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iv

Réamhrá
Réamhrá

Fáilte go Bua na Cainte 4, clár cuimsitheach Gaeilge do rang a ceathair a forbraíodh chun cumas cumarsáide páistí sa Ghaeilge 
a fhorbairt. Sa chlár seo, baintear leas as cur chuige cumarsáideach chun páistí a chur i mbun cumarsáide sa dara teanga agus 
spreagtar iad chun an Ghaeilge a fhoghlaim trí dheiseanna taitneamhacha cumarsáide a chruthú dóibh. Cuireadh moltaí ó 
mhúinteoirí bunscoile agus torthaí taighde comhaimseartha san áireamh i bhforbairt an chláir agus rinneadh gach iarracht 
freastal ar riachtanais mhúinteoirí chun clár taitneamhach, tairbheach agus somhúinte a chur ar fáil. Tá leanúnachas soiléir ón 
gclár Bua na Cainte 3. Tá an teanga grádaithe go córasach agus déantar dul siar rialta ar na heiseamláirí teanga a múineadh i 
rang a trí.  

Sa chlár Bua na Cainte 4 baintear leas as teicneolaíocht chomhaimseartha chun spéis na bpáistí a mhúscailt sa Ghaeilge agus 
chun iad a spreagadh chun dul i mbun cumarsáide go fonnmhar inti. Tá Séala Eorpach Teanga agus Gradam Digiteach na Bliana 
Accenture buaite ag an gclár Bua na Cainte as feabhas na hidirghníomhaíochta agus na hanamúlachta. Déantar gach iarracht 
foghlaimeoirí neamhspleácha teanga a chruthú trí dheiseanna taitneamhacha cumarsáide a chruthú do na páistí mar a 
mholann Cummins agus Ó Duibhir (2012). Tugtar deiseanna do na páistí eiseamláirí teanga a fhoghlaim trí chomhráite réadúla, 
scéalta taitneamhacha, dánta gleoite, amhráin mhealltacha agus raon leathan cluichí agus gníomhaíochtaí spreagúla. Múintear 
an teanga le haghaidh fíorchumarsáide agus úsáidtear ábhar a bhaineann le taithí agus le heispéiris na bpáistí i réimse leathan 
comhthéacsanna. Déantar sealbhú botún a sheachaint trí mhúinteoireacht fhollasach lena n-áirítear gnéithe den ghramadach. 
Cuirtear béim ar cheartúsáid na teanga agus múintear foirm na teanga ag díriú ar ghánna cumarsáide na bpáistí, ach go 
háirithe. Le go mbeidh rath ar mhúineadh agus ar fhoghlaim na Gaeilge, tá sé tábhachtach an Ghaeilge a mhúineadh trí mheán 
na Gaeilge amháin. (Curaclam Teanga na Bunscoile, lch. 41, 2015). Sa chlár Bua na Cainte, leagtar béim ar dheiseanna a thabhairt 
do na páistí an Ghaeilge atá á foghlaim acu a úsáid go neamhfhoirmiúil i rith an lae ar scoil. 

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht 
Sa chlár Bua na Cainte 4 forbraítear cumas teanga ó bhéal an pháiste (cumas éisteachta agus cumas labhartha) cumas 
léitheoireachta an pháiste agus cumas scríbhneoireachta an pháiste sa Ghaeilge ar bhealach comhtháite mar a mholtar i 
gCuraclam Teanga na Bunscoile (2015). Cuirtear an phríomhbhéim ar labhairt na Gaeilge ach múintear an léitheoireacht 
agus an scríbhneoireacht i gcomhar leis an teanga ó bhéal ar shlí thaitneamhach le cluichí mealltacha agus gníomhaíochtaí 
spreagúla. Fágtar faoin múinteoir é an téacs a ionramháil, a léiriú nó a bhaint den scáileán de réir mar a oireann do 
shainriachtanais an pháiste. Cuirtear clár cuimsitheach léitheoireachta ar fáil do na páistí ina leagtar béim ar spéis na bpáistí 
a chothú sa léitheoireacht. Tugtar deiseanna rialta do na páistí éisteacht le scéalta draíochtúla agus le dánta taitneamhacha á 
léamh maraon le deiseanna rialta a chur ar fáil do na páistí léitheoireacht i gcomhpháirt a dhéanamh. Múintear an téarmaíocht 
ar leith a bhaineann leis an léitheoireacht do na páistí chomh maith. Tugtar deiseanna do na páistí focail a aithint trí leideanna 
a úsáid ó phictiúir, ó chomhthéacs na bhfocal agus ón gcomhréir. Cuirtear gníomhaíochtaí taitneamhacha léitheoireachta ar fáil 
i leabhar an pháiste agus leagtar an-bhéim ar a bhfuil á léamh ag an bpáiste a thuiscint. Sa chlár Bua na Cainte 4 soláthraítear 
gníomhaíochtaí spreagúla scríbhneoireachta a chothaíonn féinmhuinín an pháiste. 

Scríbhneoireacht
Léirítear meas ar an bhfocal scríofa i dtimpeallacht foghlama na bpáistí agus cuirtear obair scríofa an pháiste ar taispeáint 
sa seomra ranga. Úsáidtear pictiúir chun dúil an pháiste sa scríbhneoireacht a mhúscailt agus chun an páiste a spreagadh 
chun dul i mbun scríbhneoireachta. Moltar do mhúinteoirí aischothú dearfach a thabhairt d’iarrachtaí an pháiste dul i mbun 
scríbhneoireachta. Tugtar go leor deiseanna do na páistí leas a bhaint as an bpróiseas scríbhneoireachta trí dhréacht a scríobh, 
eagarthóireacht a dhéanamh ar an dréacht agus an píosa a athscríobh. Moltar do mhúinteoirí píosaí scríbhneoireachta na 
bpáistí a fhoilsiú sa seomra ranga. 

Ní mór scil agus ceird na scríbhneoireachta a mhúineadh. Foghlaimítear an scil seo trí chleachtadh. Aibhsíonn an léaráid thíos 
cuid de phríomhghnéithe na scríbhneoireachta. Glactar leis go mbeidh traschur scileanna ón mBéarla maidir le peannaireacht 
agus poncaíocht.

Litriú

Foclóir

SeánraGramadach
Saor

Scríbhneoireacht
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Réamhrá
Seánraí Scríbhneoireachta
Is cuid thábhachtach d’fhoghlaim teanga í an scríbhneoireacht agus ní mór an scil seo a fhoghlaim trí thaithí le seánraí éagsúla 
scríbhneoireachta a chothú, trí sheánraí téacs a fhiosrú, trí dheiseanna a thabhairt do na páistí dul i ngleic le scríbhneoireacht 
mhúnlaithe, scríbhneoireacht roinnte, scríbhneoireacht threoraithe agus scríbhneoireacht neamhspleách. Sa chlár Bua na 
Cainte 4 tugar an-aire do na gnéithe seo leanas chun cumas scríbhneoireachta a pháiste a fhorbairt: foclóir, litriú, gramadach 
agus saorscríbhneoireacht. Déantar na scileanna seo a mhúnlú do na páistí sula ndéantar iad go neamhspleách.  Is próiséas í 
scil na scríbhneoireachta agus de réir a chéile tagann cruinneas trí fhiosrú, trí mhúnlú agus trí roinnt. 

Is iad seo a leanas na seánraí scríbhneoireachta:

Insint
Tugtar neart deiseanna do na páistí scéalta a chumadh agus a insint. Pléitear réimse leathan scéalta sa chlár Bua na Cainte 4: 
Fionn agus an Fathach, An Ghráinneog, Clann Lir, An Teach a Thóg Seán, Fionn agus a Mhac Oisín, Jimín, Proserpine, Oisín agus 
Niamh, Androcles agus an Leon, Labhraidh Loingseach, Dáithí agus an Fathach agus An Banphrionsa agus an tAoire. Pléitear 
na carachtair, na fadhbanna agus na heachtraí. Tugtar scafall do na páistí scéalta a scríobh. Spreagtar na páistí scéalta a scríobh 
bunaithe ar na scéalta agus scéalta cruthaitheacha a scríobh chomh maith.

Athinsint 
Tugtar a lán deiseanna do na páistí scéalta a athinsint sa chlár Bua na Cainte 4. Scríobhann na páistí faoi imeachtaí a tharlaíonn 
ina saolta féin, Oíche Shamhna, cóisir, imeachtaí spóirt, an Nollaig, srl. Tá an-bhéim ar dheiseanna a thabhairt do na páistí scríobh 
faoina dtaithí féin trí nuacht phearsanta a scríobh.

78

Scéal

Fionn agus a Mhac Oisín

Fionn Mac Cumhail

fuinneog

brón an domhain sléibhte

coillte

sa phluais

sona sásta

ag súgradh

slat draíochta

fia
leanbh

cúnna

draoi

Bí ag caint.
Scríobh an scéal.
Tarraing pictiúr. 

Bí ag Caint

97

An Nollaig – Ceacht 6

An Nuacht Thaitin an Nollaig go mór liom.Fuair mé cártaí Nollag ó mo chairde.Thug Ruairí, Niamh, Samar agus Liam cártaí dom.Chabhraigh mé le Mamaí an teach a mhaisiú.Mhaisigh mé an seomra suí.Fuair mé bronntanais ó Dhaidí na Nollag.Bhí mé an-sásta. 
Tháinig cuairteoirí go dtí mo theach.Tháinig Mamó agus Daideo go dtí mo theach.Bhí dinnéar na Nollag an-bhlasta. D’ith mé turcaí rósta, l iamhás, prátaí, cairéid agus bachlóga Bruiséile.Tharraing mé pléascóga.D’ith mé putóg Nollag agus cáca Nollag fresin. D’ith mé mo dhóthain. 

Bhí mé lán go béal.
D’fhéach mé ar scannán ar an teil ifís.Bhí an scannán ar fheabhas ar fad.D’imir mé cluichí le mo chlann.Bhí spórt agus scléip agam i rith laethanta saoire na Nollag.

Tuar na hAimsireBhí brat bán sneachta ar an talamh lá Nollag.Bhí Nollaig bhán againn.
Bhí spórt agus scléip ag na páistí sa sneachta.
Bhí sneachta i ngach áit.
Bhí an tír go hálainn ar fad.

1  Ar thaitin an Nollaig leat? 2 An bhfuair tú cártaí Nollag?3  Cé a thug cártaí Nollag duit? 4 Ar tháinig cuairteoirí go dtí do theach?5  Cé a tháinig go dtí do theach? 6 Cad a d’ith tú?7  Ar fhéach tú ar an teilifís?  8 Ar imir tú cluichí?

Bí ag Scríobh Mo Nuacht
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Réamhrá
Scríbhneoireacht Ghnásúil
Bíonn deiseanna ag na páistí scríbhneoireacht ghnásúil a dhéanamh nuair a bhíonn oideas á scríobh acu chun dul i mbun 
cócaireachta nó nuair a bhíonn siad ag tabhairt treoracha nó ag míniú do dhuine conas áit a aimsiú. 

Tuairisc 
Nuair a bhíonn na páistí ag scríobh tuairisce, déanann siad cur síos orthu féin, a scoil, an seomra ranga, ainmhithe, an 
chailleach, srl. 

