giob 
geab de shíor ag …(ainm). / Bíonn …(ainm) ag síorchaint. / Bíonn cab chun cainte ar …(ainm). / 
Bíonn rilleachas cainte ar …(ainm). / Bíonn gob ar …(ainm).]
Lig de [Stad de / Cuir uait] do chuid geabaireachta [do chuid cabaireachta]. [Éirigh as an 
gclabaireacht.]
Tá teallaireacht aige! [Bhí gach re seo aige le …(ainm).]
Caithfidh mé a rá go bhfuil a theanga ar a thoil aige sin.
Is minic a bhíonn an seanduine agus an gasúr óg ag ráiméiseáil.
Ní bhíonn aici sin ach deargsheafóid [amaidí] leath den am [leath an ama]. [Scéal gan 
dealramh [caint san aer / ráiméis / dúirse dáirse] a bhíonn aici siúd leath an ama.]
Níl deireadh ar bith leis [Níl cur síos ná insint scéil ar / Níl aon teorainn leis] an méid 
cúlchainte a dhéanann sé / sí sin. [Ní théann aon stad air / uirthi sin ach ag cúlchaint. / 
Bíonn sé / sí sin de shíor ag cur síos ar na comharsana. / Ní stopann sé / sí ag cúlchaint ar dhaoine. / 
Bíonn chuile scéal ar bharr a g(h)oib aige / aici.]
Ná tabhair aird ar bith ar [Ná tabhair aon toradh ar / Ná tóg aon cheann de] leath na scéalta 
a bhíonn [a bhíos] aige sin.
Tá an diabhal uileag [an diabhal dearg] uirthi ag cumadh scéalta. [Ní théann aon stop 
uirthi ach ag cumadh. / Tá sí iontach tugtha do bheith ag cumadh scéalta.]
Fainic an mbeifeá ag insint [ag inseacht] aon cheo [aon ní] di sin. [Coimhéad cad é a 
déarfadh tú léi sin. / Is mairg don té a bheadh ag insint aon ní di sin. / Seachain an ndéarfá tada léi sin.] 
Tá an cháil uirthi [Tá sé de theist [de cháil] uirthi] go bhfuil sí béalscaoilteach [nach bhfuil 
sí ábalta rún a choinneáil] / go bhfuil sí cabach [go bhfuil béal [clab] mór uirthi / gur cabadóir 
críochnaithe í], etc.,

de réir Ghaeilge an cheantair.
	 Pléigh do rogha ceann de na seanfhocail seo leis na daltaí:

Ná lig do rún le buachaill ciúin nó is fada a ghabhas do cháil;
Ná lig le bun an chlaí é gan breathnú thar a bharr.
An té a thabharfadh scéal chugat thabharfadh sé dhá scéal chugat.
Tarraingíonn scéal scéal eile.



#

#

#

#





161

Siopadóireacht
 CeaCht 3

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 tuar a dhéanamh
●	 éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 rogha a léiriú
●	 drochmheas a léiriú
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
●	 buíochas a léiriú
●	 tnúthán a léiriú

eiseamláirí

1. Cheapfainnse [Déarfainnse / Is dóigh liomsa] go bhfaighidh / nach bhfaighidh sí éadaí 
[éadach] leapa a thaitneoidh léi féin agus lena máthair [a shásós í féin agus a máthair].

2. Dá mba mise Caitlíona phiocfainn an clúdach cuilte [an ceann] dearg / 
liathchorcra. / Ní thaitneodh ceachtar [aon cheann] acu (sin) liomsa. [Níor mhaith 
liomsa aon cheann acu.] Níl cuma ná caoi orthu! [Tá cuma an ghaoth anoir orthu! / Ní bheadh 
meas madaidh agam orthu! / Ní fiú na seacht mallacht iad! / Tá cuma an diabhail orthu! / Tá cuma an 
tseoigh orthu!]

3. Ó, tá tú go hiontach ar fad [Ó, mo chroí thú / Grá mo chroí thú], a Mham [a Mhamaí] /  
a …(ainm)! Go raibh míle maith agat. Is fada liom go bhfeicfidh mé [go bhfeice mé / 
go bhfeicfead] ar na leapacha iad / go mbeidh … / go dtiocfaidh … / go …(briathra eile).

áiseanna

●	 Póstaer 5
●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 5, 11 nó 17)

cur chuiGe

Pléigh an sceitse ‘Cathain a bheidh sí ag teacht?’ (Ceacht 1).

Mínigh do na daltaí go bhfuil sceitse agat anois ina bhfuil Caitlíona agus a máthair amuigh ag 
siopadóireacht chun éadaí leapa a cheannach i gcomhair seomra nua Chaitlíona. An raibh an 
deis acu féin riamh rudaí a cheannach le haghaidh seomra codlata nua nó seomra athchóirithe? 
Pléigh an póstaer.

Múin an chéad eiseamláir. An gceapann na daltaí go bhfaighidh Caitlíona éadaí leapa a 
thaitneoidh léi féin agus lena máthair?

Seinn an dlúthdhiosca.
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Pléigh an sceitse. An mó dalta a raibh an ceart acu agus iad ag tuar roimh ré?

Múin an dara heiseamláir. Fiafraigh de na daltaí cé acu an clúdach cuilte dearg nó an ceann 
liathchorcra a phiocfaidís féin dá mba iadsan Caitlíona.

Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse arís lena fháil amach cad go díreach a dúirt Caitlíona 
nuair a dúirt Mam ‘Ach ní bhainfidh mé ach fiche euro díot. [Ach ní bhainfidh mé díot ach fiche euro. 
/ Ní bhainfead ach fiche euro díot, áfach.] A chead agat an chuid eile a choinneáil duit féin. [Coinnigh an 
chuid eile duit féin. / Féadfair an chuid eile a choimeád duit féin.] Níl a fhios cad é eile a bheas a dhíth ort. 
[Ní bheadh a fhios agat céard eile a bheadh uait. / Ní fheadaraís cad eile a bheadh uait.]’ Seinn an dlúthdhiosca. 
Dearbhaigh go ndúirt Caitlíona ‘Ó, tá tú go hiontach ar fad [Ó, mo chroí thú / Grá mo chroí thú],  
a Mham [a Mhamaí]! Go raibh míle maith agat. Is fada liom go bhfeicfidh mé [go bhfeice mé /  
go bhfeicfead] ar na leapacha iad.’ Múin an tríú heiseamláir. Meall na daltaí chun na nathanna inti 
a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha eile.

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

forleathnú

	 Sa sceitse dúirt Caitlíona ‘Ó, tá tú go hiontach ar fad [Ó, mo chroí thú / Grá mo chroí thú], 
a Mham [a Mhamaí]! Go raibh míle maith agat.’ Pléigh nathanna eile a úsáidtear chun 
buíochas a chur in iúl. Múin más gá:

Tá mé [Táim] an‑bhuíoch [fíorbhuíoch] díot.
Mo chuach thú!
Go maire tú an lá!
Go maire tú do shláinte!
Go méadaí Dia do stór!
Go gcuire Dia an rath ort.
Nár laghdaí Dia do stór!
Go bhfága Dia an tsláinte [do shláinte] agat.
Aghaidh do shaol is do shláinte leat!
Go gcúití Dia leat é.
Dia go deo leat!
Nár lagaí Dia thú!
Ná raibh a fhad sin de luí bliana ort. 
Go bhfága Dia againn thú!
Rath maidine ort.
Mo ghrá diúil thú!
Nach iontach an saothraí [an bhean / an fear] tú, etc.,

de réir Ghaeilge an cheantair.
	 Roghnaigh nathanna ar leith as an sceitse. Scríobh ar an gclár iad. Ansin iarr ar na daltaí 

éisteacht leis an sceitse i gcanúint eile agus a fháil amach an bhfuil leaganacha cainte 
difriúla sa chanúint eile le haghaidh na nathanna atá ar an gclár. Pléigh agus cláraigh na 
nathanna nua.
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U
tá súil agam go bhfuil rudaí deasa aCu! (Leagan Ultach)

Mamaí: Rachaidh muid isteach sa tsiopa seo, a Chaitlíona. Bíonn rogha bhreá éadaí 
leapa i gcónaí acu agus níl siad chomh daor le cuid de na siopaí eile.

Caitlíona: Go breá. Tá súil agam go bhfuil rudaí deasa acu!
Mamaí: Bí cinnte go bhfuil! Muna bhfaighidh tú rud inteacht atá i do shásamh 

anseo déan dearmad de.
(Tá Mamaí agus Caitlíona ag dul isteach sa siopa.)
Caitlíona: Ó, amharc na dathanna deasa. Tá a oiread rudaí deasa sa tsiopa seo agus 

nach mbeidh mé ábalta m’intinn a dhéanamh suas! Shíl mé go raibh a fhios 
agam cad é go díreach a bhí mé ag iarraidh, ach anois tá mé fríd a chéile. 
Barraíocht rogha atá ann. An dtig liom amharc thart ar feadh tamaill,  
a Mhamaí?

Mamaí: Cinnte, a thaisce, ach ná caith an lá leis. Agus cuimhnigh anois go dtig leat 
dath ar bith is maith leat a phiocadh amach cionn is go bhfuil na ballaí bán.

Caitlíona: Bán! Ach an gcaithfidh siad a bheith bán?
Mamaí: Bhuel, caithfidh siad a bheith measartha geal mar nach bhfaigheann an 

seomra sin mórán de sholas an lae. Tá an fhuinneog sin iontach beag.
Caitlíona: Ó … tá an ceart agat. Nach deas an dath atá ar an chumhdach cuilte sin,  

a Mhamaí. Ach ní maith liom an patrún.
Mamaí: Ach nach bhfuil sé iontach dorcha? Bheadh an seomra i bhfad ródhorcha 

aige.
Caitlíona: Is dócha go mbeadh. Agus is dócha go bhfuil an ceann seo rógheal.
Mamaí: Bheadh sé rógheal ag na ballaí bána. Ghlacfá dath inteacht a bheith  

sa tseomra.
Caitlíona: Muise, níl cuma ná déanamh ar an cheann dearg atá i do lámh agat, a 

Mhamaí. Ach amharc an ceann liathchorcra sin ag a thaobh! Sin anois an 
cineál ruda a bhí i mo cheann agamsa. Tá sé díreach i gceart. Agus an 
bhfeiceann tú an bhratóg dheas chorcra a théann leis!

Mamaí: Cad é an luach atá orthu, a Chaitlíona? Mmm … tá siad daor go maith. 
Cuimhnigh anois go mbeidh dhá cheann acu uainn.

Caitlíona: Ach, a Mhamaí, tá siad galánta. Sin díreach an rud atá mé ag iarraidh. 
An bhfuil a fhios agat seo. Tá ceathracha euro sábháilte agam féin. Má 
thugaimse an méid sin duitse, an gceannóidh tú domh iad?

Mamaí: Mmm … bhuel anois, bheadh ciall leis sin, a Chaitlíona. Maith go leor.  
Más in na rudaí is maith leat gheobhaidh muid iad. Ach ní bhainfidh mé 
ach fiche euro díot. A chead agat an chuid eile a choinneáil duit féin. Níl  
a fhios cad é eile a bheas a dhíth ort.

Caitlíona: Ó, mo chroí thú, a Mhamaí! Go raibh míle maith agat. Is fada liom go 
bhfeicfidh mé ar na leapacha iad.

Mamaí: Siúil leat go ndíolfaidh muid astu. Beidh cupa tae againn ansin sula mbeidh 
muid ag déanamh ar an bhaile.

Caitlíona: Gheobhaidh mise rud inteacht deas duit leis an tae, a Mhamaí. Sin an rud  
is lú a thig liom a dhéanamh duit.
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m
tá súil agam go bhfuil rudaí deasa aCu! (Leagan Muimhneach)

Mam: Raghaimid isteach sa tsiopa so, a Chaitlíona. Bíonn an‑rogha éadaí leapa  
i gcónaí acu agus nílid chomh daor le cuid de na siopaí eile.

Caitlíona: Go breá. Tá súil agam go bhfuil rudaí deasa acu!
Mam: Bí siúráilte de go bhfuil! Mura bhfuil do dhóthain rogha anso agat ní lá fós é.
(Tá Mam agus Caitlíona ag dul isteach sa siopa.)
Caitlíona: Ó, fair na dathanna deasa. Tá a oiread rudaí deasa sa tsiopa so agus nach 

mbeidh mé ábalta m’aigne a dhéanamh suas in aon chor! Cheapas go 
raibh a fhios agam díreach cad a bhí uaim, ach anois tá mearbhall orm. An 
iomarca rogha ar fad atá ann. An bhféadfainn féachaint timpeall ar feadh 
tamaill, a Mham?

Mam: Féadfair, a mhaoineach, ach ná tabhair an lá ann. Agus cuimhnigh, anois, go 
bhféadfair aon dath is maith leat a phiocadh amach toisc na fallaí a bheith 
bán.

Caitlíona: Bán! Ach an gcaithfidh siad a bheith bán?
Mam: Bhuel, caithfidh siad a bheith an‑gheal, ach go háirithe, mar ná geobhaidh 

an seomra san puinn de sholas an lae. Tá an fhuinneog san beag go maith.
Caitlíona: Ó … tá an ceart agat. Nach deas an dath atá ar an gclúdach cuilte sin,  

a Mham, cé nach maith liom an patrún atá air.
Mam: Ach nach bhfuil sé an‑dorcha? Bheadh an seomra i bhfad ródhorcha aige.
Caitlíona: Is dócha go mbeadh. Agus is dócha go bhfuil an ceann so anso rógheal.
Mam: Bheadh sé rógheal in éineacht leis na fallaí bána. Níor mhór duit dath  

de shaghas éigin a bheith sa tseomra.
Caitlíona: Mhuise, ní mór an ní is fiú agam an ceann dearg atá i do lámh ansan agat, 

a Mham. Ach fair an ceann liathchorcra san in aice leis! Sin é an saghas 
ruda a bhí i mo cheann agam. Tá sé díreach i gceart. Agus an gcíonn tú an 
bhratóg dheas chorcra a théann in éineacht leis!

Mam: Cén méid iad san, a Chaitlíona? Mmm … táid daor go maith. Cuimhnigh 
air, anois, go mbeidh dhá cheann acu uainn.

Caitlíona: Ach, a Mham, tá siad go haoibhinn. Sin iad atá uaim. An bhfuil a fhios agat 
ach go bhfuil ceathracha euro sábháilte agam féin. Má thugaim an méid sin 
duit, an gceannóidh tú dom iad?

Mam: Mmm … bhuel anois, bheadh dealramh éigin leis sin, a Chaitlíona. Tá go 
maith, mar sin. Más in iad atá uait gheobhaimid iad. Ní bhainfead ach fiche 
euro díot, áfach. Féadfair an chuid eile a choimeád duit féin. Ní fheadaraís 
cad eile a bheadh uait.

Caitlíona: Ó, tá tú go hiontach ar fad, a Mham! Go raibh míle maith agat. Is fada 
liom go bhfeicfead ar na leapacha iad!

Mam: Téanam ort go ndíolfaimid astu. Beidh cupa tae ansan againn sula mbeimid 
ag baint an tí amach.

Caitlíona: Gheobhadsa píosa deas císte duit, mar sin, a Mham. Is é is lú is gann dom é.
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c
tá súil agam go bhfuil rudaí deasa aCu! (Leagan Connachtach)

Mam: Gabhfaidh muid isteach sa siopa seo, a Chaitlíona. Bíonn rogha bhreá éadaí 
leapa acu i gcónaí agus níl siad chomh daor le cuid de na siopaí eile.

Caitlíona: Togha. Tá súil agam go bhfuil rudaí deasa acu!
Mam: Bí cinnte go bhfuil! Mura bhfaighidh tú rud eicínt a thaitneoidh leat istigh 

anseo tá sé chomh maith agat do hata a chaitheamh leis.
(Tá Mam agus Caitlíona ag dul isteach sa siopa.)
Caitlíona: Breathnaigh ar na dathanna deasa! Tá an oiread sin rudaí deasa sa siopa seo 

nach mbeidh mé in ann m’intinn a dhéanamh suas beag ná mór. Shíl mé 
go raibh a fhios agam go díreach céard a bhí uaim, ach anois tá mearbhall 
orm. An iomarca de rogha atá ann. An bhféadfaidh mé breathnú thart  
ar feadh scaithimhín, a Mham?

Mam: Féadfaidh, a leanbh, ach ná caith an lá leis. Cuimhnigh anois freisin go 
bhféadfaidh tú do rogha dath a phiocadh amach mar go bhfuil na ballaí bán.

Caitlíona: Bán! Ach an gcaithfidh siad a bheith bán?
Mam: Bhuel, caithfidh siad a bheith an‑gheal ar aon chaoi mar nach bhfaighidh 

an seomra sin mórán de sholas an lae. Tá an fhuinneog sin sách beag.
Caitlíona: Ó … tá an ceart agat. Nach deas an dath atá ar an gclúdach cuilte sin,  

a Mham, cé nach maith liom an patrún atá air.
Mam: Ach nach bhfuil sé an‑dorcha? Bheadh an seomra i bhfad ródhorcha aige.
Caitlíona: Is dóigh go mbeadh. Agus is dóigh go bhfuil an ceann seo anseo rógheal.
Mam: Bheadh sé rógheal in éineacht leis na ballaí bána. Theastódh dath eicínt  

sa seomra.
Caitlíona: Muise, níl cuma ná caoi ar an gclúdach dearg sin atá i do lámh agat, a 

Mham. Ach breathnaigh ar an gceann liathchorcra lena thaobh! Sin é an 
cineál ruda a bhí ar intinn agam. Tá sé díreach ceart. Agus an bhfeiceann tú 
an bhratóg dheas chorcra a théann leis?

Mam: Cé mhéad atá orthu sin, a Chaitlíona? Mmm … tá siad daor go maith. Agus 
cuimhnigh anois go mbeidh péire acu ag teastáil.

Caitlíona: Ach, a Mham, is mór an spórt iad. Sin iad na ceanna atá uaim. An bhfuil a 
fhios agat ach go bhfuil ceathracha euro sábháilte agam féin. Má thugaim 
an méid sin duit, an gceannóidh tú dom iad?

Mam: Mmm … bhuel anois, bheadh ciall eicínt leis sin, a Chaitlíona. Maith go 
leor. Más iad sin atá uait gheobhaidh muid iad. Ach ní bhainfidh mé díot 
ach fiche euro. Coinnigh an chuid eile duit féin. Ní bheadh a fhios agat 
céard eile a bheadh uait.

Caitlíona: Grá mo chroí thú, a Mham! Go raibh míle maith agat. Is fada liom  
go bhfeice mé ar na leapacha iad!

Mam: Gabh i leith uait go beo agus íocfaidh muid astu. Ansin ólfaidh muid cupán 
tae sula ngabhfaidh muid abhaile.

Caitlíona: Gheobhaidh mise píosa deas de cháca duit, a Mham. Is é is lú dom é!
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Siopadóireacht
 CeaCht 4

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

●	 Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 rólchártaí a léamh agus a phlé
●	 sceitse a chumadh bunaithe ar rólchártaí
●	 cruinneas cainte a fhorbairt
●	 teachtaireacht ríomhphoist a scríobh

eiseamláirí

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé agus 
aisteoireachta:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

áiseanna

●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 3) (Dlúthdhiosca 2, Rian 5, 11 nó 17)
●	 Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 169) do gach triúr

cur chuiGe

Téigh siar ar an sceitse ‘Tá súil agam go bhfuil rudaí deasa acu!’ (Ceacht 3).

Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun páirt a ghlacadh i rólaithris a bhfuil baint aici leis an 
sceitse. Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr. Tabhair fótachóip do gach grúpa. Iarr orthu na 
rólchártaí a ghearradh amach. Léigh agus pléigh na rólchártaí leis an rang. Cad is dóigh leis na 
daltaí a tharlóidh anois? Iarr ar na grúpaí na páirteanna a roghnú agus an comhrá a tharla idir 
an triúr a chumadh. Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé agus aisteoireachta. Breac nóta maidir 
le haon deacrachtaí cruinnis atá acu. Breac síos freisin na príomhnathanna / an stór focal atá de 
dhíth orthu. Bunaigh mioncheacht i ndeireadh an tseisiúin ar na riachtanais chomónta atá ag na 
daltaí.

Iarr ar na grúpaí atá sásta lena sceitse é a chur i láthair an ranga.

Mínigh do na daltaí go bhfuair Méabh Uí Chonchubhair, máthair Chaitlíona, teachtaireacht 
ríomhphoist ó bhainisteoir an tsiopa earraí tí an tráthnóna sin. Cad is dóigh leo a scríobh 
an bainisteoir sa teachtaireacht? Iarr ar na daltaí an teachtaireacht is dóigh leo a scríobh an 
bainisteoir a chumadh. Scríobhaidís dréacht di ar dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú 
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agus profú uirthi ansin agus déanaidís í a leagan amach go snasta. D’fhéadfaí áiseanna ilmheán 
an ranga a úsáid chuige sin. Iarr ar na daltaí atá sásta lena gcuid oibre a dteachtaireacht a léamh 
don rang agus í a chur ina bhfillteán scríbhneoireachta mar shampla den seánra.

forleathnú

	 An bhfuil siopaí i gcomharsanacht na scoile nó sa bhaile mór is gaire daoibh a bhfuil 
ainmneacha Gaeilge orthu? Iarr ar na daltaí liosta a dhéanamh de na siopaí seo le 
cabhair óna muintir sa bhaile.
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Caitlíona Ní Chonchubhair
Is tusa Caitlíona Ní Chonchubhair. Tá an‑díomá ort go bhfuil 
an clúdach cuilte nua a cheannaigh tú inné lochtach. Dúirt do 
mháthair go gcaithfeadh sibh é a thabhairt ar ais chuig an siopa 
agus gheall sí go ndéanfadh sibh é sin inniu nuair a thiocfadh 
sí abhaile óna cuid oibre. Ach bhí sí déanach ag teacht abhaile 
tráthnóna. Anois tá sé beagnach a sé a chlog agus sibh ag siúl 
isteach doras an tsiopa.

Méabh Bean Uí Chonchubhair
Is tusa Méabh Bean Uí Chonchubhair. Bhí tú tuirseach traochta 
nuair a tháinig tú abhaile ó do chuid oibre tráthnóna inniu. 
B’aoibhinn leat suí síos ar do sháimhín só ach bhí geallta agat do 
d’iníon, Caitlíona, go rachadh sibh ar ais go dtí Siopa Uí Nualláin 
leis an gclúdach cuilte a cheannaigh sibh ann inné. Tá tú cantalach 
anois mar go raibh an trácht an‑trom agus sibh ag tiomáint go dtí 
an siopa. Gach seans go ndéarfaidh an freastalaí leat go bhfuil 
an siopa dúnta.

Barra Seoighe
Is tusa Barra Seoighe, an freastalaí i Siopa Uí Nualláin. Is beag 
spéise, dáiríre, atá agat sa jab páirtaimseartha seo. Ghlac tú an 
jab mar go bhfuil rún agat dul ag taisteal timpeall an domhain 
an bhliain seo chugainn. Bíonn tú ag obair i mbialann cúpla 
oíche sa tseachtain chomh maith. Bhí sé an‑déanach faoin am ar 
chríochnaigh tú ag obair sa bhialann aréir. Tá tú anois ag faire an 
chloig agus ag súil le dul abhaile. Ach drochrath air! Tá bean agus 
cailín ag teacht isteach doras an tsiopa – agus é beagnach a sé a 
chlog! Níl aon fhoighne agat le daoine a fhágann rudaí go dtí an 
nóiméad deireanach.

#

#
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Siopadóireacht
 CeaCht 5

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

●	 Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 an obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú
●	 ceisteanna bunaithe ar sceitse a chumadh agus a scríobh
●	 ceisteanna bunaithe ar sceitse a fhreagairt ó bhéal
●	 cruinneas cainte a fhorbairt
●	 gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (uimhir iolra an 

ainmfhocail)

eiseamláirí

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad ag cur agus ag 
freagairt na gceisteanna:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

áiseanna

●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 4, 10 nó 16)
●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 3) (Dlúthdhiosca 2, Rian 5, 11 nó 17)
●	 Póstaer 5 (as Ceacht 3)

cur chuiGe

Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le ceann de na sceitsí a bhaineann leis an téama 
‘Siopadóireacht’ arís agus gurb iad féin a roghnóidh an sceitse ab fhearr leo a chloisteáil – an 
ceann as Ceacht 1 nó as Ceacht 3. Mínigh dóibh go gcaithfidh siad ceisteanna a chumadh faoin 
sceitse le cur ar dhalta eile, e.g. rudaí a dúirt na carachtair agus mar a mhothaigh na carachtair 
ag pointí éagsúla. Iarr orthu nótaí a bhreacadh de na ceisteanna ba mhaith leo a chur le linn 
dóibh a bheith ag éisteacht leis an sceitse. (Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo maidir le 
breacadh nótaí.) Seinn an dlúthdhiosca cúpla uair má éilíonn na daltaí é. Tabhair am dóibh a 
gcuid ceisteanna a scríobh agus a chur in eagar. Dírigh a n‑aird ar an tábhacht a bhaineann le 
cruinneas ó thaobh na gceisteanna de. Iarr orthu a gcuid ceisteanna a thabhairt le léamh do 
dhalta eile chun go dtabharfaí breithiúnas ar chruinneas na gramadaí iontu. Iarr orthu ansin na 
ceisteanna a cheartú más gá.
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Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Abair leo a gcuid ceisteanna a chur ar a chéile agus a 
fhreagairt ó bhéal. Éist leis na daltaí agus iad ag cur agus ag freagairt na gceisteanna. Breac nóta 
maidir le haon deacrachtaí cruinnis atá acu. Breac síos freisin na príomhnathanna / an stór focal 
atá de dhíth orthu. Bunaigh mioncheacht i ndeireadh an tseisiúin ar na riachtanais chomónta atá 
ag na daltaí.

Dírigh aird na ndaltaí ar an bhfocal ‘cúisíní’ atá scríofa sa phictiúr ar an bpóstaer. Fiafraigh 
díobh cad a scríobhfaí mura mbeadh ach ceann amháin ann. Dearbhaigh gur ‘cúisín’ a 
scríobhfaí. Téigh siar ar na téarmaí ‘uatha’ agus ‘iolra’, más gá. Ar thug na daltaí faoi deara nach 
raibh gá ach ‘‑í’ a chur leis an uimhir uatha ‘cúisín’ chun an uimhir iolra ‘cúisíní’ a dhéanamh? 
An féidir leis na daltaí smaoineamh ar fhocail eile a ndéantar a n‑uimhir iolra ar an mbealach 
céanna? Scríobh roinnt de shamplaí na ndaltaí ar an gclár. Dírigh aird na ndaltaí ansin ar an 
bhfocal eile sa phictiúr atá san uimhir iolra, i.e. ‘cuilteanna’. An bhfuil a fhios acu cén uimhir 
uatha atá ag an bhfocal sin? Dearbhaigh gur ‘cuilt’ an uimhir uatha agus gur gá na litreacha 
‘‑eanna’ a chur léi chun an uimhir iolra a dhéanamh. An féidir leis na daltaí smaoineamh ar 
fhocail eile a ndéantar a n‑uimhir iolra ar an mbealach céanna? Scríobh roinnt de shamplaí na 
ndaltaí ar an gclár. Cad faoi na hainmfhocail eile ar an bpóstaer atá san uimhir uatha? An bhfuil 
a fhios ag na daltaí cén uimhir iolra atá acu?
(Nóta: Féach an mhír ghramadaí sa cheacht ‘Caitheamh Aimsire: Ceacht 2.)
(Nóta: Cúpla focal a gcuirtear ‘‑í’ leo – cúisíní, braillíní, scaraoidí, ballaí, málaí, boscaí, cótaí;
Cúpla focal a gcuirtear ‘‑eanna’ leo – cuilteanna, seilfeanna, deilfeanna, péinteanna, cainteanna.)
(Nóta: Is iad uimhreacha iolra na bhfocal de réir an Chaighdeáin Oifigiúil a thugtar sna liostaí 
thuas. Tharlódh sé go mbeadh cúpla uimhir iolra eile sa chaint bheo.)
(Nóta: I gceantair áirithe fuaimnítear leithéid ‘cuilteanna’ mar ‘cuilteannaí’. ‘Cuilteanna’ a 
scríobhtar, áfach.)

forleathnú

	 Scríobh samplaí de cheisteanna na ndaltaí ón gceacht ar an gclár. Pléigh bealaí eile  
a d’fhéadfaí na ceisteanna sin a chur. Cláraigh na leaganacha malartacha.

	 Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh agus a muintir sa bhaile a cheistiú chun teacht ar a 
oiread seanfhocal agus is féidir a bhfuil baint acu le díol agus ceannach, an margadh nó 
an t‑aonach. D’fhéadfadh comórtas a bheith ann agus duais don té a aimsíonn an líon is 
mó seanfhocal. Cuir na seanfhocail a bhailíonn na daltaí i Leabhar Ranga faoin teideal 
‘Ag Díol is ag Ceannach’. Lig dóibh féin an leabhar a mhaisiú agus a dhearadh.
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Bia
 CeaCht 1

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 tuairisciú
●	 liosta siopadóireachta a scríobh
●	 éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt
●	 scéal a athinsint mar a d’inseodh carachtar ar leith é

eiseamláirí

1. Cheannóinn …(liosta bia) dá mbeinn chun [le haghaidh / le] stobhach Gaelach / cillí 
con carne / lasáinne / …(béile ar leith) a dhéanamh. [Cheannóinn …(liosta bia) dá mbeinn 
ag gabháil a dhéanamh …(béile ar leith).] / Níl tuairim na ngrást agam [barúil dá laghad agam 
/ aon tuairim faoin spéir agam / a fhios agam beo] cad é [cad / céard] a bheadh [a theastódh] 
uaim le haghaidh [chun / le] …(béile ar leith) a dhéanamh. Chaithfinn [Bheadh orm] 
labhairt le [ceist a chur ar] …(duine) faoi.

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 5)

cur chuiGe

Abair leis na daltaí go bhfuil sibh chun liosta siopadóireachta a ullmhú. Múin an eiseamláir. 
Pléigh leis na daltaí na cógaisí a cheannóidís dá mbeadh béile ar leith á réiteach acu. Scríobh ar 
an gclár na bianna a luann na daltaí faoin teideal ‘Liosta Siopadóireachta’.

Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal a bhfuil baint aige leis an téama ‘Bia’ 
agus go bhféadfadh cuid de na bianna atá liostaithe agaibh a bheith luaite sa scéal. Iarr orthu a 
bheith ag faire amach dóibh. Seinn an dlúthdhiosca.

Pléigh an scéal. Cén rud ba mhó ar thug na daltaí suntas dó? Ar luadh aon cheann de na bianna 
sa scéal a liostaigh sibh roimh ré?

Cad iad na bianna eile a bhí luaite sa scéal? Seinn an dlúthdhiosca arís más gá. Scríobh na 
bianna seo ar an gclár leis an liosta atá ann cheana féin.

Iarr ar dhaltaí aonair an scéal a insint mar a d’inseodh Daidí Críonna, nó a rogha carachtar eile, 
é.
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forleathnú

	 ‘A Dhia [A Mhuire], nach doiligh sin a chreidbheáil [is deacair é sin a chreidiúint / muise, is 
deacair liom é sin a chreidiúint]’ a dúirt Daidí Críonna nuair a chuala sé an scéal faoi Walter 
Raleigh. Pléigh nathanna eile a úsáideann daoine nuair a bhíonn iontas orthu. Cad iad na 
nathanna Gaeilge a mbaineann na daltaí iad féin úsáid astu nó atá cloiste acu? Múin más 
gá:

A thiarcais!
Dar Dia!
A Thiarna an Domhain!
Ó, a Mhaighdeainín Mhuire Mháthair!
Dia ár sábháil!
Dia ár réiteach!
Go sábhála Mac Dé sinn!
Dia linn!
A thigh ná tit orm!
Ag magadh (fúm) atá tú!
An ndeir tú liom é?
An bhfuil tú dáiríre?
Ní féidir é! [Ní fhéadfadh sé!]
Dhera, stop! [Dhera, cuir uait!]
Ag cumadh atá tú! [Níl tú ach ag baint asam!]
Lig dom [Éist liom], etc.,

 de réir Ghaeilge an cheantair.
	 Tá tagairt sa scéal do bhianna agus do bhéilí a dtagann a n‑ainm as teangacha iasachta. 

Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh chun a fháil amach cén teanga as ar tháinig 
na focail sin. An bhféadfaidís a fháil amach cén bhrí atá leis na focail? An féidir leo 
smaoineamh ar bhianna eile ar tháinig a n‑ainm as teangacha iasachta?

	 Léigh agus pléigh an mhír faoin idirlíon in Leabhar Mór an Eolais. An bhfuil gné ar bith den 
mhír ar mhaith leis na daltaí breis eolais a fháil uirthi? Spreag iad le leabhair eile a lorg 
a mbeadh an t‑eolas sin iontu.
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U
tá mo bholg thiar ar mo dhroim leis an oCras! (Leagan Ultach)

Bhí deora anuas sa teach ag Graindea le tamall agus rinneadh amach díon úr a chur ar an 
teach. Bhogfadh sé isteach i dtigh a mhic, Peadar, a fhad is a bheadh an obair ag gabháil 
ar aghaidh. Bhí Bríd agus Seán breá sásta leis an socrú seo mar gur bhreá an chuideachta 
Graindea. Agus bheadh tréan ama acu le sult a bhaint as ó tharla leatha saoire an 
tsamhraidh acu. Ach ní raibh Mamaí agus Daidí róchinnte fán tsocrú seo mar nach achan 
rud a d’íosfadh Graindea.
‘Ní itheann sé a dhath ach prátaí, a Pheadair,’ arsa Mamaí. ‘Cad é a dhéanfaidh mé ar 
chor ar bith? Nach trua mé ag iarraidh dinnéar a dhéanamh dó.’
‘Bhuel,’ arsa Daidí, ‘thig leat a bheith cinnte de rud amháin. Ní bheidh mórán dúile aige 
sa chineál bia a bhíos againne.’

