


Ardaigh na cluaisíní! 
Bainfidh páistí óga 
an‑spraoi as an 
leabhar dathannach 
seo. Breis is 50 
cluaisín ann a 
chabhróidh leis an 
bpáiste eolas a chur 
ar uimhreacha agus 
ar an gcomhaireamh.

Meaitseáil an 
focal le pictiúr! 
Tabharfaidh leanaí 
taitneamh súl do na 
leabhair nua seo atá 
lán de phictiúir óna 
dtimpeallacht féin 
agus focal curtha  
ar gach ceann acu.

Leabhair Réamhscoile
pictures and words
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Dráma véarsaí ochta do bhunranganna

Áine Ní Ghlinn             Susan Meaney 

Leabhar nua véarsaíochta 
de scéal Chochaillín Dearg 
atá sa leabhar seo ó pheann 
Áine Ní Ghlinn, duine de 
mhórúdar saothar do 
dhaoine óga. Ceapadh ina 
Laureate na nÓg í in 2020.

Cár imigh Bran?  
Tá sé i bhfolach.  
Ardaigh na cluaisíní  
agus cabhraigh le Sail 
é a aimsiú.

Léitheoirí Óga
young readers

LÉIGH 
NÍOS MÓ

https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/leitheoireacht-foilsitheoireacht/an-gum/leabhair-nua/


Miriam Molony

Steve Doogan 
a mhaisigh

An uair dheireanach a casadh Tomás 
Mac Lannchaidh agus a theaghlach 

orainn in Turas go Meiriceá bhí siad tar 
éis an t-aistear fada as Éirinn siar go 

Meiriceá a chur díobh. Bhí idir bhrón 
is ghliondar ag baint leis an aistear

céanna. Anois tá siad réidh le dul i dtír 
agus saol nua a réiteach dóibh féin 

san Oileán Úr; tús a chur le haistear 
cinniúnach eile.
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ISBN 978-1-85791-959-2

“Scéal tábhachtach dár  
gcuimhne chultúrtha ar 
thráma an Ghorta Mhóir  
is ea seo.”  
Books Make Things Better, 
Leabhair Pháistí Éireann

Cnuasach scéalta ó 
thraidisiún béaloideasa 
na hIndia.
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Úrscéal tuisceanach, 
cliste, greannmhar 
don aos óg ó dhuine 
de mhórscríbhneoirí 
na Gaeilge. Bhuaigh 
an saothar seo an gradam 
Buaicshaothar Próis na 
Bliana ag Oireachtas 2018.

Sliocht as a 
úrscéal nua, 
LÚBA, á léamh  
ag an údar

Leathanach 
YouTube an 
Ghúim

Úrscéal Nua le Alan Titley
new novel
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Seo eagrán nua den leabhar cáiliúil An Béal Beo

leis an Ollamh Tomás Ó Máille.

Tá An Béal Beo ar cheann de na stórtha focal is

tábhachtaí sa Nua-Ghaeilge, agus tá sé lán le 

beannachtaí, nathanna, agus focail nár chodail 

amuigh riamh. Tá cuid mhaith de na focail sin 

ina gcodladh le fada, áfach, ach seo leabhar a 

chuirfidh ar chumas an Ghaeilgeora líofa agus 

an fhoghlaimeora araon iad a chur ina mbéal beo 

arís, sa ghnáthchaint, sa litríocht agus sna meáin. 

Táimid ar fad ag brath ar a leithéid seo d’áis leis 

an dé a choinneáil sa Ghaeilge atá againn. Beatha 

teanga í a labhairt, buanú teanga í a labhairt 

go maith.

An tOllamh Ruairí Ó hUiginn a chóirigh an t-eagrán 

nua seo.
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Ficsean agus Neamhfhicsean
fiction and non-fiction 
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