Scríbhneoireacht Mhínithe 
Nuair a bhíonn scríbhneoireacht mhínithe ar siúl, bíonn deis ag na páistí a mhíniú conas a oibríonn rudaí nó an próiséas a 
bhaineann le rud a mhíniú. Mar shampla, tugtar deis do na páistí na hathruithe a tharlaíonn do chrann sna séasúir éagsúla a 
mhíniú.

úll    oráiste               fíonchaora    banana

Comhábhair

2 Gearr an t-úll i 
gceithre chuid.

6 Gearr an t-oráiste 
i bpíosaí.

10 Gearr an banana 
i bpíosaí.

12 Cuir braon sú oráiste 
isteach sa bhabhla freisin.

11 Cuir na torthaí go léir 
isteach sa bhabhla.

14 Cuir iógart ar an 
sailéad torthaí úra.

13 Measc le chéile iad le 
spúnóg mhór.

8 Gearr na fíonchaora 
in dhá leath.

9 Bain an craiceann 
den bhanana.

7 Nigh na 
fíonchaora.

5 Bain an craiceann 
den oráiste.

3 Bain an croí as an 
úll.

1 Nigh an t-úll. 

4 Gearr an t-úll 
i bpíosaí.

71

Bia – Aonad 2 Ceacht 3Oideas do Shailéad Torthaí Úra

Scríobh oideas do shailéad torthaí úra.Roghnaigh do thorthaí féin.

 

55

Oíche Shamhna – Ceacht 2

Scríobh an scéal.
Tarraing pictiúr.

hata ard biorach

ag déanamh draíochta

scuab

gúna fada corcra

tine chnámh

luch

coire

péist

frog
éan

cat dubh

ar leac na 
fuinneoige

Bí ag Caint An Chailleach Ghránna

riteoga glasa

réaltaí buí

bróga dubha

slat draíochta

Seo í  an chai l leach ghránna. Tá hata ard biorach uirthi . Tá gúna fada corcra uirthi .Tá réaltaí  buí  ar a gúna. Tá r iteoga glasa uirthi .Tá bróga dubha uirthi . 
Tá scuab in a ice le is an gcai l leach.Tá  cat dubh ar leac na fuinneoige.

Tá puimcín ar leac na fuinneoige freis in. Tá s lat draíochta ag an gcai l leach. Tá s í  ag déanamh draíochta.Chuir s í  péist isteach sa choire.Chuir s í  luch isteach sa choire.Chuir s í  éan isteach sa choire.Chuir s í  frog isteach sa choire.

An Cha i l l each  Ghránna

124

Ceacht 2

1  Fásann ____ ar an gcrann  2  Fásann ____ ar an gcrann  san earrach.  
 sa samhradh. 3  Titeann duilleoga den  4  Ní bhíonn duilleoga ar an  chrann __  ____. 
 gcrann ___  _____. 5  Bíonn an crann ____ sa gheimhreadh.

Amárach

1  Fás + _ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Glan + _ _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3  Bris + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 Léim + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _     

Bí ag Scríobh

Suimeanna Focal

fimid 
faimid

Fásfaimid Glanfaimid Brisfimid Léimfimid

Bí ag Léamh An Crann

An Fómhar 
Titeann duilleoga den 
chrann san fhómhar.

An Samhradh 
Fásann duilleoga ar 
an gcrann sa samhradh.

An tEarrach 
Fásann bachlóga ar an gcrann san earrach.

An Geimhreadh 
Ní bhíonn duilleoga ar an gcrann sa gheimhreadh. Bíonn an crann lom sa gheimhreadh.
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Réamhrá
Scríbhneoireacht Shóisialta
Tugtar neart deiseanna do na páistí scríbhneoireacht shóisialta a dhéanamh. Bíonn siad ag scríobh teachtaireachtaí chun dul i 
dteagmháil le daoine eile.

Tacaíonn an múinteoir leis na páistí chun dul i ngleic leis na seánraí éagsúla scríbhneoireachta. Baineann an múinteoir 
úsáid as scríbhneoireacht mhúnlaithe. Bíonn an múinteoir agus na páistí ag scríobh le chéile. Léiríonn an múinteoir dea-
chleachtas scríbhneoireachta do na páistí. Baintear úsáid as an scríbhneoireacht roinnte agus tacaíonn an múinteoir leis na 
páistí dul i mbun scríbhneoireachta. Is í an scríbhneoireacht neamhspleách an sprioc. Tugtar scafall do na páistí dul i mbun 
scríbhneoireachta as a stuaim féin.

Litriú 
Tá clár struchtúrtha, céimnithe litrithe curtha ar fáil sa chlár Bua na Cainte 4. Forbróidh an clár litrithe scileanna 
meiteachognaíocha an pháiste trí fheasacht an pháiste ar struchtúr na teanga a fheabhsú. Tig leis an múinteoir an clár seo 
a úsáid chun feasacht fhóineolaíoch agus fhóinéimeach an pháiste a fheabhsú. D’fhéadfaí an clár seo a chur in oiriúint do 
riachtanais an ranga ar an iomlán agus do riachtanais páistí aonair. Sa chlár litrithe tá na focail go léir cloiste ag na páistí sna 
ceachtanna comhrá agus tá taithí acu ar na focail a chleachtadh agus a úsáid i gcomhthéacsanna éagsúla. Tá leanúnachas soiléir 
ón gclár litrithe Bua na Cainte 1, 2 agus 3. Sa chlár Bua na Cainte 1, múineadh túschonsain na bhfocal do na páistí agus tugadh 
tuiscint dóibh ar an tslí a gcomhfhreagraíonn fuaimeanna agus litreacha áirithe i mBéarla agus i nGaeilge. Cuireadh leis an 
mbunchloch sin i mBua na Cainte 2. Díríodh aird na bpáistí ar na gutaí gearra agus ar na gutaí fada. Sa chlár Bua na Cainte 3, 
díríodh aird na bpáistí ar fhocail ardmhinicíochta sa Ghaeilge. Tá an-tábhacht ag baint leis na focail seo toisc go dtagann siad 
aníos go minic i dtéacsanna léitheoireachta. Leagadh béim ar fheasacht an pháiste ar phatrúin focal a fheabhsú. Cuireadh béim 
ar leith ar chomhfhreagracht na ngutaí leathana agus na ngutaí caola i bhfocail a thabhairt faoi deara. Sa chlár Bua na Cainte 4,  
tugtar deiseanna rialta do na páistí na focail atá foghlamtha acu a úsáid chun téacsanna a scríobh. Tá ceachtanna litrithe 
suimiúla san acmhainn dhigiteach agus tá gníomhaíochtaí comhfhreagracha sa leabhar litrithe chun deiseanna a thabhairt 
do na páistí na focail a chleachtadh agus a úsáid i gcomhthéacsanna difriúla. Tig leis an múinteoir na ceachtanna digiteacha a 
ionramháil agus an straitéis is feiliúnaí a fheileann dá rang féin a úsáid chun cumas litrithe na bpáistí a fhorbairt. Féadfar leas a 
bhaint as an straitéis seo leanas chun cuidiú le páistí a scileanna litrithe a fheabhsú.
●● Féach agus Abair 
●● Clúdaigh agus Scríobh 
●● Cinntigh 

Tig leis an múinteoir an acmhainn dhigiteach a úsáid chun aird an pháiste a dhíriú ar: 
●● Fuaimeanna an fhocail 
●● Patrúin an fhocail 
●● Brí an fhocail 

150

Aonad 2 Ceacht 4

Scríobh téacs chuig do chara ag iarraidh air/uirthi teacht go dtí do theach.

1 2 3 4

 c _ ig c _ igear _ bh _ rlár
5 6 7 8

 c _ l l _ ch s _ il  d _ bh
8 10 11 12

 sios _ r m _ c s _ bh gl _ in

Bí ag Léamh

Bí ag Scríobh

 An Guta Gearr u nó an Guta Fada ú 
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Tig leis an bpáiste an focal a chloisteáil nuair a ghliogáiltear ar an micreafón. 

Tig leis an bpáiste an focal a cheilt nuair a ghliogáiltear ar an gcarr. 

Tig leis an bpáiste an méarchlár a úsáid chun an focal a scríobh nuair a ghliogáiltear ar an bpeann.

Tig leis an bpáiste an focal a chinntiú nuair a ghliogáiltear ar an gcomhartha ceiste.

Tig leis an múinteoir aischothú dearfach a thabhairt don pháiste nuair a ghliogáiltear ar an réalta. 

Lámhleabhar an Mhúinteora 
I lámhleabhar an mhúinteora leagtar an clár oibre do rang a ceathair amach in Aonaid Teagaisc agus Foghlama de réir théamaí 
an churaclaim: Mé Féin, An Scoil, Bia, Caitheamh Aimsire, An Aimsir (An tEarrach, An Samhradh, an Fómhar, An Geimhreadh), 
Éadaí, Sa Bhaile, An Teilifís, Siopadóireacht agus Ócáidí Speisialata (Oíche Shamhna, An Nollaig, Lá ’le Pádraig, An Cháisc). 

Torthaí Foghlama 
Déanann na torthaí foghlama cur síos ar an bhfoghlaim agus ar an bhforbairt a bhfuiltear ag súil leo ó pháistí ag deireadh 
tréimhse dhá bhliain. Sa chlár Bua na Cainte 4, má éiríonn leis na páistí na feidhmeanna teanga atá luaite sna ceachtanna a 
bhaint amach, cuirfear ar chumas na bpáistí na torthaí foghlama a bhaint amach de réir a chéile agus éireoidh leo dul chun 
cinn suntasach a dhéanamh sa Ghaeilge. 

Teanga ó Bhéal 
●● Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 
●● Inspreagadh agus rogha
●● Gnásanna sóisialta agus feasacht ar dhaoine eile 
●● Struchtúr abairte agus gramadach 
●● Stór focal  
●● Léiriú tuisceana 
●● Iarratais agus ceisteanna 
●● Catagóiriú 
●● Athinsint agus mionléiriú 
●● Teanga a úsáid go spraíúil agus go cruthaitheach 
●● Eolas, míniú agus údar a thabhairt
●● Cur síos, tuar agus machnamh

Léitheoireacht 
●● Rannpháirtíocht 
●● Inspreagadh agus rogha 
●● Gnásanna cló agus struchtúr abairte
●● Feasacht fhóineolaíochta agus feasacht fhóinéimeach 
●● Fonaic, aithint focal agus staidéar ar fhocail
●● Stór focal 
●● Cuspóir, séanra agus guth 
●● Freagairt agus intinn an údair
●● Tuiscint 
●● Líofacht agus féincheartú

Scríbhneoireacht 
●● Rannpháirtíocht 
●● Inspreagadh agus rogha 
●● Struchtúr abairte agus gnásanna cló
●● Gnásanna cló agus struchtúr abairte 
●● Litriú agus staidéar ar fhocail
●● Stór focal 
●● Cuspóir, séanra agus guth 
●● Próiséas na scríbhneoireachta agus cruthú téacs
●● Freagairt agus intinn an údair 
●● Peannaireacht agus cur i láthair
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Gnéithe 
Sa chlár Bua na Cainte 4, leagtar béim ar na gnéithe seo leanas mar a mholtar i gCuraclam Teanga na Bunscoile (2015): 
●● Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt trí theanga 
●● Ábhar agus struchtúr na teanga a thuiscint 
●● Teanga a fhiosrú agus a úsáid. 