Maidin Dé Luain chuir Bríd agus Seán málaí Ghraindea isteach sa charr a fhad is a bhí  
na hoibreannaí ag déanamh réidh leis na sclátaí a bhaint den díon.
‘Nach maith an rud gur tháinig sibh in am,’ arsa Graindea go magúil, ‘nó dá mbeadh sibh 
a dhath níos moille ní bheadh chomh beag le scraith fágtha os mo chionn.’
‘Ó, bhí tú i gcontúirt!’ arsa Seán, agus thosaigh na gáirí.

Nuair a bhain siad Machaire Rátha amach thiontaigh Mamaí isteach ar chlé go dtí an 
t‑ollmhargadh le gráinnín bia a cheannach don dinnéar.
‘Cad é sin?’ arsa Graindea achan uair ar cuireadh rud inteacht isteach sa tralaí.
‘Sin gairleog, a Ghraindea,’ arsa Seán.
‘An bhfaca tú piobair dhearga riamh, a Ghraindea?’ a d’fhiafraigh Bríd.
Chuir Graindea cár air féin nuair a chuir Mamaí ciabatta agus canna trátaí sa tralaí. Ach 
nuair a fuair sí dhá phunt uaineola ó chuntar an bhúistéara tháinig aoibh air.
‘Maith thú,’ ar seisean. ‘Beidh sin deas i stobhach Gaelach. Ach anois ná déan dearmad de 
na prátaí!’
B’éigean do Mhamaí gáire a dhéanamh.

Níos moille an tráthnóna sin chuaigh Seán, Bríd agus Graindea amach a shiúl. Nuair a 
phill siad bhí siad marbh leis an ocras. Shuigh siad síos fá choinne an dinnéir.
‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim leis an ocras,’ arsa Graindea nuair a chonaic sé Daidí  
ag teacht le dhá scilléad mhóra.
Bhain Daidí an clár den chéad scilléad. Spaigití a bhí ann. Bhain sé an clár den dara 
scilléad. Anlann Bolognese a bhí ann ina raibh muisiriúin, piobair dhearga agus cnap 
gairleoige. Ansin chuir Mamaí pláta de phíosaí ciabatta ar maos in ola olóige i lár an 
tábla.
‘Cad é faoi Dhia sin?’ arsa Graindea. ‘Nach bhfuil a fhios agaibh go maith nach n‑ithimse 
bia coimhthíoch cosúil leis sin.’
Ní raibh focal as Daidí.
‘Glac d’am anois, a Ghraindea,’ arsa Mamaí. ‘Tá stobhach agus prátaí agam duitse.’
D’athraigh Graindea a phort nuair a chuala sé an méid sin.

Ba é an scéal céanna é achan lá i rith na seachtaine. Níodh Graindea iontas de na rudaí 
coimhthíocha a cheannaíodh Mamaí san ollmhargadh – cillithe, sinséar, tuirmiric agus 
luibheanna strainséartha.
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‘A Dhia mo shábháil,’ a deireadh sé, ‘nach iontach an cineál bia a itheann sibh.’
Agus ag am dinnéir deireadh sé, ‘Nach bhfuil a fhios agaibh go maith nach n‑ithimse bia 
coimhthíoch cosúil leis sin.’
Ní bhlaisfeadh sé an cillí con carne a rinne Mamaí Dé Máirt … ná na núdail a rinne 
Daidí Dé Céadaoin. Agus ní raibh am ar bith aige don churaí a chuir Mamaí ar an tábla 
Déardaoin. Chaithfeadh siad prátaí a bhruith dó achan tráthnóna.
‘Amharc air sin anois,’ a deireadh sé nuair a chuireadh Mamaí prátaí roimhe, ‘prátaí 
breátha tirime!’
B’éigean do Mhamaí gáire a dhéanamh. Níor dhúirt Daidí a dhath.

Tráthnóna amháin chuir Bríd ceist ar Ghraindea cad chuige nach n‑itheadh sé rud ar bith 
ach prátaí.
‘Bhuel anois, a chroí,’ arsa seisean, ‘is é an tuige nach n‑ithimse a dhath ar bith ach prátaí 
ná gur bia breá dúchasach iad. Prátaí uilig a itheadh in Éirinn ó tháinig ann domhsa. Níl 
am ar bith agam do na rudaí nua‑aimseartha sin.’
D’amharc Bríd ar Sheán. Ansin chuir sí cogar ina chluas.

I gceann seachtaine bhí an díon úr ar theach Ghraindea. Ach bhí cuid mhór glanadh le 
déanamh i ndiaidh na hoibre. Maidin Dé Sathairn thosaigh Mamaí agus Daidí a ghlanadh 
agus a chur rudaí ar ais ina n‑áit. D’fhág siad Seán agus Bríd sa bhaile le Graindea.
‘A Ghraindea,’ arsa Seán, ‘tá a fhios agat an dóigh a deir tú i gcónaí nach maith leat bia 
ar bith coimhthíoch nó nua‑aimseartha a ithe?’
‘Is ea, a mhic,’ arsa Graindea.
‘Bhuel, fan go bhfeicfidh tú seo,’ arsa Bríd.
Ansin d’fhoscail sí a mála agus thóg amach cnap duilleoga.
‘Rinne an bheirt againne rud beag taighde ar an idirlíon. Taighde ar phrátaí.’
‘Arú, na seanríomhairí sin,’ arsa Graindea. ‘Ní bheadh a dhath agam le déanamh leo. 
Rudaí coimhthíocha nua‑aimseartha iadsan fosta. Ní raibh siad ann le linn m’óigese.’
‘Ach thig leat cuid mhór rudaí a fhoghlaim ón idirlíon,’ arsa Bríd agus shín sí na 
duilleoga chuige.
‘Cad é an cineál rudaí?’ arsa Graindea.
‘Bhuel,’ arsa Seán, ‘an raibh a fhios agat nach bia dúchasach an práta?’
‘Cad é a deir tú?’ arsa Graindea. ‘Ní chreidim focal de! Níl a dhath níos Gaelaí ná an 
práta!’
‘Bhuel, fuair muidinne amach nach as Éirinn a tháinig an práta an chéad lá riamh ach  
as Meiriceá Theas.’
‘As Meiriceá Theas!’ arsa Graindea agus iontas air. ‘Más in mar atá,’ ar seisean, ‘cad é an 
dóigh a bhfuil siad anseo in Éirinn le cuimhne na ndaoine?’
Bhí freagra na ceiste ag Bríd.
‘Sir Walter Raleigh,’ ar sise, ‘a thug an práta go hÉirinn an chéad lá riamh thart fá 
cheithre chéad bliain ó shin.’
‘A Dhia,’ arsa Graindea, ‘nach doiligh sin a chreidbheáil.’
Agus ba é sin deireadh leis an chomhrá mar chuala siad Mamaí agus Daidí ag teacht 
isteach an doras cúil. Ach d’fhág Bríd na duilleoga ag Graindea. I ndiaidh greim lóin  
a bheith acu le chéile d’fhág siad Graindea thall sa bhaile.
‘Ná déan dearmad ar na duilleoga sin a thug mé duit a léamh,’ arsa Bríd leis agus é ag 
imeacht.
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Seachtain ina dhiaidh sin thug Graindea cuireadh dóibh chuig dinnéar.
‘Mmm …,’ arsa Daidí nuair a chuala sé an scéala, ‘prátaí agus prátaí, cuirfidh mé geall 
leat!’
Tráthnóna Dé Sathairn bhí achan duine ina suí ag an tábla i dtigh Ghraindea.
‘Ní chreidfidh sibh choíche é,’ arsa Graindea, ‘ach tá an tseachtain caite agam sa 
leabharlann le cois go bhfuair mé cuid mhór oideas ar an idirlíon.’
‘Ar an idirlíon!’ arsa Bríd.
Chuir seo iontas orthu.
‘M’anam,’ arsa Graindea, ‘ar an idirlíon.’
D’imigh sé isteach chun na cistine. Ní raibh i bhfad gur phill sé agus mias mhór leis  
a d’fhág sé i lár an tábla.
‘Anois,’ arsa seisean, ‘ithigí bhur sáith.’
Cad é do bharúil a bhí ann? Brúitín? Stobhach Gaelach? Chan é, muise, ach … creid é nó 
ná creid … lasáinne!
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m
tá mo bholg thiar ar mo dhroim leis an oCras! (Leagan Muimhneach)

Bhí an braon anuas i dtigh Dhaidí Chríonna agus bhí sé chun bogadh isteach i dtigh a 
mhic, Peadar, a fhad is a bhí ceann an tí á dheisiú. Bhí Bríd agus Seán an‑sásta leis seo 
mar bhíodh an‑chraic acu in éineacht le Daidí Críonna. Agus bheadh fuílleach ama acu in 
éineacht leis anois ós rud é go raibh laethanta saoire an tsamhraidh ann. Ach bhí ábhairín 
doichill ar Mham agus ar Dhaid toisc nach n‑itheadh sé an bia céanna leo féin.
‘Ach ní itheann sé faic ach prátaí, a Pheadair,’ arsa Mam. ‘Cad a dhéanfaidh mé in aon 
chor? Beidh mé cráite ag iarraidh dinnéar a ullmhú dó.’
‘Bhuel,’ arsa Daid, ‘féadfair a bheith siúráilte d’aon ní amháin, ach go háirithe. Ní bheidh 
aon dúil aige sa tsórt bia a bhíonn againne.’

Maidin Dé Luain chuir Bríd agus Seán málaí Dhaidí Chríonna isteach sa mhótar a fhad is 
a bhí na fearaibh oibre ag ullmhú chun an tslinn a bhaint de cheann an tí.
‘Is maith an ní gur thángabhair,’ arsa Daidí Críonna mar mhagadh, ‘mar dá mbeadh sibh 
aon tamall eile ní bheadh an scraithín féin os mo chionn!’
‘Tá baol mór ort, a Dhaidí Chríonna!’ arsa Seán, agus thosaíodar ar fad ag gáire.

Nuair a bhaineadar Machaire Rátha amach chas Mam isteach ar chlé go dtí an 
ollmhargadh chun bia a cheannach don ndinnéar.
‘Cad é sin?’ a d’fhiafraigh Daidí Críonna gach aon uair a cuireadh rud éigin isteach  
sa tralaí.
‘Sin gairleog, a Dhaidí Chríonna,’ arsa Seán.
‘Nach bhfacaís piobair dhearga riamh, a Dhaidí Chríonna?’ a d’fhiafraigh Bríd.
Chuir Daidí Críonna scaimh cheart air féin nuair a chuir Mam ciabatta agus cannaí trátaí 
sa tralaí. Ach nuair a fuair sí dhá phunt uaineola ó chuntar an bhúistéara bhí sé breá sásta 
leis féin.
‘Á, go diail,’ arsa é sin. ‘Beidh san deas i stobhach Gaelach. Ach, anois, ná dearmad na 
prátaí!’
Níor dhein Mam faic ach gáire.

Chuaigh Seán agus Bríd amach ag siúl in éineacht le Daidí Críonna ní ba dhéanaí sa 
tráthnóna. Nuair a thángadar thar n‑ais shuíodar chun boird agus an diabhal d’ocras 
orthu.
‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim leis an ocras,’ arsa Daidí Críonna nuair a chonaic sé 
Daid ag teacht le dhá phota mhóra.
Bhain Daid an barr den gcéad sáspan. Spaigití. Bhain sé an barr den tarna ceann. Anlann 
Bolognese ina raibh muisiriúin, piobair dhearga agus ualach gairleoige. Leag Mam pláta 
de chantaí ciabatta báite in ola olóige i lár an bhoird.
‘Cad é sin?’ arsa Daidí Críonna. ‘Nach maith atá a fhios agaibh nach n‑ithimse bia 
strainséartha mar sin!’
Ní raibh focal as Daid.
‘Tóg bog anois é, a Dhaidí Chríonna,’ arsa Mam. ‘Tá stobhach agus prátaí déanta agam 
duitse.’
Bhí Daidí Críonna breá sásta nuair a chuala sé an méid sin.

Agus ba é an dála céanna acu é gach aon lá ar feadh seachtaine. Thiar san ollmhargadh 



179

dheineadh Daidí Críonna iontas de na cillithe agus den tsinséar, den dtuirmiric agus de 
na luibheanna strainséartha eile a cheannaíodh Mam.
‘Mhuise, Dia linn,’ a deireadh sé, ‘nach ait an bia a itheann sibh!’
Agus ag am dinnéir ní deireadh sé ach, ‘Nach maith atá a fhios agaibh nach n‑ithimse bia 
strainséartha mar sin!’
Ní bhlaisfeadh sé an cillí con carne a dhein Mam Dé Máirt … ná na núdail a d’ullmhaigh 
Daid Dé Céadaoin. Agus níor lú leis an sioc ná an curaí a leag Mam ar an mbord roimis 
Déardaoin. Chaitheadar prátaí a bheiriú do Dhaidí Críonna gach aon tráthnóna.
‘Sin é agat anois é,’ a deireadh sé agus áthas air nuair a leagadh Mam prátaí roimis amach, 
‘prátaí breátha tirime!’
Ní dheineadh Mam faic ach gáire. Ní bhíodh focal as Daid.

Aon tráthnóna amháin d’fhiafraigh Bríd de Dhaidí Críonna cad ina thaobh nach n‑íosfadh 
sé faic ach prátaí.
‘Bhuel anois, a chroí,’ arsa Daidí Críonna, ‘is é an taobh nach n‑ithimse ach prátaí ná gur 
bia breá dúchasach iad. Prátaí ar fad a bhí in Éirinn le mo linnse agus ó shin i leith. Ní 
maith liom na seanrudaí nua‑aimseartha san.’
D’fhéach Bríd ar Sheán. Ansan chuir sí cogar ina chluas.

Faoi cheann seachtaine bhí an ceann nua ar thigh Dhaidí Chríonna. Bhí cuid mhaith 
glanadh le déanamh i ndiaidh na hoibre. Chuaigh Mam agus Daid ann á ghlanadh maidin 
Dé Sathairn. D’fhágadar Seán agus Bríd ag baile in éineacht le Daidí Críonna.
‘A Dhaidí Chríonna,’ arsa Seán, ‘tá a fhios agat an tslí go ndeireann tú nach maith leat na 
rudaí strainséartha nua‑aimseartha a ithe?’
‘Deirim, ambaist,’ arsa Daidí Críonna.
‘Bhuel, fan go gcífir é seo,’ arsa Bríd.
D’oscail sí a mála agus thóg sí amach dorn leathanach.
‘Dhein an bheirt againn smut taighde ar an idirlíon. Taighde ar phrátaí.’
‘Dhera, na seanríomhairí sin!’ arsa Daidí Críonna. ‘Ní bheadh aon bhaint ná páirt agam 
leo. Rudaí strainséartha nua‑aimseartha is ea iad san chomh maith. Ní rabhadar san ann 
in aon chor le mo linnse.’
‘Ach, a Dhaidí Chríonna, is mó rud is féidir leat a fhoghlaim ón idirlíon,’ arsa Bríd agus 
shín sí na leathanaigh chuige.
‘Cén sórt rudaí?’ arsa Daidí Críonna.
‘Bhuel,’ arsa Seán, ‘an raibh a fhios agat nach bia dúchasach é an práta?’
‘Cuir uait!’ arsa Daidí Críonna. ‘Ní chreidim focal de! Níl faic níos Gaelaí ná an práta!’
‘Bhuel, fuaireamarna amach nach ó Éirinn a tháinig an práta an chéad lá riamh ach ó 
Mheiriceá Theas.’
‘Ó Mheiriceá Theas!’ arsa Daidí Críonna. ‘Más mar sin é, conas go bhfuil sé anso in 
Éirinn againn le cuimhne na ndaoine?’
Bhí an freagra ar bharr a goib ag Bríd dó.
‘Sir Walter Raleigh,’ arsa í sin. ‘Ba é siúd a thug an práta go hÉirinn an chéad lá riamh, 
suas le ceithre chéad bliain ó shin.’
‘A Mhuire!’ arsa Daidí Críonna. ‘Is deacair é sin a chreidiúint!’
Agus b’in deireadh leis an gcomhrá mar bhí Mam agus Daid tagtha thar n‑ais. Ach d’fhág 
Bríd na leathanaigh ag Daidí Críonna. Tar éis lóin a thugadar Daidí Críonna leo abhaile.
‘Anois ná dearmad na leathanaigh úd a léamh, a Dhaidí Chríonna,’ arsa Bríd leis agus í ag 
fágaint slán aige.
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Seachtain ina dhiaidh san thug Daidí Críonna cuireadh chun dinnéir dóibh.
‘Mmm …,’ arsa Daid nuair a chuala sé é, ‘fuílleach prátaí, cuirfidh mé geall leat!’
Tráthnóna Dé Sathairn bhí gach éinne suite chun boird i dtigh Dhaideo.
‘Ní chreidfidh sibh riamh é,’ arsa Daidí Críonna, ‘ach go bhfuil an tseachtain caite  
sa leabharlann agam agus go bhfuaireas cuid mhaith oideas ar an idirlíon.’
‘Ar an idirlíon!’ arsa Bríd.
Bhí iontas an domhain orthu ar fad.
‘Is ea, ar m’anam,’ arsa Daidí Críonna. ‘Ar an idirlíon.’
Agus amach leis sa chistin. Níorbh fhada go raibh sé thar n‑ais arís agus mias mhór aige.
‘Seo anois,’ arsa Daidí Críonna agus é ag leagadh an árais i lár an bhoird, ‘bainíg súp  
as so!’
Agus cad a déarfá a bhí ann? Brúitín breá? Stobhach Gaelach? Ní hea, mhuis, ach … creid 
é nó ná creid … lasáinne!
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c
tá mo bholg thiar ar mo dhroim agam! (Leagan Connachtach)

Bhí braon anuas tigh Dhaideo agus bhí sé le fanacht i dteach a mhic, Peadar, a fhad 
is a bhí an díon á dheisiú. Bhí Bríd agus Seán thar a bheith sásta faoi seo mar bhíodh 
an‑spraoi acu le Daideo. Agus bheadh fuílleach ama acu in éineacht leis anois tharla go 
raibh laethanta saoire an tsamhraidh ann. Ach bhí Mam agus Deaide sách drogallach faoi 
mar nach n‑itheadh sé an bheatha chéanna leo féin.
‘Ní itheann sé a dhath riamh ach fataí, a Pheadair,’ arsa Mam. ‘Céard a dhéanfas mé ar 
chor ar bith? Beidh mé cráite ag iarraidh dinnéar a réiteach dó.’
‘Bhuel,’ arsa Deaide, ‘féadfaidh tú a bheith cinnte de rud amháin. Ní bheidh dúil ar bith 
aige sa gcineál beatha a itheann muide.’

Maidin Dé Luain chuir Bríd agus Seán málaí Dhaideo isteach sa gcarr a fhad is a bhí na 
fir oibre ag réiteach leis na sclátaí a bhaint den díon.
‘Is maith an scéal gur tháinig sibh,’ arsa Daideo agus é ag leathmhagadh. ‘Dá mbeadh sibh 
mórán níos deireanaí ní bheadh scraith os mo chionn!’
‘Tá baol ort, a Dhaideo!’ arsa Seán, agus thosaigh siad uileag ag gáire.

Nuair a bhain siad Machaire Rátha amach chas Mam isteach ar chlé chuig an 
ollmhargadh le bia a cheannach don dinnéar.
‘Céard é sin?’ a d’fhiafraigh Daideo chuile uair ar cuireadh rud eicínt isteach sa tralaí.
‘Sin gairleog, a Dhaideo,’ arsa Seán.
‘Nach bhfaca tú piobracha dearga riamh, a Dhaideo?’ a d’fhiafraigh Bríd.
Bhí strainc cheart ar Dhaideo nuair a chuir Mam ciabatta agus canna trátaí isteach sa 
tralaí. Ach nuair a fuair sí dhá phunt uaineola ó chuntar an bhúistéara bhí sé breá sásta 
leis féin.
‘Thar cionn,’ ar seisean. ‘Beidh sé sin togha i stobhach Gaelach. Ach ná déan dearmad ar 
na fataí anois!’
Níor lig Mam tada uirthi féin.

Chuaigh Seán agus Bríd amach ag siúl le Daideo níos deireanaí tráthnóna. Bhí confadh 
ocrais orthu nuair a tháinig siad ar ais. Shuigh siad síos don dinnéar.
‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim agam!’ arsa Daideo nuair a chonaic sé Deaide ag teacht 
le dhá phota mhóra.
Bhain Deaide an claibín den chéad phota. Spaigití. Bhain sé an claibín den dara ceann. 
Anlann Bolognese a bhí ann le meall muisiriúin, piobracha dearga agus dalladh gairleoige. 
Leag Mam an pláta de chantaí ciabatta báite in ola olóige i lár an bhoird.
‘Céard é sin?’ arsa Daideo. ‘Nach maith atá a fhios agaibh nach n‑ithimse bia aisteach mar 
sin!’
Ní raibh húm ná hám as Deaide.
‘Foighid ort, a Dhaideo,’ arsa Mam. ‘Tá stobhach agus fataí réitithe agam duitse.’
Bhí Daideo breá sásta nuair a chuala sé an méid sin.

Ba é an scéal céanna é chuile lá ar feadh seachtaine. Thiar san ollmhargadh dhéanadh 
Daideo iontas de na cillithe agus den sinséar, den tuirmiric agus de na luibheanna 
aisteacha uileag a cheannaíodh Mam.
‘Muise, Dia linn,’ a deireadh sé, ‘nach aisteach an bheatha a itheann sibh!’
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Agus ag am dinnéir ní deireadh sé ach, ‘Nach maith atá a fhios agaibh nach n’ithimse bia 
aisteach mar sin!’
Ní bhlaisfeadh sé den cillí con carne a rinne Mam Dé Máirt … ná de na núdail a réitigh 
Deaide Dé Céadaoin. Agus níor lú leis an sioc ná an curaí a leag Mam ar an mbord 
roimhe Déardaoin. B’éigean fataí a bhruith do Dhaideo chuile thráthnóna beo.
‘Sin é anois agat é,’ a deireadh sé agus ríméad air nuair a leagadh Mam fataí roimhe, ‘fataí 
breátha tirime!’
Ní ligeadh Mam tada uirthi féin. Ní bhíodh smid as Deaide.

D’fhiafraigh Bríd de Dhaideo tráthnóna amháin tuige nach n‑íosfadh sé tada ach fataí.
‘Bhuel anois, a stóirín,’ arsa Daideo, ‘is é an fáth nach n‑ithimse tada ach fataí ná gur bia 
breá dúchasach iad. Fataí uileag a bhí in Éirinn le mo linnse agus riamh anall. Ní maith 
liom na seanrudaí nua‑aimseartha sin.’
Bhreathnaigh Bríd ar Sheán. Ansin chuir sí cogar ina chluas.

Faoi cheann seachtaine bhí an díon nua ar theach Dhaideo. Bhí neart glantacháin le 
déanamh i ndiaidh na hoibre. Chuaigh Mam agus Deaide ann á ghlanadh maidin Dé 
Sathairn. D’fhágadar Seán agus Bríd sa mbaile le Daideo.
‘A Dhaideo,’ arsa Seán, ‘tá a fhios agat an chaoi a raibh tú ag rá linne nach maith leat 
rudaí strainséartha nua‑aimseartha a ithe?’
‘Is ea,’ arsa Daideo.
‘Bhuel, fan go bhfeice tú é seo,’ arsa Bríd.
D’oscail sí a mála agus thóg sí amach slám leathanach.
‘Rinne an bheirt againn ruainne beag taighde ar an idirlíon. Taighde faoi fhataí.’
‘Dhera, na seanríomhairí sin!’ arsa Daideo. ‘Ní ghabhfainn i ngar ná i ngaobhar dóibh. 
Rudaí strainséartha nua‑aimseartha iad sin freisin. Ní raibh siad ann le mo linnse.’
‘Ach, a Dhaideo, is féidir ualach rudaí a fhoghlaim ón idirlíon,’ arsa Bríd agus shín sí na 
leathanaigh chuige.
‘Cén sórt rudaí?’ arsa Daideo.
‘Bhuel,’ arsa Seán, ‘an raibh a fhios agat nach bia dúchasach é an fata?’
‘Seafóid!’ arsa Daideo. ‘Ní chreidim focal de! Níl tada níos Gaelaí ná an fata!’
‘Bhuel, fuair muide amach nach as Éirinn a tháinig an fata an chéad lá riamh ach as 
Meiriceá Theas.’
‘As Meiriceá Theas!’ arsa Daideo. ‘Más mar sin é, cén chaoi a bhfuil sé anseo in Éirinn 
againn le cuimhne na ndaoine?’
Bhí an freagra ar bharr a goib ag Bríd dó.
‘Sir Walter Raleigh,’ ar sise. ‘B’eisean a thug an fata go hÉirinn an chéad lá riamh thart ar 
cheithre chéad bliain ó shin.’
‘A Mhuire!’ arsa Daideo. ‘Muise, is deacair liom é sin a chreidiúint!’
Agus b’in deireadh leis an gcomhrá mar bhí Mam agus Deaide tagtha ar ais. Ach d’fhág 
Bríd na leathanaigh ag Daideo. Tar éis lóin thug siad Daideo leo abhaile.
‘Anois ná déan dearmad na leathanaigh sin a léamh, a Dhaideo,’ arsa Bríd agus í ag fágáil 
slán aige.

Seachtain ina dhiaidh sin thug Daideo cuireadh don dinnéar dóibh.
‘Mmm …,’ arsa Deaide nuair a chuala sé faoi, ‘neart fataí, cuirfidh mé geall leat!’
Tráthnóna Dé Sathairn bhí chuile dhuine cruinnithe thart ar bhord Dhaideo.
‘An gcreidfeadh sibh,’ arsa Daideo, ‘gur chaith mé an tseachtain sa leabharlann agus  
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go bhfuair mé meall mór oideas ar an idirlíon.’
‘Ar an idirlíon!’ arsa Bríd.
Bhí an‑iontas go deo orthu uileag.
‘Is ea, m’anam,’ arsa Daideo. ‘Ar an idirlíon.’
Agus amach sa gcisteanach leis. Tháinig sé ar ais ar an bpointe agus é ag iompar mias 
mhór.
‘Seo daoibh anois é,’ arsa Daideo agus é ag bualadh na méise i lár an bhoird. ‘Bainigí 
sásamh as seo!’
Agus meas tú céard a bhí ann? Brúitín breá? Nó stobhach Gaelach, meas tú? Ní hea, 
muis, ach … creid é nó ná creid … lasáinne!
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Bia
 CeaCht 2

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 comhairle a lorg agus a thabhairt
●	 diúltú do chomhairle
●	 páirt a ghlacadh i gcluiche cainte
●	 a chumas cognaíoch agus samhlaíochta a fhorbairt
●	 cantal a léiriú
●	 seanfhocal a fhoghlaim

eiseamláirí

1. Táim beo bocht [Tá mé beo bocht / Táim dealbh / Níl leathphingin rua agam / Níl sciúrtóg (rua) 
agam] agus níl greim ar bith [aon ghreim / blas / a dhath riamh] le hithe [le n‑ithe] sa 
teach [sa tigh] (agam). / …(fadhbanna eile).

 (Ach) nach bhféadfá [nach dtiocfadh leat] airgead a fháil ar iasacht ó dhuine éigin 
[eicínt / inteacht] / glaoch ar Chumann Naomh Uinsionn de Pól / …(comhairle na 
ndaltaí).

 Ní fhéadfainn [Ní thiocfadh liom] é sin a dhéanamh mar [toisc / de bharr / cionn is]  
…(cúis).

2. Dhera, déan do rogha rud [do chomhairle féin]. Níl maith ar bith [Cén mhaith / Níl aon 
mhaith / Céard is fiú] a bheith ag caint leat! / B’fhearr duit comhairle a fháil ó [a lorg 
ar] dhuine éigin [eicínt / inteacht] eile agus gan a bheith ag cur as domsa [ag cur isteach 
ormsa].

3. Is fearr dea‑chomhairle ná pota óir.

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 5)

cur chuiGe

Téigh siar ar an scéal ‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim agam!’ (Ceacht 1). Pléigh na fadhbanna 
éagsúla a bhí le réiteach ag na carachtair sa scéal. An bhfuair siad réiteach ar gach fadhb acu  
i ndeireadh na dála? An raibh slite eile a d’fhéadfaí na fadhbanna a bhí acu a réiteach, dar leis  
na daltaí?

Mínigh do na daltaí go bhfuil fadhb agat agus go bhfuil comhairle uait leis an bhfadhb a 
réiteach. Abair, e.g. Táim beo bocht agus níl greim ar bith le hithe sa teach. Mínigh do na 
daltaí go gcaithfidh siad comhairle a chur ort ach nach gá go nglacfaidh tú lena gcomhairle! 
Múin an chéad eiseamláir.
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Roinn na daltaí ina mbeirteanna ansin agus iarr orthu an eiseamláir a chleachtadh, dalta 
amháin ag cur na comhairle agus an dalta eile ag diúltú dá chomhairle.

Múin an dara heiseamláir. Mínigh do na daltaí go n‑éiríonn an té atá ag cur na comhairle 
cantalach ar deireadh agus go ndeir sé é seo lena pháirtí.

Le cabhair na ndaltaí cum fadhbanna eile a bhfuil baint éigin acu leis an téama ‘Bia’ agus 
scríobh ar an gclár iad, e.g. Is cuma cad [cad é / céard] a dhéanaim ní íosfaidh na páistí [na 
leanaí / na gasúir] atá agam bia folláin. / Tá an siopa is gaire [is cóngaraí] dúinn i bhfad ródhaor 
[róchostasach], etc. Iarr ar na beirteanna cluiche cainte a bhunú ar na fadhbanna seo nó ar a rogha 
fadhbanna eile. Úsáididís an cur chuige atá sa chéad eiseamláir chun na fadhbanna a phlé agus 
úsáididís an dara heiseamláir má bhíonn gá léi!

Múin an tríú heiseamláir. An aontaíonn na daltaí leis an seanfhocal seo?

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

forleathnú

	 Iarr ar na daltaí an cluiche cainte thuas a mhíniú dá muintir agus é a imirt leo sa bhaile. 
Iarr orthu tuairisc a thabhairt an lá dár gcionn ar cé mar a d’éirigh leo.

	 Bhí tagairt sa scéal do Mhachaire Rátha. An bhfuil logainmneacha sa cheantar a bhfuil 
an focal ‘Machaire’ nó ‘Ráth’ iontu? Iarr ar na daltaí a muintir sa bhaile a cheistiú chun 
eolas a bhailiú faoi stair na n‑áiteanna sin.

	 Pléigh torthaí agus glasraí a ithimid go rialta ach nach bhfásann in Éirinn. Roinn na 
daltaí ina ngrúpaí le taighde a dhéanamh maidir leis na bianna seo. Iarr orthu chomh 
maith foclóirí a úsáid chun ainmneacha Gaeilge na mbianna sin a aimsiú agus a chlárú.

 (Nóta: Cuimhnigh go bhfuil foclóir téarmaíochta ar‑líne, www.focal.ie, ar fáil agus go 
mbeadh téarmaí Gaeilge a bhaineann le cúrsaí bia le fáil ansin nach mbeadh le fáil sna 
gnáthfhoclóirí.)

	 Iarr ar na daltaí éisteacht leis an scéal i gcanúint eile agus iad ag faire amach do 
leaganacha cainte atá difriúil lena gcanúint féin. Pléigh na nathanna sin.

	 Lorg dearcadh na ndaltaí i dtaobh na siopaí bia atá sa chomharsanacht. An bhfuil siad 
féin agus a muintir sásta leo? Mura bhfuil iarr orthu moltaí a chur chun cinn maidir le 
bealaí a d’fhéadfaí iad a fheabhsú.
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Bia
 CeaCht 3

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 páirt a ghlacadh i gcluiche cainte
●	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt

eiseamláirí

1. An mbeadh sé le feiceáil istigh sa scoil / sa teach? Bheadh / Ní bheadh.
 An rud é a bhíonn amuigh faoin aer? Is ea / Ní hea.
 An bhfuil sé trom / mór? Tá / Níl.
 An dath dubh / gorm atá air? Is ea / Ní hea.
 An féidir é a ithe / a cheannach i siopa / a bhriseadh go héasca? Is féidir /  

Ní féidir.
 An as plaisteach / as páipéar atá sé déanta? Is ea / Ní hea.
 An bhféadfá dul isteach ann / é a chur ort / cluiche a imirt leis? D’fhéadfá /  

Ní fhéadfá.
…(ceisteanna eile de réir mholtaí na ndaltaí).

(Nóta: Is iad seo na ceisteanna agus na freagraí atá ar Phóstaer 6. Is féidir leaganacha 
malartacha de na ceisteanna / freagraí seo a mhúineadh. Féach Forleathnú thíos.)

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 5)
●	 Póstaer 6

cur chuiGe

Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun cluiche ‘Fiche Ceist’ a imirt bunaithe ar rudaí a bhfuil 
tagairt dóibh sa scéal ‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim agam’ (Ceacht 1). Seinn an dlúthdhiosca 
le gur féidir leo rudaí a d’oirfeadh don chluiche a roghnú.

Léigh agus pléigh na ceisteanna agus na freagraí atá ar an bpóstaer. An bhfuil ceisteanna eile  
a bheadh úsáideach don chluiche, dar leis na daltaí? Cláraigh iad seo ar chairt.

Tabhair dalta os comhair an ranga. Imir cluiche ‘Fiche Ceist’ leis an rang bunaithe ar an rud 
as an scéal a roghnaigh sé. Dírigh aird na ndaltaí ar an tábhacht a bhaineann le cruinneas ó 
thaobh na gceisteanna agus na bhfreagraí de. Ná ceadaigh ceisteanna atá míchruinn ó thaobh na 
gramadaí de. Tabhair deis do dhaltaí eile teacht os comhair an ranga chomh maith.

Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi. Múin aon fhocal / nath eile a bhí 
de dhíth orthu agus iad i mbun an chluiche.
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forleathnú

	 Mínigh do na daltaí gur féidir formhór na gceisteanna ar Phóstaer 6 a chur ar shlite eile. 
Iarr orthu smaoineamh ar leaganacha malartacha agus cláraigh iad. Múin más gá:

An mbeadh sé le feiceáil istigh sa teach? = An bhfeicfeá [An gcífeá] istigh sa teach 
[sa tigh / i dteach] é? = An mbeadh sé le fáil sa tigh?
An mbeadh sé le feiceáil istigh sa scoil? = An bhfeicfeá [An gcífeá] istigh sa scoil  
[i scoil] é?
An bhfuil sé trom? = An rud trom é?
An féidir é a ithe? = An dtig leat é a ithe? = An bhféadfá é a ithe?
An féidir é a bhriseadh go héasca? = An bhfuil sé furasta [réidh / éasca] é  
a bhriseadh? = An fuirist é a bhriseadh?
An bhféadfá dul isteach ann? = An mbeifeá in ann [ábalta] dul isteach ann? = An 
dtiocfadh leat a ghabháil isteach ann? = An mbeadh sé ar do chumas dul isteach 
ann, etc.

Pléigh cé acu de na leaganacha seo is cóngaraí do Gaeilge an cheantair. Imir cluiche 
‘Fiche Ceist’ ag baint úsáide as na leaganacha is fearr a thagann le Gaeilge an cheantair.
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Bia
 CeaCht 4

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 a chur in iúl nach gá rud a dhéanamh
●	 ceist a chur agus a fhreagairt
●	 leithscéal a chumadh
●	 páirt a ghlacadh i gcluiche cainte

eiseamláirí

1. Ní gá duit [Níl fiacha ar bith ort / Ní chaithfidh tú] lón a cheannach dom inniu / dul  
[a ghabháil] go dtí an t‑ionad siopadóireachta nua [úr] / dul isteach sa chaife 
áirithe sin / sóinseáil [briseadh] a thabhairt dom / teacht abhaile [chun an bhaile]  
(in éineacht) liom tráthnóna / an scéal sin a insint [a inseacht] d’aon duine [d’éinne /  
do dhuine ar bith / do dheoraí] / do chasóg [do chóta] a bhaint díot / an cárta lá breithe  
a chur sa phost [sa bposta] / an lá ar fad [uilig] a chaitheamh ag siopadóireacht / 
síob [marcaíocht] a fháil ó do thuismitheoirí / ….

 (Agus) cad chuige [cén fáth / cad ina thaobh] nach gá dom [nach bhfuil fiacha orm /  
nach gcaithfidh mé] / …(críoch eile ar an gceist)?

 Cionn is [De bharr / Mar / Mar gheall (ar) / Toisc] go / nach / gur / nár /  
gurb …(cúis).

cur chuiGe

Múin an eiseamláir.

Mínigh do na daltaí go bhfuil sibh chun cluiche cainte ‘Cad chuige?’ a imirt. Pioc ceann amháin 
de na habairtí san eiseamláir, e.g. Ní gá duit lón a cheannach dom inniu. Tabhair dalta os 
comhair an ranga. Abair leis an dalta go gcaithfidh sé tusa a cheistiú chun a fháil amach cén 
fáth nach gá dó lón a cheannach duit. Abradh tusa, e.g. Ní gá duit lón a cheannach dom inniu. 
Abradh an dalta mar fhreagra, e.g. (Agus) cad chuige nach gá dom? Caithfidh tú cúis éigin a 
thabhairt, e.g. De bharr nach bhfuil aon ocras orm. Abradh an dalta ansin, e.g. (Agus) cad 
chuige nach bhfuil ocras ort? Caithfidh tú cúis éigin a thabhairt nach bhfuil ocras ort, e.g. De 
bharr gur ith mé bricfeasta breá ar maidin. Leanadh an cluiche ar aghaidh go dtí nach bhfuil 
aon fhreagra inchreidte agat ar an gceist.
(Nóta: Tabhair do d’aire gur don ráiteas deireanach a rinneadh a bhíonn an cheist ‘Cad chuige?’ 
ag tagairt i gcónaí.)
(Nóta: Moltar gan glacadh le freagraí ar nós ‘Níl a fhios agam [Ní fheadar]’.)
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Iarr ar dhalta d’áit féin a ghlacadh sa chluiche. Roghnaíodh sé ceann eile de na habairtí san 
eiseamláir agus abradh sé í chun tús a chur leis an gcluiche. Roghnaigh dalta eile chun an cheist 
‘Cad chuige?’ a chur air agus ceap moltóirí le hinchreidteacht na bhfreagraí a mheas. Déan 
amhlaidh le daltaí eile. Ag an té a thugann an líon is mó freagraí inchreidte ar an gceist ‘Cad 
chuige?’ a bheidh an bua nó d’fhéadfadh teorainn ama don chluiche a bheith aontaithe roimh ré.
(Nóta: Iarr ar dhaltaí a bhfuil deacracht ar leith acu leis an eiseamláir an cluiche focal Cruinn 
Ceart (cúrsa Rang a Dó) a imirt.)

Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

forleathnú

	 Iarr ar na daltaí an cluiche ‘Cad chuige?’ a mhíniú dá muintir agus é a imirt lena 
muintir sa bhaile. Iarr orthu tuairisc a thabhairt an lá dár gcionn ar cé mar a d’éirigh 
leo.

	 Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh agus a muintir sa bhaile a cheistiú chun teacht  
ar a oiread seanfhocal agus is féidir a bhfuil baint acu le bia. D’fhéadfadh comórtas a  
bheith ann agus duais don té a aimsíonn an líon is mó seanfhocal. Cuir na seanfhocail  
a bhailíonn na daltaí i Leabhar Ranga faoin teideal ‘Bia’. Lig dóibh féin an leabhar  
a mhaisiú agus a dhearadh.



190

Bia
 CeaCht 5

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

●	 Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 an obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú
●	 a chumas samhlaíochta a fhorbairt trí ligean air gur duine eile é
●	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt
●	 nathanna úsáideacha a fhoghlaim
●	 scéal a léiriú i bhfoirm sceitse
●	 cruinneas cainte a fhorbairt

eiseamláirí

1. Nathanna úsáideacha as an scéal le roghnú ag an múinteoir:
 (Nóta: Tabhair tús áite do nathanna a mbeidh deis ag na daltaí úsáid rialta a bhaint 

astu agus a chabhróidh chun an scéal a léiriú i bhfoirm sceitse.)
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
2. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé 

agus aisteoireachta:
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 5)
●	 Na nathanna a roghnaigh an múinteoir as an scéal scríofa ar chairt

cur chuiGe

Pléigh an scéal ‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim agam’ (Ceacht 1). Seinn an dlúthdhiosca más gá.

Iarr ar dhalta aonair a rogha carachtar as an scéal a phiocadh agus teacht os comhair an 
ranga. Ligeadh sé air gurb é féin an carachtar sin. Cuireadh na daltaí eile ceisteanna air agus 
freagraíodh sé iad mar a dhéanfadh an carachtar a phioc sé. Má theipeann air ceist a fhreagairt 
glacadh dalta eile a áit.

Mínigh do na daltaí ansin go bhfuil siad chun an scéal ‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim agam’ 
a léiriú i bhfoirm sceitse. Múin na nathanna a roghnaigh tú mar chéad eiseamláir le cabhair  
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na cairte. Abair leis na daltaí go gcaithfidh siad na nathanna sin a úsáid sa sceitse. Fág an chairt 
ar taispeáint mar chabhair dóibh.

Roinn na daltaí ina ngrúpaí de chúigear chun an sceitse a chur le chéile. Lig dóibh na páirteanna 
a phlé agus a roghnú iad féin. Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé agus aisteoireachta. Breac 
nóta maidir le haon deacrachtaí cruinnis atá acu. Breac síos freisin na príomhnathanna / an 
stór focal atá de dhíth orthu. Bunaigh mioncheacht i ndeireadh an tseisiúin ar na riachtanais 
chomónta atá ag na daltaí.

Iarr ar na grúpaí atá sásta lena sceitse é a chur i láthair an ranga.

forleathnú

	 Cén sórt duine é Daideo, dar leis na daltaí? Céard iad na rudaí a thiteann amach sa scéal 
a thugann léargas dúinn ar a phearsantacht? Céard iad na scileanna nua a d’fhoghlaim 
sé? Ar mhaith leis na daltaí féin forbairt a dhéanamh ar ghné ar bith dá bpearsantacht 
nó ar mhaith leo scil nua a fhoghlaim? Múin más gá:

Ba mhaith [Ba dheas] liom a bheith níos fearr / níos meabhraí chuig an obair 
scoile [chuig na ceachtanna] / níos dúthrachtaí faoin obair scoile / níos deise  
le …(duine / daoine) / níos fearr ag …(gníomhaíocht).
B’fhearr liom mura mbeinn [nach mbeinn] chomh goilliúnach / chomh toilteanach 
aird a thabhairt ar dhaoine eile, etc.,

 de réir thuairiscí na ndaltaí.
	 Roghnaigh daltaí leis an scéal ‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim agam’ a insint do rang 

eile sa scoil.
	 Iarr ar na daltaí na nathanna as an scéal a bhí foghlamtha acu mar chéad eiseamláir a 

scríobh ina gcóipleabhar. Iarr orthu a muintir sa bhaile a cheistiú lena fháil amach an 
bhfuil nathanna eile acusan a bhfuil an bhrí chéanna leo. Cláraigh iad sin sa rang.
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An Aimsir / Éadaí
 CeaCht 1

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

●	 Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 carachtair a phlé
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar fhocail ar leith
●	 nótaí a bhreacadh
●	 liostaí a scríobh
●	 cruinneas cainte a fhorbairt
●	 a léiriú go bhfuil sé ar intinn aige rud a dhéanamh

eiseamláirí

1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé:
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
2. Tá rún ag [Tá sé ar intinn ag] Aifric / Máirtín / Ciara / Pádraig / …(ainm)  

…(dul chuig áit / rud a dhéanamh).

áiseanna

●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 6, 12 nó 18)

cur chuiGe

Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le sceitse ina bhfuil ceathrar daltaí scoile 
– Aifric, Ciara, Máirtín agus Pádraig – ag comhrá ag geata na scoile agus iad díreach tar éis 
laethanta saoire an tsamhraidh a fháil. Seinn an dlúthdhiosca.

Pléigh an sceitse. Cén rud ba mhó ar thug na daltaí suntas dó sa sceitse?

Pléigh na carachtair sa sceitse. Cé acu carachtar ab fhearr leis na daltaí? Iarr orthu cúiseanna a 
thabhairt lena rogha.

Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís chun a fháil amach céard iad na rudaí a 
mhol Ciara d’Aifric a thabhairt léi chun dul chuig na céilithe. Iarr orthu nótaí a bhreacadh 
le linn éisteachta. (Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo maidir le breacadh nótaí.) Seinn 
an dlúthdhiosca. Dearbhaigh gur mhol Ciara d’Aifric cultacha [gúnaí], sciortaí, sála arda agus 
smideadh a thabhairt léi.
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Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu cur leis an liosta rudaí a mhol Ciara d’Aifric a 
thabhairt léi chuig an gCeathrú Rua, bunaithe ar a dtuairimí féin. Scríobhaidís dréacht den 
liosta ar dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú air ansin agus déanaidís 
é a leagan amach go snasta. D’fhéadfaí áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin. Má tá 
na daltaí sásta lena gcuid oibre cuiridís cóip den liosta ina bhfillteán scríbhneoireachta mar 
shampla den seánra. Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé. Breac nóta maidir le haon deacrachtaí 
cruinnis atá acu. Breac síos freisin na príomhnathanna / an stór focal atá de dhíth orthu. 
Bunaigh mioncheacht i ndeireadh an tseisiúin ar na riachtanais chomónta atá ag na daltaí.

Iarr ar roinnt beirteanna a liosta a léamh don rang. Cuir na liostaí éagsúla i gcomparáid lena 
chéile.

Múin an dara heiseamláir. Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís lena fháil amach 
cá mbeidh Aifric, Ciara, Máirtín agus Pádraig ag dul ar saoire. Iarr orthu nótaí a bhreacadh le 
linn éisteachta. (Féach an nóta i réamhrá an leabhair seo maidir le breacadh nótaí.) Gríosaigh na 
daltaí chun an nath ‘Tá rún ag [Tá sé ar intinn ag] …(ainm) …(dul chuig áit / rud a dhéanamh)’ a úsáid  
i gcomhthéacsanna oiriúnacha eile.

forleathnú

	 Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh chun teacht ar eolas mar gheall ar chuid de na 
háiteanna a luaitear sa sceitse.

	 Iarr ar dhuine a chaith tréimhse in áit spéisiúil thar lear teacht agus labhairt leis na daltaí 
faoi. Cabhraigh leis na daltaí ceisteanna oiriúnacha a réiteach roimh ré le cur ar an aoi.

	 Iarr ar na daltaí éisteacht le réamhaisnéis na haimsire as Gaeilge. Abair leo go mbeidh 
orthu giotaí den réamhaisnéis a athinsint an chéad lá eile agus go mbeidh daltaí eile á 
gceistiú mar gheall uirthi. Pléigh na daoine a bhíonn ag brath go mór ar réamhaisnéis 
na haimsire agus an tionchar a bhíonn ag drochaimsir orthu, e.g. oileánaigh, feirmeoirí, 
iascairí, píolótaí. D’fhéadfá iarraidh ar dhuine acu seo teacht isteach agus cur síos  
a dhéanamh don rang ar an tionchar a bhíonn ag an aimsir ar a shaol.
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U
shíl mé naCh dtioCfadh an lá seo ChoíChe! (Leagan Ultach)

Máirtín: Shíl mé nach dtiocfadh an lá seo choíche, a Aifric! Cé a chreidfeadh é! 
Ocht seachtaine saor ón scoil!

Aifric: Tá a fhios agam! Nach maith dúinn é!
Máirtín: Caithfidh mise a bheith ag bogadh liom.
Ciara: Cad é an deifre atá ort, a Mháirtín? Nach bhfuil samhradh fada fairsing 

amach romhainn? An bhfuil tú ag gabháil ar laetha saoire bealach ar bith?
Máirtín: Tá, m’anam. Tá muid ag gabháil go dtí na hAlpa.
Ciara: Na hAlpa! Sa Fhrainc!
Máirtín: Is ea. Tá gîte faighte ar cíos againn ar feadh coicíse. Beidh muid ag 

caitheamh an chuid is mó den am ag siúl sna cnoic.
Aifric: Dar Dia! Ag siúl sna cnoic! Sin obair chrua! Cá huair a bheidh sibh  

ag imeacht?
Máirtín: Tá muid in ainm is a bheith ag imeacht amárach agus gan mo mhála 

pacáilte agamsa go fóill! Síleann Mamaí go bhfuil sé pacáilte agam ó bhí 
aréir ann!

Ciara: Fan go bhfaighidh sí amach!
Máirtín: Tá a fhios agam. Nach trua mé má fhaigheann sí amach. Ach an bhfuil a 

fhios agat seo, ní bhaineann sé i bhfad asamsa mála a phacáil. Cad é atá 
uaim ach éadach seascair, bróga siúil agus mo mp3.

Aifric: Ach nach é an samhradh atá ann? Cad chuige a mbeadh éadach seascair 
agus bróga siúil uait?

Máirtín: Mar beidh muid thuas go hard sna cnoic, a Aifric. Bíonn sé damanta fuar 
thuas ansin. Agus na bróga siúil – beidh siad uaim le mo chosa a shábháil 
agus mé ag siúl. Níor mhórán maitheasa domh cuaráin in áit mar sin! Ach 
cad é fán chuid eile agaibh? Cad é a bheas sibhse a dhéanamh i rith an 
tsamhraidh?

Pádraig: Bhuel, tá mise ag gabháil go dtí an Nua‑Shéalainn.
Ciara: An Nua‑Shéalainn! Nach fada ó bhaile atá tú ag gabháil!
Pádraig: Tá aintín domh thall ann, agus tá Mamaí agus Daidí ag caint ar a ghabháil 

ann le fada.
Ciara: Nach maith duit é, a Phádraig. Och. Mise an t‑aon duine amháin nach 

mbeidh ag gabháil thar lear, mar sin!
Aifric: Chan tú, a Chiara. Ní bheidh mise ag gabháil thar lear ach oiread. Tá teach 

faighte ar cíos ag Mamaí dúinn thiar ar an Cheathrú Rua do mhí Iúil. Níl 
mé ag súil leis ar chor ar bith. Is dócha nach mbeidh a dhath le déanamh 
ann. Beidh achan lá chomh fada!

Ciara: Ní chreidfidh tú seo, a Aifric, ach beidh mise ar an Cheathrú Rua san am 
chéanna. Beidh mé ag stopadh ag m’aintín.

Aifric: Ag magadh atá tú! Mar sin de, casfar ar a chéile muid!
Ciara: Casfar agus níl a fhios cad é an chuideachta a bheas againn, go speisialta 

má bhíonn an aimsir maith. Nuair a bhí mise ann anuraidh bhí an aimsir 
chomh te sin is go raibh mé lán de bhruicíneach bhréige nuair a phill mé 
chun an bhaile.

Aifric: Ní raibh a fhios agam cén cineál éadaí ba cheart domh a thabhairt liom.
Ciara: Ní bheidh uait ach t‑léinte, cuaráin, brístí gairide agus neart taos gréine. 
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Agus le gabháil chuig na céilithe beidh … mmm … cultacha, sciortaí, sála 
arda agus, gan dabht, smideadh uait.

Aifric: Na céilithe? Cad é rud na céilithe?
Ciara: Céilithe an choláiste samhraidh. Bíonn céilí ag na scoláirí achan oíche 

sa tseachtain. Bhí cead agamsa a ghabháil anuraidh. Bhí cuideachta 
mhillteanach agam.

Aifric: Ach an ndéarfá go dtabharfaidh Mamaí cead domhsa a ghabháil go dtí  
na céilithe?

Ciara: Ó, tá mé cinnte go dtabharfaidh.
Pádraig: Ní bheinnse chomh cinnte sin, a Aifric. Tá tusa bliain níos óige ná Ciara.
Ciara: Ná héist leis, a Aifric. Níl sé ach ag magadh ort.
Máirtín: A ghirseacha, ná déanaigí dearmad ar na frocannaí uisce agus an stuif sin  

a choinneas ar shiúl na feithidí nuair a bheidh sibh ag pacáil.
Ciara: An stuif a choinneas ar shiúl na feithidí! Cad chuige?
Máirtín: Nach fearthainn atá geallta d’iarthar na tíre ar feadh an tsamhraidh. Agus 

áit ar bith a bhfuil fearthainn bíonn míoltóga!
Ciara: Ná tabhair aird air, a Aifric. Níl sé ach ag magadh ort. An bhfuil a fhios 

agat an chulaith sin a fuair tú do do lá breithe – an dtabharfaidh tú leat í?
Aifric: Béarfaidh, má bhíonn spás i mo chás.
Ciara: Gheobhaidh mise iasacht uait oíche inteacht má thabharann tú leat í. Agus 

béarfaidh mise liom an geansaí dearg sin a bhfuil do shúil agatsa air.
Aifric: Ó, bhí a oiread doichill orm roimh na laetha saoire seo, ach anois is fada 

liom go dtiocfaidh siad! Siúil leat, mar sin, … hata gréine, taos gréine, 
smideadh, mála don trá, bróga reatha, sála arda, cuaráin …

Ciara: Beidh craic ar dóigh againn! Goitse, a Aifric, go n‑amharcfaidh muid ar 
réamhaisnéis na haimsire ar an idirlíon. Tá súil as Dia agam nach bhfuil  
an ceart ag an diabhal Máirtín sin.



196

m
mheasas naCh dtioCfadh an lá so ChoíChe! (Leagan Muimhneach)

Máirtín: Mheasas nach dtiocfadh an lá so choíche, a Aifric! Cé a chreidfeadh é! 
Ocht seachtaine saor ón scoil!

Aifric: Tá a fhios agam. Nach bhfuil sé go diail ar fad!
Máirtín: Caithfeadsa a bheith ag bogadh liom.
Ciara: Cén deabhadh abhaile atá ort, a Mháirtín? Nach bhfuil samhradh fada 

fairsing amach romhainn? An bhfuil tú ag dul ar laethanta saoire in aon áit?
Máirtín: Táim, ar m’anam. Táimid ag dul go dtí na hAlpa.
Ciara: Na hAlpa! Sa bhFrainc?
Máirtín: Is ea. Tá gîte fachta ar cíos againn ar feadh coicíse. Beidh formhór an ama á 

chaitheamh againn ag siúl sna sléibhte.
Aifric: A Mhuire Mháthair! Ag siúl sna sléibhte! Sin obair chrua. Cathain a bheidh 

sibh ag imeacht?
Máirtín: Táimid in ainm is a bheith ag imeacht amárach agus gan mo mhála pacáilte 

agamsa fós. Deineann Mam amach go bhfuil sé pacáilte ó aréir agam!
Ciara: Fan go bhfaighe sí amach é!
Máirtín: Tá a fhios agam. Gheobhad a bheith agam uaithi. Ach an bhfuil a fhios agat 

nach dtógann sé dhá shoicind ormsa pacáil. Cad a bheidh uaim ach éadaí 
cluthara, bróga arda siúil agus mo mp3.

Aifric: Ach nach é an samhradh é? Cad ina thaobh go mbeadh éadaí troma agus 
bróga arda uait?

Máirtín: Mar beimid an‑fhada in airde sna sléibhte, a Aifric. Éiríonn sé damanta fuar 
ann. Agus na bróga arda – beidh siad san uaim chun mo chosa a shábháil 
agus mé ag siúl. Níor mhór an mhaitheas dom cuaráin in áit mar sin! Ach 
cad faoin gcuid eile agaibh? Cad a bheidh á dhéanamh agaibhse i rith an 
tsamhraidh?

Pádraig: Bhuel, táimse ag dul go dtí an Nua‑Shéalainn.
Ciara: An Nua‑Shéalainn! Nach fada ó bhaile atá tú ag dul!
Pádraig: Tá aintín liom thall ann, agus tá Mam agus Daid ag caint ar dhul ann  

le fada.
Ciara: Nach breá duit é, a Phádraig. Tut. Mise an t‑aon duine amháin nach mbeidh 

ag dul thar lear, mar sin!
Aifric: Ní tú, a Chiara. Ní bheadsa ag dul thar lear ach chomh beag leat. Tá tigh 

fachta ar cíos ag Mam dúinn thiar ar an gCeathrú Rua do mhí Iúil. Nílim 
ag súil leis in aon chor. Gach aon tseans nach mbeidh aon dath le déanamh 
ann. Beidh gach aon lá chomh fada leis an lá amárach!

Ciara: Ní chreidfidh tú é seo, a Aifric, ach beadsa ar an gCeathrú Rua an t‑am 
céanna leat. Beidh mé ag fanacht ag m’aintín.

Aifric: Ag magadh fúm atá tú! Más mar sin é, buailfimid le chéile ann!
Ciara: Buailfimid agus ní fios cén chuileachta a bheidh againn, go háirithe má 

bhíonn sé breá. Nuair a bhíos‑sa ann anuraidh bhí an aimsir chomh te sin is 
go rabhas lán de bhreicneach ag teacht abhaile dom.

Aifric: Ní raibh a fhios agam cén sórt éadaí ba cheart dom a thabhairt liom.
Ciara: Ní bheidh uait ach t‑léinte, cuaráin, brístí gearra agus fuílleach taos gréine. 

Agus do na céilithe theastódh … mmm … gúnaí, sciortaí, sála arda agus, 
gan dabht, smideadh uait.
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Aifric: Na céilithe? Cad iad na céilithe?
Ciara: Céilithe an choláiste samhraidh. Bíonn céilí ag na scoláirí gach aon oíche 

sa tseachtain. Bhí cead agamsa dul ann anuraidh. Bhí an‑chuileachta ar fad 
agam.

Aifric: Ach an ndéarfá go dtabharfaidh Mam cead domsa dul go dtí an gcéilí?
Ciara: Táim siúráilte glan de go dtabharfaidh.
Pádraig: Ní bheinnse chomh siúráilte san, a Aifric. Tá tusa bliain níos óige ná Ciara.
Ciara: Ná bac leis sin, a Aifric. Níl sé ach ag magadh fút.
Máirtín: A chailíní, ná dearmadaíg na casóga báistí agus an stuif sin a chuireann an 

ruaig ar na feithidí nuair a bheidh sibh ag pacáil.
Ciara: An stuif a chuireann an ruaig ar na feithidí! Cad ina thaobh?
Máirtín: Nach báisteach atá geallta in iarthar na tíre feadh an tsamhraidh. Agus aon 

áit go mbíonn báisteach, a chailíní, bíonn corrmhíolta!
Ciara: Ná tabhair aon toradh air, a Aifric. Níl sé ach ag piocadh ort. An bhfuil a 

fhios agat an gúna san a fuairis do do lá breithe – an dtabharfaidh tú leat é?
Aifric: Tabharfad, má bhíonn spás i mo chás agam dó.
Ciara: Gheobhad iasacht de uait oíche éigin má thugann tú leat é. Agus 

tabharfadsa liom an geansaí dearg san go bhfuil do shúil agatsa air.
Aifric: Ó, bhí a oiread doichill orm roimis an saoire seo, ach anois is fada liom go 

dtiocfaidh sí! Téanam ort, mar sin, … hata gréine, taos gréine, smideadh, 
mála don dtrá, bróga reatha, sála arda, cuaráin …

Ciara: Beidh an‑chraic againn! Téanam ort, a Aifric, go bhféachfaimid ar 
réamhaisnéis na haimsire ar an idirlíon. Tá súil le Dia agam nach bhfuil  
an ceart ag an ndiabhal Máirtín sin.
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c
Cheap mé naCh dtioCfadh an lá seo go deo! (Leagan Connachtach)

Máirtín: Cheap mé nach dtiocfadh an lá seo go deo, a Aifric! Cé a chreidfeadh é! 
Ocht seachtaine saor ón scoil!

Aifric: Tá a fhios agam! Nach bhfuil sé thar cionn!
Máirtín: Caithfidh mise é a ghearradh.
Ciara: Cén deifir abhaile atá ort, a Mháirtín? Nach bhfuil samhradh fada fairsing 

amach romhainn? An bhfuil tú ag gabháil ar laethanta saoire in áit eicínt?
Máirtín: Tá, m’anam. Tá muide ag gabháil chuig na hAlpa.
Ciara: Na hAlpa! Sa Fhrainc!
Máirtín: Is ea. Tá gîte faighte ar cíos againn ann ar feadh coicíse. Beidh muid ag 

caitheamh an chuid is mó den am ag siúl sna sléibhte.
Aifric: A mhac go deo! Ag siúl sna sléibhte! Ach nach in obair chrua. Cá fhad  

go mbeidh sibh ag imeacht?
Máirtín: Tá muid ceaptha a bheith ag imeacht amárach agus gan mo mhála pacáilte 

fós agamsa! Ceapann mo Mham go bhfuil sé pacáilte ó aréir agam!
Ciara: Fan go bhfaighe sí amach é!
Máirtín: Tá a fhios agam. Tabharfaidh sí an diabhal le n‑ithe dom. Ach an bhfuil a 

fhios agat nach dtógann sé dhá mheandar ormsa pacáil. Céard a bheas uaim 
ach éadaí troma, bróga arda siúil agus mo mp3.

Aifric: Ach nach é an samhradh é? Cén fáth a mbeadh éadaí troma agus bróga 
arda uait?

Máirtín: Mar go mbeidh muid i bhfad, i bhfad thuas sna sléibhte, a Aifric. Éiríonn sé 
damanta fuar ann. Agus na bróga arda – beidh siad sin uaim le mo chuid 
cos a chosaint agus mé ag siúl. Déarfainn nach mbeadh aon mhaith  
i gcuaráin in áit mar sin! Ach céard faoin gcuid eile agaibh? Céard atá 
sibhse a dhéanamh an samhradh seo?

Pádraig: Bhuel, tá mise ag gabháil chuig an Nua‑Shéalainn.
Ciara: An Nua‑Shéalainn! Nach fada ó bhaile atá tú ag gabháil!
Pádraig: Tá aintín liom ina cónaí thall ann, agus tá mo Mham agus mo Dheaide  

ag caint ar a ghabháil ann le fada.
Ciara: Nach aoibhinn Dia duit é, a Phádraig. Tut. Mise an t‑aon duine amháin, 

mar sin, nach mbeidh ag gabháil thar lear!
Aifric: Ní tú, a Chiara. Ní bheidh mise ag gabháil thar lear ach oiread. Tá teach 

faighte ar cíos ag mo Mham dúinn thiar ar an gCeathrú Rua do mhí Iúil. 
Níl mé ag súil leis ar chor ar bith. Chuile sheans nach mbeidh tada le 
déanamh ann. Aireoidh mé an t‑am chomh fada le ráithe an earraigh!

Ciara: Ní chreidfidh tú é seo, a Aifric, ach beidh mise ar an gCeathrú Rua ag an 
am céanna leat. Beidh mé ag fanacht ag m’aintín.

Aifric: Ag magadh atá tú! Más mar sin é casfaidh muid le chéile ann!
Ciara: Casfaidh agus ní fios cén spraoi a bheas againn, go háirithe má bhíonn sé 

go breá. Nuair a bhí mise ann anuraidh bhí an aimsir chomh te sin is go 
raibh mé breac le bricíní ag teacht abhaile dom.

Aifric: Ní raibh a fhios agam cén sórt éadaí ba cheart dom a thabhairt liom.
Ciara: Ní bheidh uait ach t‑léinte, cuaráin, brístí gearra agus neart taos gréine. 

Agus do na céilithe theastódh … mmm … gúnaí, sciortaí agus sála arda uait, 
agus smideadh, ar ndóigh.



199

Aifric: Cén sórt céilithe?
Ciara: Céilithe an choláiste samhraidh. Bíonn céilí ag na scoláirí chuile oíche  

den tseachtain. Bhí cead agamsa a ghabháil ann anuraidh. Bhí an oiread sin 
spraoi agam.

Aifric: Ach meas tú an dtabharfaidh mo Mham cead dom a ghabháil chuig céilí?
Ciara: Is cinnte go dtabharfaidh.
Pádraig: Ní bheinnse chomh cinnte sin de, a Aifric. Tá tusa bliain níos óige ná Ciara.
Ciara: Ná bac leis sin, a Aifric. Níl sé ach ag magadh fút.
Máirtín: A chailíní, cuimhnígí ar na cótaí báistí agus ar an stuif sin a chuireann an 

ruaig ar na feithidí nuair a bheidh sibh ag pacáil.
Ciara: An stuif a chuireann an ruaig ar na feithidí! Tuige?
Máirtín: Nach báisteach atá geallta acu d’iarthar na tíre don samhradh uileag. Agus 

áit ar bith a mbíonn an bháisteach, a chailíní, bíonn na míoltóga ann!
Ciara: Ná tabhair aon toradh air, a Aifric. Níl sé ach ag spochadh ort. An bhfuil a 

fhios agat an gúna a fuair tú do do lá breithe – an dtabharfaidh tú leat é?
Aifric: Tabharfaidh, má bhíonn spás agam i mo chás dó.
Ciara: Gheobhaidh mé ar iasacht uait é oíche eicínt má thugann tú leat é. Agus 

tabharfaidh mise liom an geansaí dearg sin a bhfuil do shúil agatsa air.
Aifric: Bhí an oiread sin drogaill orm roimh an saoire seo, ach anois is fada liom 

go dtiocfaidh sí! Fág seo, mar sin, … hata gréine, taos gréine, smideadh, 
mála don trá, bróga reatha, sála arda, cuaráin …

Ciara: Beidh an‑chraic againn! Gabh i leith uait abhaile, a Aifric, go mbreathnóidh 
muid ar réamhaisnéis na haimsire ar an idirlíon. Tá súil le Dia agam nach 
bhfuil an ceart ag an diabhal de Mháirtín sin.
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An Aimsir / Éadaí
 CeaCht 2

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
●	 nathanna úsáideacha a bhaineann le cúrsaí faisin a fhoghlaim
●	 scéal a insint i gcomhpháirt le dalta eile

eiseamláirí

Nathanna úsáideacha as an scéal a bhaineann le cúrsaí faisin le roghnú ag an 
múinteoir:
(Nóta: Tabhair tús áite do nathanna a mbeidh deis ag na daltaí úsáid rialta a bhaint 
astu, e.g. A mhac go deo! [Faoi Dhia! / D’anam don diucs!] Cá mbeifeá ag gabháil [ag dul] sa 
sciorta sin? agus Céard é seo [Cad é sin [seo] a chloisim] faoi shála arda?)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 6)

cur chuiGe

(Nóta: Seo Cuid 1 den scéal. Críochnófar an scéal i gCeacht 3.)

Pléigh an sceitse ‘Shíl mé nach dtiocfadh an lá seo choíche!’ (Ceacht 1).