Feidhmeanna agus Eiseamláirí Teanga 
Riantar eiseamláirí teanga feiliúnacha chun na feidhmeanna teanga comhfhreagracha a chomhlíonadh agus déantar grádú ar na 
heiseamláirí teanga de réir leibhéal deacrachta le go bhforbróidh cumas teanga an pháiste agus go mbeidh leanúnachas soiléir 
ann ó rang a trí. Déantar dul siar cuí ar na heiseamláirí teanga éagsúla i gcomhthéacsanna éagsúla chun féinmhuinín an pháiste 
maidir le húsáid na Gaeilge a fhorbairt.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge – Gnáthchaint an Ranga 
Leagtar an-bhéim ar úsáid na Gaeilge mar mheán cumarsáide sa chlár Bua na Cainte 4. Tá sé tábhachtach go múinfidh 
múinteoirí na ceachtanna trí mheán na Gaeilge amháin agus go labhróidh siad Gaeilge leis na páistí go rialta sa seomra 
ranga agus i dtimpeallacht na scoile. Is den riachtanas leis go mbeidh deiseanna ag na páistí an teanga atá foghlamtha acu a 
chleachtadh agus a úsáid i gcomhthéacsanna éagsúla lasmuigh den cheacht Gaeilge. Dá mhéad Gaeilge a chloiseann agus a 
úsáideann na páistí is ea is fearr. 

An Ceacht Cumarsáide 
I lámhleabhar an mhúinteora tugtar moltaí don mhúinteoir conas na ceachtanna a mhúineadh go cumarsáideach. Is moltaí 
iad agus má bhíonn straitéisí nó modhanna múinte eile ag an múinteoir chun na páistí a chur i mbun cainte moltar don 
mhúinteoir na straitéisí agus na modhanna sin a úsáid. Tá saoirse ag an múinteoir na modhanna múinte is feiliúnaí a úsáid chun 
freastal ar shainriachtanais chumarsáide a ranga féin. Moltar go láidir don mhúinteoir cur leis na ceachtanna nó baint díobh de 
réir mar is gá. 

An Tréimhse Réamhchumarsáide 
Sa tréimhse réamhchumarsáide den cheacht múintear na heiseamláirí teanga a bheidh ag teastáil ó na páistí chun na 
feidhmeanna teanga a chomhlíonadh. Úsáidtear an teicneolaíocht chun spéis na bpáistí a mhúscailt san ábhar agus chun na 
heiseamláirí teanga a mhúineadh agus a chleachtadh go dtí go mbíonn na páistí in ann dul i mbun cumarsáide sa tréimhse 
chumarsáide den cheacht. Tá sé tábhachtach go mbeidh na páistí gníomhach ag teacht amach os comhair an ranga ag déanamh 
tascanna cumarsáide agus ag imirt cluichí. 

Tréimhse Chumarsáide 
Moltar do mhúinteoirí dóthain ama a thabhairt don tréimhse chumarsáide den cheacht. Is den riachtanas deiseanna cuí a 
thabhairt do na páistí an teanga atá foghlamtha acu a chleachtadh agus a úsáid go cumarsáideach. Tá saoirse ag an múinteoir 
maidir le roghnú na dtascanna cumarsáide ach má bhíonn straitéis níos feiliúnaí ag múinteoir chun eiseamláir a chleachtadh 
tugtar saoirse don mhúinteoir an straitéis sin a úsáid. Maidir le hobair bheirte moltar an tasc a chleachtadh os comhair an 
ranga i dtosach báire, múinteoir agus páiste ar dtús, páiste agus páiste i mbeirteanna os comhair an ranga ansin agus na páistí 
go léir a chur ag obair i mbeirteanna ina dhiaidh sin. Cuirtear cártaí ar fáil chun na páistí a spreagadh chun dul i mbun cainte i 
mbeirteanna. Tig leis an múinteoir leabhar an pháiste a úsáid chun na páistí a chur i mbun cumarsáide. 

Tréimhse Iarchumarsáide 
Sa tréimhse iarchumarsáide den cheacht téitear siar ar na heiseamláirí teanga agus déantar measúnú ar chumas an pháiste an 
fheidhm teanga a chomhlíonadh. Tig leis an múinteoir an clár foghlama a chur in oiriúint dá réir.

Measúnú 
Cuirtear an-bhéim ar thábhacht an mheasúnaithe sa chlár Bua na Cainte 4. Le go mbeidh rath ar fhoghlaim na Gaeilge 
caithfidh an t-oide a bheith in ann na ceisteanna seo a fhreagairt: 
●● Cad iad na spriocanna cumarsáide atá ag an bpáiste? 
●● Cén cumas cumarsáide atá ag an bpáiste sa Ghaeilge? 
●● Conas a éireoidh leis an bpáiste na spriocanna cumarsáide a bhaint amach? 
●● Conas is féidir cumas cumarsáide an pháiste a fheabhsú? 

Sa chlár seo moltar don mhúinteoir leas a bhaint as torthaí an mheasúnaithe go foirmitheach d’fhonn tuiscint bhaileach a fháil 
ar chaighdeán Gaeilge an pháiste chun múineadh agus foghlaim na Gaeilge a bhisiú sa seomra ranga. Ní hamháin go leagtar 
béim ar an measúnú sa tréimhse iarchumarsáide de gach ceacht ach ag deireadh gach téama trialtar cumas an pháiste na 
feidhmeanna teanga a chomhlíonadh. 
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Fad na gCeachtanna 
Fágtar faoin múinteoir é breithiúnas gairmiúil a dhéanamh faoin méad ama a thógfaidh sé chun gach ceacht a mhúineadh. De 
bharr éagsúlacht na gceachtanna múinfear cuid de na ceachtanna i dtréimhse ghairid ach tá ceachtanna eile a thógfaidh níos 
mó ama chun iad a mhúineadh ag brath ar riachtanais na bpáistí. Caithfidh gach múinteoir an t-ábhar a chur in oiriúint do 
shainriachtanais na bpáistí. 

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: 
Sa chlár Bua na Cainte 4 moltar comhtháthú a dhéanamh idir an Ghaeilge agus na hábhair eile chun níos mó deiseanna a 
thabhairt do na páistí an Ghaeilge a úsáid. Is gné lárnach den chlár Bua na Cainte 4 comhtháthú a dhéanamh idir an Ghaeilge 
agus an Ceol. Is iomaí dán gleoite agus amhrán bríomhar atá sa chlár. Tig leis an múinteoir an téacs a chur ar an scáileán más 
cuí. Riantar féidearthachtaí chomh maith maidir le comhtháthú a dhéanamh idir an Ghaeilge agus na hábhair eile, Oideachas 
Ealaíon, Corpoideachas, Matamaitic, Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta agus Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus 
Sláinte. 

Gné na Teicneolaíochta 
Comhrá 
Tá comhráite taitneamhacha leagtha amach i gcomhthéacsanna ar féidir leis na páistí ionannú a dhéanamh leo. 
Tá na suímh éagsúil, réadúil agus praiticiúil agus spreagann na comhráite na páistí féin dul i mbun comhrá. Tá an 
teanga grádaithe agus céimnithe. Tá saoirse ag an múinteoir an t-ábhar a ionramháil chun é a chur in oiriúint do 
riachtanais na bpáistí. 

Amhráin agus Dánta 
Faigheann an páiste tuiscint ar ghné thábhachtach d’fheasacht chultúir na hÉireann sa réimse leathan de dhánta 
gleoite agus d’amhráin mhealltacha a chuirtear ar fáil sa chlár Bua na Cainte 4. Is gné shuntasach den chlár í go 
dtacaíonn na hamhráin agus na dánta leis na heiseamlairí teanga a múineadh sa chomhrá. Tá an caighdeán ceoil 
agus amhránaíochta sa chlár gan sárú. 

Gníomhaíochtaí 
Tá raon leathan gníomhaíochtaí agus cluichí éagsúla sa chlár Bua na Cainte 4. Tá aidhm oideachasúil ar leith ag 
gach cluiche chun cumas cumarsáide an pháiste a fhorbairt. Tugann na cluichí deis iontach don pháiste an teanga 
a chleachtadh agus a úsáid i gcomhthéacs taitneamhach spreagúil. Tá éagsúlacht agus dúshlán sna cluichí seo agus 
is féidir iad a úsáid chun freastal ar éagsúlacht chumais na bpáistí. Seo a leanas na cluichí agus na gníomhaíochtaí 
a úsáidtear: Tasc Tuisceana, Cluiche Kim, Cad é/iad? Aimsigh an Focal, Aimsigh an Abairt, Feicim le Mo Shúilín, 
Tarraing, Dathaigh, Biongó, Bí ag Léamh, Bí ag Scríobh, Spraoi le Briathra, Bí ag Caint, Líon na Bearnaí, Freagair 
na Ceisteanna, Suimeanna Focal. Tá sé tábhachtach go mbainfidh an múinteoir leas as na cluichí chun na páistí a 
spreagadh chun dul i mbun cumarsáide. Chun freastal ar éagsúlacht chumais tá dhá leibhéal i gcuid de na cluichí 
seo. 

Cluiche Kim: Tugann an cluiche seo deis don pháiste an foclóir nua a chleachtadh le pictiúir mhealltacha. Cuirtear an focal 
leis an bpictiúr chomh maith agus freastalaíonn sé seo ar stíleanna éagsúla foghlama. Tig leis an múinteoir freastal ar an 
idirdhealú le pictiúr amháin nó níos mó a chasadh agus ligean don pháiste a rá cén pictiúr a tógadh. Tríd an gcluiche seo is 
féidir leis an múinteoir cluiche cuimhne a imirt chomh maith agus dúshlán breise a thabhairt don pháiste. 

Cad é/iad? Tugann an cluiche seo aghaidh ar cheann de na mórdhúshláin a bhíonn ag foghlaimeoirí óga na Gaeilge – 
ceartúsáid na copaile. Ag baint úsáide as an bhfoclóir atá foghlamtha ag an bpáiste spreagtar an páiste ‘Is ___ é’ a rá. Mura 
mbíonn an páiste in ann an abairt a rá, tig leis an bpáiste an píosa cuí de na míreanna mearaí a tharraingt go dtí an áit cheart 
agus cloisfidh an páiste an abairt ‘Is ___ é.’ Tá sé tábhachtach don pháiste an eiseamláir teanga seo a chloisteáil go cruinn agus 
go rialta.

Aimsigh an Focal: Is í príomhaidhm an chluiche seo ná scileanna aithint focal na bpáistí a fhorbairt. Spreagtar na páistí chun 
na focail a aithint agus a rá trí leas a bhaint as cluiche iascaireachta. 

Aimsigh an Abairt: Sa chluiche seo tugtar deis don pháiste éisteacht leis an abairt agus an abairt cheart a roghnú. 
Cabhraíonn an cluiche seo leis an bpáiste a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint. Tig leis an múinteoir idirdhealú a dhéanamh sa 
chluiche seo. Má bhíonn deacracht ag páiste an abairt a léamh, tig leis an bpáiste éisteacht leis an abairt mar chabhair chun an 
abairt cheart a roghnú. 