Abair leis na daltaí go bhfuil scéal agat anois faoi thuras Aifric agus a muintir go dtí an Cheathrú 
Rua. Inis dóibh go léirítear sa chuid seo den scéal go bhfuil an‑suim ag Aifric san fhaisean is 
nua‑aimseartha. Iarr orthu a bheith ag faire amach do thagairtí dó seo. Seinn an dlúthdhiosca.

Pléigh na codanna den scéal ina ndéantar tagairt d’éadaí agus do bhróga Aifric. An cuimhin 
leis na daltaí aon abairtí / nathanna a léiríonn an spéis atá ag Aifric san fhaisean agus an cineál 
éadaí atá sí a thabhairt léi ar saoire? Seinn an dlúthdhiosca arís. Múin na nathanna a roghnaigh 
tú mar eiseamláir. Meall na daltaí chun iad a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha eile.

Roghnaigh beirt daltaí chun an scéal a insint. Insíodh duine acu an chéad leath agus an duine 
eile an dara leath. Is féidir leis an mbeirt cabhrú lena chéile. Seinn an dlúthdhiosca arís más gá.
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forleathnú

	 Iarr ar dhaltaí aonair an scéal a insint mar a d’inseodh Aifric féin é.
	 Seinn an scéal i gcanúint eile. Iarr ar na daltaí a bheith ag faire amach do nathanna 

cainte a dhéanann cur síos ar an aimsir. Cláraigh na nathanna sin faoi theidil éagsúla, 
e.g. ‘báisteach’ agus ‘aimsir bhreá’. Iarr ar na daltaí chomh maith leaganacha cainte a 
bhaineann leis an gcineál aimsire a luadh sa scéal a bhailiú óna muintir sa bhaile. Cuir 
na nathanna sin leis na cinn a bhí cláraithe cheana féin.

	 Pléigh an seanfhocal seo:
 Is olc an ghaoth nach séideann (maith) do dhuine éigin.
 An bhféadfaí é seo a rá faoi Aifric sa scéal seo? Cén fáth?
	 Pléigh na cineálacha bróg a chaitheann daoine bunaithe ar an sórt aimsire a bhíonn ann. 

Múin más gá ‘Mura gcaitheann daoine cuaráin / bróga éadroma / bróga canbháis / 
buataisí / bróga troma / bróga reatha sa teas [nuair a bhíonn an aimsir breá / sa tsoineann] / 
sa bháisteach [nuair a bhíonn an aimsir fliuch / sa drochaimsir / sa doineann / sa bhfliuchán] / san 
fhuacht [nuair a bhíonn an aimsir fuar / sa bhfuacht] d’fhéadfadh [tharlódh sé] …(rud a tharlódh 
mura ndéanfaí amhlaidh), etc.,’ de réir Ghaeilge an cheantair.
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U
Cá mbeifeá ag gabháil sa sCiorta sin? (Cuid a haon) (Leagan Ultach)

Os coinne an tí ag imirt peile a bhí Beairtle, Máirín agus Aifric nuair a scairt Mamaí orthu.
‘Isteach libh as an fhuacht, in ainm Dé. Tá pacáil le déanamh agaibh,’ ar sise.
Bhí Máirín ar crith leis an fhuacht.
‘A Mhamaí, tá mé caillte,’ arsa sise. ‘Do bharúil an mbeidh sé chomh fuar seo  
i gConamara?’
‘Seans maith go mbeidh sé ag cur is ag báisteach thiar ansin,’ arsa Beairtle agus smut air.
‘Ní bheidh, muise,’ arsa Aifric. ‘Aimsir bhreá a bhíos i gConamara i gcónaí. Nár dhúirt 
Ciara liom nach raibh deoir fhearthainne acu anuraidh a fhad is a bhí sí ann.’

Bhris Beairtle amach ag gáire nuair a chonaic sé an méid éadaí a bhí Aifric a chur isteach 
ina mála – brístí gairide, t‑léinte, cultacha gairide agus cultacha snámha.
‘Is go Conamara atá muid ag gabháil, a Aifric, agus ní go Lanzarote!’ arsa Beairtle.
‘Ach beidh céilí ag gabháil achan oíche agus ní thiocfadh liom an t‑éadach céanna  
a chaitheamh dhá oíche i ndiaidh a chéile, an dtiocfadh?’ arsa Aifric.
‘Agus cad chuige nach dtiocfadh?’ arsa Beairtle.
Thóg sé sciorta deinime agus t‑léine ón urlár.
‘Faoi Dhia! Cá mbeifeá ag gabháil sa sciorta sin? Tá sé i bhfad róghairid. Agus an t‑léine 
– ní rachadh sí a fhad le d’imlinn! Cha ligfeadh Mamaí thar an doras thú sa sciorta sin!’
Tharraing Aifric an sciorta as a lámh.
‘B’fhearr duitse gan focal a rá le Mamaí,’ ar sise.
Bhí Máirín ag cur spéis mhór sa mhála smididh a bhí ar an leaba.
‘Cá gcaithfidh tú an béaldath seo, a Aifric?’ arsa sise agus í á chuimilt dá liobar os coinne 
an scátháin.
‘Ag an chéilí, cá háit eile,’ arsa Aifric agus í á bhaint di.
‘Úúú,’ arsa Máirín. ‘Tig an dath sin domhsa. An dtig liomsa a ghabháil leat chuig an chéilí?’
‘Bhuel, cibé ar bith seans atá agamsa níl seans ar bith faoin spéir agatsa a ghabháil,’ arsa 
Aifric agus í ag druid an cháis.

Mála beag droma, ina raibh éadach trom agus froc uisce, a bhí ag Beairtle.
‘Tá cuma inteacht ortsa,’ arsa Máirín leis, agus thosaigh an bheirt acu ag scig‑gháire.
‘B’fhéidir go dtabharfainn péire amháin brístí gairide liom, ar eagla na heagla,’ arsa Máirín.

Maidin lá arna mhárach bhí sé fuar tais ceobhránach agus iad ag déanamh ar an stáisiún.
‘Cad chuige nach bhfuil an sciorta gairid ort inniu, a Aifric?’ arsa Beairtle go magúil agus 
é ag teannadh a froc thart air féin.
‘Cén sciorta?’ arsa Aifric agus í ag tabhairt drochamhairc air.
‘An ceann sin atá sa chás agat i gcuideachta na gcultacha samhraidh agus na sála arda 
agus na …’
‘Druid do bhéal, a Bheairtle,’ arsa Aifric.
‘Cad é sin a chloisim fá shála arda, a Aifric?’ a d’fhiafraigh Mamaí agus í ag amharc ar Aifric.
‘Ó, a dhath ar bith, a Mhamaí,’ arsa Aifric.

Bhí Máirín breá sásta ar an traein agus í ag imirt cluiche ar a Nintendo. Léigh Mamaí an 
páipéar agus thug sí na leathanaigh spóirt do Bheairtle. Dar le hAifric go raibh an turas 
neamhshuimiúil go dtí gur thug sí fá deara grúpa daoine óga ag bun an charráiste.
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‘Cé hiad sin, a Bheairtle?’ arsa sise de chogar.
‘Iad sin?’ arsa Beairtle. ‘Nach bhfaca tú an fógra. Scoláirí ó Choláiste Bhríde. Tá siad ar  
a mbealach go dtí an Cheathrú Rua ar chúrsa samhraidh.’
Chuir Aifric spéis mhór sa scéal seo. Bhí sí ag coimhéad go géar orthu. Bhí craic 
mhillteanach acu agus achan gháire. Chuir sí spéis faoi leith i mbuachaill amháin, diúlach 
ard fionn a raibh súile gorma aige. Bhí an chuma air go raibh spéis aigesean intise fosta.
‘Caithfidh mé a ghabháil go dtí an leithreas,’ arsa Aifric agus í ag sleamhnú léi amach.

‘An bhfuil muid ann go fóill?’ arsa Máirín nuair a stad an traein i mBaile Átha Luain.
‘Níl muid, ach ní bheidh sé i bhfad anois,’ arsa Mamaí. ‘Cá bhfuil Aifric, a Bheairtle?’
‘Sa leithreas,’ arsa Beairtle.
‘Nach fada atá sí?’ arsa Mamaí. ‘B’fhearr domh a ghabháil go bhfeicfidh mé. Ní bheadh a 
fhios agat cad é a d’éirigh di.’
Ar ndóigh chan sa leithreas a bhí Aifric ar chor ar bith, ach ag caint amuigh sa phasáiste 
le mo dhuine, an diúlach ard fionn. Nuair a chonaic sí Mamaí ag déanamh uirthi chuir sí 
cogar ina chluas.
‘Tar ar ais go dtí do shuíochán anois díreach,’ arsa Mamaí agus í ag amharc go gairgeach 
ar an diúlach.
Bhí Aifric míshásta go maith agus í ag déanamh ar ais go dtí a suíochán.

In olcas a bhí an aimsir ag gabháil de réir mar a bhí an traein ag déanamh siar.
‘Ní bheidh mórán de laetha saoire againn má bhíonn muid sáite i dteach saoire in aimsir 
mar seo,’ arsa Beairtle.
‘Arú, cad é an dochar! Nach mbeidh muid ábalta a ghabháil go Gaillimh go dtí an linn 
snámha agus go dtí an phictiúrlann,’ arsa Máirín.
‘Beidh tréan rudaí le déanamh ar an Cheathrú Rua,’ arsa Mamaí.
Bhí smut ar Bheairtle.
‘Scrios ar an fhearthainn sin,’ arsa seisean. ‘Nach deas an chuma a bheas ortsa i do sciorta 
beag gairid sa chineál seo aimsire, a Aifric!’
Agus thosaigh sé féin agus Máirín ag scig‑gháire arís. Bhí Aifric breá cleachta leis an 
gheallamansaíocht seo agus níor thug sí lá airde orthu. Nár chuma muna raibh an 
t‑éadach a bhí léi fóirsteanach d’aimsir Chonamara! Nach raibh sé i bhfad níos tábhachtaí 
go mbeadh sí cóirithe níos deise ná cailín ar bith eile ag na céilithe agus nach bhfeicfí an 
t‑éadach céanna uirthi dhá oíche ar bith!
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m
Cá mbeifeá ag dul sa sCiorta san? (Cuid a haon) (Leagan Muimhneach)

Os comhair an tí ag imirt caide a bhí Beairtle, Máirín agus Aifric nuair a ghlaoigh Mam 
orthu.
‘Tairíg isteach ón bhfuacht, in ainm Dé. Tá an phacáil le déanamh agaibh,’ arsa í sin.
Bhí Máirín ag crith leis an bhfuacht.
‘A Mham, táim leata,’ arsa í sin. ‘An ndéarfá go mbeidh sé chomh fuar so i gConamara?’
‘Gach aon tseans go mbeidh sé ag stealladh báistí thiar ansan,’ arsa Beairtle agus pus air.
‘Ní bheidh, mhuis,’ a dúirt Aifric. ‘Aimsir bhreá a bhíonn i gConamara i gcónaí. Nach 
ndúirt Ciara liom nach raibh aon deoir bháistí anuraidh ann a fhad is a bhí sí féin ann.’

Phléasc Beairtle amach ag gáire nuair a chonaic sé a raibh d’éadach á bhrú isteach ina cás 
ag Aifric – brístí gearra, t‑léinte, gúnaí gearra agus cultacha snámha.
‘Is go Conamara atáimid ag dul, a Aifric, agus ní go Lanzarote!’ arsa Beairtle.
‘Ach beidh céilí ar siúl gach aon oíche agus ní fhéadfainn na héadaí céanna a chaitheamh 
dhá oíche as a chéile, anois, an bhféadfainn?’ arsa Aifric.
‘Agus cad ina thaobh nach bhféadfá?’ arsa Beairtle.
Phioc sé sciorta deinime agus t‑léine den urlár.
‘D’anam don diucs! Cá mbeifeá ag dul sa sciorta san? Tá sé i bhfad róghearr. Agus an 
t‑léine – ní chlúdódh sí sin d’imleacán! Ní scaoilfidh Mam thar tairseach tú sa sciorta san!’
Sciob Aifric an sciorta uaidh.
‘B’fhearr duitse gan focal a rá le Mam,’ arsa í sin.
Bhí an‑spéis ar fad á chur ag Máirín sa mhála smididh a bhí ar an leaba.
‘Cá gcaithfidh tú an béaldath so, a Aifric?’ arsa í sin agus í á chuimilt dá béal os comhair 
an scátháin.
‘Ag an gcéilí, cad eile,’ arsa Aifric agus í á sciobadh uaithi.
‘Úúú,’ arsa Máirín. ‘Oireann an dath so dom. An bhféadfadsa dul go dtí an gcéilí  
in éineacht leat?’
‘Bhuel, pé seans agamsa é níl aon tseans faoin spéir agatsa ar dhul ann,’ arsa Aifric agus í 
ag dúnadh an cháis de phlab.

Mála beag droma ina raibh éadaí troma agus casóg bháistí, a bhí ag Beairtle.
‘Tá dealramh éigin leatsa,’ arsa Máirín leis, agus thosaigh an bheirt acu ag sciotaraíl.
‘B’fhéidir go dtabharfainn péire amháin brístí gearra liom, ar eagla na heagla,’ arsa Máirín.

Maidin lá arna mhárach bhí sé fuar tais ceobhránach agus iad ag tabhairt faoin stáisiún 
traenach.
‘Cad ina thaobh nach bhfuil an sciorta gearr ort, a Aifric?’ arsa Beairtle go magúil agus é 
ag fáisceadh a chasóg throm timpeall air féin.
‘Cén sciorta?’ arsa Aifric agus í ag caitheamh drochshúil ar Bheairtle.
‘An ceann san atá sa chás agat in éineacht leis na gúnaí samhraidh agus na sála arda agus 
na …’
‘Dún do chlab, a Bheairtle,’ arsa Aifric.
‘Cad é seo a chloisim faoi shála arda, a Aifric?’ a d’fhiafraigh Mam agus í ag cur an dá 
shúil trí Aifric.
‘Faic, a Mham,’ arsa Aifric.
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Bhí Máirín breá sásta ar an dtraein agus í ag imirt cluiche ar a Nintendo. Léigh Mam an 
páipéar agus thug sí na leathanaigh spóirt le léamh do Bheairtle. Mheas Aifric go raibh 
an traein leadránach go maith nó gur thug sí grúpa daoine óga ag bun an charráiste faoi 
ndeara.
‘Ní fheadar cé hiad san, a Bheairtle?’ a d’fhiafraigh sí de chogar.
‘Iad san?’ arsa Beairtle. ‘Nach bhfacaís an fógra? Scoláirí ó Choláiste Bhríde iad san. Táid 
ag dul go dtí an gCeathrú Rua ar chúrsa samhraidh.’
Bhí an‑spéis ar fad ag Aifric sa scéal so. Bhain sí lán na súl astu. Bhí an‑chraic acu agus 
iad ag scartadh gáire. Chuir sí spéis ar leith i mbuachaill amháin, leaid ard fionn go raibh 
súile gorma aige. Bhí an chuma air go raibh spéis aige sin inti féin chomh maith.
‘Caithfidh mé dul go dtí an leithreas,’ arsa Aifric agus í ag sleamhnú léi amach.

‘An bhfuilimid ann fós?’ arsa Máirín nuair a stop an traein i mBaile Átha Luain.
‘Nílimid, ach ní fada uainn anois,’ arsa Mam. ‘Cá bhfuil Aifric, a Bheairtle?’
‘Ag an leithreas,’ arsa Beairtle.
‘Tá sí tamall maith ann,’ arsa Mam. ‘B’fhearr dom dul ag triall uirthi. Ní bheadh a fhios 
agat cad a d’imeodh uirthi.’
Gan dabht, ní sa leithreas a bhí Aifric in aon chor, ach amuigh sa phasáiste ag caint  
le mo dhuine, an leaid ard fionn. Nuair a chonaic sí Mam ag déanamh uirthi chuir sí 
cogar ina chluas.
‘Tar thar n‑ais go dtí do shuíochán anois díreach,’ arsa Mam agus í ag caitheamh 
drochshúil ar an leaid fionn.
Bhí Aifric maolchluasach go maith agus í ag déanamh a slí thar n‑ais go dtína suíochán.

In olcas a bhí an aimsir ag dul de réir mar a bhí an traein ag druidim léi siar.
‘Ní bheidh puinn de shaoire againn má bhímid sáite i dtigh saoire san aimsir seo,’ arsa 
Beairtle.
‘Dhera, cén díobháil é! Nach mbeimid ábalta dul don Ghaillimh go dtí an linn snámha 
agus go dtí an bpictiúrlann,’ arsa Máirín.
‘Beidh fuílleach rudaí le déanamh ar an gCeathrú Rua,’ arsa Mam.
Bhí pus ar Bheairtle.
‘Tá an diabhal dearg ar an mbáisteach so,’ a dúirt sé. ‘Agus is deas a fhéachfaidh tusa  
sa sciorta gearr san, a Aifric.’
Agus thosaigh sé féin agus Máirín ag sciotaraíl arís. Bhí taithí mhaith ag Aifric ar an 
bpleidhcíocht so agus níor thóg sí aon cheann dóibh. Cén díobháil é mura raibh  
na héadaí a bhí tugtha léi aici oiriúnach d’aimsir Chonamara! Nach raibh sé i bhfad  
níos tábhachtaí go mbeadh sí níos gléasta ná aon chailín eile ag na céilithe agus  
nach gcífí na héadaí céanna uirthi aon dá oíche as a chéile!
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c
Cá mbeifeá ag gabháil sa sCiorta sin? (Cuid a haon) (Leagan Connachtach)

Os comhair an tí ag imirt peile a bhí Beairtle, Máirín agus Aifric nuair a chuir Mam fios 
orthu.
‘Tearaí isteach ón bhfuacht sin, in ainm Dé! Tá an phacáil le déanamh agaibh,’ ar sise.
Bhí Máirín ag creathadh leis an bhfuacht.
‘A Mham, tá mé stromptha,’ ar sise. ‘Meas tú an mbeidh sé chomh fuar seo i gConamara?’
‘Chuile sheans go mbeidh sé ag díleadh báistí thiar ansin,’ arsa Beairtle agus pus air.
‘Ní bheidh, muis,’ a dúirt Aifric. ‘Is aimsir bhreá a bhíonn i gConamara i gcónaí. Nár 
dhúirt Ciara liom nár chaith sé deoir bháistí anuraidh a fhad is a bhí sise ann.’

Phléasc Beairtle amach ag gáire nuair a chonaic sé an méid éadaí a bhí Aifric ag iarraidh 
a bhrú isteach ina cás – brístí gearra, t‑léinte, gúnaí gearra agus cultacha snámha.
‘Ní go Lanzarote ach go Conamara atá muid ag gabháil, a Aifric!’ arsa Beairtle.
‘Ach beidh céilí ar bun chuile oíche agus ní fhéadfainn na héadaí céanna a chaitheamh 
dhá oíche as a chéile, anois, an bhféadfainn?’ arsa Aifric.
‘Agus tuige nach bhféadfá?’ arsa Beairtle.
Phioc sé suas sciorta deinime agus t‑léine den urlár.
‘A mhac go deo! Cá mbeifeá ag gabháil sa sciorta sin? Tá sé i bhfad róghearr. Agus an 
t‑léine – ní chlúdódh sí sin d’imleacán! Ní ligfidh Mam taobh amuigh den doras thú sa 
sciorta sin!’
Sciob Aifric an sciorta uaidh.
‘Seachain an ndéarfá focal le Mam,’ ar sise.
Bhí Máirín ag cur an‑suim go deo sa mála smididh a bhí ar an leaba.
‘Cá gcaithfidh tú an béaldath seo, a Aifric?’ ar sise agus í á chuimilt dá béal os comhair 
an scátháin.
‘Ag an gcéilí, a óinseach,’ arsa Aifric agus í á sciobadh uaithi.
‘Úúú,’ arsa Máirín. ‘Feileann an dath seo mé. Meas tú an bhféadfaidh mise a ghabháil ann?’
‘Cibé cén seans atá agam féin a ghabháil ann, níl seans ar bith beo agatsa!’ arsa Aifric 
agus í ag dúnadh an cháis de phlab.

Mála beag droma, a raibh éadaí troma agus cóta báistí istigh ann, a bhí ag Beairtle.
‘Bheadh ciall i do leithéidse,’ arsa Máirín leis, agus thosaigh an bheirt acu ag sciotaíl 
gháire.
‘B’fhéidir go dtabharfainn péire amháin brístí gearra liom, ar fhaitíos na bhfaitíos,’ arsa 
Máirín.

Maidin lá arna mhárach bhí sé fuar tais ceobhránach agus iad ag tabhairt a n‑aghaidh ar 
an stáisiún traenach.
‘Cén fáth nach bhfuil an sciorta gearr ort, a Aifric?’ arsa Beairtle go fiodmhagúil agus é 
ag fáisceadh a chóta trom air féin.
‘Cén sciorta?’ arsa Aifric agus í ag tabhairt drochshúil ar Bheairtle.
‘An ceann atá sa gcás agat in éineacht leis na gúnaí samhraidh agus na sála arda agus na …’
‘Dún do chlab, a Bheairtle,’ arsa Aifric.
‘Céard é seo faoi shála arda, a Aifric?’ a d’fhiafraigh Mam agus í ag breathnú go grinn ar 
Aifric.
‘Tada, a Mham,’ arsa Aifric.
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Bhí Máirín breá sásta ar an traein agus í ag imirt cluiche ar a Nintendo. Léigh Mam an 
páipéar agus thug sí na leathanaigh spóirt le léamh do Bheairtle. Cheap Aifric go raibh an 
traein sách leadránach nó gur thug sí an scata daoine óga ag bun an charráiste faoi deara.
‘Meas tú cé hiad sin, a Bheairtle?’ a d’fhiafraigh sí de chogar.
‘Iad sin?’ arsa Beairtle. ‘Nach bhfaca tú an fógra? Sin scoláirí as Coláiste Bhríde. Tá siad 
ag gabháil ar an gCeathrú Rua ar chúrsa samhraidh.’
Bhí an‑suim go deo ag Aifric sa scéal seo. Níor bhain sí a súile díobh. Bhí an‑chraic go 
deo acu agus iad ag rachtaíl gháire i gcaitheamh an achair. Thug sí suntas do bhuachaill 
amháin go háirithe, leaid ard fionn a raibh súile gorma aige. Ba chosúil go raibh seisean 
ag tabhairt caidéise dise.
‘Caithfidh mé a ghabháil chuig an leithreas,’ arsa Aifric agus í ag sleamhnú léi amach.

‘An bhfuil muid ann fós?’ arsa Máirín nuair a stop an traein i mBaile Átha Luain.
‘Níl, ach is gearr go mbeidh,’ arsa Mam. ‘Cá bhfuil Aifric, a Bheairtle?’
‘Ag an leithreas,’ arsa Beairtle.
‘Tá sí píosa maith ann,’ arsa Mam. ‘B’fhearr dom a ghabháil ina diaidh. Ní bheadh a fhios 
agat céard a bheadh tarlaithe di.’
Ar ndóigh ní ag an leithreas a bhí Aifric ar chor ar bith, ach amuigh sa bpasáiste ag caint 
le mo dhuine, an leaid ard fionn. Nuair a chonaic sí a Mam ag déanamh uirthi chuir sí 
cogar ina chluas.
‘Tar ar ais chuig do shuíochán anois díreach,’ arsa Mam agus í ag tabhairt drochshúil don 
leaid fionn.
Bhí Aifric sách maolchluasach agus í ag déanamh a bealaigh ar ais chuig a suíochán.

Níos measa a d’éirigh an aimsir de réir mar a chuaigh an traein siar.
‘Ní bheidh mórán de shaoire againn má bhíonn muid sáinnithe i dteach saoire san aimsir 
seo,’ arsa Beairtle.
‘Dhera, cén dochar! Nach mbeidh muid in ann a ghabháil go Gaillimh chuig an linn 
snámha agus chuig an bpictiúrlann,’ arsa Máirín.
‘Beidh neart rudaí le déanamh ar an gCeathrú Rua,’ arsa Mam.
Bhí pus ar Bheairtle.
‘Is é díol an diabhail í an bháisteach seo,’ a dúirt sé. ‘Agus nach deas an feic a bheas 
ionatsa sa sciorta gearr sin, a Aifric.’
Agus thosaigh sé féin agus Máirín ag sciotaíl arís. Bhí cleachtadh mhaith ag Aifric ar an 
ealaín seo agus níor thug sí aird ar bith orthu. Cén dochar mura raibh na héadaí a bhí 
tugtha léi aici feiliúnach d’aimsir Chonamara! Nach raibh sé i bhfad níos tábhachtaí a 
bheith níos gléasta ná aon chailín eile ag na céilithe agus nach bhfeicfí na héadaí céanna 
uirthi aon dá oíche as a chéile!
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An Aimsir / Éadaí
 CeaCht 3

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
●	 saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
●	 tuar a dhéanamh
●	 dearcadh a léiriú
●	 nathanna a bhaineann leis an aimsir a aithint, a phlé agus a scríobh
●	 teacht ar chomhréiteach i ngrúpa
●	 sceitse a chumadh mar bhall de ghrúpa
●	 páirt a ghlacadh i ndíospóireacht ranga
●	 gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (déanamh na 

bhfocal)

eiseamláirí

1. Déarfainnse [Sílimse / Ceapaimse / Is dóigh liomsa / Tá mise den bharúil] go dtabharfaidh / 
nach dtabharfaidh a máthair cead di dul [a ghabháil] chuig an gcéilí [chuig an chéilí / 
go dtí an céilí] cionn is [mar / de bharr / toisc] …(de réir thuairimí na ndaltaí).

2. Déarfainnse go bhfuil a máthair róghéar [ródhian / róchrua] uirthi mar …(cúiseanna 
de réir thuairimí na ndaltaí). / Ní déarfainnse go bhfuil a máthair róghéar [ródhian / 
róchrua] uirthi (ar chor ar bith [in aon chor]) mar …(cúiseanna de réir thuairimí na ndaltaí).

3. Tá go leor [fuílleach] buntáistí ag baint le fón póca a bheith ag duine. …(buntáistí de 
réir thuairimí na ndaltaí). Tá míbhuntáistí ag baint leis an bhfón póca chomh maith 
[fosta / freisin]. …(míbhuntáistí de réir thuairimí na ndaltaí).

áiseanna

●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 1, Rian 6)
●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 7)

cur chuiGe

(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)

Téigh siar ar Chuid 1 den scéal ‘Cá mbeifeá ag gabháil sa sciorta sin?’ (Ceacht 2). Pléigh céilithe 
agus dioscónna leis na daltaí. An mbíonn cead acu féin freastal orthu?

Abair leis na daltaí go bhfuil sibh chun éisteacht anois leis an gcuid eile den scéal ina ndéantar 
cur síos ar ar tharla tar éis don teaghlach Gaillimh a shroicheadh. Stop nuair a thagann tú go 
dtí ‘An bhféadfainn [An dtig liomsa] a ghabháil [dul] chuig an gcéilí [chuig an chéilí / go dtí an gcéilí] 
oíche [istoíche] amárach, a Mham [a Mhamaí]?’ (tá *** sa téacs). Múin an chéad eiseamláir. An 
dóigh leis na daltaí go dtabharfaidh a máthair cead d’Aifric dul chuig an gcéilí?
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Seinn an chuid eile den scéal. Pléigh an scéal i gcomhthéacs na dtuartha a rinne na daltaí.

Múin an dara heiseamláir. An dóigh leis na daltaí go bhfuil a máthair ródhian ar Aifric? Iarr 
orthu cúiseanna a thabhairt lena gcuid freagraí.

Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu oibriú le chéile chun nathanna a bhaineann leis an 
aimsir a aimsiú sa scéal. Tabhair cóip den scéal do gach beirt agus seinn an dlúthdhiosca. Bíodh 
duine as gach beirt freagrach as na nathanna éagsúla a mharcáil ar an bpáipéar. Cabhraíodh a 
pháirtí leis na nathanna a aimsiú. Pléigh na nathanna a d’aimsigh na daltaí sa scéal. Cláraigh  
na cinn is úsáidí, dar leis na daltaí féin. Iarr ar gach dalta ansin na nathanna is fearr leo féin  
a scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta.

Scríobh an chuid seo den scéal ar an gclár: ‘Chaith sí í féin siar ar an leaba [ar a leaba / sa leaba] 
agus thóg sí amach a fón (póca). Bhí a fhios aici céard [cad / cad é] a dhéanfadh sí. Thosaigh 
sí ag brú [a bhrú] na gcnaipí (ar an bhfón) …’ Abair leis na daltaí go ndearna Aifric socrú nó 
plean éigin ag an bpointe sin agus nach mbeadh a máthair sásta beag ná mór leis. Roinn na 
daltaí ina ngrúpaí de chúigear – Aifric, an té lena raibh sí i dteagmháil ar an bhfón, a máthair, 
Beairtle agus Máirín – chun sceitse a chumadh. Caithfidh an grúpa teacht ar chomhréiteach faoi 
cé lena raibh Aifric i dteagmháil an oíche sin agus faoin rud a shocraigh sí a dhéanamh nach 
mbeadh a máthair sásta leis. Lig dóibh na páirteanna a roghnú mar ghrúpa agus an sceitse  
a chumadh le chéile. Iarr ar na grúpaí atá sásta lena sceitse é a chur i láthair an ranga.

Múin an tríú heiseamláir. Pléigh na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le fón póca a 
bheith agat. D’fhéadfaí díospóireacht ranga a bhunú ar an ábhar.
(Nóta: Tá leaganacha cainte a bhaineann le díospóireacht ranga le fáil sa cheacht ‘Ócáidí 
Speisialta – Comóradh Pósta: Ceacht 4’.)

Dírigh aird na ndaltaí ar na focail ‘buntáiste’ agus ‘míbhuntáiste’. Cén t‑athrú is gá a chur i 
bhfeidhm ar an bhfocal ‘buntáiste’ chun an focal ‘míbhuntáiste’ a chruthú? Dearbhaigh gur gá 
an réimír ‘mí‑’ a chur leis agus é a shéimhiú chomh maith. An féidir leis na daltaí smaoineamh 
ar fhocail eile (ainmfhocail nó aidiachtaí) a thosaíonn le ‘mí‑’? An bhfuil a fhios acu cé na 
focail ar a bhfuil siad bunaithe? Scríobh roinnt de shamplaí na ndaltaí ar an gclár. Iarr orthu 
samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang. An dtugann na daltaí aon 
rud faoi deara maidir le brí na bpéirí focal seo? Dearbhaigh go gcruthaítear contrárthacht an 
bhunfhocail nuair a chuirtear an réimír ‘mí‑’ roimhe.
(Nóta: Seo roinnt focal eile a thosaíonn le ‘mí‑’ – míbhuíoch (buíoch), míchairdiúil (cairdiúil), 
míchruinn (cruinn), míchumas (cumas), mífhoighneach (foighneach), míshlachtmhar 
(slachtmhar), míthuiscint (tuiscint).)
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forleathnú

	 Ar chaith na daltaí an iomarca ama faoin ngrian riamh? Céard a tharla dá bharr? Múin 
más gá:

Chaith mé [Chaitheas] barraíocht [an iomarca] ama ag déanamh bolg le gréin [ag 
déanamh goradh gréine / sínte (ó chluas go heireaball) faoin ngrian / agus mo bholg le gréin / luite faoin 
ngrian] agus fuair mé dó gréine [bhí mé dóite [spallta / loiscthe] (ag an ngrian) / dhóigh an 
ghrian mé] / bhuail an ghrian mé.
Bhí mé [Bhíos] lán [daite] le bricíní [bruicíneach bhréige].
Bhí mé [Bhíos] spalptha [stiúgtha] leis an tart. [Bhí mo theanga bheag amuigh (agam) leis an 
tart.]
Ba chóir [Ba cheart] do dhuine lóis ghréine [taos gréine] a chur air féin go minic [go 
rialta] / éadaí geala [éadach geal] a chaitheamh / neart [fuílleach] uisce a ól / dul ar 
foscadh ón ngrian [dul faoi scáth / dul ar leataobh ón ngrian / a ghabháil ar scáth na gréine] /  
…(nithe inmholta).
Cén tseafóid [díchéillí / mí‑ádh / mallacht] a bhí orm nach ndeachaigh mé faoi scáth 
[ar foscadh ón ngrian / ar chúl na gréine] [Cad é a tháinig orm nár fhan mé amach as an ghrian?] / 
nach / nár …(nithe inmholta), etc.,

 de réir Ghaeilge an cheantair. Iarr ar na daltaí nathanna eile ar an téama seo a bhailiú 
óna muintir sa bhaile.

	 Má tá altra le Gaeilge sa cheantar iarr air / uirthi teacht isteach agus labhairt leis na 
daltaí faoin gcontúirt a bhaineann le dó gréine.

	 Léigh agus pléigh an mhír faoi éadaí in Leabhar Mór an Eolais. An bhfuil gné ar bith den 
mhír ar mhaith leis na daltaí breis eolais a fháil uirthi? Spreag iad le leabhair eile a lorg 
a mbeadh an t‑eolas sin iontu.
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U
Cá mbeifeá ag gabháil sa sCiorta sin? (Cuid a dó) (Leagan Ultach)

Bhí oíche na seacht sian ann nuair a bhain siad Gaillimh amach. Fuair Mamaí carr ar cíos. 
Leis na tuilte agus na gálaí gaoithe bhí sé deacair go maith tiomáint, rud a d’fhág mall 
iad nuair a fuair siad a fhad leis an Cheathrú Rua. Fán am go raibh an doras foscailte acu 
agus na málaí tugtha isteach sa teach acu bhí siad fliuch go craiceann.
‘Tá mé conáilte sa teach seo,’ arsa Máirín.
Ní raibh i bhfad go raibh Beairtle ag mairgnigh fosta.
‘Cad chuige ar tháinig muid anseo, ar scor ar bith? Bhí mise ag iarraidh a ghabháil chun 
na Spáinne.’
‘Bígí in bhur dtost,’ arsa Mamaí, ‘tá an teas ag gabháil agam agus ní bheidh sé i bhfad  
go mbeidh an teach breá te.’
Ag smaointiú ar an chéilí a bhí Aifric.
‘Cén t‑am, do bharúil, a thosóidh an céilí san oíche amárach?’ ar sise.
‘Déan dearmad den chéilí,’ arsa Mamaí, ‘agus cuidigh liomsa an suipéar a dhéanamh 
réidh.’

I lár an tsuipéir thosaigh fón póca Aifric a ghliogarnaigh. D’éirigh sí agus d’fhág sí an 
seomra agus í ag cogarnaigh isteach ann. Nuair a phill sí d’fhiafraigh Mamaí di cé leis  
a raibh sí ag caint. Dúirt sí gur le Ciara.
‘An bhfuil tú cinnte anois nach é an leaid úd ar an traein?’ arsa Beairtle de chogar ach 
níor thug Aifric lá airde air.
‘An dtig liomsa a ghabháil chuig an chéilí san oíche amárach, a Mhamaí?’ arsa Aifric  
i ndiaidh an tsuipéir. ***
‘Anois, a Aifric, tá tú i bhfad ró‑óg le gabháil chuig an chéilí,’ arsa sise, ‘agus rud eile, tá 
achan seans go mbeidh sé ag báisteach arís amárach agus má bhíonn sé a dhath cosúil leis 
an lá inniu ní ligfinn amach an madadh féin.’
‘Ach, a Mhamaí,’ arsa Aifric, ‘tá mé dhá bhliain déag. Nach breá atá cead ag Ciara  
a ghabháil.’
‘Tá tú ró‑óg,’ arsa Mamaí, ‘agus sin sin. Béarfaidh mé go dtí dioscó na bpáistí thú 
tráthnóna Dé hAoine.’
Tháinig smut ar Aifric. Isteach léi ina seomra codlata. Thóg sí an leabhar a bhí ar an leaba 
agus chaith sí ar an urlár í.
‘Droch‑chríoch air mar scéal,’ arsa sí.
Chaith sí í féin siar sa leaba agus thóg sí amach a fón póca. Bhí a fhios aici cad é a 
dhéanfadh sí. Thosaigh sí a bhrú na gcnaipí …

Níor ísligh an ghaoth i rith na hoíche. Bhí Aifric ina luí ag éisteacht leis na roisteacha 
agus leis an fheadalach a bhí amuigh. Bhí sí ag smaointiú cad é an t‑éadach a chaithfeadh 
sí chuig an chéilí an chéad oíche eile. Sciorta nó culaith? Sála arda? Nó an gcaithfeadh sí 
na bróga fada a cheannaigh sí seachtain ó shin? … Ááá (méanfach). Thit sí ina codladh  
dá hainneoin agus ní raibh bogadh aisti go maidin.

I ndiaidh múscailt di ar maidin luigh sí léi tamall eile, gan fonn ar bith uirthi éirí. Ach 
ansin thug sí fá deara nach raibh an stoirm le cluinstin. D’éirigh sí agus d’amharc sí 
amach. Baineadh stad aisti nuair a chonaic sí an radharc breá a bhí aici ar na hoileáin. 
Bhí an fharraige chomh ciúin le clár agus an ghrian ag scoilteadh na gcloch. Tharraing 
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sí uirthi a cuaráin agus brístí gairide agus amach léi ar cosa in airde. Bhí Beairtle amuigh 
cheana féin ar an léana os coinne an tí agus é ag imirt peile. Geansaí agus brístí fada a 
bhí air agus é báite ina chuid allais. Nuair a thug sé Aifric fá deara labhair sé léi  
go béasach.
‘An mbeadh seans ar bith go mbeadh péire brístí gairide le spáráil agat domhsa, a Aifric?’ 
ar seisean.
‘Muise, tá. Ach níl a fhios agam an dtabharfaidh mé duitse iad,’ arsa Aifric leis. ‘Nár dhúirt 
mé leat gur aimsir bhreá a bheadh ar an Cheathrú Rua!’
Tháinig smut ar Bheairtle.
‘Arú, níl mé ach ag magadh ort, a Bheairtle,’ arsa Aifric. ‘Tá péire nó dhó agam a 
dhéanfaidh gnoithe breá duitse. Nach againn a bheas an chuideachta anseo. Agus beidh 
mise ag gabháil chuig an chéilí seacht n‑oíche na seachtaine!’
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m
Cá mbeifeá ag dul sa sCiorta san? (Cuid a dó) (Leagan Muimhneach)

Bhí camfheothan ann agus é ina dhíle bháistí nuair a bhaineadar amach an Ghaillimh. 
Fuair Mam mótar ar cíos. Ba dheacair tiomáint ag na tuilte agus na cóchanna gaoithe 
agus bhí sé déanach go maith san oíche ach a mbaineadar an Cheathrú Rua amach. Faoin 
dtráth is go raibh an doras oscailte agus na málaí tabhartha isteach sa tigh acu bhíodar 
báite go craiceann.
‘Táim leata leis an bhfuacht sa tigh seo,’ arsa Máirín.
Níorbh fhada go raibh Beairtle ag clamhsán chomh maith.
‘Cad ina thaobh gur thángamar anso in aon chor? Bhíos‑sa ag iarraidh dul don Spáinn!’
‘Éiríg as,’ arsa Mam. ‘Tá an teas curtha ar siúl agam agus ní fada go dtéifidh an áit.’
Ag cuimhneamh ar an gcéilí a bhí Aifric.
‘Cén t‑am a déarfá a thosóidh an céilí istoíche amárach?’ arsa í sin.
‘Ná bac le do chéilí,’ arsa Mam, ‘ach cabhraigh liom an suipéar a ullmhú.’

Nuair a bhuail a fón póca i rith an tsuipéir d’fhág Aifric an seomra agus í ag cogarnaíl 
isteach ann. Nuair a d’fhiafraigh Mam di cé a bhí ann dúirt sí gurbh í Ciara í.
‘An bhfuil tú siúráilte, anois, nach é an leaid úd ón dtraein a bhí ann?’ a dúirt Beairtle  
de chogar ach níor thug Aifric aon toradh air.
‘An bhféadfainn dul go dtí an gcéilí istoíche amárach, a Mham?’ a d’fhiafraigh sí tar éis 
suipéir. ***
‘Cogar anois, a Aifric, tá tú ró‑óg chun dul go dtí an gcéilí,’ a d’fhreagair Mam, ‘agus ar 
aon tslí tá gach aon tseans ann go mbeidh sé ina dhíle bháistí arís amárach. Más mar sin 
a bhíonn aige ní chuirfinn an gadhar féin amach ann.’
‘Ach, a Mham,’ arsa Aifric, ‘táim dhá bhliain déag! Nach maith go bhfuil cead ag Ciara 
dul ann.’
‘Tá tú ró‑óg,’ arsa Mam, ‘agus sin sin. Tabharfad go dtí dioscó na leanaí thú tráthnóna  
Dé hAoine.’
Tháinig straidhn ar Aifric. Siar léi sa tseomra codlata. Thóg sí an leabhar a bhí ar an leaba 
agus chaith sí ar an urlár é.
‘Mallacht mo chait air mar scéal,’ arsa í sin.
Chaith sí í féin siar ar a leaba agus thóg sí amach a fón. Bhí a fhios aici cad a dhéanfadh 
sí. Thosaigh sí ag brú na gcnaipí ar an bhfón …

Níor tháinig aon mhaolú ar an ngaoth i rith na hoíche agus chaith Aifric tamaillín ag 
éisteacht leis an bhfeadaíl agus leis an ngeonaíl taobh amuigh. Bhí sí ag cuimhneamh ar 
na héadaí a bheadh uirthi ag dul go dtí an gcéilí an chéad oíche eile. Sciorta nó gúna? 
Sála arda? Nó b’fhéidir go gcaithfeadh sí na buataisí nua … Ááá (méanfach). Ach thit  
a codladh uirthi dá hainneoin féin agus níor chorraigh sí go maidin.

Nuair a dhúisigh sí bhí leisce uirthi éirí. Luigh sí ansan sa leaba agus iontas uirthi nár 
chuala sí clagarnach na báistí ar an bhfuinneog. Nuair nár chuala sí faic d’éirigh sí agus 
d’fhéach sí amach. Baineadh siar aisti nuair a chonaic sí an radharc breá a bhí aici ar na 
hoileáin. Bhí an fharraige ina leamhnacht ar maidin. Ní hamháin san ach bhí an ghrian ag 
scoilteadh na gcloch! Tharraing Aifric a cuaráin agus a brístí gearra uirthi agus amach léi 
ar cosa in airde. Bhí Beairtle amuigh cheana féin os comhair an tí agus é ag imirt caide. 
Geansaí agus treabhsar trom a bhí air. Bhí a aghaidh chomh dearg le fuil agus bhí brat 
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allais air. Nuair a chonaic sé Aifric labhair sé léi go maolchluasach.
‘An bhfuil aon bhrístí gearra le spáráil agat dom, a Aifric?’ ar sé.
‘Tá. Ach ní fheadar an dtabharfaidh mé duitse iad,’ arsa Aifric leis. ‘Ná dúrtsa leatsa gur 
aimsir bhreá a bheadh ar an gCeathrú Rua!’
Chuir Beairtle pus air féin.
‘Dhera, nílim ach ag magadh fút, a Bheairtle!’ arsa Aifric. ‘Tá péire nó dhó agam  
a dhéanfadh an bheart duit. Beidh an‑chuileachta anso againn. Agus beadsa ag dul  
go dtí an gcéilí seacht n‑oíche na seachtaine!’
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c
Cá mbeifeá ag gabháil sa sCiorta sin? (Cuid a dó) (Leagan Connachtach)

Bhí cuaifeach gaoithe ann agus an bháisteach ag doirteadh anuas as na spéartha nuair a 
shroicheadar Gaillimh. Fuair Mam carr ar cíos. Bhí sé deacair tiomáint ag na fuarlaigh 
uisce agus ag na siotaí gaoithe agus bhí sé deireanach go maith san oíche faoin am ar 
bhaineadar an Cheathrú Rua amach. Faoin am go raibh an doras oscailte agus na málaí 
tugtha isteach sa teach acu bhí siad báite go craiceann.
‘Tá mé fuar préachta sa teach seo,’ arsa Máirín.
Níorbh fhada go raibh Beairtle ag clamhsán chomh maith.
‘Cén fáth ar tháinig muid anseo ar chor ar bith? Bhí mise ag iarraidh a ghabháil chuig an 
Spáinn!’
‘Éirígí as,’ arsa Mam. ‘Tá an teas curtha ar bun agam agus ní fada anois go mbeidh an áit 
téite.’
Ag cuimhneamh ar an gcéilí a bhí Aifric.
‘Meas tú cén t‑am a dtosóidh an céilí san oíche amárach?’ ar sise.
‘Ná bac le do chéilí,’ arsa Mam, ‘agus tabhair cúnamh dom an suipéar a réiteach.’

Nuair a ghlaoigh a fón póca le linn an tsuipéir d’fhág Aifric an seomra agus í ag 
cogarnaíl isteach ann. Nuair a d’fhiafraigh Mam di cé a bhí ann dúirt sí gurbh í Ciara  
a bhí ann.
‘An bhfuil tú cinnte anois nach é an leaid sin ón traein a bhí ann?’ a dúirt Beairtle  
de chogar ach níor fhreagair Aifric é.
‘An bhféadfainn a ghabháil chuig an gcéilí oíche amárach, a Mham?’ a d’fhiafraigh sí tar 
éis suipéir. ***
‘Breathnaigh anois, a Aifric, tá tú ró‑óg le gabháil chuig an gcéilí,’ a d’fhreagair Mam, 
‘agus, ar aon chaoi, chuile sheans ann go mbeidh sé ina sceana gréasaí arís amárach. Má 
bhíonn, ní chuirfinn an gadhar féin amach ann.’
‘Ach, a Mham,’ arsa Aifric, ‘tá mé dhá bhliain déag! Nach maith go bhfuil cead ag Ciara  
a ghabháil ann.’
‘Tá tú ró‑óg,’ arsa Mam, ‘agus sin sin. Tabharfaidh mé chuig dioscó na bpáistí thú  
Dé hAoine.’
Bhí smut ar Aifric. Siar léi sa seomra codlata. Thóg sí an leabhar a bhí ar a leaba agus 
chaith sí ar an urlár í.
‘Scéal cam air,’ ar sise.
Chaith sí í féin siar ar an leaba agus thóg sí amach a fón. Bhí a fhios aici céard a 
dhéanfadh sí. Thosaigh sí ag brú na gcnaipí ar an bhfón …

Níor lag an ghaoth i gcaitheamh na hoíche agus chaith Aifric scaitheamh ag éisteacht 
leis an ngaoth ag feadaíl agus ag geonaíl taobh amuigh. Bhí sí ag cuimhneamh ar na 
héadaí a chaithfeadh sí ag an gcéilí an oíche dár gcionn. Sciorta nó gúna? Sála arda? Nó 
b’fhéidir go gcaithfeadh sí a cuid buataisí nua … Ááá (méanfach). Ach thit sí ina codladh 
dá buíochas agus níor chorraigh sí go maidin.

Nuair a dhúisigh sí bhí leisce uirthi éirí. Luigh sí ansin sa leaba agus iontas uirthi nár 
chuala sí clagarnach na báistí ar an bhfuinneog. Nuair nár chuala sí tada d’éirigh sí agus 
bhreathnaigh sí amach. Baineadh siar aisti nuair a chonaic sí an fheiceáil bhreá a bhí aici 
ar na hoileáin. Bhí an fharraige ina clár an mhaidin sin. Ní hamháin sin ach bhí an ghrian 
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ag scoilteadh na gcloch! Tharraing Aifric a cuid cuarán agus na brístí gearra uirthi agus 
amach léi de rite reaite. Bhí Beairtle amuigh cheana féin os comhair an tí ag imirt peile. 
Geansaí agus bríste trom a bhí air. Bhí sé deargtha suas san éadan agus múr allais air. 
Nuair a chonaic sé Aifric labhair sé léi go maolchluasach.
‘An bhfuil aon bhrístí gearra le spáráil agat domsa, a Aifric?’ ar sé.
‘Tá. Ach níl a fhios agam an dtabharfaidh mé duitse iad,’ arsa Aifric. ‘Nár dhúirt mé leat 
gur aimsir bhreá a bheadh ar an gCeathrú Rua!’
Chuir Beairtle pus air féin.
‘Dhera, níl mé ach ag magadh fút, a Bheairtle,’ arsa Aifric. ‘Tá péire nó dhó agam a 
d’fhéadfadh an gnó a dhéanamh! Beidh an‑spraoi go deo againn anseo. Agus beidh mise 
ag gabháil chuig an gcéilí chuile oíche den tseachtain!’
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An Aimsir / Éadaí
 CeaCht 4

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

●	 Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt
●	 páirt a ghlacadh i suirbhé ranga
●	 cruinneas cainte a fhorbairt
●	 tuairisciú
●	 gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara agus a thuiscint (an aimsir 

fháistineach)

eiseamláirí

1. An gcaithfidh tú …(cineál éadaigh) nuair a bheas [a bheidh] tú ar laethanta saoire?
 Caithfidh / Ní chaithfidh / Braitheann sé ar an aimsir.
 An dteastóidh go leor airgid uait?
 Teastóidh / Ní theastóidh / Braitheann sé sin ar …(cúinsí ar leith).
 An éireoidh tú go moch le linn na laethanta saoire?
 Éireoidh / Ní éireoidh / Braitheann sé ar an aimsir.
 An iarrfaidh tú cead dul [a ghabháil] chuig [go dtí] …(áit / imeacht)?
 Iarrfaidh / Ní iarrfaidh / Braitheann sé sin ar …(cúinsí ar leith).
 An athróidh tú do chuid éadaigh go minic?
 Athróidh / Ní athróidh / Braitheann sé ar an aimsir.
 An gceannóidh tú bronntanais?
 Ceannóidh / Ní cheannóidh / Braitheann sé sin ar …(cúinsí ar leith).
 An gcuirfidh tú lóis ghréine [taos gréine] ort féin?
 Cuirfidh / Ní chuirfidh / Braitheann sé ar an aimsir.
 … (ceisteanna agus freagraí eile).
2. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad ag cur agus  

ag freagairt na gceisteanna:
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
3. Dúirt …(ainm dalta) go / nach gcaithfeadh / dteastódh / n‑éireodh / n‑iarrfadh 

/ n‑athródh / gceannódh / gcuirfeadh sé / sí …(rud / gníomh). / Dúirt …(ainm 
dalta) go / nach …(eolas eile a thug an dalta). / Dúirt …(ainm dalta) liom gan a bheith 
fiosrach. / …(freagraí eile a tugadh).

(Nóta: Is iad seo thuas na ceisteanna agus na freagraí atá ar leathanach 221. Is féidir 
leaganacha malartacha de na ceisteanna / freagraí seo a mhúineadh. Féach Forleathnú 
thíos.)
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áiseanna

●	 Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 221) do gach dalta

cur chuiGe

Téigh siar ar an sceitse ‘Shíl mé nach dtiocfadh an lá seo choíche!’ (Ceacht 1). Ar mhaith leis na 
daltaí dul ar aon cheann de na turasanna a luaitear ann? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena 
bhfreagra.

Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun suirbhé ranga a dhéanamh a bhaineann leis na 
laethanta saoire a bheidh acu i mbliana. Tabhair fótachóip do gach dalta. Léigh agus pléigh na 
ceisteanna atá ar an bhfótachóip. Dírigh aird na ndaltaí ar na briathra atá sna ceisteanna. An 
bhfuil a fhios acu cén aimsir ina bhfuil siad? Dearbhaigh gur san aimsir fháistineach atá siad. 
Cad iad na ceisteanna eile nach bhfuil ar an bhfótachóip a chuirfeadh na daltaí? Inis dóibh go 
mbeidh orthu na freagraí a fhaigheann siad ar na ceisteanna a chur i láthair an ranga nuair atá 
an suirbhé déanta.

Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad siúl timpeall an ranga agus na ceisteanna atá ar an 
bhfótachóip a chur ar na daltaí eile. Más féidir, ba cheart dóibh gach ceist a chur ar bheirt daltaí 
éagsúla agus gan níos mó ná dhá cheist a chur ar aon dalta amháin. Déanaidís taifeadadh ar 
fhreagraí na ndaltaí éagsúla tríd a n‑ainm a scríobh sa spás cuí faoi bhun gach ceiste. Éist leis 
na daltaí agus iad ag cur agus ag freagairt na gceisteanna. Breac nóta maidir le haon deacrachtaí 
cruinnis atá acu. Breac síos freisin na príomhnathanna / an stór focal atá de dhíth orthu. 
Bunaigh mioncheacht i ndeireadh an tseisiúin ar na riachtanais chomónta atá ag na daltaí.

Múin an tríú heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir faoin eolas  
a fuair siad ó dhaltaí eile an ranga.

Dírigh aird na ndaltaí ar na freagraí dearfacha atá tugtha ar na ceisteanna ar an bhfótachóip,  
i.e. caithfidh / teastóidh / éireoidh / iarrfaidh / athróidh / ceannóidh / cuirfidh. Céard a  
thugann na daltaí faoi deara faoi dheireadh na mbriathra seo san aimsir fháistineach? An  
bhfeiceann siad patrún ar bith? Le cabhair na ndaltaí scríobh dhá liosta ar chairt – na briathra  
a chríochnaíonn ar ‘‑faidh’ agus ar ‘‑fidh’, agus na briathra a chríochnaíonn ar ‘‑óidh’ agus ar  
‘‑eoidh’. An cuimhin leis na daltaí ainm an dá ghrúpa briathra rialta sa Ghaeilge? Le cabhair na  
ndaltaí scríobh na teidil ‘An Chéad Réimniú’ agus ‘An Dara Réimniú’ leis na liostaí cuí ar an  
gcairt. Spreag iad ansin le samplaí eile de bhriathra sa chéad phearsa uatha aimsir fháistineach  
a mholadh le cur leis na liostaí. Iarr orthu samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá 
in úsáid sa rang agus iad sin a chur leis na liostaí chomh maith.
(Nóta: Féach na míreanna gramadaí sna ceachtanna ‘Sa Bhaile: Ceacht 1’ agus  
‘An Scoil: Ceacht 3’.)
(Nóta: Is iad na briathra a chríochnaíonn ar ‘‑faidh’ agus ‘‑fidh’ atá sa chéad réimniú agus iad 
siúd a chríochnaíonn ar ‘‑óidh’ agus ‘‑eoidh’ atá sa dara réimniú.)

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

	 Bain leas as pictiúir chun éadaí a phlé. Múin más gá:
D’fheilfeadh [D’oirfeadh] sé sin (go breá) fá choinne [le haghaidh / do] …(ócáid / áit).
An bhfuil a fhios agat (ach) go gcuirfeadh an t‑éadach sin tochas /  
dinglis [cigilt / giglis] ormsa [ionamsa]?
Nach bhfuil sé sin róchúng [róchaol] dó / di / rófháiscthe [rótheann] air / uirthi / 
róscaoilte [róleathan] sa bhásta [sa mbásta] / …(lochtanna eile).
Is deas [Is mór an spórt] an …(ball éadaigh) sin. Déarfainn go bhfuil sé / sí chomh mín 
le síoda.
Is mór an ghráin é! [Níl cuma ná caoi air. / Níl cuma ná déanamh air. / Ní chaithfinn ar ór ná ar 
airgead é. / Ní chaithfinn ag scagadh na bprátaí é. / Ní chaithfinn é ag …. / Nach gránna é!]
Ní ligfí [scaoilfí] mise amach i ngúna giortach [gearr] mar (é) sin [den sórt sin].
Ní fhéadfá [Ní thiocfadh leat] é sin a ní [a níochán] sa mheaisín / a thriomú sa 
triomadóir mar gur as …(ábhar) atá sé déanta / go dtréigfeadh sé / go gcaillfeadh 
sé a chruth [go n‑imeodh sé as a riocht] / go gcrapfadh [go seargfadh] sé / …(cúiseanna eile).

	 Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu liosta a scríobh d’aidiachtaí a d’fhéadfaí a 
úsáid chun cur síos ar éadaí, e.g. Nach ndéarfá gur …(ball éadaigh) s(h)eanchaite /  
g(h)alánta / g(h)iobach / s(h)raoilleach / f(h)aiseanta / s(h)eanaimseartha  
[s(h)eanfhaiseanta] / t(h)réigthe / olla / c(h)adáis / línéadaí / f(h)áiscthe / …(aidiachtaí 
eile) é / í sin [atá ansin]? Iarr orthu cur leis an liosta seo le cabhair óna muintir sa bhaile. 
D’fhéadfaí iarraidh orthu na haidiachtaí a scríobh in ord aibítre.

	 Pléigh an seanfhocal seo:
Dá ghile í an léine is ea is fusa í a shalú.

 Iarr ar na daltaí liosta seanfhocal a scríobh ina bhfuil tagairt d’éadaí le cabhair óna 
muintir sa bhaile. Cláraigh an liosta sa rang.

	 Mínigh do na daltaí gur féidir formhór na gceisteanna ar an bhfótachóip a chur ar shlite 
eile. Iarr orthu smaoineamh ar leaganacha malartacha agus cláraigh iad. Múin más gá:

An dteastóidh go leor airgid uait? = An mbeidh mórán airgid uait?
An éireoidh tú go moch le linn na laethanta saoire? = An éireoidh tú go luath  
i gcaitheamh na laetha saoire, etc.,

de réir Ghaeilge na cheantair.



220



 
An gcaithfidh tú                                  nuair a bheas [a bheidh] tú ar laethanta saoire?
Caithfidh  Ní chaithfidh  Freagra éigin eile
      
      

An dteastóidh go leor airgid uait?
Teastóidh  Ní theastóidh  Freagra éigin eile
      
      

An éireoidh tú go moch le linn na laethanta saoire?
Éireoidh  Ní éireoidh  Freagra éigin eile
      
      

An iarrfaidh tú cead dul [a ghabháil] chuig [go dtí]                                 ?
Iarrfaidh  Ní iarrfaidh  Freagra éigin eile
      
      

An athróidh tú do chuid éadaigh go minic?
Athróidh  Ní athróidh  Freagra éigin eile
      
      

An gceannóidh tú bronntanais?
Ceannóidh  Ní cheannóidh  Freagra éigin eile
      
      

An gcuirfidh tú lóis ghréine [taos gréine] ort féin?
Cuirfidh  Ní chuirfidh  Freagra éigin eile
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An Aimsir / Éadaí
 CeaCht 5

cuspóirí / feiDhmeanna teanGa

●	 Freastal ar riachtanais chumarsáide an dalta aonair

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
●	 ceisteanna a chur agus a fhreagairt
●	 cruinneas cainte a fhorbairt
●	 an obair a bhaineann leis an téama seo a dhaingniú
●	 nathanna úsáideacha a fhoghlaim
●	 comhairle a chur ar dhuine
●	 litir a scríobh

eiseamláirí

1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad ag cur agus  
ag freagairt na gceisteanna:

 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
2. Nathanna úsáideacha as an scéal agus as an sceitse le roghnú ag an múinteoir:
 (Nóta: Tabhair tús áite do nathanna a mbeidh deis ag na daltaí úsáid rialta a bhaint 

astu.)
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________
3. Ba cheart [Ba chóir] duit ciall a bheith agat / éisteacht le do mham [aird [toradh] 

a thabhairt ar do mháthair] / …(comhairle na ndaltaí). / Ní fiú an tairbhe an trioblóid. 
Níor cheart duit bacadh [bacúint] beag ná mór [in aon chor] leis an gcéilí / aon rud 
díchéillí [amaideach / seafóideach] a dhéanamh / …(comhairle na ndaltaí). / Má éiríonn 
leat …(rud a dhéanamh) beidh (an báire) leat. / Mura n‑éiríonn leat [Má chliseann ort 
/ Má chinneann ort] …(rud a dhéanamh) beidh do phort seinnte [beidh thiar ort / beidh do rás 
rite].

áiseanna

●	 Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 221) (as Ceacht 4) do gach dalta
●	 An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 6, 12 nó 18)
●	 An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2 agus 3) (Dlúthdhiosca 1, Rian 6 agus 7)
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cur chuiGe

Mínigh do na daltaí go bhfuil tú féin chun dul ar saoire. Caithfidh siadsan tú a cheistiú faoin 
saoire atá beartaithe agat. Ar leathanach scríobh an cineál saoire ar a rachaidh tú, an cineál 
aimsire a bheidh ann, na héadaí agus na rudaí a thabharfaidh tú leat. Scríobh na teidil ‘Saoire’, 
‘Aimsir’, ‘Éadaí’ agus ‘Rudaí’ ar an gclár mar nod do na daltaí faoin saghas eolais atá ar an 
leathanach. Téigh siar ar an gcéad eiseamláir as Ceacht 4. Iarr ar na daltaí tú a cheistiú mar atá 
san eiseamláir. Iarr orthu ceisteanna nach bhfuil san eiseamláir a chur ort chomh maith. Éist leis 
na daltaí agus iad ag cur na gceisteanna. Breac nóta maidir le haon deacrachtaí cruinnis atá acu. 
Breac síos freisin na príomhnathanna / an stór focal atá de dhíth orthu. Bunaigh mioncheacht  
i ndeireadh an tseisiúin ar na riachtanais chomónta atá ag na daltaí.

Téigh siar ar an sceitse ‘Shíl mé nach dtiocfadh an lá seo choíche!’ (Ceacht 1) agus ar an scéal 
‘Cá mbeifeá ag gabháil sa sciorta sin?’ (Ceacht 2 agus 3). Múin na nathanna a roghnaigh tú astu 
mar dhara eiseamláir.

Pléigh an comhrá a bhí ag Aifric lena máthair maidir leis an gcéilí. Múin an tríú heiseamláir. 
Cén chomhairle a chuirfeadh na daltaí ar Aifric dá mbeidís ag caint léi?

Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu litir chomhairleach a scríobh chuig Aifric. Tabhair 
deis dóibh an litir a phlé agus teacht ar chomhaontú maidir leis an gcomhairle ba mhaith leo 
a chur uirthi. Scríobhaidís dréacht den litir ar dtús. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú 
agus profú uirthi ansin agus déanaidís í a leagan amach go snasta. D’fhéadfaí áiseanna ilmheán 
an ranga a úsáid chuige sin. Má tá na daltaí sásta lena gcuid oibre cuiridís a litir ina bhfillteán 
scríbhneoireachta mar shampla den seánra.

Iarr ar na beirteanna atá sásta lena litir í a léamh don rang. Roghnaigh daltaí chun ligean orthu 
gurb iadsan Aifric. Tugaidís a mbreithiúnas ar an gcomhairle a tugadh sa litir agus glacaidís nó 
diúltaídís di.

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

	 Pléigh an cineál aimsire a bhíonn againn sa tír seo de ghnáth le linn na gceithre shéasúr. 
Cén tionchar a bhíonn ag an aimsir ar na daltaí féin. Múin más gá:

Is minic a bhíonn [go mbíonn] sé ina bhruith [sé ina bhrothall] / an ghrian ag scaladh 
[ag scairteadh / ag scoilteadh na gcloch] i lár an tsamhraidh. Is aoibhinn [Is deas] liom an 
aimsir bhreá. Bíonn an t‑allas ag sileadh liom [Bíonn múraíl allais liom] leis an teas  
a bhíonn ann [ag an teas / leis an mbruith / le barr brothaill].
San earrach caitheann sé múr báistí [titeann múr / bíonn sé ceathach / bíonn sé ceathaideach] 
anois agus arís ach is gearr go mbíonn aiteall ann [go ndéanann sé aiteall]. [Gheofá 
foscrabha [fochith] san earrach ach leanann sámhnas iad.] Rug [Tháinig] múr [cith / scrabha] 
orm ar mo bhealach [mo shlí] abhaile [chun an bhaile] agus bhí mé [bhíos] báite go 
craiceann [bhí mé i mo líbín (maol) báite].
Tá an ghráin (dhearg) agam ar [Is fuath liom] laethanta [laetha] ceobhránacha nuair 
a bhíonn [a bhíos] ró samh ag teacht [isteach] ón bhfarraige.
Chomh fada agus is cuimhin [cuimhneach] liomsa bhí sé ina sceana ghréasaí  
[ag gleadhradh / ag doirteadh / ag cáitheadh báistí / ag díleadh báistí / ina dhíle bháistí / ina abhainn 
/ ag cur is ag báisteach] i gcaitheamh [i rith / ar feadh] an gheimhridh / an earraigh / 
an tsamhraidh / an fhómhair.
D’fhéadfadh laethanta [laetha] meirbhe [marbhánta / brothallacha / troma] a bheith ann 
i dtús [i dtosach] an fhómhair.
Nuair a fheicim [a tchím / a chím] bogha ceatha [bogha síne / léasán / tuar ceatha] / 
…(tuar aimsire eile) bíonn a fhios agam go bhfuil báisteach [fearthainn] air / go 
ndéanfaidh sé sioc / go séidfidh sé ina ghála [go mbeidh gála ann] / go mbeidh 
sneachta ann. [Comhartha báistí / …(cineál aimsire eile) is ea bogha síne a fheiscint sa spéir / …
(tuar aimsire eile),] etc.

de réir Ghaeilge an cheantair.
	 Pléigh na seanfhocail seo:

Ceo ar abhainn, ceo an tsonais. Ceo ar chnoc, ceo an donais.
Más moch mall a éireos an ghrian is mar is toil le Dia a bheas an lá.
Ná creid fiach ná feannóg ná briathra mná – olc maith, le Dia é, sin mar a bheas 
an lá!

D’fhéadfadh na daltaí na seanfhocail a léiriú go healaíonta agus úsáid á baint acu as 
áiseanna ilmheán an ranga.
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Moltaí maidir le húsáid na 
beathaisnéise sa rang

Is éard atá anseo ná cur chuige amháin a d’fhéadfaí a úsáid agus staidéar á dhéanamh ar an 
mbeathaisnéis i Rang a Cúig. Glactar leis, dar ndóigh, go ndéanfaidh an múinteoir na moltaí atá 
anseo a mhúnlú, a fhorbairt agus a chur in oiriúint dá rang féin. Tá an cur chuige atá á mholadh 
anseo ag teacht leis na moltaí maidir leis an léitheoireacht atá in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge 
(1999).

Úsáidtear an bheathaisnéis sa rang chun:
●	 an léitheoireacht a chothú mar nós saoil;
●	 tuiscint an dalta ar sheánra na beathaisnéise a fhorbairt;
●	 stór focal a thabhairt don dalta a chuirfidh ar a chumas téacsanna agus leabhair 

bheathaisnéise a phlé ó bhéal agus i scríbhinn;
●	 cur ar chumas an dalta beathaisnéis a roghnú dó féin le léamh mar chaitheamh aimsire;
●	 cur ar chumas an dalta úsáid a bhaint as grianghraif, léarscáileanna, léaráidí, pictiúir 

agus ábhar grafach eile chun eolas a aimsiú agus a thuiscint;
●	 cuidiú leis an dalta tuiscint a fháil ar na difríochtaí atá idir na seánraí liteartha éagsúla;
●	 cumas cognaíoch an dalta a fhorbairt;
●	 forbairt a dhéanamh ar chumas léitheoireachta agus labhartha an dalta;
●	 cabhrú leis an dalta a bheith ceisteach faoina léann sé, teacht ar a thuairimí féin agus  

na tuairimí sin a nochtadh;
●	 cur le heolas agus le tuiscint an dalta ar an saol;
●	 a chur ar a shúile don dalta gur gníomhaíocht chumarsáide í an léitheoireacht idir  

an scríbhneoir agus an léitheoir;
●	 an dalta a spreagadh le taighde a dhéanamh chun teacht ar eolas cruinn faoi dhaoine  

a bhfuil spéis aige iontu;
●	 deis a thabhairt don dalta beathaisnéis a scríobh é féin.

saintréithe na beathaisnéise

●	 Déantar cur síos i mbeathaisnéis ar shaol nó ar ghiota de shaol fíordhuine. Seánra 
neamhfhicsin is ea an bheathaisnéis.