Tarraing: Is cluiche taitneamhach é seo a fhorbraíonn scileanna éisteachta agus tuisceana an pháiste. 
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Dathaigh: Sa chluiche seo tugtar deis don pháiste na dathanna agus na pictiúir éagsúla a aithint agus tuiscint a léiriú trí 
threoracha a leanúint. 

Biongó: Imrítear an cluiche seo chun páistí a spreagadh chun dul siar ar an bhfoclóir atá foghlamtha acu. Tá an focal scríofa 
ar an gcárta chomh maith chun scileanna aithint focal na bpáistí a fhorbairt. Imrítear an cluiche i mbeirteanna agus tá na cártaí 
biongó le fáil sna hacmhainní. 

Bí ag Léamh: Sa ghníomhaíocht seo tugtar deis don pháiste abairtí a léamh. Tig leis an bpáiste focail a aithint agus a léamh 
i dtéacs trí leideanna a fháil ó phictiúir, ón gcomhthéacs agus ón gcomhréir. Cabhraíonn an cluiche seo le cumas tuisceana 
an pháiste a fhorbairt. Is deis eile í seo chun freastal ar éagsúlacht chumais mar is féidir leis an bpáiste an téacs a léamh nó 
éisteacht leis an téacs á léamh. 

Bí ag Scríobh: Sa ghníomhaíocht seo spreagtar an páiste taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí scríbhneoireachta a 
chothaíonn féinmhuinín. Spreagtar an páiste focail a aithint agus abairtí a scríobh. Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh 
ag dhá leibhéal éagsúla chun freastal ar éagsúlacht chumais agus ar stíleanna éagsúla foghlama. Ag leibhéal a haon, bíonn ar an 
bpáiste an focal ceart a roghnú. Ag leibhéal a dó, bíonn ar an bpáiste an focal cuí a litriú. 

Feicim le Mo Shúilín: Sa chluiche seo múintear túschonsain na Gaeilge ar shlí tharraingteach. Forbraítear scileanna aithint 
focal. Cabhraíonn an cluiche seo leis an bpáiste an ceangal atá idir fuaimeanna na Gaeilge agus na litreacha scríofa a aithint. 

Spraoi le Briathra: Cabhraíonn an cluiche seo le páistí patrúin na mbriathra sna haimsirí éagsúla a thabhairt faoi deara agus 
a chleachtadh. Tá an cluiche seo úsáideach chun scileanna feasacht teanga an pháiste a fheabhsú. 

Líon na Bearnaí: Cabhraíonn an cluiche seo le páistí patrúin na réamhfhocal a thabhairt faoi deara agus a chleachtadh. 
Cuirtear scafall ar fáil don pháiste sa chluiche seo mar má bhíonn deacracht ag páiste an réamhfhocal ceart a roghnú tig 
leis an bpáiste éisteacht leis an abairt. Chun freastal ar éagsúlacht chumais na bpáistí, féadfar an tasc seo a dhéanamh ag 
dhá leibhéal. Ag leibhéal a haon, bíonn ar an bpáiste an réamhfhocal ceart a roghnú. Ag leibhéal a dó, bíonn ar an bpáiste an 
réamhfhocal cuí a litriú. 

Freagair na Ceisteanna: Cuireann an cluiche seo feabhas ar scileanna tuisceana agus ar scileanna léitheoireachta an 
pháiste. Bíonn ar an bpáiste na habairtí a léamh agus freagra na ceiste a roghnú. Cuirtear scafall ar fáil don pháiste sa chluiche 
seo mar má bhíonn deacracht ag páiste abairt a léamh tig leis an bpáiste éisteacht leis an abairt. 

Scríobh na hAbairtí: Cabhraíonn an cluiche seo le páistí patrúin na mbriathra sna haimsirí éagsúla a thabhairt faoi deara 
agus a chleachtadh. Tá an cluiche seo úsáideach chun scileanna feasacht teanga an pháiste a fheabhsú. Ag leibhéal a haon, bíonn 
ar an bpáiste an briathar ceart a roghnú. Ag leibhéal a dó, bíonn ar an bpáiste an briathar cuí a litriú.

Bí ag Caint: Tá an phríomhbhéim ar labhairt na Gaeilge sa chlár Bua na Cainte. Sa ghníomhaíocht seo, bíonn ar an bpáiste ceist 
a fhreagairt. Tig leis an bpáiste a g(h)uth a thaifeadadh agus éisteacht lena f(h)reagra féin arís. Cabhraíonn an ghníomhaíocht seo 
chun an páiste a spreagadh chun Gaeilge a labhairt. Cuirtear scafall ar fáil don pháiste sa ghníomhaíocht seo mar má bhíonn 
deacracht ag páiste abairt a rá tig leis an bpáiste éisteacht leis an abairt arís agus arís eile. Tig leis an múinteoir leas a bhaint as 
an ngníomhaíocht seo chun measúnú a dhéanamh ar dhul chun cinn an pháiste maidir le labhairt na Gaeilge. 

Suimeanna Focal: Cabhraíonn an cluiche seo le páistí patrúin na mbriathra sna haimsirí éagsúla a thabhairt faoi deara agus 
a chleachtadh. Tá an cluiche seo úsáideach chun scileanna feasacht teanga an pháiste a fheabhsú.
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An Clár Bán

Is gné thábhtachtach den chlár Bua na Cainte é an clár bán idirghníomhach. Tá réimse leathan uirlisí ann a 
chabhraíonn leis an múinteoir ceachtanna agus gníomhaíochtaí a dhearadh do shainriachtanais a ranga. Tig 
leis an múinteoir na pictiúir agus na cúlraí a úsáid chun a c(h)eachtanna féin a dhearadh bunaithe ar ábhar na 
gceachtanna. Féadfar leas a bhaint as an gclár bán chun dul siar a dhéanamh ar an ábhar le páistí áirithe nó chun 
dúshlán breise a thabhairt do pháistí eile. Tá raon leathan áiseanna agus roghanna ar fáil don mhúinteoir chun 
ceachtanna a oireann do riachtanais a ranga féin a ullmhú roimh ré. 

●● Pointeoir chun na huirlisí éagsúla a mhúchadh.

●● Téacs a scríobh sa bhosca scríbhneoireachta leis an méarchlár. 

●● Pictiúir nó téacs a scriosadh leis an scriosán. 

●● Pictiúir nó focail a cheilt agus a léiriú. 

●● Pictiúir a tharraingt nó focail a scríobh leis an bpeann luaidhe.

●● Comhad chun ceachtanna a aimsiú. 

●● Diosca chun ceachtanna a shábháil.

●● Pictiúir a chur chun tosaigh nó a chur ar chúl. 

●● Pictiúir a ghrádú.

●● Pictiúir a rothlú.

●● Pictiúir a chasadh.

Bua na Cainte 4 – Leabhar an Pháiste 
Is éard atá i leabhar an pháiste ná gníomhaíochtaí cumarsáide chun na páistí a spreagadh an teanga atá foghlamtha acu a úsáid 
agus a chleachtadh. Úsáidtear leabhar an pháiste sa tréimhse chumarsáide/sa tréimhse iarchumarsáide den cheacht. Tá sé 
tábhachtach leas a bhaint as an leabhar chun na páistí a spreagadh chun dul i mbun cainte agus chun dul siar a dhéanamh ar na 
heiseamlairí teanga atá múinte.
 
Ról an Tuismitheora/an Chaomhnóra 
Tá ról lárnach ag tuismitheoirí/caomhnóirí sa chlár Bua na Cainte 4. Tig leis na tuismitheoirí/caomhnóirí leas a bhaint as 
leabhar an pháiste sa bhaile chun dul siar ar an obair scoile. Ag tús na scoilbhliana moltar don mhúinteoir cruinniú a eagrú le 
tuismitheoirí chun iad a chur ar an eolas faoi bhealaí ina bhféadfaidís cabhair agus tacaíocht a thabhairt dá bpáistí maidir le 
foghlaim na Gaeilge. 

Moltar don tuismitheoir dul siar ar an eiseamláir teanga leis an bpáiste chun obair na scoile a chomhlánú. Tá sé an-tábhachtach 
do thuismitheoirí/chaomhnóirí na páistí a mholadh nuair a bhíonn siad in ann na feidhmeanna teanga a chomhlíonadh. Moltar do 
thuismitheoirí an teanga a fhoghlaimíonn na páistí ar scoil a úsáid lena bpáistí féin sa bhaile chun obair na scoile a athdhaingniú. 

Idirdhealú 
Is gné thábhachtach de dhea-chleachtas múinteoireachta gach deis a thapú chun deiseanna foghlama a chur ar fáil atá 
oiriúnach do riachtanais agus do chumas an pháiste. Déanann dea-mhúinteoirí é seo go fochomhfhiosach nuair a thugtar 
cabhair bhreise nó am breise do pháiste nó nuair a dhéantar tasc a athrú chun freastal ar riachtanais an pháiste. Sa chlár Bua 
na Cainte 4 moltar don mhúinteoir an t-ábhar a idirdhealú agus na modhanna múinte/straitéisí is oiriúnaí a roghnú don rang 
atá faoina c(h)úram. Braithfidh an t-idirdhealú a dhéanfar ar shainriachtanais an ranga. 
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Réamhrá
Idirdhealú sna Spriocanna Foghlama 
Bíonn sé mar aidhm ag an múinteoir go mbainfidh gach páiste a (h)acmhainn bhuaice amach sa Ghaeilge. Cuireann an 
múinteoir na spriocanna foghlama in oiriúint do chumas an pháiste. Moltar gach páiste as an iarracht a dhéanann sé/sí agus 
cuirtear béim ar an dul chun cinn a dhéanann sé/sí ag a ráta luais féin seachas ar an teip. Tá sé tábhachtach dushlán cuí a 
thabhairt do gach dalta sa rang. Tá an clár Bua na Cainte 4 struchtúrtha, grádaithe agus céimnithe. Moltar do mhúinteoirí 
ábhar breise a mhúineadh chun freastal ar riachtanais pháistí cumasacha nó an t-ábhar a chur in oiriúint do riachtanais pháistí 
áirithe. Má bhíonn deacrachtaí ag páistí áirithe an foclóir ar fad a thabhairt leo moltar an t-ábhar a chur in oiriúint dá gcumas. 

Idirdhealú sa Mhodheolaíocht 
Fágtar faoin múinteoir na modhanna múinte agus na straitéisí is oiriúnaí a roghnú don rang nó do na ranganna atá faoina c(h)
úram. Moltar do mhúinteoirí raon modhanna agus straitéistí éagsúla a úsáid. Mar shampla, má bhíonn deacrachtaí ag na páistí 
sainfhoclóir an téama a aithint agus a ainmniú féadfar dul siar a dhéanamh ar an ábhar tríd an Modh Díreach a úsáid chun 
breis cleachtaidh a thabhairt do pháistí áirithe más gá. 

Nuair a bhíonn Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí in úsáid d’fhéadfadh páistí cumasacha na horduithe a thabhairt i dtús báire 
chun scafall a thabhairt do pháistí eile. D’fhéadfadh na páistí eile na horduithe a leanúint chun tuiscint a léiriú agus spreagtar 
iad leis na horduithe a thabhairt de réir a chéile. 