●	 Duine eile, seachas an té a bhfuil cur síos ar a shaol sa leabhar, a bhíonn ina údar ar 
bheathaisnéis, seachas nuair is dírbheathaisnéis atá i gceist. (Ní phléann na moltaí seo, 
áfach, le seánra na dírbheathaisnéise.)

●	 Bíonn rud éigin suntasach bainte amach ag an té atá i gceist.
●	 Cuireann an t‑údar roimhe cur síos oibiachtúil agus eolas cruinn beacht a thabhairt.
●	 Bíonn an té a bhfuil cur síos ar a shaol sa leabhar lárnach sa téacs ó thús deireadh.
●	 Déantar cur síos ar eachtraí tábhachtacha a tharla i saol an té atá i gceist agus léirítear an 

tionchar a bhí ag na heachtraí sin air / uirthi.
●	 Ligeann an t‑údar don léitheoir nádúr agus pearsantacht an té atá i gceist a oibriú amach 

dó féin, bunaithe ar na fíricí a luaitear sa téacs. Ní thugann an t‑údar a chuid tuairimí 
féin maidir leis seo, de ghnáth.



26L

●	 I gcás beathaisnéisí do pháistí is iondúil go mbíonn na leabhair maisithe ar bhealach 
tarraingteach agus go mbíonn grianghraif, léarscáileanna, léaráidí, pictiúir agus ábhar 
grafach eile iontu mar thacaíocht don dalta agus é ag dul i ngleic leis an téacs.

●	 Cuirtear saol an té atá i gceist agus a bhfuil bainte amach aige i láthair ar bhealach 
spéisiúil i bhfoirm scéil.

●	 Go croineolaíoch a chuirtear an scéal beatha i láthair, de ghnáth.
●	 Is minic a dhéanann gaolta, cairde nó comhghleacaithe leis an té atá i gceist cur síos ar 

na cuimhní cinn atá acu féin air.
●	 Uaireanta tugann beathaisnéis léargas don léitheoir ar réimsí den saol nach mbeadh cur 

amach aige orthu cheana féin.
●	 Tharlódh go rachadh misneach agus uaisleacht an té a bhfuil cur síos ar a shaol sa 

leabhar i gcion ar an léitheoir agus go spreagfaí é ar bhealach éigin.

GrinnstaiDéar ar bheathaisnéis

Moltar go ndéanfadh na daltaí grinnstaidéar ar bheathaisnéis amháin. Bheifí ag súil go léifidís 
beathaisnéisí eile chomh maith mar léitheoireacht phearsanta. Úsáid ceann de na beathaisnéisí 
atá mar chuid de chúrsa Séideán Sí mar bheathaisnéis ranga nó roghnaigh beathaisnéis fheiliúnach 
eile. Cinntigh go bhfuil cóip den bheathaisnéis ag gach dalta sa ghrúpa / sa rang, nó ar a laghad 
go bhfuil cóip idir gach beirt.

Moltar an bheathaisnéis ranga a bhailiú ó na daltaí ag deireadh gach seisiúin.

cearDlann ar scríobh beathaisnéise

Chun go beidh toradh fiúntach ar na ceardlanna ar scríobh na beathaisnéise caithfear a chinntiú 
go mbeidh teacht ag an múinteoir féin agus ag na daltaí ar leabhair bheathaisnéise de bhreis 
orthu siúd atá ag gabháil le cúrsa Séideán Sí.
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Seisiún 1

Sa seisiún seo cuireann an múinteoir cuid de ghnéithe na beathaisnéise i láthair na ndaltaí. 
Moltar neart ama a thabhairt don phlé agus don díospóireacht a thiocfaidh as seo. Maidir leis 
na gníomhaíochtaí i dtús an tseisiúin a bhaineann leis an mbeathaisnéis ranga, is féidir iad a 
dhéanamh agus téacs an leabhair ar an scáileán nó a leabhar féin a thabhairt do gach dalta nó  
do gach beirt.

Pléigh altanna agus leabhair bheathaisnéise éagsúla atá léite ag na daltaí. Taispeáin agus 
pléigh na beathaisnéisí atá mar chuid de chúrsa Séideán Sí agus beathaisnéisí eile atá feiliúnach 
don aoisghrúpa. Léigh giotaí astu. Iarr ar na daltaí comparáid a dhéanamh eatarthu. Pléigh 
saintréithe na beathaisnéise.

Pléigh clúdach tosaigh na beathaisnéise ranga agus aon eolas atá air, e.g. grianghraf nó teideal. 
Léigh ainm an té a bhfuil cur síos ar a shaol sa leabhar. An bhfuil aon rud cloiste nó léite ag 
na daltaí cheana féin faoin duine seo? Cláraigh aon eolas atá ag na daltaí. Céard ba mhaith leo 
a fháil amach faoi? Léigh ainm an údair. An bhfuil aon leabhar eile leis an údar sin léite ag na 
daltaí? Má tá, cén seánra a bhí i gceist leis an leabhar sin?

Pléigh dearadh agus leagan amach an leabhair leis na daltaí. Pléigh leathanaigh thosaigh an 
leabhair – an leathanach teidil, an tiomnú, leathanach an inphrionta, an réamhrá, an clár agus 
na caibidlí, más ann dóibh. Múin na téarmaí sin más gá. Cén t‑eolas breise a fhaighimid ó na 
leathanaigh thosaigh? An spreagfadh an clúdach agus na leathanaigh thosaigh na daltaí leis an 
leabhar beathaisnéise seo a roghnú mar ábhar léitheoireachta dóibh féin? Iarr orthu cúiseanna  
a thabhairt lena bhfreagraí.

Pléigh foilsitheoirí an leabhair. Iarr ar na daltaí ainm an fhoilsitheora a aimsiú sa leabhar / ar 
an gclúdach. An bhfuil lógó ag an bhfoilsitheoir? An bhfuil aon bheathaisnéis eile de chuid an 
fhoilsitheora sin léite ag na daltaí?

Dáil cóip den bheathaisnéis ranga ar gach dalta nó idir gach beirt mura bhfuil sé déanta cheana 
féin agat. Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leat anois agus tú ag léamh sleachta 
as an leabhar os ard. Bíodh siadsan ag léamh an tsleachta chéanna os íseal in éineacht leat. Iarr 
orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó 
ar nath nach dtuigeann siad nó ar fhocal nó ar nath atá spéisiúil ar bhealach éigin. Abair leo 
go mbeidh ceisteanna le freagairt acu agus gníomhaíochtaí eile le déanamh nuair a bheidh an 
sliocht léite.

Roghnaigh sliocht le léamh as tús an leabhair. Cé nach gá caibidil iomlán a léamh tá sé 
tábhachtach sliocht a roghnú ar aonad nádúrtha é. Léigh an téacs go soiléir ar luas agus ar 
rithim nádúrtha na cainte. Is cuid thábhachtach den phróiseas é seo, múnlú na léitheoireachta 
ag an múinteoir.

Pléigh leis na daltaí óige an té atá i gceist. Ar mhaith leo féin go dtógfaí iad i dteaghlach / i 
gceantar mar seo? Cad iad na buntáistí / míbhuntáistí a bhí aige ag tosú amach sa saol, dar leis 
na daltaí? An dóigh leo go mbeidh tionchar ag an áit nó ag an gcaoi ar tógadh é air agus é fásta?
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Pléigh aon ghrianghraf, léarscáil, léaráid, aon phictiúr nó ábhar grafach eile atá ag dul leis an 
sliocht. Léigh aon cheannscríbhinn nó aon fhoscríbhinn atá ag dul leo. Fiafraigh de na daltaí 
cad a cheapann siad den ábhar grafach. An bhfuil gá leis? An mar mhaisiúchán amháin atá 
sé ann? An dtugann sé eolas nach bhfuil sa phríomhthéacs nó an é go léiríonn sé i bhfoirm 
pictiúrtha eolas atá tugtha sa phríomhthéacs chomh maith? Pléigh freisin an úsáid a bhaintear as 
saghsanna éagsúla cló sa sliocht atá léite, e.g. clómhéideanna éagsúla, cló trom agus cló iodálach. 
An dóigh leis na daltaí go gcuidíonn siad seo leo agus iad i mbun léitheoireachta? Iarr orthu 
cúiseanna a thabhairt lena bhfreagraí.

Roghnaigh roinnt focal as an téacs nach n‑aithníonn na daltaí. Ar éirigh leo brí na bhfocal sin a 
oibriú amach dóibh féin? Cad a chuidigh leo na focail a thuiscint?

Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht atá díreach léite agat. Cén rud 
ba mhó ar thug siad suntas dó?

Gníomhaíochtaí breise

D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath  
ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an mbeathaisnéis atá á léamh:

●	 Fiafraigh de na daltaí an dóigh leo go raibh bealach maith ag an údar chun tús a chur 
leis an mbeathaisnéis. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuairimí.

●	 Iarr ar na daltaí cúig cheist a chumadh ar mhaith leo a chur ar an té atá i gceist sa 
leabhar, bunaithe ar eolas as an sliocht atá díreach léite. Roinn iad ina mbeirteanna agus 
iarr orthu na ceisteanna sin a chur ar a chéile. Ligeadh duine den bheirt air féin gurb 
eisean an té atá i gceist sa bheathaisnéis. Iarr orthu an sliocht cuí as an leabhar a léamh 
arís, más gá, chun na freagraí a dheimhniú.
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Seisiún 2

Pléigh a bhfuil d’eolas ag na daltaí um an dtaca seo faoi shaol an té atá i gceist sa bheathaisnéis.

Dáil na leabhair. Mínigh do na daltaí go mbeidh siadsan ag léamh an chéad sliocht eile 
go ciúin a fhad is a bheidh tusa á léamh os ard. Iarr orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar 
Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad nó 
ar fhocal nó ar nath atá spéisiúil ar bhealach éigin. Roghnaigh an chéad sliocht eile den 
bheathaisnéis le léamh. Léigh an téacs go soiléir, ar luas agus ar rithim nádúrtha na cainte.

Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht atá díreach léite agat. Cén rud 
ba mhó ar thug siad suntas dó?

Pléigh na daoine fásta a bhí lárnach i saol an té atá i gceist sa bheathaisnéis le linn a óige. An 
dóigh leis na daltaí go raibh tionchar acu seo ar chinntí a ghlac sé ina dhiaidh sin? An raibh 
dearcadh saoil aige a roinn a thuismitheoirí / a mhuintir / daoine fásta eile leis agus a d’fhan leis?

Faigh amach céard iad na difríochtaí is mó atá tugtha faoi deara ag na daltaí idir seánra seo na 
beathaisnéise agus seánra an úrscéil. Iarr orthu samplaí a thabhairt de na difríochtaí atá aitheanta 
acu. Pléigh an chúis atá leo.

Roghnaigh roinnt focal as an téacs nach n‑aithníonn na daltaí. Ar éirigh leo brí na bhfocal sin a 
oibriú amach dóibh féin? Cad a chuidigh leo na focail a thuiscint?

Gníomhaíochtaí breise

D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath  
ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an mbeathaisnéis atá á léamh:

●	 Má tá deacrachtaí tagtha chun cinn i saol an té atá i gceist sa bheathaisnéis iarr ar 
na daltaí a thuar cé mar a éireoidh leis dul i ngleic leis na deacrachtaí sin. Iarr orthu 
cúiseanna a thabhairt lena dtuar. D’fhéadfadh gach dalta a thuar féin a bhreacadh ina 
Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Mínigh dóibh go mbeidh deis acu a fháil amach  
an raibh an ceart acu nuair a bheidh níos mó den leabhar léite.

●	 Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar ar tharla go dtí seo i saol an té atá i gceist, 
mar a dhéanfadh duine fásta éigin a bhí lárnach ina shaol le linn a óige.

●	 Roinn an rang ina ghrúpaí beaga chun anailís a dhéanamh ar an stór focal atá sa 
sliocht atá díreach léite. Bainidís úsáid as na nótaí atá breactha acu ina Leabhar 
Scríbhneoireachta Pearsanta chuige seo. An bhfuil na nathanna / focail chéanna scríofa 
ag cuid acu? Mínigh dóibh gur féidir straitéisí éagsúla a úsáid chun teacht ar bhrí 
focail a bhfuil deacracht acu leis, e.g. leideanna sa chomhthéacs, scileanna díchódaithe 
nó foclóir a úsáid. An bhfuil straitéisí ar bith eile acu féin chun dul i ngleic le téacs 
dúshlánach? D’fhéadfaí an teimpléad ‘Staidéar ar fhocail aonair’ a úsáid ag an bpointe seo.

●	 Bunaigh mioncheacht ar ghné ar leith den phoncaíocht a mbíonn deacracht ag na daltaí 
léi ina gcuid scríbhneoireachta. Cabhróidh an teimpléad ‘Siombailí eagarthóireachta’ leis 
an obair sin. Roghnaigh giota as an sliocht atá léite, a léireoidh an ghné áirithe sin den 
phoncaíocht agus cuir ar an scáileán é.
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Seisiún 3

Pléigh an t‑eolas a fuair na daltaí as an sliocht a léadh sa seisiún deireanach faoin té a bhfuil cur 
síos ar a shaol sa leabhar. An bhfuil aon léargas nua á fháil acu anois ar thréithe an duine sin?

Dáil na leabhair. Roghnaigh an chéad sliocht eile le léamh. Pléigh aon ghrianghraf, léarscáil, 
léaráid, aon phictiúr nó ábhar grafach eile atá ag dul leis an sliocht. An dóigh leis na daltaí  
go gcuideoidh siad leo ar aon bhealach agus iad ag léamh?

Mínigh do na daltaí gur seisiún léitheoireachta ciúin (taoiléitheoireacht) a bheidh sa seisiún seo. 
Beidh an grúpa / an rang ag léamh an tsleachta atá roghnaithe go ciúin agus tusa á léamh go 
ciúin ag an am céanna. Tabhair rogha dóibh é a léamh ina n‑aonar nó ina mbeirteanna (duine 
acu ag léamh gach re seal agus gan iad ach ag sioscadh). Iarr orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar 
Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad nó ar 
fhocal nó ar nath atá spéisiúil ar bhealach éigin.

Dírigh aird na ndaltaí ar an mbealach a gcuirtear an scéal beathaisnéise seo i láthair go 
croineolaíoch. An dóigh leis na daltaí gurb é sin an bealach is fearr chun scéal beatha a chur  
i láthair? An bhfuil bealach ar bith eile a d’fhéadfaí an scéal a chur i láthair?

Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht atá díreach léite agaibh. Cén 
rud ba mhó ar thug siad suntas dó?

Faigh amach an bhfuil na daltaí ag fáil léargais tríd an leabhar ar shaol nó ar rudaí nach raibh 
cur amach acu orthu cheana féin. Má tá pléigh na rudaí sin. An dóigh leis na daltaí  
go dtabharfar breis léargais ar na gnéithe sin níos faide ar aghaidh sa leabhar?

An dóigh leis na daltaí go bhfuil an t‑údar ag cur saol an duine atá i gceist sa bheathaisnéis  
i láthair ar bhealach oibiachtúil? An bhfuil claonadh ar bith á léiriú aige? Iarr orthu cúiseanna  
a thabhairt lena bhfreagraí.

Pléigh mar a chuidíonn an phoncaíocht leis an léitheoir brí a bhaint as téacs. Pléigh an tábhacht 
a bhaineann leis an bponcaíocht nuair a bhíonn duine ag léamh os ard do lucht éisteachta. 
Pléigh an tábhacht a bhaineann le téacs a léamh ar luas agus ar rithim nádúrtha na cainte. 
Athléigh sliocht ó thús an leabhair gan an phoncaíocht, an luas ná an tuin chainte a bheith 
ceart. Cad a thug na daltaí faoi deara? Pléigh na deacrachtaí tuisceana a thagann chun cinn  
nuair a thugtar neamhaird ar na cúrsaí sin.
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Gníomhaíochtaí breise

D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath  
ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an mbeathaisnéis atá á léamh:

●	 Pléigh an dea‑thionchar nó an drochthionchar a bhí ag an scoil / ag a chuid múinteoirí 
ar an té a bhfuil cur síos ar a shaol sa leabhar.

●	 An dóigh leis na daltaí go bhfuil an leabhar maisithe agus leagtha amach ar bhealach 
tarraingteach? An bhfuil grianghraif, léarscáileanna, léaráidí nó pictiúir ar leith a 
chuidigh leo nó a chuir leis an leabhar go dtí seo? An bhfuil moltaí acu féin maidir  
le maisiú / leagan amach an leabhair?

●	 Iarr ar na daltaí ceisteanna a scríobh bunaithe ar a bhfuil léite agaibh go dtí seo. 
Roghnaídís páirtí ansin chun na ceisteanna sin a fhreagairt i scríbhinn gan an leabhar a 
bheith os a gcomhair. Ceartaíodh an bheirt na freagraí le chéile le cabhair an leabhair.

●	 Pléigh stíl scríbhneoireachta an údair: rithim agus luas na cainte, na focail a úsáideann 
sé (An bhfuil siad comónta nó neamhghnách? An bhfuil siad fada nó gairid?), an cineál 
abairte a úsáideann sé (An bhfuil siad fada nó gairid nó an bhfuil meascán den dá 
shaghas ann?).

●	 Iarr ar na daltaí, agus iad ag obair ina mbeirteanna, gnéithe ar leith den ghramadach – 
focail ina bhfuil cnuaschonsan ar leith, fréamhacha nó deirí focal, patrúin litrithe, etc., 
atá pléite cheana nó atá á bplé sa rang faoi láthair a aimsiú agus a scríobh. D’fhéadfá 
teorainn ama a chur leis seo chun comórtas a dhéanamh de.
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Seisiún 4

Dáil na leabhair. Roghnaigh an chéad sliocht eile le léamh. Roghnaigh cúpla dalta agus mínigh 
dóibh gur mhaith leat go léifidís an sliocht seo os ard ach go mbeidh deis acu é a chleachtadh  
le chéile roimh ré. Tabhair neart ama dóibh don chleachtadh.

Iarr ar an ngrúpa / an rang an téacs a léamh go ciúin a fhad is atá na daltaí atá roghnaithe á 
léamh os ard. Iarr orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann 
siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad nó ar fhocal nó ar nath atá spéisiúil ar bhealach 
éigin.

Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht atá díreach léite agaibh. Cén 
rud ba mhó ar thug siad suntas dó? Fiafraigh de na daltaí cén léargas a thugtar dúinn go dtí  
seo ar thréithe an té a bhfuil cur síos ar a shaol sa leabhar. An raibh rudaí áirithe ar chreid sé  
go daingean iontu / ar chuir sé spéis ar leith iontu? Cad iad?

An dóigh leis na daltaí go bhfuil an t‑eolas atá tugtha ag an údar dúinn go dtí seo á chur i 
láthair an léitheora ar bhealach spéisiúil? An bhfuiltear ag tabhairt ár ndóthain eolais dúinn faoi 
na gnéithe éagsúla? An bhfuil an iomarca eolais á thabhairt faoi ghnéithe ar leith? An mbeadh 
aon mholtaí ag na daltaí féin maidir leis seo?

Gníomhaíochtaí breise

D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath  
ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an mbeathaisnéis atá á léamh:

●	 Pléigh aon choimhlint atá nó a bhí idir an té atá i gceist sa bheathaisnéis agus an nádúr 
nó a thimpeallacht.

●	 An dóigh leis na daltaí go raibh fís láidir ag an té atá i gceist a chinntigh nár ghéill sé, 
fiú agus cúrsaí ag dul ina choinne? Iarr orthu an cheist seo a phlé ina mbeirteanna.

●	 Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar na daoine éagsúla a raibh ról tábhachtach acu  
sa leabhar go dtí seo.

●	 Iarr ar na daltaí a shamhlú gur scríobh an té atá i gceist sa bheathaisnéis litir bhuíochais 
chuig duine a chuidigh leis nó a raibh dea‑thionchar aige / aici air. Iarr orthu an litir 
a chumadh agus a scríobh. Tugaidís an litir do dhalta eile agus scríobhadh an dalta sin 
freagra uirthi.

●	 Iarr ar an ngrúpa / an rang ceisteanna faoin sliocht atá díreach léite a chur ar na daltaí 
a bhí ag léamh os ard, e.g. ‘Cén fáth, dar leat, a ndúirt / a ndearna …(ainm) …(rud / 
gníomh)?’ ‘An dóigh leat go raibh an ceart ag …(ainm) é sin a rá / a dhéanamh?’ ‘I do 
thuairimse, an é / í …(ainm) nó …(ainm eile) an duine is mó a raibh tionchar aige / 
aici air / uirthi / ar …(ainm)?’ ‘Céard a tharlódh, dar leatsa, murach go / gur …(go 
ndearna sé rud ar leith)?’ Má tá deacracht leis na ceisteanna ó thaobh cruinnis de bunaigh 
mioncheacht ar chumadh ceisteanna níos déanaí.
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Seisiún 5 ar aghaidh

Lean leis na seisiúin léitheoireachta go dtí go mbeidh an bheathaisnéis ar fad léite. Úsáid an 
cur chuige céanna i Seisiún 5 agus sna seisiúin a leanfaidh é, agus a d’úsáid tú i Seisiúin 1‑4. 
Cinntigh gan an cur chuige ceannann céanna a úsáid i ngach seisiún, e.g. i gcuid de na seisiúin 
léadh an múinteoir an téacs os ard don rang (mar a bhí i Seisiún 1). I gcuid eile acu bíodh an 
múinteoir agus an rang ag léamh an téacs os íseal (mar a bhí i Seisiún 3). I gcásanna eile léadh 
daltaí a bheidh roghnaithe roimh ré an téacs os ard don rang (mar a bhí i Seisiún 4).

Pléigh an tábhacht a bhaineann le heolas cruinn a chur os comhair an léitheora i mbeathaisnéis. 
Pléigh na foinsí eolais a bhí ag an údar, dar leis na daltaí, agus an bheathaisnéis seo á scríobh 
aige. Cad iad na codanna den leabhar go dtí seo, dar leis na daltaí, a raibh an dua is mó ag baint 
leo ó thaobh taighde agus deimhniú fíricí de?

Gníomhaíochtaí breise

D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh na seisiún léitheoireachta ó 
Sheisiún 5 ar aghaidh ag brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an mbeathaisnéis atá 
á léamh:
(Nóta: Tá teimpléid curtha ar fáil don mhúinteoir le húsáid i gcuid de na gníomhaíochtaí thíos, 
más cuí.)

●	 Pléigh an t‑athrú atá ag teacht ar phearsantacht an té atá i gceist sa bheathaisnéis de réir 
mar atá sé ag forbairt.

●	 Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar rud éigin tragóideach a tharla i saol an duine atá 
i gceist go dtí seo.

●	 Pléigh aon choimhlint nó teannas atá idir daoine sa sliocht atá léite agaibh.
●	 An bhfuil mír sa bheathaisnéis ina ndéanann gaol, cara nó comhghleacaí cur síos ar an 

aithne atá aige ar an té a bhfuil cur síos ar a shaol sa leabhar? Má tá, cad go díreach a 
dúirt sé faoin duine? An luaitear daoine eile sa leabhar a mbeadh rudaí spéisiúla le rá 
acu, dar leis na daltaí? Iarr orthu a rá cén fáth ar roghnaigh siad na daoine áirithe sin.

●	 Iarr ar na daltaí dáta tábhachtach sa sliocht atá léite agaibh a roghnú. Meall iad chun a 
shamhlú gurb iadsan an té atá i gceist sa bheathaisnéis agus nóta dialainne a chumadh 
agus a scríobh don lá áirithe sin.

●	 Iarr ar na daltaí liosta a scríobh de chúig rud a bhí nó atá an‑tábhachtach don té atá 
i gceist sa bheathaisnéis. Spreag iad ansin chun cur leis an liosta de réir mar atá an 
bheathaisnéis á léamh.

●	 Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr orthu eachtra thábhachtach a tharla sa sliocht  
atá léite agaibh a roghnú agus an comhrá a tharla lena linn, dar leo, a chumadh agus  
a scríobh.

●	 Dírigh ar ghné amháin den teanga atá suntasach i dtéacs an tsleachta atá léite, e.g. an stór 
focal a dhéanann cur síos ar eachtra nó ar shuíomh. Bunaigh mioncheacht ar an ngné 
sin le cabhair an scáileáin. Iarr ar na daltaí atá ábalta chuige abairtí a chumadh bunaithe 
ar chuid de na focail agus de na nathanna a pléadh. D’fhéadfaidís focail nó nathanna eile 
a lorg sa téacs a bhfuil an bhrí chéanna leo.
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●	 Dírigh ar ghnéithe den phoncaíocht nó den ghramadach a dteastaíonn uait aird na 
ndaltaí a dhíriú orthu, go háirithe gnéithe a chabhróidh leo ina gcuid scríbhneoireachta 
nó a bhfuil tagairt ar leith dóibh sna ceachtanna sa leabhar seo. D’fhéadfaí, mar shampla, 
díriú ar chuid d’aimsirí an bhriathair agus patrúin litrithe a aimsiú iontu, nó díriú ar 
an gcopail. Cuir giota den téacs a bhfuil samplaí díobh sin iontu ar an scáileán agus 
bunaigh mioncheacht air.
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Nuair atá an bheathaisnéis léite

D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo, ag brath ar chaighdeán an ranga / an 
ghrúpa agus ar an mbeathaisnéis atá léite:

●	 Iarr ar dhaltaí a bhain taitneamh as an leabhar litir nó teachtaireacht ríomhphoist 
mholtach a scríobh chuig an té a bhfuil cur síos ar a shaol sa leabhar, chuig údar an 
leabhair nó chuig na foilsitheoirí.

●	 An bhfuil ceisteanna ag na daltaí faoin té atá i gceist sa bheathaisnéis nár freagraíodh sa 
leabhar féin? Ar mhaith leo tuilleadh eolais a fháil faoi ghnéithe ar leith dá shaol? Iarr 
orthu taighde a dhéanamh chun teacht ar an eolas seo agus an t‑eolas a aimsíonn siad a 
roinnt leis an rang. Má oireann sé d’fhéadfaidís na ceisteanna a scríobh agus a sheoladh 
chuig an duine féin nó chuig an údar i bhfoirm litreach nó ríomhphoist.

●	 Iarr ar na daltaí achoimre a dhéanamh ar an eolas sa leabhar ag baint úsáide as an 
teimpléad ‘Ciúb Eolais’.

●	 Pléigh na heachtraí is mó a raibh tionchar acu ar shaol an té atá i gceist sa bheathaisnéis.
●	 Pléigh na rudaí is mó atá bainte amach ag an té atá i gceist sa bheathaisnéis. Ar spreag 

scéal a bheatha na daltaí féin ar aon bhealach? Faigh amach an ndeachaigh an misneach, 
an uaisleacht agus cibé dea‑thréithe eile a léirigh an té atá i gceist i bhfeidhm ar na 
daltaí. Ar mhaith leosan na tréithe seo a fhorbairt iontu féin? Céard ba ghá dóibh a 
dhéanamh, dar leo féin, chun go mbeidís níos cosúla leis an duine seo?

●	 Ar fhoghlaim na daltaí faoi rudaí / faoi shaol ar leith agus iad ag léamh na beathaisnéise 
nach raibh cur amach acu orthu cheana féin? Iarr orthu na rudaí seo a chlárú. Má 
léiríonn daltaí spéis i ngné ar leith den ábhar lig dóibh taighde a dhéanamh chun teacht 
ar bhreis eolais. Iarr orthu an t‑eolas a aimsíonn siad a roinnt leis an rang.

●	 Roinn na daltaí ina ngrúpaí chun dráma a bhunú ar shaol an té atá i gceist nó ar eachtra 
thábhachtach a tharla ina shaol.

●	 I gcás scoileanna Gaeltachta, dírigh ar na difríochtaí atá idir an Ghaeilge atá sa leabhar 
agus Gaeilge an cheantair. Roghnaigh sliocht as an leabhar le cur ar an scáileán. Iarr ar 
na daltaí ciorcal a chur thart ar aon fhocal / nath a bhfuil a mhalairt le fáil i nGaeilge an 
cheantair. Ansin scríobh na leaganacha malartacha ina n‑áit agus tabhair deis do na daltaí 
an téacs leasaithe a léamh os ard. D’fhéadfaí úsáid a bhaint as an teimpléad ‘Focail agus 
nathanna’ don obair seo.

●	 Bunaigh ‘blag’ ranga ar an ríomhaire. Iarr ar na daltaí ceisteanna faoin leabhar 
beathaisnéise atá léite a chur sa bhlag chun go bhfreagróidh daltaí eile iad mar obair 
bhaile nó mar obair ranga. Ceartaídís obair a chéile.

●	 Pléigh tréithe fisiciúla agus pearsanta an té atá i gceist sa bheathaisnéis. Iarr ar na daltaí 
an teimpléad ‘Cur síos ar charachtair’ a líonadh.

●	 Roghnaigh daltaí a ligfidh orthu gur iriseoirí iad atá ag déanamh agallamh raidió nó 
teilifíse faoin duine atá i gceist sa bheathaisnéis. Tabhair am dóibh na ceisteanna a 
réiteach roimh ré agus leag béim ar chruinneas na teanga. Roghnaigh daltaí eile leis na 
ceisteanna a fhreagairt agus déan na hagallaimh a thaifeadadh. Bunaigh mioncheacht ar 
na deacrachtaí comónta teanga a bhí acu.

●	 Iarr ar gach dalta suíomh nó eachtra amháin as an leabhar a roghnú agus pictiúr a 
tharraingt a léireodh é. Déan colláis as na pictiúir. Cuir ar taispeáint sa seomra ranga iad 
chomh maith le teideal an leabhair, ainm an údair, etc.
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●	 Má tá grianghraif, léarscáileanna, léaráidí, pictiúir nó ábhar grafach eile sa leabhar 
nach bhfuil ceannscríbhinn / foscríbhinn ag dul leo iarr ar na daltaí ceannscríbhinn / 
foscríbhinn oiriúnach a chumadh lena n‑aghaidh.

●	 Pléigh tábhacht na poncaíochta. Roghnaigh sliocht oiriúnach as an leabhar le cur ar 
an scáileán. Pléigh an úsáid a bhaineann an t‑údar as gnéithe ar leith den phoncaíocht 
sa sliocht atá roghnaithe. Dírigh aird na ndaltaí go háirithe ar na gnéithe sin den 
phoncaíocht a mbíonn deacracht acu féin leo ina gcuid scríbhneoireachta.

●	 Roghnaigh grúpa chun ceisteanna a chumadh bunaithe ar an mbeathaisnéis. Úsáid na 
ceisteanna le haghaidh chomórtas ‘Tráth na gCeist’. Cinntigh cruinneas na gceisteanna.

●	 Má spreag an bheathaisnéis féith na cruthaitheachta sna daltaí d’fhéadfaidís dán a 
scríobh faoin té atá i gceist sa leabhar.

●	 Iarr ar na daltaí beathaisnéis eile a léamh mar léitheoireacht phearsanta agus an 
teimpléad ‘Léirmheas ar bheathaisnéis’ a líonadh. Iarr orthu ansin tuairisc a scríobh ar na 
difríochtaí / cosúlachtaí idir an té atá i gceist sa bheathaisnéis sin agus an té atá i gceist 
sa bheathaisnéis ranga.
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Ceardlann ar scríobh beathaisnéise  
– an múinteoir ina údar

Abair leis na daltaí go bhfuil tú chun beathaisnéis a scríobh ar dhuine de do chairde agus go 
mbeidh siadsan ag cabhrú leat. Mínigh dóibh go gcaithfidh tú an bheathaisnéis a phleanáil ar 
dtús agus go mbeidh tú ag breacadh nótaí agus tú á pleanáil. Cuir i gcuimhne do na daltaí an 
cur chuige ba cheart dóibh a úsáid agus nótaí á mbreacadh acu:

●	 Nach gá ach na príomhphointí a scríobh, i.e. an t‑eolas is tábhachtaí.
●	 Gur cheart an t‑eolas a scríobh ina gcuid focal féin.
●	 Nár cheart abairtí iomlána a scríobh.
●	 Go gcaithfidh an pheannaireacht a bheith sách néata le go mbeidh siad in ann na nótaí  

a léamh arís. An rud a scríobhann an púca léann sé féin é!
●	 Nár cheart a bheith róbhuartha faoin litriú ná faoin ngramadach (chomh fada agus go 

dtuigeann na daltaí féin a bhfuil scríofa acu!)
●	 Gur cheart spásanna a fhágáil chun go mbeidh ar a gcumas nótaí breise a chur leis arís 

más gá.
●	 Gurb inmholta an rud é leaganacha gearra d’fhocail a chumadh, e.g. litreacha a fhágáil 

amach i ndeireadh an fhocail (múinteoir = múint. / caitheamh aimsire = caith. aim.) 
nó gutaí i lár focail a fhágáil amach (pictiúr = pctr. / freagra = frg.) Is gá a chinntiú, 
áfach, go dtuigfidh na daltaí a gcuid giorrúchán féin agus a gcuid nótaí á léamh acu arís! 
D’fhéadfaidís liosta giorrúchán a dhéanamh dóibh féin d’fhocail a úsáideann siad  
go minic agus nótaí á mbreacadh acu.