Idirdhealú sna Straitéisí 
Moltar do mhúinteoirí raon de straitéisí éagsúla a úsáid de réir mar a oireann do chumas agus do riachtanais an ranga. Nuair 
a bhíonn obair bheirte ar siúl iarrtar ar an bpáiste is cumasaí na ceisteanna a chur agus iarrtar ar an bpáiste eile na ceisteanna 
a fhreagairt. De réir a chéile spreagtar an páiste seo ceisteanna a chur. 

Nuair a bhíonn drámaíocht ar siúl d’fhéadfadh na páistí cumasacha abairtí a rá agus na páistí eile gníomhartha a dhéanamh 
chun tuiscint a léiriú. Spreagtar na páistí seo na habairtí a rá de réir a chéile. 

Nuair a bhíonn an scéal á insint mar ghrúpa is féidir páistí a ghrúpáil ar bhonn éagsúlacht chumais ionas gur féidir leo foghlaim 
óna chéile. 

Idirdhealú sna Tascanna 
Moltar na tascanna cumarsáide a chur in oiriúint do chumas na bpáistí. Is féidir leis na páistí cumasacha na tascanna a dhéanamh 
ar dtús agus is féidir dushlán breise a thabhairt do na páistí seo más gá. Moltar gach páiste as an dul chun cinn a dhéanann sé/sí. 
Is féidir níos mó ama a thabhairt do páistí áirithe más gá. 

Idirdhealú sa Luas Múinteoireachta 
Moltar don mhúinteoir breis ama a thabhairt do pháistí áirithe más gá agus an luas múinteoireachta a chur in oiriúnt dá 
gcumas. 

Idirdhealú trí Thacaíocht Bhreise 
Moltar tacaíocht bhreise a thabhairt do pháistí áirithe más gá. Is féidir é seo a dhéanamh tríd an ábhar a shimpliú, níos mó 
fearais léirithe a úsáid, níos mó úsáide a bhaint as an teicneolaíocht nó níos mó dul siar a dhéanamh leis na páistí seo. Tá sé 
tábhachtach na páistí a mholadh as na hiarrachtaí a dhéanann siad. 

Idirdhealú trí Acmhainní 
Moltar breis acmhainní a úsáid le páistí áirithe chun an próiséas foghlama a éascú dóibh. Moltar níos mó ama a thabhairt 
dóibh chun na hábhair nithiúla, na pictiúir srl. a ionramháil. Is féidir níos mó ama a thabhairt dóibh chomh maith ar an gclár 
bán idirghníomhach. 
 
Féadfar úsáid a bhaint as an teicneolaíocht chun cúram a dhéanamh den idirdhealú. Tig leis an bpáiste tuilleadh cleachtaidh a 
dhéanamh agus dul siar ar na tascanna cumarsáide ar an ríomhaire aonair sa seomra ranga má bhíonn gá leis. 

Scéalta 
Cuirtear scéalta tarraingteacha ar fáil sa chlár Bua na Cainte 4. Tá sé tábhachtach scéalta deasa Gaeilge a insint do pháistí chun 
spéis na bpáistí a mhúscailt sa teanga. Tá tábhacht ar leith ag baint leis na scéalta chun ionchur teanga a sholáthar do na páistí, 
chun scileanna éisteachta agus scileanna cuimhne na bpáistí a fhorbairt, chun eiseamláirí teanga a mhúineadh do na páistí, chun 
mothúcháin, cruthaitheacht agus samhlaíocht na bpáistí a fhorbairt agus mar bhunús do mhúineadh na léitheoireachta. 
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Réamhrá
Tá féidearthachtaí iontacha ann maidir le húsáid na scéalta sa chlár Bua na Cainte 4. Tig leis an oide leas a bhaint as na scéalta 
de réir mar a oireann do riachtanais na bpáistí. Moltar don mhúinteoir deis a thabhairt do na páistí:
●● Éisteacht leis an scéal agus taitneamh a bhaint as 
●● Tascanna éagsúla a dhéanamh bunaithe ar ábhar an scéil 
●● A bheith rannpháirteach san insint agus an scéal a insint in éineacht leis an scéalaí go háirithe má bhíonn athrá sa scéal 
●● Abairtí a chríochnú 
●● Mím nó dráma a bhunú ar an scéal 
●● Nathanna cainte ó na scéalta a úsáid i ngnáthchaint an lae de réir mar a fheileann 
●● Obair ealaíne a dhéanamh bunaithe ar an scéal. 

Clabhsúr 
Le go mbeidh rath ar an gclár Bua na Cainte 4 caithfidh an múinteoir an t-ábhar a ionramháil chun páistí a spreagadh chun dul 
i mbun cainte sa Ghaeilge. Taithí a dhéanann máistreacht agus má théann na páistí i dtaithí ar na heiseamláirí teanga a úsáid 
go rialta gheobhaidh siad máistreacht ar na feidhmeanna teanga a chomhlíonadh gan stró. Go mbaine na páistí taitneamh agus 
tairbhe as Bua na Cainte 4.
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Aidhmeanna
Ag tagairt do Churaclam Teanga na Bunscoile (2016) is iad seo a leanas na haidhmeanna a bhaineann le teagasc agus le 
foghlaim na Gaeilge:
n   Cur ar chumas páistí tógáil ar eolas agus ar thaithí atá acu cheana féin ar theanga agus ar fhoghlaim teanga le cur lena 

bhfoghlaim teanga 
n   Páistí a spreagadh glacadh go dearfach leis an nGaeilge, agus ár bhféiniúlacht chultúrtha a chur chun cinn trí úsáid na 

Gaeilge 
n   Páistí le teangacha agus cultúir éagsúla a spreagadh bheith bródúil as a n-oidhreacht agus í a roinnt 
n   Aitheantas a thabhairt don raon taithí, cumais agus stíle teanga a bhíonn ag páistí agus iad ag foghlaim teanga ar scoil mar 

chéad chéim chun cur ar a gcumas a bheith rannpháirteach i gcaidreamh bríoch cumarsáideach 
n   Glacadh le huathúlacht na bpáistí trína meas ar a dteanga bhaile, a dtuiscint ar theanga agus ar ilghnéitheacht, agus a gcumas 

chun teangacha, gothaí agus uirlisí éagsúla a úsáid le cumarsáid a dhéanamh le daoine i gcomhthéacsanna agus i suímh 
éagsúla a chothú 

n   Páistí a spreagadh agus a chumasú le cumarsáid éifeachtach a dhéanamh trí Ghaeilge 
n   Páistí a chumasú le bheith rannpháirteach go hiomlán i réimse leathan d’eispéiris ábhartha bhríocha teanga agus 

chumarsáideacha le páistí ar chomhaois leo agus le daoine fásta, agus le taitneamh a bhaint astu 
n    Spéis ar feadh an tsaoil i bhfoghlaim teanga, agus grá d’fhoghlaim teanga a chothú i bpáistí ar mhaithe le taitneamh agus 

saibhriú pearsanta agus, ar an gcaoi sin, dearcadh dearfach i leith cumarsáide agus teanga a chur chun cinn 
n   Tuiscint páistí ar an domhan a leathnú trí éagsúlacht shaibhir eispéiris teanga agus trí fheasacht agus meas ar theangacha 

agus ar chultúir eile a chothú i dtimpeallacht foghlama a shaibhríonn iad 
n   Páistí a spreagadh le bheith rannpháirteach go pearsanta i réimse leathan téacsanna labhartha, geáitsíochta, scríofa agus  

il-mhodúlacha, agus smaoineamh go criticiúil orthu 
n   Tacú le páistí lena scileanna liteartha a fhorbairt agus iad a chumasú le dul chun cinn a dhéanamh ar a luas foghlama féin sa 

teanga ó bhéal, sa léitheoireacht agus sa scríbhneoireacht 
n    Feasacht teanga a chothú sna páistí, ionas go dtuigfidh siad agus go mbeidh meas acu ar ábhar agus ar struchtúr teangacha 

agus go bhfaighidh siad buntuiscint ar stair teangacha agus cultúr eile (Curaclam Teanga na Bunscoile 2016 lch. 26–27).

Snáitheanna Gnéithe
Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbheoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Torthaí Foghlama
Teanga ó Bhéal

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird
Inspreagadh agus rogha 
Gnásanna sóisialta agus feasacht ar 
dhaoine eile 
Struchtúr abairte agus gramadach 
Stór focal 
Léiriú tuisceana 
Iarratais agus ceisteanna 
Catagóiriú 
Athinsint agus mionléiriú 
Teanga a úsáid go spraíúil agus go 
cruthaitheach
Eolas, míniú agus údar a thabhairt
Cur síos, tuar agus machnamh 

Léitheoireacht
Rannpháirtíocht 
Inspreagadh agus rogha 
Gnásanna cló agus struchtúr abairte
Feasacht fhóineolaíoch agus 
fhóinéimeach 
Fónaic agus aithint focal agus staidéar 
ar fhocail
Stór focal 
Cuspóir, seánra agus guth
Freagairt agus intinn an údair 
Tuiscint 
Líofacht agus féincheartú 

Scríbhneoireacht
Rannpháirtíocht 
Inspreagadh agus rogha 
Struchtúr abairte agus gnásanna cló  
Litriú agus staidéar ar fhocail
Stór focal 
Cuspóir, seánra agus guth 
Próiseas na scríbhneoireachta agus ag 
cruthú téacs
Freagairt agus intinn an údair
Peannaireacht agus cur i láthair

Modhanna Múinte
n   An Modh Díreach
n   An Modh Closamhairc
n   An Modh Closlabhartha
n   Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
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n   Modh na Sraithe
n   Modh na Ráite

Straitéisí
n   Tascanna Tuisceana
n   Bí ag Caint
n   Bí ag Léamh
n   Bí ag Scriobh
n   Scríobh an Scéal 
n   Scríobh na hAbairtí 
n   Cluiche Kim 
n   Aimsigh an Focal Ceart 
n   Aimsigh an Abairt Cheart 
n   Biongó 
n   Spraoi le Briathra 
n   Freagair na Ceisteanna 
n   Obair Bheirte 
n   Drámaíocht 
n   Scéalaíocht 
n   Amhráin agus Dánta 

Idirdhealú 
Déantar cúram den idirdhealú maidir leis na gnéithe seo a leanas den mhúinteoireacht agus den fhoghlaim chun freastal ar 
shainriachtanais na bpáistí: 
n   Idirdhealú sna Spriocanna Foghlama 
n   Idirdhealú san Ábhar 
n   Idirdhealú sa Mhodheolaíocht 
n    Idirdhealú sna Straitéisí 
n   Idirdhealú sna Tascanna 
n   Idirdhealú sa Luas Múinteoireachta 
n   Idirdhealú trí Thacaíocht Bhreise 
n   Idirdhealú trí Acmhainní 

Acmhainní 
n   Pictiúir 
n   Cártaí don Obair Bheirte 
n   Maisc 
n   Puipéid 
n   Cártaí Biongó 
n    Luaschártaí 
n   Abairtchártaí 
n   Leabhair 
n   An Clár Bán Idirghníomhach (Pictiúir, Cúlraí, srl.)
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An Chéad Téarma

 
 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.

Mé Féin 
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Beannú do dhuine 
Freagairt do bheannú
Ceist a chur
Ceist a fhreagairt
Buíochas a léiriú
An forainm réamhfhoclach ‘do’ a úsáid 
go cruinn
Stór focal a úsáid
Duine/Daoine a chur in aithne
Daoine a mholadh
Iarraidh ar dhaoine rud éigin a 
dhéanamh
Ordú a thabhairt
Dathanna a aithint agus a ainmniú
Contaetha Chonnacht a aithint agus a 
ainmniú
Taitneamh a léiriú
Daoine a chomhaireamh
Scéal a insint
Cur síos a dhéanamh
Fáilte a chur roimh dhuine
Briathra a athrú ón aimsir chaite go 
dtí an aimsir láithreach go dtí an aimsir 
fháistineach
Tuairisciú
Nuacht a thabhairt
Tuairisciú faoin aimsir

Amhráin agus Dánta
Alanna
Contaetha Chonnacht
Óró Mo Bháidín
An Coileach

Drámaíocht
Fionn agus an Fathach Fíochmhar
Alanna
An Buachaill Nua
Timpiste

Scéal
Fionn agus an Fathach Fíochmhar

Eiseamláirí Teanga
Dia daoibh, a pháistí. 
Dia’s Muire duit, a mhúinteoir. 
Fáilte romhaibh ar ais ar scoil. 
Dia’s Muire daoibh. 
Dia’s Muire duit is Pádraig.  
Conas atá sibh ar maidin? 
Táimid thar barr, go raibh maith agat, agus tú féin? 
Tá mé go hiontach ar fad, buíochas le Dia. 
Cad is ainm ___? (duit, dó, di, do do chara, do na buachaillí, do na cailíní,  
do na páistí) 
___ (Ruairí, Róisín, Liam, Cáit, Colm agus Eoin, Niamh agus Róisín, Seán  
agus Úna) is ainm ___. (dom, dó, di, dóibh) 
Ar mhaith leat peil a imirt linn? 
Ba bhreá liom.  
Is breá liom mo scoil nua.  
Cé hé sin? 
Sin é ___. (Daideo, an siopadóir, an búistéir, an báicéir) 
Cé hí sin? 
Sin í ___. (an dochtúir, an feirmeoir) 
Cé hiad sin? 
Sin iad ___. (Liam agus Ciara, Ruairí agus Róisín, Ruairí agus Liam) 
Maith sibh! 
Tá sibh ar fheabhas ar fad. 
Léimigí
Rithigí
Stopaigí 
Caithigí na liathróidí.  
Beirigí ar na liathróidí.  
Piocaigí suas na páipéir.  
Déanaigí líne.  

Cá raibh tú ar do laethanta saoire? 
Bhí mé ___. (i nGaillimh, i Sligeach, i Maigh Eo, i Liatroim, i Ros Comáin) 
Ar thaitin do laethanta saoire leat? 
Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.  
Cén dath atá ___? (ar bhratach na Gaillimhe, ar bhatach Mhaigh Eo,  
ar bhratach Shlighigh, ar bhrathach Liatroma, ar bhratach Ros Comáin) 
Tá ___. (bratach na Gaillimhe marún agus bán, bratach Mhaigh Eo dearg  
agus glas, bratach Shligigh dubh agus bán, bratach Liatroma glas agus ór,  
bratach Ros Comáin gorm agus buí) 

Duine amháin
Beirt
Triúr
Ceathrar
Cúigear
Seisear
Seachtar
Ochtar
Naonúr
Deichniúr 

3
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Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 

agus Scríbhneoireacht
Bua na Cainte 4

___ (Oisín, Niamh, Ruairí  
agus Róisín) 
is ainm ___. (dó, di, dóibh) lch. 1 
Cad is ainm ___? (duit, dó, 
di, dóibh)   
___ is ainm ___. (dó, di, dóibh,  
do na páistí, do do chara,   
do na buachaillí, do na cailíní lch. 1  
Alanna lch. 2 
Cé ___ sin? (hé, hí, hiad)
Sin ___ (é, í, iad) ___. (Liam,  
Niamh, Róisín, Oisín, na cailíní, 
na buachaillí, na múinteoirí, 
na páistí, Mamaí agus Daidí) lch. 3   

Orduithe
Léim/Léimigí
Rith/Rithigí
Caith/Caithigí
Pioc/Piocaigí
Déan/Déanaigí 
Tóg/Tógaigí lch. 4 
Rith/Rithigí go tapa.
Léim/Léimigí go hard.
Caith/Caithigí an liathróid/na liathróidí.
Beir/Beirigí ar an liathróid/na liathróidí.
Pioc/Piocaigí suas an páipéar/
na páipéir.
Déan/Déanaigí líne. lch. 5 
Mo Laethanta Saoire lch. 6  
Bratacha Chonnacht lch. 6 
An Buachaill Nua lch. 7 
Ceisteanna lch. 8 
Daoine a chomhaireamh lch. 8 
Mé Féin agus mo Chlann lch. 9   
___ is ainm ___. (dom, duit,  
dó, di, dúinn, daoibh, dóibh) lch. 10   
Óró Mo Bháidín lch. 11 
India – Scéal lch. 12   
India – Ceisteanna lch. 13   
Timpiste – Scéal lch. 14   
Timpiste – Ceisteanna lch. 15   
Briathra san Aimsir 
Láithreach agus san Aimsir 
Fháistineach lch. 16 
An Coileach lch. 17 
San Ospidéal lch. 18   
Mo Chorp lch. 19  
An Nuacht agus Tuar 
na hAimsire  lch. 20  
Fionn agus an Fathach 
Fíochmhar  lch. 21 
Scéal a scríobh – Fionn 
agus an Fathach Fíochmhar lch. 22 
Measúnú lch. 23  

Chuala na páistí cnag ar an doras.    
Tháinig buachaill nua isteach sa seomra ranga.        
Cad is ainm duit?  
Samar is ainm dom.       
Bhí mé i mo chónaí in India ach tá mé i mo chónaí in Éirinn anois. 
Thaitin India go mór liom ach is breá liom Éire freisin.   
Tá mé deich mbliana d’aois.    
Tá ceathrar i mo chlann.     
Tá deirfiúr amháin agam.     
Tá sí seacht mbliana d’aois.  
Níl aon deartháir agam. 
‘Fáilte romhat go rang a ceathair,’ arsa an múinteoir.  
‘Suigh síos in aice leis na buachaillí eile,’ arsa an múinteoir.   
Shuigh an buachaill síos in aice leis na páistí eile. 
Thosaigh na páistí ag caint agus ag comhrá. 
Thaitin an buachaill nua go mór leis na páistí.  

Tar anseo agus inis dom fút féin.   
Niamh is ainm dom. 
Tá mé deich mbliana d’aois. 
Tá mé i rang a ceathair. 
Is cailín ard mé. 
Tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath.  

Inis dom faoi do chuid gruaige.   
Tá mo chuid gruaige fada agus dubh. 
Tá mo chuid gruaige díreach. 
Níl mo chuid gruaige catach. 
Inis dom faoi do shúile. 
Tá mo shúile gorm. 
Inis dom faoi do chlann.   
Tá cúigear i mo chlann. 
Tá deartháir amháin agam agus tá deirfiúr amháin agam freisin. 
Oisín is ainm do mo dheartháir.  
Tá sé deich mbliana d’aois.  
Ciara is ainm do mo dheirfiúr. 
Tá sí trí bliana d’aois. 
Róisín is ainm do mo chara. 
Tá madra agam. 
Bran is ainm dó.  
Go hiontach ar fad! 
Maith thú, a Niamh. 

___ (Liam, Ruairí, Róisín, Niamh agus Liam, Ruairí agus Róisín, Oisín  
agus Ciara) is ainm ___. (dom/duit/dó/di/dúinn/daoibh/dóibh) 

Bhí Samar ina chónaí in India.  
Tá India san Áise 
Is tír an-mhór í. 
Is í India an seachtú tír is mó ar domhan.  
Labhraíonn daoine Hiondúis in India 
Labhraíonn a lán daoine Béarla in India freisin.       
Is é Deilí Nua príomhchathair na hIndia.  
Tá bratach na hIndia oráiste, bán agus glas. 
Tá an Taj Mahal in India.  
Itheann daoine rís agus glasraí in India. 
Ní itheann a lán daoine feoil in India. 
Tá leoin, tíogair agus eilifintí in India. 
Bhí na páistí ag imirt peile sa pháirc.     
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Feasacht Teanga

Ainmfhocail
ainm 
amárach
an báicéir
an buachaill
an búistéir 
an dochtúir
an feirmeoir
an ghrian 
an múinteoir
an nuacht 
an siopadóir
an t-altra
an t-ospidéal
an t-otharcharr
Baile Átha Cliath
Béarla 
beirt
bratach
buachaill 
buachaillí
cailín
cailíní
cara 
ceathrar 
clann
cnag 
cos
cuairt
cúigear 
Daideo
daoine 
deartháir
deichniúr
Deilí Nua 
deirfiúr
domhan
doras
duine amháin
eilifintí
Éire
feoil 
Gaillimh
glasraí
glúin
gruaig 
Hiondúis
India

Bhuail Oisín i gcoinne Liam.   
Leag Oisín Liam de thimpiste.  
Thit Liam go talamh.     
Ghortaigh sé a chos.       
Bhí a ghlúin ag cur fola.         
Chuir an múinteoir fios ar otharcharr.    
Tháinig an t-otharcharr go tapa.        
Bhí ar Liam dul go dtí an t-ospidéal.      
Scrúdaigh an dochtúir a chos.  
Thóg sé x-gha.      
Dúirt an dochtúir go raibh a chos briste. 
        
Bhuail Oisín i gcoinne Liam inné.    
Buaileann Oisín i gcoinne Liam gach lá.         
Buailfidh Oisín i gcoinne Liam amárach.        

Leag Oisín Liam inné.   
Leagann Oisín Liam gach lá.   
Leagfaidh Oisín Liam amárach.       

Thit Liam go talamh inné.      
Titeann Liam go talamh gach lá.      
Titfidh Liam go talamh amárach.     

Chuir an múinteoir fios ar otharcharr inné.     
Cuireann an múinteoir fios ar otharcharr gach lá.    
Cuirfidh an múinteoir fios ar otharcharr amárach.   

Thug Mamaí agus Daidí cuairt ar Liam san ospidéal.       
‘Cad a tharla?’ arsa Daidí.      
‘Bhris mé mo chos,’ arsa Liam.        
‘An bhfuil pian i do chos?’ arsa Mamaí.         
‘Bhí pian i mo chos,’ arsa Liam.       
Thug an t-altra instealladh dom.      
‘Níl pian i mo chos anois,’ arsa Liam.    
‘Beidh Liam san ospidéal ar feadh cúpla lá,’ arsa an t-altra.      
‘Ar fheabhas!’ 
‘Beidh laethanta saoire agam ón scoil,’ arsa Liam. 

An Nuacht 
An nuacht á léamh ag Liam. 
Liam is ainm dom. 
Tá mé i rang a ceathair. 
___ is ainm do mo chara.        
Bhí mé i Maigh Eo ar mo laethanta saoire.     
Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.        
Tá buachaill nua i mo rang.    
Samar is ainm dó. 
Bhí timpiste agam. 

inné
instealladh
lá
laethanta saoire
leoin
Liatroim
líne 
madra

Bhris mé mo chos. 
Bhí mé san ospidéal ar feadh cúpla lá.  