Scríobh ainm baiste agus sloinne do chara ar an gclár nó ar an scáileán. Ansin tosaigh ag 
breacadh nótaí beathaisnéise, faoi na teidil a luaitear thíos, agus na daltaí ag féachaint ort. 
Mínigh dóibh nach bhfuil anseo ach plean garbh agus go scríobhfaidh tú an chéad dréacht 
ar ball, bunaithe ar na nótaí seo. Má tá fíricí nach bhfuil tú cinnte fúthu scríobh na focail ‘le 
seiceáil’ in aice leo. Mínigh do na daltaí go mbeidh tú ag dul chun cainte le do chara agus go 
bhfiafróidh tú de / di faoi na rudaí sin. Abair leo chomh maith go gceisteoidh tú daoine éagsúla 
a bheadh sásta labhairt faoin aithne atá nó a bhí acu ar do chara chun cur le do chuid eolais.

Scríobh an teideal ‘Na blianta tosaigh sa bhaile’ ar an gclár. Faoina bhun sin scríobh dáta 
breithe do chara, an áit ar rugadh é / í, cúlra an teaghlaigh agus nod faoi eachtra éigin a tharla 
agus é / í óg. Breac nóta chomh maith faoi ghrianghraif, léarscáileanna, léaráidí, faoi phictiúir 
nó faoi ábhar grafach eile a d’fhéadfaí a chur leis an téacs. Agus tú ag breacadh na nótaí léigh 
os ard iad agus cuid mhaith smaoinimh os ard agus athmhachnaimh á dhéanamh agat i rith an 
ama. Déan athruithe agus leasuithe agus tú ‘ag caint leat féin’. Tugtar ‘múnlú ag an múinteoir’ air 
seo. Glac le comhairle ó na daltaí. An bhfuil moltaí acu maidir le gnéithe eile de shaol do chara 
ar cheart duit tagairt dóibh?

Lean an cur chuige céanna leis an teideal ‘Cúrsaí Scoile’. Scríobh nóta faoin réamhscoil agus 
faoin mbunscoil ar dtús, ansin faoin meánscoil agus ar deireadh faoin gcoláiste, má d’fhreastail 
sé / sí air. Scríobh chomh maith na dátaí a d’fhreastail sé / sí ar na scoileanna éagsúla. Chomh 
maith leis na fíricí éagsúla sin scríobh nótaí faoi dhaoine agus faoi eachtraí a raibh tionchar  
ar leith acu ar do chara.
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Bí cinnte go dtuigeann na daltaí gur as na nótaí seo a scríobhfaidh tú an chéad dréacht den 
bheathaisnéis. Mínigh dóibh go ndéanfaidh tú é sin mar ‘obair bhaile’ taobh amuigh d’am 
scoile agus go mbeidh ort cuid mhaith ama a chaitheamh i mbun eagarthóireachta agus 
athdhréachtaithe ar an téacs sula mbeidh tú sásta leis. Abair leis na daltaí go gcaithfidh tú 
an dréacht deireanach a thaispeáint do do chara chomh maith, chun cruinneas na bhfíricí a 
dheimhniú agus grianghraif, etc., a roghnú chun dul leis an téacs. Moltar an leagan deireanach 
den téacs a thaispeáint do na daltaí nuair atá sé ullamh agus an t‑ábhar grafach curtha agat leis.
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Ceardlann ar scríobh beathaisnéise  
– an dalta ina údar

Pléigh an cur chuige a d’úsáid tú agus beathaisnéis do chara á scríobh agat. Mínigh do na daltaí 
go bhfuil siadsan leis an cur chuige sin a úsáid anois agus beathaisnéisí a scríobh sna seachtainí 
atá amach rompu.

beathaisnéis chara

Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Mínigh dóibh go bhfuil gach dalta chun beathaisnéis a 
scríobh bunaithe ar shaol a pháirtí. Mar thús iarr ar gach dalta a pháirtí a cheistiú agus nótaí 
beathaisnéise a ghlacadh faoi na teidil ‘Na blianta tosaigh sa bhaile’ agus ‘Cúrsaí Scoile’.

Nuair atá an t‑eolas sin bailithe ag na daltaí agus na nótaí breactha acu pléigh na gnéithe eile de 
shaol an duine a d’fhéadfaí a phlé i mbeathaisnéis, e.g. ‘Caitheamh Aimsire’, ‘Saol Pearsanta’ 
agus ‘An Todhchaí.’ Iarr ar gach dalta ansin a pháirtí a cheistiú agus nótaí beathaisnéise 
a ghlacadh faoi na teidil nua seo, chun go mbeidh dóthain eolais acu chun beathaisnéis 
chríochnúil a scríobh.

Iarr ar na daltaí ansin na nótaí beathaisnéise atá breactha acu a scríobh i bhfoirm abairtí agus 
an chéad dréacht de bheathaisnéis a bpáirtí a scríobh. Cuir i gcuimhne dóibh gach mír eolais 
a sheiceáil arís leis an té atá i gceist sa bheathaisnéis. Iarr orthu chomh maith grianghraif a 
bhailiú nó pictiúir / léaráidí a tharraingt chun cur leis an téacs. Scríobhaidís ceannscríbhinn nó 
foscríbhinn chun dul le gach mír den ábhar grafach. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú 
agus profú ar an téacs ansin go dtí go bhfuil siad sásta leis. Cuiridís an leagan deireanach den 
téacs faoi bhráid a bpáirtí, lena chinntiú go bhfuil sé / sí sásta leis.

Pléigh an leagan amach, obair ealaíne, etc., sna leabhair bheathaisnéise éagsúla atá sa rang. Cé 
na gnéithe de na leabhair sin atá tarraingteach, dar leis na daltaí? Iarr orthu ansin a leabhar 
beathaisnéise féin a leagan amach ar bhealach tarraingteach. Dearaidís clúdach don leabhar. 
Scríobhaidís ainm a bpáirtí ar an gclúdach agus a n‑ainm féin mar údar / ealaíontóir. Cuiridís 
teideal, tiomnú agus clár sna leathanaigh thosaigh. Scríobhaidís liosta admhálacha, más cuí, 
e.g. ag lua daoine a thug grianghraif dóibh don leabhar. Moltar a oiread d’áiseanna ilmheán an 
ranga a úsáid agus is féidir.

Bronnaidís an leagan críochnaithe den bheathaisnéis ar a bpáirtí.

beathaisnéis Dhuine mór le rá

Pléigh na cineálacha daoine a scríobhtar beathaisnéisí ina dtaobh go hiondúil. Scríobh liosta de 
na cineálacha daoine ar an gclár, e.g. Laochra Spóirt / Laochra Staire / Oibrithe Carthanachta / 
Ceoltóirí / Ealaíontóirí / Aisteoirí / Scríbhneoirí / Eolaithe / Polaiteoirí / Cinnirí Stáit.

Roinn na daltaí ina ngrúpaí nó ina mbeirteanna. Iarr orthu duine mór le rá a roghnú ar mhaith 
leo beathaisnéis a scríobh mar gheall air. D’fhéadfadh gur duine a bheadh i gceist a bhfuil aithne  
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phearsanta ag na daltaí air / uirthi nó duine a bhfuil eolas acu air / uirthi ó na meáin chumarsáide.
(Nóta: Ar mhaithe le héagsúlacht ó thaobh na mbeathaisnéisí de b’fhearr nach roghnófaí an 
iomarca daoine as na ranna céanna.)

Oibríodh an grúpa / na beirteanna le chéile i gceardlann scríbhneoireachta thar thréimhse 
ama chun an bheathaisnéis a chur le chéile. Leanaidís an cur chuige a d’úsáid siad agus iad 
ag scríobh beathaisnéis a bpáirtí, i.e. nótaí garbha a scríobh ar dtús, ansin an chéad dréacht, 
etc. Mura bhfuil aithne phearsanta acu ar an duine atá i gceist sa bheathaisnéis beidh orthu an 
t‑eolas maidir leis an duine a lorg, den chuid is mó, ó fhoinsí scríofa agus físe éagsúla. Agus má 
tá aithne acu ar an duine b’fhiú dóibh cur leis an eolas a thugann an duine sin dóibh trí fhoinsí 
scríofa agus físe a scrúdú chomh maith. Déanaidís plean garbh ar dtús, mar sin, den eolas ba 
mhaith leo a chur sa bheathaisnéis agus ansin téidís i mbun taighde chun teacht ar an eolas agus 
ar ábhar grafach feiliúnach. Moltar a oiread úsáide agus is féidir a bhaint as áiseanna ilmheán an 
ranga.

Cuir i gcuimhne do na daltaí an tábhacht a bhaineann le cruinneas ó thaobh an eolais de agus 
beathaisnéis á cur le chéile acu. Pléigh na foinsí éagsúla a d’fhéadfaidís a úsáid chun teacht ar 
eolas maidir leis an té atá i gceist sa bheathaisnéis. An féidir brath ar gach ceann acu? An bhfuil 
foinsí áirithe eolais níos iontaofa ná a chéile, dar leis na daltaí? Cé na slite éagsúla atá ann chun 
cruinneas an eolais a dheimhniú? Meabhraigh do na daltaí go mbeidh orthu gach mír eolais a 
roghnaíonn siad le cur sa bheathaisnéis a sheiceáil sula gcríochnaítear an leabhar. B’fhiú dóibh 
chomh maith taifeadadh a choimeád ar an bhfoinse as a bhfuair siad na míreanna eolais ar fad.

Pléigh an tábhacht a bhaineann leis an scéal beathaisnéise a chur i láthair go croineolaíoch. Iarr 
ar na daltaí a chinntiú gur in ord croineolaíoch atá an t‑eolas don bheathaisnéis á thaifeadadh acu.

De réir mar atá siad ag obair gríosaigh na daltaí le comhairle a lorg ó dhaoine eile, an múinteoir 
san áireamh, chun gur féidir leo feabhas a chur ar a saothar. Bailídís grianghraif, léarscáileanna, 
léaráidí, pictiúir agus ábhar grafach oiriúnach eile le cur leis an téacs agus scríobhaidís 
ceannscríbhinn nó foscríbhinn dóibh. Ansin déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú 
ar an téacs.

Cuiridís an t‑ábhar le chéile ansin ar bhealach tarraingteach i bhfoirm leabhair. Is féidir 
leo beathaisnéisí éagsúla do pháistí a úsáid mar eiseamláirí. Dearaidís clúdach don leabhar 
beathaisnéise agus cuiridís leathanaigh thosaigh leis. Más mian leo d’fhéadfaidís liosta na 
bhfoinsí a d’úsáid siad a chur i gcúl an leabhair nó liosta ‘léitheoireacht bhreise’ d’aon léitheoir 
ar mhaith leis breis eolais a léamh maidir leis an duine atá i gceist sa leabhar.

Lig do na grúpaí / na beirteanna giotaí as a mbeathaisnéis a léamh don rang agus do ranganna 
eile. Iarr ar dhaltaí eile ceisteanna a chur ar na daltaí atá ag léamh. Mura bhfuil an t‑eolas acu 
chun na ceisteanna a fhreagairt d’fhéadfaidís tuilleadh taighde a dhéanamh lena theacht ar an 
eolas.

Pléigh leis na daltaí na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir na beathaisnéisí éagsúla a scríobh 
siad.

Cuir na beathaisnéisí sa leabharlann mar shamplaí den seánra seo agus mar áiseanna 
léitheoireachta don rang féin agus do ranganna eile.
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Eiseamláirí Rang a Cúig
Caitheamh aimsire

ceacht 1
Ní fheicimse 1. [Ní chímse] / Ní thuigimse cén fáth [cad ina thaobh / cad chuige] a raibh siad  
[a rabhadar / go rabhadar] ag lochtú an champa samhraidh [ag fáil lochta ar an gcampa samhraidh]. 
…(cúis le dearcadh an dalta).
Is maith a thuigim [Tuigim go maith / Tuigim go breá] / cad chuige [cén fáth / cad ina thaobh]  
a mbeidís [a mbeadh siad / go mbeidís] míshásta leis an gcampa [leis an champa] samhraidh.  
…(cúis le dearcadh an dalta).

 

Táim2.  ag ceapadh [Tá mé ag ceapadh / Tá mé ag déanamh / Feictear dom] nach bhfuil maith ná 
maoin leis an gcampa [nach fiú a dhath an campa / nach mór an ní is fiú an campa] sin, a Mháirín. 
Cad ina thaobh [Cén fáth / Cad chuige] a bhfuil tú [go bhfuilir] tagtha abhaile [chun an bhaile] 
ag an am seo [anois] / a raibh sibh [go rabhabhair] in bhur suí [suite] ar an gclaí [ar an chlaí] / 
nach ndeachaigh sibh [nár chuabhair] ar an turas / ar chuir siad [gur chuireadar] an …(imeacht) 
ar ceal / nár …(tharla rud ar leith). / …(ceisteanna eile bunaithe ar an scéal).

 

Scéal gan údar scéal gan údarás.3. 

 

ceacht 2
Dá mba mise athair Mháirín déarfainn léi gur thuig mé 1. [gur thuigeas] an scéal anois / nár 
chreid mé [nár chreideas] focal uaithi / go … / gur … / nach … / nár …(de réir thuairimí na 
ndaltaí).
Chreidfinn / Ní chreidfinn í.
Ghlacfainn / Ní ghlacfainn le gach rud [gach uile rud / chuile cheo / gach aon ní / achan rud] a 
dúirt m’iníon, Máirín.
Dhéanfainn / Ní dhéanfainn gearán oifigiúil le lucht stiúrtha an champa samhraidh.
D’iarrfainn / Ní iarrfainn orthu rud éigin [inteacht / eicínt] a dhéanamh leis [chun] an scéal 
a réiteach [a leigheas / a chur ina cheart].
Déarfainn / Ní déarfainn [Ní dhéarfainn] leo go gcaithfidís [go gcaitheadh siad] mo chuid 
airgid a thabhairt ar ais [thar n‑ais] dom [domh] / …(gníomh a dhéanamh).

 

ainm:
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ceacht 3
Murach í a bheith 1. [Mura mbeadh sí / Ach gurb é go raibh sí] sa champa [sa gcampa / ar an gcampa] 
samhraidh d’fhéadfadh Máirín a bheith ag déanamh rud éigin [inteacht / eicínt] fiúntach 
[úsáideach / le dealramh] sa bhaile [ag baile / sa mbaile]! D’fhéadfadh sí [Thiocfadh léi] an chistin 
[an chisteanach] a ghlanadh / an dinnéar a réiteach [a ullmhú] / aire a thabhairt don leanbh 
[don pháiste / don bpáiste] / slacht a chur ar a seomra codlata / …(gníomhartha eile de réir thuairimí 
na ndaltaí).

 

Bíonn orm 2. [Caithim] an chistin [an chisteanach] a ghlanadh / aire a thabhairt don leanbh 
[don pháiste / don bpáiste] / slacht a chur ar mo sheomra codlata / m’obair bhaile [mo chuid 
obair bhaile] a dhéanamh / …(jabanna eile a chur i gcrích) nuair a d’fhéadfainn a bheith  
ag scimeáil [ag surfáil / ag póirseáil] ar an idirlíon / amuigh ag spraoi [ag súgradh / ag imirt /  
ag déanamh cuideachta] le mo chairde / ag léamh / ag …(caitheamh aimsire eile).

 

ceacht 4
Cúig dhuine dhéag 1. [Cúigear déag] / …(líon imreoirí) a bhíonn ar fhoireann pheile / ar fhoireann  
chispheile / ar fhoireann eitpheile / ar fhoireann sacair / ar fhoireann …(cluichí eile).

 

Is í foireann …2. (ainm) an fhoireann is fearr / is measa ag an bpeil [ag an pheil / chun peile] / 
ag an gcispheil [ag an chispheil / chun cispheile] / ag an [chun] …(cluichí eile) faoi láthair [i láthair 
na huaire / san am i láthair].

 

Meas tú an é / an í 3. [An ndéarfá gurb é / gurb í / Do bharúil an é / an í] an cúl báire / an …(imreoir 
eile) a bheadh san áit a bhfuil uimhir a haon / uimhir a dó / uimhir …(uimhir)? Is é / Is í. 
/ Ní hé / Ní hí. / Déarfainn é. / Ní cheapfainn [Ní déarfainn / Ní dhéarfainn / Ní móide] gurb é 
/ gurb í. / Ní fhéadfainn a rá. [Diabhal (a bhfuil) a fhios agam. / Diabhal an bhfeadar. / Níl tuairim na 
ngrást agam.]

 

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí:4. 
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ceacht 5
…1. (ainm) an t‑ainm atá ar an laoch spóirt is mó a thaitníonn [is fearr] liomsa. Tá an‑mheas 
(go deo) [an‑mheas (ar fad) / meas mór] agam air / uirthi de bharr [toisc / cionn is / mar 
gheall ar] gur an‑pheileadóir [peileadóir iontach maith] / an‑dornálaí [dornálaí iontach maith] / 
an‑ghalfaire [galfaire iontach maith] / an‑mharcach [marcach iontach maith] é / í. Is iontach an 
rud é go bhfuil …(corn nó gradam) buaite [bainte amach / gnóthaithe] aige / aici. Tá meas agam 
air / uirthi fosta [chomh maith / freisin / leis] de bharr [toisc / mar gheall ar / cionn is] gur duine 
scafánta / lúfar (láidir) / aclaí / cliste / dathúil [slachtmhar] / suáilceach [macánta / lách] / 
cairdiúil / …(aidiachtaí eile) é / í [atá ann / atá inti].

 

Is é / Is í …2. (ainm) an laoch spóirt is mó a thaitníonn [is fearr] le …(ainm dalta). Tá an‑mheas 
(go deo) [an‑mheas (ar fad) / meas mór] aige / aici ar an duine seo mar gheall ar [cionn is /  
de bhrí / ó tharla] …(cúis).
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mé Féin

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

 

ceacht 2
D’fhéadfainn 1. [Thiocfadh liom] dul a chodladh [a luí] níos luaithe [níos túisce] / tuilleadh [níos 
mó / breis] glasraí agus torthaí a ithe / níos mó [tuilleadh / breis] aclaíochta a dhéanamh / 
gan an [a] oiread céanna ama a chaitheamh ag breathnú [ag féachaint / ag amharc / ag faire] ar 
an teilifís / mo lámha [mo chuid lámh] a ní níos minice / …(de réir thuairimí na ndaltaí).

 

Bíonn sí an‑ghéar go deo 2. [an‑dian ar fad / iontach trom / iontach crua] orthu. / Bíonn 
an‑smacht aici orthu.
Tugann [Beireann] sí cead a gcinn dóibh.
Ligeann / Ní ligeann sí dóibh fanacht ina suí [fanacht suas] déanach [mall / deireanach] san 
oíche.
Bíonn cead acu aon rud [rud ar bith / aon ní / aon cheo] / pé ní [cibé rud] a thograíonn siad  
[is maith leo / is mian leo] a dhéanamh / a ithe / a ól / …(rudaí eile a bhíonn cead acu a dhéanamh).
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ceacht 4
Dia idir sinn agus an anachain! 1. [Go sábhála Dia sinn! / Dia ár réiteach! / A thigh ná tit orainn!] Cad 
[Céard / Cad é] a tharla [a thit amach]?
Ba cheart dúinn glao a chur [scairteadh / glaoch] ar an dochtúir / ar Dhaid / ar …(duine eile) 
agus a rá leis go bhfuil drochbhail air / uirthi [nach bhfuil sé / sí ar fónamh]. / Caithfimid 
[Caithfidh muid] …(rud a dhéanamh).
An bhféadfá [An dtiocfadh leat] na ceisteanna seo a fhreagairt, le do thoil [más é do thoil é].  
An raibh an bhruitíneach / an triuch / an deilgneach / an plucamas [an leicneach] /  
an plúchadh [an múchadh / an t‑asma] / …(galar eile) ort / air / uirthi / orthu riamh?
Níl a fhios agam [Ní fheadar] an raibh …(galar) orm / air / uirthi / orthu nó nach raibh.
Nílim [Níl mé] cinnte [siúráilte] ar tugadh instealladh in aghaidh [in éadan] …(galar ar leith) 
dom [domh] / duit / dó / di / dúinn / daoibh / dóibh.

 

ceacht 5
Tarraing suas 1. [in airde] do mhuinchille. / Oscail [Foscail] do bhéal. / Sáigh amach do 
theanga. / Abair ‘ááá’. / …(treoracha eile de réir rogha na ndaltaí). Tóg [Glac] na piollaí [taibléidí] 
seo. / Cuimil an t‑ungadh seo ar do chraiceann. / Ól neart [go leor / cuid mhór] deochanna. 
/ Fan sa leaba ar feadh cúpla lá. / …(comhairle eile de réir rogha na ndaltaí).
Beidh biseach [feabhas] ort [Tiocfaidh biseach ort / Beidh tú ceart go leor] sula bpósfaidh tú!

 

D’iarr sé / sí orm mo mhuinchille a tharraingt suas 2. [in airde] / mo bhéal a oscailt / 
mo theanga a shá amach / ‘ááá’ a rá. / …(treoracha eile bunaithe ar a ndúirt an ‘dochtúir’). Dúirt 
sé / sí liom piollaí [taibléidí] a thógáil [a thógaint / a ghlacadh] / ungadh a chuimilt ar mo 
chraiceann / neart [go leor / cuid mhór] deochanna a ól / fanacht [fanúint] sa leaba ar feadh 
cúpla lá / …(comhairle eile bunaithe ar a ndúirt an ‘dochtúir’).
Dúirt sé / sí go mbeadh biseach [feabhas] orm [go dtiocfadh biseach orm / go mbeinn ceart go leor] 
sula bpósfainn!
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an teiliFís

ceacht 1
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé faoi na 1. 
daoine cáiliúla:

 
 
 

 

An fear / bean / aisteoir / réalta teilifíse / réalta spóirt / réalta scannáin / láithreoir 2. 
teilifíse / mainicín / cócaire / …(saghas duine cáiliúil eile) tú? Is ea / Ní hea.
An Éireannach / …(náisiúnach eile) tú? Is ea / Ní hea.
An bhfuil tú [An bhfuilir] óg / sean [críonna] / pósta / saibhir / cáiliúil / dathúil /  
…(aidiachtaí eile)? Tá [Táim] / Níl [Nílim].
An mbíonn tú ar …(clár teilifíse)? Bíonn [Bím] / Ní bhíonn [Ní bhím].
An raibh tú [An rabhais] sa scannán …(scannán)? Bhí [Bhíos] / Ní raibh [Ní rabhas].
Ar bhuaigh tú [Ar bhain tú / Ar bhainis] gradam nó duais i mbliana / anuraidh / arú 
anuraidh / riamh? Bhuaigh [Bhain / Bhaineas] / Níor bhuaigh [Níor bhain / Níor bhaineas].

 
 

(ceisteanna agus freagraí eile)
An tú …(ainm)? Is mé / Ní mé.

 

Táim3.  [Tá mé] cinnte [siúráilte] go bhfuil / Déarfainn go bhfuil …(ainm) níos sine / níos 
óige / níos dathúla / níos saibhre / níos cáiliúla / níos deise / níos …(aidiachtaí eile)  
ná …(ainm eile).

 

ceacht 2
Níl sé soiléir an ar do …1. (ball coirp) nó ar do …(ball coirp eile) atá do mhéar / do lámh agat.
Ní fhaca mé [Ní fhaca / Chan fhaca mé] an rud a rinne tú [a dheinis] le do …(ball coirp).
An bhféadfá [An dtiocfadh leat] é sin a dhéanamh arís, más é do thoil é [le do thoil], nó leid 
nua [leid eile] a thabhairt dom [domh]?
Tá mé ag ceapadh [Sílim / Is dóigh liom / Déarfainn] gurb é an comhartha …(mím le déanamh) ba 
cheart duit a dhéanamh don cheann [le haghaidh an chinn / fá choinne an chinn] sin, etc., de réir 
riachtanas na ndaltaí.

 

An é …2. (clár teilifíse / scannán) atá ann? Is é / Ní hé!
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Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun an chluiche:3. 
 
 
 

 

ceacht 3
Teastaíonn uathu 1. [Ba mhaith leo] go gceannódh daoine …(earra) / go mbeadh daoine  
ag …(gníomh) / nach mbeadh daoine ag …(gníomh) / …(cuspóir an fhógra).

 

Chuirfeadh / Ní chuirfeadh an fógra faoi(n) 2. [fá choinne (an) / do(n) / le haghaidh (an)]  
…(ainm an earra) fonn orm / ar …(ainm) an rud atá ann a cheannach / a fháil / a úsáid /  
a dhéanamh / a chaitheamh / a …(ainmneacha briathartha eile) de bharr [toisc / cionn is]  
…(cúis). Tugaim / Tugann …(ainm) aird ar fhógraí de ghnáth [go hiondúil]. / Ní thugaimse / 
Ní thugann …(ainm) aon aird [toradh ar bith / aon toradh] ar fhógraí [Déanaim / Déanann …(ainm) 
neamhiontas d’fhógraí] toisc [de bharr / cionn is] go gceapaim [go sílim / go measaim] / go gceapann 
[go síleann / go measann] sé / sí …(cúis).

 

Ní féidir leat 3. [Ní fhéadfair] déanamh dá uireasa [gan é seo]! [Ní thig leat gnoithe a dhéanamh gan seo!]

 

Tá a fhios agamsa céard atá ann4.  [cad atá ann / cad é] – fógra le haghaidh (an) [fá choinne (an) / 
do(n)] …(earra). Is ea (go deimhin [go cinnte]). / Ní hea, muis [mhuis].

 

ceacht 4
Aithním go maith 1. [go breá] é. [Is maith a aithním é.] / Níl a fhios agam [Ní fheadar] beo  
[ó thalamh an domhain / ó Dhia anuas] cé hé féin.

 

Bhí iontas orm 2. [Chuir sé iontas orm / B’ait liom] go / gur / gurbh / nach / nár / nárbh  
…(de réir thuairimí na ndaltaí).

 

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

 

Eiseamláirí Rang a Cúig



8

ceacht 5
Cheap sé 1. [Shíl sé] go raibh a chrúibíní in airde! / Déarfainn go raibh sé / go raibh siad 
[go rabhadar] ag tabhairt na mionnaí móra [ag eascainí / ag mallachtaíl]. / Is dócha [Is dóigh] go 
ndúirt [gur dhúirt] sé / siad: ‘Go sábhála Dia sinn.’ / ‘Scread mhaidne air! [Scéal cam air! / 
Mallacht mo chait air!]’ / ‘…(de réir thuairimí na ndaltaí).’

 

Múineann gá seift.2. 
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sa Bhaile

ceacht 1
Déarfaidh cairde an rí leis na saighdiúirí dul 1. [a ghabháil] amach arís. / Cuirfidh cairde 
an rí an milleán [an locht] ar an lia / ar na saighdiúirí agus gearrfar pionós air / orthu. 
/ Éireoidh le cairde an rí lia [dochtúir] níos fearr a fháil don rí agus cabhróidh [cuideoidh] 
seisean leis. / Mairfidh an rí ach caithfidh sé an chuid eile dá shaol sa leaba [ar an leaba]. / 
Imeoidh an bhuairt aigne den rí tar éis tamaill [tar éis scaithimh]. / …(de réir thuairimí na ndaltaí).

 

Is fearr an tsláinte ná na táinte.2. 

 

ceacht 2
Bheadh sé / sí cantalach 1. [cancrach / ciotrúnta] / crosta / confach / mífhoighneach. [Ní 
shásódh an diabhal féin é / í.] / Seans nach dteastódh uaidh / uaithi [Ní dócha go mbeadh sé / sí ag 
iarraidh] éirí (as an leaba) / an teach [an tigh] a fhágáil [a fhágaint] / aon rud [aon ní / tada / 
faic (na ngrást)] a ithe. / …(de réir thuairimí na ndaltaí).

 

Ba cheart dó / di labhairt leis an dochtúir / lena c(h)ara / le duine a 2. [go] mbeadh 
muinín aige / aici as / aisti faoin rud atá ag cur isteach air / uirthi [ag goilleadh air / uirthi / 
ag goilliúint air / uirthi / ag cur as dó / di / ag dó na geirbe aige / aici / ag déanamh tinnis dó / di]. /  
…(de réir chomhairle na ndaltaí).
Níor cheart do dhaoine rudaí atá ag goilleadh [ag goilliúint / ag cur isteach] orthu a 
choinneáil [a choimeád] faoi rún [ina rún / acu féin].

 

Nathanna as an scéal a bhaineann le sláinte / easláinte le haimsiú ag na daltaí:3. 
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ceacht 3
D’fhéadfadh sé 1. [Seans / Tharlódh sé] go mbíonn Laoise mímhúinte [drochbhéasach] ar scoil / nach 
ndéanann Laoise a cuid obair bhaile [a cleachtaí baile / a hobair bhaile] / nach dtugann Laoise 
aird ar bith [aon aird / aon toradh] ar an múinteoir [ar an mhúinteoir] / go dtagann Laoise isteach 
[ar scoil] deireanach [déanach / mall] ar maidin / go mbíonn Laoise ag cur isteach ar na páistí 
[leanaí / gasúir] eile sa rang / go …(cúiseanna eile de réir thuairimí na ndaltaí) / nach …(cúiseanna eile 
de réir thuairimí na ndaltaí). / B’fhéidir nach bhfuil ann ach [gurb éard atá ann ná] go bhfuil an 
múinteoir ag iarraidh casadh [castáil / bualadh] leis na tuismitheoirí ar fad [uilig].

 

Is é an rud is measa ar fad 2. [uileag], i mo thuairimse [dar liomsa], ná nach n‑insíonn sí faic 
(na ngrást) [rud ar bith / aon cheo / a dhath (riamh) / tada (ar bith beo)] dá máthair [nach ndeir [nach 
ndeireann] sí faic lena máthair] / go gcaitheann sí an chuid is mó den lá ina seomra codlata 
[ina seomra leapa] / nach bhfuil aon ghoile aici [go bhfuil a goile caillte aici / nach n‑itheann sí tada] / 
nach dtéann sí amach ag (déanamh) spraoi [ag (déanamh) cuideachta / ag imirt] / go …(de réir 
thuairimí na ndaltaí) / nach …(de réir thuairimí na ndaltaí).

 

Dá mba mise 3. [Dá mbeinnse in áit] Laoise d’inseoinn / ní inseoinn do …(ainm) faoin rud 
[déarfainn / ní déarfainn le …(ainm) cad] a bhí ag cur isteach orm [ag goilleadh orm / ag goilliúint orm 
/ ag cur as dom / ag déanamh tinnis dom / ag dó na geirbe agam] toisc [de bharr / mar] …(cúis).
Choinneoinn / Ní choinneoinn [Choimeádfainn / Ní choimeádfainn] gach (aon [uile]) rud faoi 
rún [gach (aon) ní faoi rún / an scéal agam féin] cionn is [de bharr / mar / toisc] …(cúis).
Ní fhéadfainn a rá cad [céard / cad é] a dhéanfainn ó tharla [toisc / de bharr / mar /  
cionn is] nach bhfuil a fhios againn fós [go fóill / go fóilleach] cad [céard / cad é] go díreach atá 
ar Laoise.
…(dearcadh na ndaltaí).

 

ceacht 4
Gach seans 1. [Chuile sheans / Seans maith / Tharlódh sé] nach réitíonn sí beag ná mór [in aon chor / 
ar chor ar bith] lena máthair [nach mbaineann sí aon cheart [ceart ar bith] dá máthair / nach bhfuil sí féin 
agus a máthair ag tarraingt an tsnáithe le chéile] níos mó [a thuilleadh]. / B’fhéidir [Seans / Tharlódh sé] 
go bhfuil an ghráin dhearg [an ghráin shíoraí / fuath an domhain] aici ar an teach [ar an dtigh] 
nua [úr] / ar an scoil úr [nua] / ar …(rud / duine / áit). / Déarfainn go mbraitheann sí 
uaithi [go n‑airíonn sí uaithi / go gcronaíonn sí] a cairde / a comharsana / …(rud / duine / áit). / 
D’fhéadfadh (sé) go bhfuil tromaíocht [bulaíocht] á déanamh uirthi [go bhfuiltear ag déanamh 
tromaíochta uirthi / go bhfuil cos ar bolg á himirt uirthi] / …(de réir thuairimí na ndaltaí).
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Cad ina thaobh 2. [Cad chuige / Cén fáth] ar [gur] shocraigh an bheirt agaibhse go …(dtarlódh rud 
áirithe)? Bhuel, cionn is [ó tharla / de bharr] …(cúis lena gcinneadh).
Cé (acu) agaibh a chuimhnigh [a smaoinigh] ar …(rud a tharla sa sceitse)? Mise / Eisean / Ise / 
É sin / Í sin. / Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom / linn (cé (acu) againn).
Nach mbeadh sé i bhfad níos ciallmhaire [níos céillí] agaibh a rá gurb amhlaidh [gurb é an 
chaoi] a cheap [a shamhlaigh / a shíl / a mheas] Laoise …. Ní bheadh (sé) mar …(cúis).
…(ceisteanna agus freagraí eile de réir rogha na ndaltaí).

 

ceacht 5
Nathanna úsáideacha as an scéal agus as an sceitse le roghnú ag an múinteoir:1. 

 
 
 

 

Feictear 2. [Samhlaítear / Tchítear] dom [domh] go bhfuil cosúlachtaí áirithe idir an rí agus 
Laoise. …(cosúlachtaí atá eatarthu, de réir thuairimí na ndaltaí).
Ní fiú trácht ar na cosúlachtaí atá eatarthu. [Is beag cosúlacht atá eatarthu. / Is ar éigean atá aon 
chosúlacht eatarthu.] …(cúiseanna).