An Aimsir
Tuar na haimsire á léamh ag Róisín. 
Beidh an lá go hálainn. 
Beidh sé te agus tirim. 
Beidh an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir. 
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maidin
Maigh Eo
na liathróidí
na páipéir
na páistí
naonúr
ochtar 
páirc
pian
príomhchathair
rang
rís 
Ros Comáin 
scoil
seachtar 
seisear 
seomra ranga
Sligeach 
spéir        
súile
Taj Mahal
talamh
timpiste
tíogair
tír
triúr
tuar na haimsire 
x-gha

Briathra
Ceisteanna san aimsir chaite
Ar bhuail? Bhuail Níor bhuail
Ar ghortaigh? Ghortaigh Níor ghortaigh, 
srl.
Briathra san aimsir láithreach agus 
san aimsir fháistineach
Chuir Cuireann Cuirfidh
Bhuail Buaileann Buailfidh, srl.
Forainm Réamhfhoclach ‘do’
dom, duit, dó, di, dúinn, daoibh, dóibh
An Fhoirm Cheisteach
Cé hé? Cé hí? Cé hiad?
Uimhreacha
Daoine a chomhaireamh 
Duine amháin … deichniúr

Litriú
Buachaillí, cailíní, páistí, dóibh. lch. 1  
Sin é Liam. Sin í Niamh. Sin iad 
na cailíní. Sin iad na buachaillí. lch. 1  
Caith/Caithigí
Beir/Beirigí
Pioc/Piocaigí lch. 2  
Ar thaitin? 
Thaitin/Níor thaitin  lch. 2  
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cnag, cnó, cnoc, cnónna, 
cnámh, cnámharlach lch. 3 
mo chuid gruaige, catach, 
díreach  lch. 3  
dúinn, daoibh, dóibh lch. 4  
An itheann? 
Itheann Ní itheann  lch. 4 
Ar scrúdaigh? 
Scrúdaigh Níor scrúdaigh lch. 5  
Buaileann/Buailfidh
Leagann/Leagfaidh
Titeann/Titfidh
Cuireann/Cuirfidh lch. 5  
éan, béal, féar, scéal
ag léamh, ospidéal lch. 6 
Bhris sé, Bhain sé, Bhuail sé
Bhailigh sé lch. 6  

Gaeilge Neamhfhoirmiúil
Dia daoibh, a pháistí. 
Dia’s Muire duit, a mhúinteoir. 
Fáilte romhaibh ar ais ar scoil.  
Dia’s Muire daoibh. 
Dia’s Muire duit is Pádraig.       
Conas atá sibh ar maidin? 
Táimid thar barr, go raibh maith agat, agus tú féin?     
Tá mé go hiontach ar fad, buíochas le Dia. 
Cad is ainm duit/dó/di? ___ is ainm dom/dó/di. 
Cad is ainm do do chara? ___ is ainm dó/di.        
Cad is ainm do na ___? (buachaillí, cailíní, páistí)
___ is ainm dóibh.     
Cé hé/hí/hiad sin? 
Sin é/í/iad ___. (Oisín, Niamh, na cailíní) 

Léimigí go hard.        
Rithigí go tapa. 
Tógaigí na liathróidí.        
Tógaigí amach na leabhair.        
Caithigí na liathróidí.        
Beirigí ar na liathróidí.     
Piocaigí suas na páipéir.   
Déanaigí líne.     
Cá raibh tú ar do laethanta saoire?     
Ar thaitin do laethanta saoire leat?     
Cén dath atá ar d’éide scoile?    
Cén dath atá ar bhratach na scoile?    

Cluichí
Tasc Tuisceana
Suimeanna Focal
Scríobh na hAbairtí
Spraoi le Briathra
Bí ag Caint
Dathaigh
Freagair na Ceisteanna

Bí ag Scríobh
Líon na Bearnaí
Scríobh an Scéal
Cluiche Kim
Feicim le Mo Shúilín
Foclóir

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile
Ceol 
Alanna
Óró Mo Bháidín
An Coileach

Corpoideachas
Léimigí go hard.
Rithigí go tapa. 
Caithigí na liathróidí. 
Beirigí ar na liathróidí.

Drámaíocht
Fionn agus an Fathach Fíochmhar 

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta 
Contaetha Chonnacht – Tíreolaíocht
India – Tíreolaíocht
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Measúnú

Teanga ó Bhéal
Dia daoibh.
Conas atá sibh ar maidin?
Cad is ainm dó?
Cad is ainm di?
Cad is ainm dóibh?
Cé hiad sin?
Cá raibh tú ar do laethanta saoire?
Ar thaitin do laethanta saoire leat?
Cén aois thú?
Cén dath atá ar bhratach na Gaillimhe?        

Léitheoireacht
Cad is ainm duit? 
Cá bhfuil tú i do chónaí? 
Cén rang ina bhfuil tú? 
Inis dom faoi do chuid gruaige. 
Inis dom faoi do shúile.
Inis dom faoi do chlann. 
An mó deartháir atá agat? 
An mó deirfiúr atá agat? 
Cad is ainm do do chara? 
Cad is ainm do do mhadra? 
An bhfuil madra agat?      

Scríbhneoireacht
___ (Liam, Róisín, Niamh, Ruairí, Liam agus Oisín, Ruairí agus 
Róisín, Pól agus Cáit) is ainm ___. (dom, duit, dó, di, dúinn, 
daoibh, dóibh)

Ar bhuail sé? Bhuail/Níor bhuail sé
Ar thit sé? Thit/Níor thit sé
Ar leag sé? Leag/Níor leag sé
Ar chuir sé? Chuir/Níor chuir sé
Ar ghortaigh sé? Ghortaigh/Níor ghortaigh sé
Ar scrúdaigh sé? Scrúdaigh/Níor scrúdaigh sé
Ar tháinig sé? Tháinig/Níor tháinig sé

Tá India san Áise.
Is tír an-mhór í.
Is í India an seachtú tír is mó ar domhan.
Labhraíonn daoine Hiondúis in India.
Tá bratach na hIndia oráiste, bán agus glas.
Itheann daoine rís agus glasraí in India.
Ní itheann a lán daoine feoil in India.
Tá leoin, tíogair agus eilifintí in India.         
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 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.  

An Aimsir – An Fómhar
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Stór focal a úsáid
Ceist a chur
Ceist a fhreagairt
Tuairisciú 
Céimeanna comparáide na haidiachta a 
úsáid go cruinn
Contrárthachtaí a úsáid

Amhráin agus Dánta
An tIora Rua 

Drámaíocht
An Ghráinneog
An tIora Rua

Scéal
An Ghráinneog

Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 
agus Scríbhneoireacht

Bua na Cainte 4
An Féilire – Méan Fómhair lch. 24 
Dán – An tIora Rua lch. 25 
Fada agus gearr lch. 26 
An Fómhar – Scéal lch. 27 
An Fómhar – Foclóir lch. 28 
An Ghráinneog – Foclóir lch. 29 

Feasacht Teanga
Ainmfhocail
an Afraic 
an bríste
an broc
an chuach
an crann 
an craobh
an dreoilín
an fháinleog 
an fómhar
an geimhreadh 
an ghráinneog
an líne
an phéist
an pictiúr

Eiseamláirí Teanga
Cén dáta atá ann?      
___ de Mheán Fómhair. 
(An chéad lá, An dara lá, An tríú lá, An ceathrú lá, An cúigiú lá, An séú lá,  
An seachtú lá, An t-ochtú lá, An naoú lá, An deichiú lá)        

Cad a bhí ar siúl ag na páistí ___? (ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.)      
Bhí na páistí ___ ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl. (ag snámh, ag léamh,  
ag imirt peile, ag iomáint, ag siúl, ag seinm ceoil, ag iascaireacht, ag rith,  
ag sleamhnú, ag dreapadh) 

Tá ___ fada/gearr. 
(an phéist, an bríste, an líne, an rialóir, an scairf, an sciorta) 
Tá ___ (an scairf, an líne, an phéist) ___ (níos faide/níos giorra) ná ___.  
(an phéist, an ribín, an líne)      
Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar. 
Bíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar.  

Is iad an t-earrach, an samhradh, an fómhar agus an geimhreadh séasúir  
na bliana.  
Is iad Lúnasa, Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair míonna an fhómhair.     
Titeann na duilleoga de na crainn.  
Bíonn na duilleoga, donn, buí, dearg agus órga.       
Bailíonn an t-iora rua cnónna.    
Téann an sciathán leathair a chodladh don gheimhreadh. 
Téann an ghráinneog agus an t-iora rua a chodladh don gheimhreadh freisin.     
Bíonn na héin ar na sreanga.      
Téann an chuach agus an fháinleog go dtí an Afraic don gheimhreadh.   
Fanann an spideog agus an dreoilín in Éirinn don gheimhreadh.      
Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar.    
Bíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar.     

Déan cur síos ar an bpictiúr.  
An fómhar atá ann.        
Tá an sciathán leathair ar an gcrann.     
Tá an t-iora rua ar an gcraobh.   
Tá sé ag bailiú cnónna. 
Tá a eireaball an-mhór. 
Tá duilleoga donn, buí, dearg agus órga ar an gcrann cnó capaill. 
Tá damhán alla ar an gcraobh.        
Tá duilleoga ar an talamh.     
Tá cnónna ar an talamh freisin.  
Tá sionnach in aice leis an gcrann.     
Tá an phéist in aice leis na cnónna.    
Tá gráinneog faoin gcrann.    
Tá an broc in aice leis an gcrann.    
Tá an fháinleog agus an chuach ar na sreanga.  
Tá siad ag dul go dtí an Afraic.       

an rialóir
an ribín
an samhradh
an scairf
an sciathán leathair
an sciorta

3

BUA NA CAINTE 4 TRB Prelims Scéim Bhlaina.indd   23 02/09/2019   14:28



xxiv

Scéim Bhliana
an spideog 
an t-earrach
an t-iora rua 
ceol 
cnónna
crann cnó capaill
damhán alla 
dáta
Deireadh Fómhair
dreapadh
eireaball
geimhreadh
iascaireacht
iomáint
lá
léamh
Lúnasa
Meán Fómhair
míonna
na crainn
na duilleoga 
na héin
na hoícheanta
na laethanta 
na páistí 
na sreanga
séasúir
sionnach 
snámh
talamh 

Orduimhreacha
An chéad lá go dtí an deichiú lá ar an 
bhféilire

Ceimeanna Comparáide na 
hAidiachta 
Fada agus gearr

Briathra san aimsir chaite agus  
san aimsir fháistineach 
Fanann sé Fanfaidh sé
Fágann sé Fágfaidh sé
Féachann sé Féachfaidh sé

Litriú
Ar sciob? Sciob Níor sciob lch. 7 
gearr, fada
níos giorra, níos faide lch. 7  
fanann sé, fanfaidh sé
fágann sé, fágfaidh sé
féachann sé, féachfaidh sé lch. 8  
fáinleog, sciathán leathair
gráinneog, damhán alla lch. 8  
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Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge 

Cén dáta atá ann? 
___ atá ann. (an chéad lá, srl. de Lúnasa, srl.) 
Cad a bhí ar siúl agat ___?  
(ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.) 
Bhí mé ___ ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.
(ag snámh, ag léamh, srl.) 
Tarraing líne atá fada/gearr. 
Tarraing líne atá níos faide/níos giorra. 