 

Dá bhfaighinn seans 3. [deis] labhairt le …(carachtar) déarfainn leis / léi …(an rud a déarfadh na 
daltaí). / D’fhiafróinn de / di …(an cheist / na ceisteanna a chuirfeadh na daltaí).
Feiceann súil ghruama saol gruama.4. 
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ÓCáidí speisialta – ComÓradh pÓsta

ceacht 1
D’imigh 1. [Chuaigh] gaol / gaolta [duine / daoine muinteartha] liom [de mo chuid] go Sasana / go 
Meiriceá / go dtí an Astráil / go (dtí an) …(tír) thart ar an am céanna [thart ar an tréimhse 
chéanna / timpeall an ama céanna / thart faoin am céanna]. / Níl mé [Nílim] cinnte [siúráilte] ach 
tá barúil agam [tá tuairim agam / is dóigh liom / ceapaim / sílim] gur imigh [go ndeachaigh / gur 
chuaigh] aintín / uncail / col ceathrair / …(gaol) go (dtí an) …(tír). / Níl a fhios agam  
[Ní fheadar (ó thalamh an domhain)] mar nach cuimhin [nach cuimhneach] liom aon rud [faic /  
dada / tada / aon cheo / rud ar bith] a chloisteáil [a chlos / a aireachtáil] (riamh) ina thaobh  
[faoi / mar gheall air / fá dtaobh de].

 

D’fhiafraigh mé 2. [D’fhiafraíos] de m’athair / de mo mháthair / de …(ainm) aréir faoi 
ghaolta [faoi dhaoine muinteartha / faoi dhaoine a bhain linn] a chuaigh ar imirce [a thóg an bád bán] 
/ a chuaigh ar an choigríoch sna naoi déag caogadaí nó sna seascaidí. Fuair mé [Fuaireas] 
amach gur imigh [go ndeachaigh / gur chuaigh] …(gaol) go (dtí an) …(tír) / nár imigh [nach 
ndeachaigh / nár chuaigh] aon ghaolta [aon duine muinteartha] liom ar imirce [nár thóg aon ghaolta 
liom an bád bán] sna blianta sin [le linn an ama sin] / …(eolas eile a bhailigh na daltaí).

 

ceacht 2
Is tú mo stór 1. [mo stóirín / mo ghrá geal / mo chraoibhín / mo mhíle grá / mo shearc / mo leannán / mo 
mhuirnín / mo leanbh bán / mo smóilín / mo shúilín / mo ghrianán / mo chuid den saol / cuisle mo chroí]. 
/ Táim [Tá mé] dúnta i ngrá leat. [Sílim gur as do cheann a fhásann an ghrian. / Táim splanctha i do 
dhiaidh. / Tá mé tóin thar ceann i ngrá leat.] / …(de réir thuairimí na ndaltaí).

 

ceacht 3
D’fhéadfaidís 1. [Thiocfadh leo] a bheith ag caint le chéile ar an bhfón tí / ar an bhfón 
póca / tríd an idirlíon. / Bheidís ábalta [Bheadh siad in ann / Thiocfadh leo] téacsanna agus 
teachtaireachtaí ríomhphoist a chur [a sheoladh] chuig [go dtí] a chéile. / Seans [Tharlódh 
sé] gur litreacha a scríobhfaidís [a scríobhfadh siad] (faoi) mar a rinne [a dhein] Seán agus 
Siobhán / …(de réir thuairimí na ndaltaí).
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Is é an fón póca / an …2. (giuirléid) (an ceann [an rud]) is minice a úsáidimse. / Bhraithfinn 
uaim [D’aireoinn uaim / Mhothóinn uaim / Chronóinn] m’fhón póca / mo …(giuirléid) thar [seachas] 
aon ní [rud ar bith / aon rud] eile. [Níl a fhios agam (beo) [Ní fheadar (sa riach)] cad [céard / cad é] a 
dhéanfainn gan …. / Ní mhairfinn beo gan …. / Bheinn caillte gan ….] / Bheinn breá sásta [chomh 
sásta le rí] mura mbeadh a leithéid de rud agus …(giuirléid) ann ar chor ar bith [in aon chor]. 
/ B’fhearr liom go mór is go fada [i bhfad Éireann] nach mbeadh leath na ngiuirléidí [an 
ghléasra / na ndeiseanna / na n‑uirlisí] nua‑aimseartha sin againn.

 

Dúirt …3. (ainm) gurb é an fón póca / an …(giuirléid) is mó a úsáideann sé / sí féin. / 
Bhraithfeadh [D’aireodh / Mhothódh] …(ainm) uaidh / uaithi an …(giuirléid) [Chronódh …(ainm) 
an …(giuirléid)] thar [seachas] aon ní [rud ar bith / aon rud] eile. / Bheadh …(ainm) breá sásta 
[chomh sásta le rí] mura mbeadh a leithéid de rud agus …(giuirléid) ann. / B’fhearr le …
(ainm) go mór is go fada [i bhfad Éireann] nach mbeadh leath na ngiuirléidí [an ghléasra / na 
ndeiseanna / na n‑uirlisí] nua‑aimseartha sin againn. / Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom beo  
[in aon chor] céard [cad / cad é] a dúirt tusa [a dúraís‑se] [Dearmadaim cad a dúraís‑se], a …(ainm).  
An ndéarfá arís é, más é do thoil é [le do thoil].

 

ceacht 4
Creidimse gur maith ann (iad) na háiseanna 1. [an gléasra / na huirlisí / na deiseanna] cumarsáide 
nua‑aimseartha. / Déarfainnse [Measaimse] go mbeimis [go mbeadh muid / go mbeas muid] i 
bhfad Éireann níos fearr as mura mbeadh leath na ngiuirléidí [na ndeiseanna / na n‑áiseanna / 
na n‑uirlisí / an ghléasra] nua‑aimseartha sin [úd] againn. Is é an fáth [Is í an chúis / Is é an taobh] 
a [go] ndeirim é sin ná …(cúis).
Thiocfainnse / Ní thiocfainnse [D’aontóinnse / Ní aontóinnse] leis an méid [leis an mhéid] atá 
ráite ag …(ainm) mar gheall ar [toisc / ós rud é / cionn is] …(cúis). Is é an fáth [Is í an chúis /  
Is é an taobh] a [go] ndeirim é sin ná …(cúis).
Is féidir liomsa [Táimse ábalta / Thig liomsa / Táimse in ann] smaoineamh [cuimhneamh] ar 
bhuntáistí / ar mhíbhuntáistí eile a bhaineann leis an …(giuirléid). / Ní féidir liomsa 
[Nílimse ábalta / Ní thig liomsa / Níl mise in ann] cuimhneamh [smaoineamh] ar (aon) bhuntáistí / 
ar (aon) mhíbhuntáistí eile.
A mhúinteoir, an bhféadfainnse [an dtig liomsa] cur / aontú / easaontú lena bhfuil  
[leis an méid atá / leis an mhéid atá] ráite ag …(ainm)?

 

A mhúinteoir, níor tugadh seans 2. [deis / faill] domsa [ní bhfuaireas‑sa seans] aon rud [rud ar 
bith / faic / aon cheo / a dhath / aon ní / focal] / mórán [puinn] a rá ach níor stop …(ainm / 
ainmneacha) ag caint [níor stop … ag cur de / di / díobh / níor stop … ag cur as / aisti / astu / níor dhún 
clab …] ó thosaíomar [ó thosaigh muid] ag díospóireacht!

 

Ní lia 3. [liachtaí] duine ná tuairim.
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ceacht 5
D’fhéadfadh sé 1. [Tharlódh sé] gur bhain timpiste di [gur tharla timpiste di / go raibh timpiste aici / 
gur éirigh timpiste di] ar an mbealach [ar an bhealach / ar an tslí] / nárbh fhéidir léi [nach raibh sí 
ábalta] am saor a fháil óna cuid oibre / go raibh an dáta contráilte [mícheart / neamhcheart] 
ina ceann aici / gur cuireadh moill mhór uirthi agus í ag taisteal as [ó] áit éigin [inteacht / 
eicínt] i bhfad ó bhaile / nár tháinig an cuireadh chuici in am / nár theastaigh uaithi [nach 
raibh sí ag iarraidh / nár mhaith léi] leanbh [páiste] tinn [breoite] a fhágáil [a fhágaint] le [faoi chúram 
/ ag] feighlí linbh / …(cúiseanna eile de réir thuairimí na ndaltaí).
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an sCoil

ceacht 1
Ní bhíonn breith ar an gcloch 1. [ar an chloch] ó chaitear í.

 

Ní bhíonn aon mhairg orm faoi scrúduithe2.  [Ní chuireann scrúduithe isteach (ná amach) orm] 
chomh fada is go dtugtar neart [fuílleach / go leor] am staidéir dúinn roimh ré / go 
dtaitníonn an t‑ábhar liom / go mbím réitithe [ullmhaithe / ullamh / réidh] (go maith) 
faoina gcomhair [faoina gcoinne] / …(dearcadh na ndaltaí).
Bíonn mo chroí i mo bhéal agam roimh scrúduithe. Airím [Mothaím / Braithim] / Bím 
an‑neirbhíseach [an‑imníoch / an‑bhuartha]. / …(dearcadh na ndaltaí).

 

Braithim3.  [Airím / Mothaím] dúr / díomách / feargach / …(mothúcháin eile) má theipeann 
[má chliseann] orm i scrúdú. / Ní chuireann an toradh (a fhaighim) isteach ná amach orm 
[as dom]. / …(dearcadh na ndaltaí).
Bíonn dhá chroí agam [Bím ar bharr an tsaoil / Bím buíoch beannachtach / Bím ar mhuin na muice / 
Bíonn lúcháir orm] nuair a éiríonn go maith liom i scrúdú. / …(dearcadh na ndaltaí).

 

ceacht 2
Cár 1. [Cá háit ar] rugadh thú?
Cén aois tú?
Cá bhfuil tú i do chónaí [ag maireachtáil / ag maireachtaint] anois?
Cá fhad [Cén fad] / An fada atá tú i do chónaí [ag maireachtáil / ag maireachtaint] ansin / san áit 
sin?
An bhfuil bean chéile / fear céile / páistí [leanaí / gasúir] / deartháireacha / deirfiúracha 
agat?
An dtaitníonn (sé) [An maith] leat a bheith i do mhúinteoir / i do thiománaí / i do 
scoláire / i do …(gairm)?
Mura mbeifeá [Murach tú a bheith / Murach go bhfuil tú] i do mhúinteoir / i do thiománaí /  
i do …(gairm) cén sórt poist a bheadh agat [céard a bheadh ar siúl agat / céard [cad é] a bheifeá  
a dhéanamh / cad a bheadh á dhéanamh agat]?
Cad [Céard] é do mheas ar [Céard a déarfá faoi] …(carachtar eile sa scéal)?
…(ceisteanna eile de réir mholtaí na ndaltaí).
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ceacht 3
Is iad na hábhair atá ar an gcuraclam 1. [ar an churaclam] [Is iad na hábhair a múintear] i …(ainm 
iarbhunscoile sa cheantar) ná bitheolaíocht, ceimic, fisic, cuntasaíocht, Fraincis, …(ábhair).

 

Dá mbeadh …2. (ainm) san iarbhunscoil / sa mheánscoil / sa scoil chuimsitheach / sa 
phobalscoil / sa ghairmscoil chuirfeadh / ní chuirfeadh sé / sí suim [bheadh / ní bheadh 
spéis aige / aici] sa(n) / i(n) …(ábhair ar leith) / d’fhoghlaimeodh sé / sí go leor [mórán / neart 
/ a lán] rudaí nua [rudaí úra] / d’fhágfadh sé / sí an teach [an tigh] ar [ag] …(am) ar maidin  
/ cheannódh sé / sí lón sa siopa / sa chaife áitiúil / thiocfadh sé / sí abhaile ar [ag]  
…(am) tráthnóna / chaithfeadh sé / sí go leor [mórán / a lán / cuid mhaith / cuid mhór] ama ag 
staidéar [i mbun staidéir] / d’imreodh sé / sí …(cluichí) / bhuailfeadh sé / sí le daoine nua 
[chasfaí daoine úra air / uirthi / gheobhadh sé / sí aithne ar dhaoine úra] / …(de réir thuairiscí na ndaltaí).

 

ceacht 4
Bím breá sásta nuair a fhaighim amach go bhfuil ionadaí againn sa rang cionn is 1. [de 
bharr / mar gheall ar / mar / toisc] …(cúiseanna). / Titeann an lug ar an lag agam [orm] [Tagann 
lagmhisneach orm] nuair a fhaighim amach go bhfuil ionadaí againn cionn is [de bharr / mar 
gheall ar / ós rud é / mar] …(cúiseanna). / Is cuma liom (sa riach [sa sioc / sa diabhal]) [Ní miste 
liom (in aon chor)], chomh fada is nach dtarlaíonn sé [nach dtiteann sé amach] ach uair sa gcéad 
[fo‑uair / corruair / anois agus arís] / chomh fada is nach mbíonn an t‑ionadaí againn i bhfad. 
/ …(dearcadh na ndaltaí).

 

Déarfainnse 2. [Seans] go raibh siad [go rabhadar] breá sásta nuair a fuair siad [a fuaireadar] 
amach go raibh ionadaí acu cionn is [de bharr / ós rud é / mar gheall ar] …(cúiseanna). / Is dóigh 
[Is dócha] gur thit an lug ar an lag acu [orthu] nuair a fuair siad [a fuaireadar] amach go raibh 
ionadaí acu toisc [ós rud é / de bharr / mar gheall ar] …(cúiseanna). / Seans [Is dócha] gur chuma 
leo eatarthu é. [Seans gur chuma leo cé acu. / Seans nár chuir sé isteach ná amach orthu.]

 

ceacht 5
Is mise …1. (carachtar). Tá fadhb / deacracht agam. …(cur síos ar an bhfadhb). Cén [Cad é an] 
chomhairle a chuirfeá orm [a bheadh agat dom / a bhéarfá domh]?
D’fhéadfá dul [a ghabháil] / imeacht ag taisteal / post nua [post úr] a fháil / an rang  
a mhúineadh tú féin / …(comhairle na ndaltaí do na carachtair éagsúla). 
Ní fhéadfainn [Ní thiocfadh liom] é sin a dhéanamh mar [de bharr / cionn is / ó tharla] go bhfuil 
/ nach bhfuil …(leithscéal).
Sin plean millteanach maith [an‑phlean ar fad / an‑phlean go deo]!
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siopadÓireaCht

ceacht 2
Ní théann aon stad air / uirthi / ar …1. (ainm) ach [Ní stadann sé / sí / …(ainm) ach / Ní stopann 
sé / sí / …(ainm) / Ní bhíonn stop ar bith leis / léi / le …(ainm)] ag gabháil do [ag cur isteach ar / 
ag baint le] mo rudaíse [mo chuid rudaí] / ag gabháil dom [ag cur isteach orm / ag cur as dom] / ag 
cabaireacht [ag geabaireacht / ag comhrá / ag sioscadh] lena c(h)airde ar an bhfón póca / ag gol 
[ag caoineadh] gan chúis [gan údar / gan chúrsaí / gan fáth ar bith] / ag cúlchaint [ag cur síos ar na 
comharsana] / ag argóint lena t(h)uismitheoirí / ag cur ceisteanna amaideacha [ceisteanna 
seafóideacha / ceisteanna díchéillí / ceisteanna gan dealramh] / ag caitheamh airgid (go fánach [go 
neafaiseach] / go hamaideach).

 

Tá duine / rud sa phictiúr a bheadh le feiceáil 2. [le feiscint] sa(n) / i(n) …(áit) /  
a d’fhéadfaí a úsáid chun [le] …(an rud a dhéantar leis) / …(cur síos ar an duine / rud).
An múinteoir / leaba / … atá ann?
Is ea / Ní hea.

 

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

 

ceacht 3
Cheapfainnse 1. [Déarfainnse / Is dóigh liomsa] go bhfaighidh / nach bhfaighidh sí éadaí [éadach] 
leapa a thaitneoidh léi féin agus lena máthair [a shásós í féin agus a máthair].

 

Dá mba mise Caitlíona phiocfainn an clúdach cuilte 2. [an ceann] dearg / liathchorcra. / Ní 
thaitneodh ceachtar [aon cheann] acu (sin) liomsa. [Níor mhaith liomsa aon cheann acu.] Níl cuma 
ná caoi orthu! [Tá cuma an ghaoth anoir orthu! / Ní bheadh meas madaidh agam orthu! / Ní fiú na seacht 
mallacht iad! / Tá cuma an diabhail orthu! / Tá cuma an tseoigh orthu!]

 

Ó, tá tú go hiontach ar fad 3. [Ó, mo chroí thú / Grá mo chroí thú], a Mham [a Mhamaí] /  
a …(ainm)! Go raibh míle maith agat. Is fada liom go bhfeicfidh mé [go bhfeice mé /  
go bhfeicfead] ar na leapacha iad / go mbeidh … / go dtiocfaidh … / go …(briathra eile).
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ceacht 4
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé agus 
aisteoireachta:
 
 
 

ceacht 5
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad ag cur agus ag freagairt na 
gceisteanna:
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Bia

ceacht 1
Cheannóinn …1. (liosta bia) dá mbeinn chun [le haghaidh / le] stobhach Gaelach / cillí con carne 
/ lasáinne / …(béile ar leith) a dhéanamh. [Cheannóinn …(liosta bia) dá mbeinn ag gabháil a dhéanamh 
…(béile ar leith).] / Níl tuairim na ngrást agam [barúil dá laghad agam / aon tuairim faoin spéir agam 
/ a fhios agam beo] cad é [cad / céard] a bheadh [a theastódh] uaim le haghaidh [chun / le]  
…(béile ar leith) a dhéanamh. Chaithfinn [Bheadh orm] labhairt le [ceist a chur ar] …(duine) faoi.

 

ceacht 2
Táim beo bocht 1. [Tá mé beo bocht / Táim dealbh / Níl leathphingin rua agam / Níl sciúrtóg (rua) agam] 
agus níl greim ar bith [aon ghreim / blas / a dhath riamh] le hithe [le n‑ithe] sa teach [sa tigh] 
(agam). / …(fadhbanna eile).
(Ach) nach bhféadfá [nach dtiocfadh leat] airgead a fháil ar iasacht ó dhuine éigin [eicínt / 
inteacht] / glaoch ar Chumann Naomh Uinsionn de Pól / …(comhairle na ndaltaí).
Ní fhéadfainn [Ní thiocfadh liom] é sin a dhéanamh mar [toisc / de bharr / cionn is] …(cúis).

 

Dhera, déan do rogha rud 2. [do chomhairle féin]. Níl maith ar bith [Cén mhaith / Níl aon mhaith 
/ Céard is fiú] a bheith ag caint leat! / B’fhearr duit comhairle a fháil ó [a lorg ar] dhuine 
éigin [eicínt / inteacht] eile agus gan a bheith ag cur as domsa [ag cur isteach ormsa].

 

Is fearr dea‑chomhairle ná pota óir.3. 

 

ceacht 3
An mbeadh sé le feiceáil istigh sa scoil / sa teach? Bheadh / Ní bheadh.1. 
An rud é a bhíonn amuigh faoin aer? Is ea / Ní hea.
An bhfuil sé trom / mór? Tá / Níl.
An dath dubh / gorm atá air? Is ea / Ní hea.
An féidir é a ithe / a cheannach i siopa / a bhriseadh go héasca? Is féidir / Ní féidir.
An as plaisteach / as páipéar atá sé déanta? Is ea / Ní hea.
An bhféadfá dul isteach ann / é a chur ort / cluiche a imirt leis? D’fhéadfá / Ní fhéadfá.
…(ceisteanna eile de réir mholtaí na ndaltaí).
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ceacht 4
Ní gá duit 1. [Níl fiacha ar bith ort / Ní chaithfidh tú] lón a cheannach dom inniu / dul [a ghabháil] 
go dtí an t‑ionad siopadóireachta nua [úr] / dul isteach sa chaife áirithe sin / sóinseáil 
[briseadh] a thabhairt dom / teacht abhaile [chun an bhaile] (in éineacht) liom tráthnóna / 
an scéal sin a insint [a inseacht] d’aon duine [d’éinne / do dhuine ar bith / do dheoraí] / do chasóg 
[do chóta] a bhaint díot / an cárta lá breithe a chur sa phost [sa bposta] / an lá ar fad [uilig]  
a chaitheamh ag siopadóireacht / síob [marcaíocht] a fháil ó do thuismitheoirí / ….
(Agus) cad chuige [cén fáth / cad ina thaobh] nach gá dom [nach bhfuil fiacha orm / nach gcaithfidh 
mé] / …(críoch eile ar an gceist)?
Cionn is [De bharr / Mar / Mar gheall (ar) / Toisc] go / nach / gur / nár / gurb …(cúis).

 

ceacht 5
Nathanna úsáideacha as an scéal le roghnú ag an múinteoir:1. 

 
 
 

 

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé agus 2. 
aisteoireachta

 
 
 

 



21

an aimsir /  éadaí

ceacht 1
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad i mbun plé:1. 

 
 
 

 

Tá rún ag 2. [Tá sé ar intinn ag] Aifric / Máirtín / Ciara / Pádraig / …(ainm) …(dul chuig áit / rud 
a dhéanamh).

 

ceacht 2
Nathanna úsáideacha as an scéal a bhaineann le cúrsaí faisin le roghnú ag an múinteoir:
 
 
 

ceacht 3
Déarfainnse 1. [Sílimse / Ceapaimse / Is dóigh liomsa / Tá mise den bharúil] go dtabharfaidh / nach 
dtabharfaidh a máthair cead di dul [a ghabháil] chuig an gcéilí [chuig an chéilí / go dtí an céilí] 
cionn is [mar / de bharr / toisc] …(de réir thuairimí na ndaltaí).

 

Déarfainnse go bhfuil a máthair róghéar 2. [ródhian / róchrua] uirthi mar …(cúiseanna de réir 
thuairimí na ndaltaí). / Ní déarfainnse go bhfuil a máthair róghéar [ródhian / róchrua] uirthi 
(ar chor ar bith [in aon chor]) mar …(cúiseanna de réir thuairimí na ndaltaí).

 

Tá go leor 3. [fuílleach] buntáistí ag baint le fón póca a bheith ag duine. …(buntáistí de réir 
thuairimí na ndaltaí). Tá míbhuntáistí ag baint leis an bhfón póca chomh maith [fosta / freisin]. 
…(míbhuntáistí de réir thuairimí na ndaltaí).
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ceacht 4
An gcaithfidh tú …1. (cineál éadaigh) nuair a bheas [a bheidh] tú ar laethanta saoire?
Caithfidh / Ní chaithfidh / Braitheann sé ar an aimsir.
An dteastóidh go leor airgid uait?
Teastóidh / Ní theastóidh / Braitheann sé sin ar …(cúinsí ar leith).
An éireoidh tú go moch le linn na laethanta saoire?
Éireoidh / Ní éireoidh / Braitheann sé ar an aimsir.
An iarrfaidh tú cead dul [a ghabháil] chuig [go dtí] …(áit / imeacht)?
Iarrfaidh / Ní iarrfaidh / Braitheann sé sin ar …(cúinsí ar leith).
An athróidh tú do chuid éadaigh go minic?
Athróidh / Ní athróidh / Braitheann sé ar an aimsir.
An gceannóidh tú bronntanais?
Ceannóidh / Ní cheannóidh / Braitheann sé sin ar …(cúinsí ar leith).
An gcuirfidh tú lóis ghréine [taos gréine] ort féin?
Cuirfidh / Ní chuirfidh / Braitheann sé ar an aimsir.
…(ceisteanna agus freagraí eile).

 

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad ag cur agus ag freagairt 2. 
na gceisteanna:

 
 
 

 

Dúirt …3. (ainm dalta) go / nach gcaithfeadh / dteastódh / n‑éireodh / n‑iarrfadh / 
n‑athródh / gceannódh / gcuirfeadh sé / sí …(rud / gníomh). / Dúirt …(ainm dalta) go / 
nach …(eolas eile a thug an dalta). / Dúirt …(ainm dalta) liom gan a bheith fiosrach. /  
…(freagraí eile a tugadh).

 

ceacht 5
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanas na ndaltaí agus iad ag cur agus ag freagairt 1. 
na gceisteanna:

 
 
 

 

Nathanna úsáideacha as an scéal agus as an sceitse le roghnú ag an múinteoir:2. 
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Ba cheart 3. [Ba chóir] duit ciall a bheith agat / éisteacht le do mham [aird [toradh] a thabhairt 
ar do mháthair] / …(comhairle na ndaltaí). / Ní fiú an tairbhe an trioblóid. Níor cheart duit 
bacadh [bacúint] beag ná mór [in aon chor] leis an gcéilí / aon rud díchéillí [amaideach / 
seafóideach] a dhéanamh / …(comhairle na ndaltaí). / Má éiríonn leat …(rud a dhéanamh) beidh 
(an báire) leat. / Mura n‑éiríonn leat [Má chliseann ort / Má chinneann ort] …(rud a dhéanamh) 
beidh do phort seinnte [beidh thiar ort / beidh do rás rite].
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Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana

rialacha

1. Roghnaigh triúr daltaí chun na ceisteanna a chur sna babhtaí difriúla.
2. Roinn an chuid eile den rang ina ghrúpaí de cheathrar. Tabhair bord do gach grúpa agus 

cuir litir ar gach bord. Mínigh do na daltaí go mbeidh freagraí na gceisteanna le scríobh acu 
seachas iad a fhreagairt ó bhéal. Tabhair trí leathanach bán an grúpa dóibh.

3. Iarr ar gach grúpa captaen a roghnú. Scríobhadh an captaen an litir a thug tú don ghrúpa agus 
‘Babhta 1’ ar bharr an chéad leathanaigh agus uimhreacha 1 go dtí 10 ina gcolún taobh thíos, 
áit a scríobhfaidh siad na freagraí. Scríobhadh sé an litir a thug tú don ghrúpa agus ‘Babhta 2’ 
ar bharr an dara leathanaigh, etc. Mínigh do na grúpaí gur féidir leo freagraí na gceisteanna 
a phlé os íseal ach nach ceart dóibh iad a roinnt le grúpaí eile. Iarr ar an gcaptaen na freagraí 
aontaithe a scríobh nuair atá siad pléite ag an ngrúpa.

4. Tabhair ceisteanna Bhabhta 1 do dhalta amháin le léamh amach os ard. Léadh sé amach na 
ceisteanna go soiléir ceann ar cheann. Cabhraigh leis más gá. Faoin múinteoir atá sé a shocrú 
cathain a bhogfaidh sé ar aghaidh go dtí an chéad cheist eile.

5. Nuair a bheidh na ceisteanna ar fad i mBabhta 1 léite agus na freagraí scríofa bailigh na 
leathanaigh ó na captaein.

6. Tabhair ceisteanna Bhabhta 2 do dhalta eile le léamh amach os ard. A fhad is atá na ceisteanna 
á léamh ceartaigh ceisteanna Bhabhta 1.

7. Nuair a bheidh na ceisteanna ar fad i mBabhta 2 léite agus na freagraí scríofa bailigh na 
leathanaigh ó na captaein. Léigh amach os ard na freagraí cearta le haghaidh Bhabhta 1 agus 
scríobh torthaí an bhabhta sin ar an gclár.

8. Lean ar aghaidh go dtí go mbeidh na ceisteanna ar fad curtha, na freagraí cearta ar fad léite 
amach agus na torthaí ar fad ar an gclár.

9. Ag an ngrúpa leis an líon is mó freagraí cearta a bheidh an bua. D’fhéadfaí duaiseanna beaga  
a thabhairt don chéad agus don dara háit sa tráth na gceist. 

(Nóta: D’fhéadfaí torthaí an tráth na gceist seo a mheas chun ceachtanna a roghnú chun dul siar  
a dhéanamh orthu.)

Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana
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Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana

ceisteanna

Babhta 1
Críochnaigh an seanfhocal ‘Scéal gan údar scéal …’.1. 
Cén t‑ainm a bhí ar thuismitheoirí Mháirín sa scéal ‘Níl maith ná maoin leis’?2. 
Bhí na scoláirí ar an gcampa samhraidh le dul ar thuras sa scéal ‘Níl maith ná maoin leis’. Cá 3. 
raibh siad le dul?
Críochnaigh an riail ‘caol le caol …’.4. 
Céard ba cheart duit a chur ar do chraiceann sula dtéann tú amach faoin ngrian?5. 
Cén aois é Ciarán sa sceitse ‘Shílfeá gur naíonáin muid!’?6. 
Is féidir le focail a bheith san uimhir uatha nó san uimhir ….7. 
Críochnaigh an liosta forainmneacha réamhfhoclacha seo san uimhir uatha agus san uimhir 8. 
iolra: dom / duit / ….
Tabhair freagra dearfach nó diúltach ar an gceist seo: ‘An 9. Éireannach tú?’
Cad é an nath a d’fhoghlaim tú sna ceachtanna faoin teilifís a thugann le fios nach 10. 
n‑aithníonn tú duine ar chor ar bith?

Babhta 2
Críochnaigh an seanfhocal ‘Is fearr an tsláinte …’.1. 
Sa scéal ‘Meas tú céard atá ag goilliúint uirthi?’ cén t‑ainm a bhí ar aintín Laoise?2. 
Sa scéal ‘Grá i gcéin grá i gcónaí’ cá raibh Siobhán Ní Mháille ina cónaí an Nollaig ar casadh 3. 
Seán an Táilliúra uirthi den chéad uair?
Críochnaigh an liosta forainmneacha réamhfhoclacha seo san uimhir uatha: uaim / uait / 4. 
….
Litrigh ‘teachtaireachtaí ríomhphoist’.5. 
Ainmnigh dhá ábhar a bhíonn ar churaclam na hiarbhunscoile nach mbíonn ar churaclam 6. 
na bunscoile.
Críochnaigh an seanfhocal ‘Ní bhíonn breith ar an gcloch …’.7. 
Litrigh an briathar ‘bhuailfeadh’ agus abair cé acu deireadh caol nó deireadh leathan atá aige.8. 
Cén t‑ainm a bhí ar an ionadaí a bhí ag Rang 5 sa sceitse ‘Cad a d’imigh ar an Máistir Seán?’9. 
Inis cad a bhí tarlaithe don Mháistir Seán sa sceitse ‘Cad a d’imigh ar an Máistir Seán?’10. 

Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana
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Babhta 3
Sa sceitse ‘Cathain a bheidh sí ag teacht?’ cén fáth a raibh Mamó Chaitlíona ag teacht chun 1. 
cur fúithi le muintir Chaitlíona?
Sa sceitse ‘Cathain a bheidh sí ag teacht?’ cén t‑ainm a bhí ar dheartháir Chaitlíona?2. 
Scríobh leagan cainte a d’fhoghlaim tú a thugann le fios nach bhfuil aon mheas in aon chor 3. 
agat ar rud áirithe atá ar díol i siopa.
Sa scéal ‘Tá mo bholg thiar ar mo dhroim agam’ cén fáth a raibh Daideo le fanacht i dteach a 4. 
mhic?
Ainmnigh dhá cheann de na béilí a raibh tagairt dóibh sa scéal ‘Tá mo bholg thiar ar mo 5. 
dhroim agam’.
Cén tír as ar tháinig an práta, dar leis an eolas a bhailigh na páistí sa scéal ‘Tá mo bholg thiar 6. 
ar mo dhroim agam’?
Críochnaigh an seanfhocal ‘Is fearr dea‑chomhairle ná …’.7. 
Litrigh ‘laethanta saoire’.8. 
Sa scéal ‘Cá mbeifeá ag gabháil sa sciorta sin?’ cén t‑ainm a bhí ar dheartháir Aifric?9. 
Sa scéal ‘Cá mbeifeá ag gabháil sa sciorta sin?’ cé na córais taistil a d’úsáid an teaghlach agus 10. 
iad ag dul ar saoire?

Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana



4

Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana

freaGraí

Babhta 1
1. Scéal gan údar scéal gan údarás.
2. Pádraig agus Bríd
3. Go dtí na hoileáin
4. Caol le caol agus leathan le leathan
5. Lóis ghréine
6. Aon bhliain déag
7. Iolra
8. dó / di / dúinn / daoibh / dóibh
9. Is ea / Ní hea.
10. Níl a fhios agam [Ní fheadar] beo [ó thalamh an domhain / ó Dhia anuas] cé hé féin.

Babhta 2
Is fearr an tsláinte ná na táinte.1. 
Rita2. 
I Londain3. 
Uaidh / uaithi4. 
Teachtaireachtaí ríomhphoist5. 
Bitheolaíocht / cuntasaíocht / teangacha éagsúla / miotalóireacht / líníocht theicniúil, etc.6. 
Ní bhíonn breith ar an gcloch ó chaitear í.7. 
Bhuailfeadh. Deireadh caol atá aige.8. 
An Múinteoir Caoimhín9. 
Bhí timpiste cairr aige agus bhí sé san ospidéal le cnámha briste.10. 

Babhta 3
1. Bhí sí ag dul in aois agus ní raibh sí in ann breathnú amach di féin.
2. Séamas
3. Níl cuma ná caoi orthu! [Tá cuma an ghaoth anoir orthu! / Ní bheadh meas madaidh agam orthu! /  

Ní fiú na seacht mallacht iad! / Tá cuma an diabhail orthu! / Tá cuma an tseoigh orthu!]
4. Bhí deora [(an) braon] anuas i dteach Dhaideo.
5. Stobhach Gaelach / spaigití Bolognese / cillí con carne / núdail / curaí / brúitín / lasáinne
6. Meiriceá Theas
7. Is fearr dea‑chomhairle ná pota óir.
8. Laethanta saoire
9. Beairtle
10. Traein agus carr
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