An bhfuil ___ (an rialóir, srl.) níos faide/níos giorra  
ná ___? (an peann luaidhe, srl.) 
Fan/Fanaigí sa ___. (seomra ranga, líne) 
Fan/Fanaigí tamall.  
Cá bhfuil ___? (an leabhar, an peann, srl.) 
Tá an ___ (leabhar, peann, bioróir, srl.) ___.  
(ar an/faoin/in aice leis an mbord, ar an/faoin/in aice  
leis an  gcathaoir, ar an talamh, srl.) 

Cluichí
Tasc Tuisceana
Spraoi le Briathra
Scríobh na hAbairtí
Bí ag Caint

Scríobh an Scéal
Cluiche Kim
Freagair na Ceisteanna
Foclóir

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíocht
An Fómhar

Measúnú
Teanga ó Bhéal

Ainmnigh séasúir na bliana. 
Ainmnigh míonna an fhómhair.
Cad a thiteann de na crainn? 
Cén dath a bhíonn ar na duilleoga? 
Ainmnigh na hainmhithe a théann a chodladh don 
gheimhreadh. 
Ainmnigh na héin a théann go dtí an Afraic san fhómhar. 
Ainmnigh na héin a fhanann in Éirinn don gheimhreadh.  

Léitheoireacht
Ainmnigh séasúir na bliana.
Ainmnigh míonna an fhómhair.
Cad a thiteann de na crainn?
Cén dath a bhíonn ar na duilleoga?
Ainmnigh na hainmhithe a théann a chodladh don 
gheimhreadh.
Ainmnigh na héin a théann go dtí an Afraic san fhómhar.
Ainmnigh na héin a fhanann in Éirinn don gheimhreadh.

Scríbhneoireacht
D’fhan sé Fanann sé Fanfaidh sé
D’fhág sé Fágann sé Fágfaidh sé 
D’fhéach sé Féachann sé Féachfaidh sé        
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 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.  

An Scoil 
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Stór focal a úsáid
Ceist a chur
Ceist a fhreagairt
An forainm réamhfhoclach ‘ag’ a úsáid 
go cruinn
An aidiacht shealbhach ‘mo, do, a, a’  
a úsáid go cruinn
Tuairisciú
Dathanna a úsáid
Teachtaireacht a thabhairt
Easpa cuimhne a léiriú
Scéal a insint
Foláireamh a thabhairt
Brón a léiriú
Leithscéal a ghabháil
Ordú a thabhairt
Briathra a athrú ón modh ordaitheach 
go dtí an aimsir chaite
Briathra ón dara réimniú a athrú ón 
aimsir chaite go dtí an aimsir láithreach
Na hábhair scoile a ainmniú
Rogha a léiriú
An t-am a insint
Comhghairdeas a dhéanamh
Cur síos a dhéanamh
Aird a lorg
An guta gearr ‘o’ agus an guta fada 
‘ó’ a aithint i bhfocail
Suíomh a léiriú
Réamhfhocail a úsáid go cruinn

Amhráin agus Dánta
Mo Phóca
Ar a Slí
Na hÉin

Scéal
Clann Lir

Drámaíocht
Eachtra sa seomra ranga
Clann Lir

Eiseamláirí Teanga
Cad atá i do phóca agat? 
Tá ___ i mo phóca agam. 
Cad atá ina phóca aige?  
Tá ___ ina phóca aige.  
Cad atá ina póca aici? 
Tá ___ ina póca aici. (feadóg, luch, frog, cloigín) 
Cad atá i mo phóca agam? 
An bhfuil ___ i do phóca agat? 
Níl/Tá ___ i mo phóca agam. (ubh, subh, feadóg, milseán, luch, úll, frog,  
lámhainní, pictiúr, cnaipe, cnámh, mirlín, cloigín) 

Tá scriosán agam.  
Tá bioróir agat.  
Tá peann luaidhe aige.  
Tá rialóir aici.  
Tá leabhair againn.  
Tá cóipleabhair agaibh.  
Tá málaí scoile acu.  

A ___, déan cur síos ar do chás peann luaidhe. (Róisín, Niamh)  
Cén dath atá ar do chás peann luaidhe? 
Tá dath ___ ar mo chás peann luaidhe. (corcra, gorm, bándearg)  
Cad atá i do chás peann luaidhe? 
Tá ___ i mo chás peann luaidhe. (peann luaidhe, peann, criáin, scriosán,  
bioróir, rialóir, siosúr, marcóirí)  
Cá bhfuair tú do chás peann luaidhe?  
Fuair mé mo chás peann luaidhe ___. (san ollmhargadh, sa siopa) 
Cheannaigh ___ dom é. (mo Mhamaí, mo Dhaidí, Mamó) 
Rinne mé dearmad ar ___. 
D’fhág mé é sa bhaile. 
An bhfuil ___ ag éinne? 
Tá ___ agam.  
Tabharfaidh mé ___ duit. (mo pheann, mo scriosán, mo bhioróir) 

Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán. 
Bhí na páistí ag foghlaim dáin.  
Bhí siad ag obair go dian.  
Rinne Ruairí eitleán as páipéar.  
Chaith sé an t-eitleán.  
Thosaigh Liam ag gáire.  
Chonaic an múinteoir an t-eitleán.  
Bhí fearg ar an múinteoir.  
Bhí sí ar buile. 
Múinteoir: Cé a chaith an t-eitleán?  
Ruairí: Chaith mé an t-eitleán.  

Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 
agus Scríbhneoireacht

Bua na Cainte 4
Aidiacht shealbhach agus  
foclóir lch. 30 
Mo Phóca lch. 31 
Forainm réamhfhoclach ‘ag’ lch. 32 
Mo Chás Peann Luaidhe lch. 33 
Foclóir an tseomra ranga lch. 34 

Thug an múinteoir íde béil dó.   
Múinteoir: Ná bí ag pleidhcíocht! 
Ruairí: Tá brón orm.     
Ní dhéanfaidh mé arís é.     
Múinteoir: Fan sa seomra ranga ag am sosa. 
Críochnaigh do chuid oibre.  
Ruairí: Ceart go leor.    

‘Dúisigh,’ arsa Daidí.    
Dhúisigh Niamh go luath a maidin inné.      

3
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Ruairí ag Pleidhcíocht lch. 35 
Briathra ón gcéad agus ón  
dara réimniú lch. 36 
Briathra san aimsir chaite lch. 37 
Ar a Slí lch. 38 
Briathra ón dara réimniú  
san Aimsir láithreach lch. 39 
Na hÁbhair Scoile lch. 40 
Ar Scoil lch. 41 
Ainmnigh na hÁbhair lch. 42 
An tAm lch. 43 
Clár Ama lch. 44 
Na hÉin – Scéal lch. 45 
Dán – Na hÉin lch. 46 
An Seomra Ranga lch. 47 
An Seomra Ranga – Foclóir lch. 48 
Mo Sheomra Ranga lch. 49 
Clann Lir – Scéal lch. 50 
Clann Lir – Foclóir lch. 51 
Measúnú lch. 52 

Feasacht Teanga
Ainmfhocail
ábhar
ainm
aire
am 
an bosca
an ceacht 
an dochtúir
an doras
an fhuinneog
an múinteoir
an pictiúr
an póstaer
an t-eitleán
anuraidh
baile
balla
Béarla
bioróir
bó
bord 
bord dúlra
bosca bruscair 
brón
cara
cás peann luaidhe

‘Bailigh na cóipleabhair,’ arsa an múinteoir.  
Bhailigh Niamh na cóipleabhair inné.  

‘Tosaigh ag scríobh,’ arsa an múinteoir. 
Thosaigh Niamh ag scríobh inné. 

Críochnaigh do chuid oibre. 
Chríochnaigh Niamh a cuid oibre inné. 

‘Ná gortaigh tú féin,’ arsa an múinteoir. 
Níor ghortaigh Niamh í féin inné. 

‘Scrúdaigh a lámh,’ arsa Mamaí. 
Scrúdaigh an dochtúir a lámh inné.  

‘Triomaigh do lámha,’ arsa Mamaí. 
Thriomaigh Niamh a lámha inné. 

‘Dathaigh an pictiúr,’ arsa an múinteoir. 
Dhathaigh Niamh an pictiúr inné.    

Dhúisigh sé go luath ar maidin inné.  
Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá. 

Bhailigh sé na cóipleabhair inné. 
Bailíonn sé na cóipleabhair gach lá. 

Thosaigh sé ag scríobh inné. 
Tosaíonn sé ag scríobh gach lá. 

Chríochnaigh sé a chuid oibre inné.  
Críochnaíonn sé a chuid oibre gach lá. 

Ghortaigh sé a chos inné. 
Gortaíonn sé a chos gach lá. 

Scrúdaigh an dochtúir a chos inné. 
Scrúdaíonn an dochtúir a chos gach lá. 

Cén rang ina bhfuil tú? 
Táim i rang a ceathair. 
Cén rang ina raibh tú anuraidh? 
Bhí mé i rang a trí anuraidh. 
Cad is ainm don scoil? 
Scoil Éanna is ainm don scoil. 
Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil? 
Déanaim Matamataic, Gaeilge, Béarla, Stair, Tíreolaíocht, Eolaíocht,  
Ealaín, Corpoideachas. 

cathaoir
Ceol
clár ama
clár bán
clog 
cloigín
clós
cnaipe
cnámh
cófra

én t-ábhar is fearr leat? 
Is fearr liom Gaeilge.  
Cén t-ábhar is fearr le do dheartháir Oisín?   
Is fearr leis Ceol.  
Cén t-ábhar is fearr le do chara Róisín? 
Is fearr léi Matamaitic. 
Cén t-ábhar is fearr le do chara Ruairí? 
CIs fearr leis Corpoideachas. 
Cén t-ábhar is fearr le do chara Liam? 
Is fearr leis Corpoideachas freisin. 
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cóipleabhair
Corpoideachas
cos 
criáin
Daidí
dán
dearmad
deartháir 
dreoilín
Ealaín
eitleán 
Eolaíocht
faoileán
feadóg
fearg 
féilire
frog
Gaeilge
gliú
guta
íde béil 
inné
inniu 
lá
lá scoile
lámh
lámha
lámhainní
leabhair
leabharlann                          
léarscáil
lón
luch
maidin
mála scoile
Mamaí
Mamó                                                                    
marcóirí
Matamaitic
milseán
mirlín
na cóipleabhair
na focail 
na hábhair
na páistí
na seilfeanna
obair 
obair bhaile
ollmhargadh

Cén t-am é?  
Tá sé a ceathair a chlog.         
Tá sé ___ tar éis a ceathair. (cúig, deich, ceathrú, fiche, fiche cúig, leathuair)   
Tá sé ___ chun a cúig. (fiche cúig, fiche, ceathrú, deich, cúig)  
Tá sé a cúig a chlog.     
Cad a rinne tú ar scoil inniu? 
Seo mo chlár ama don scoil.  
Thosaigh an lá scoile ar deich chun a naoi.   
Ar dtús, cheartaigh an múinteoir an obair bhaile.     
Thosaigh an ceacht Gaeilge ar a naoi a chlog.         
Thosaigh an ceacht Matamaitice ar ceathrú chun a deich. 
Bhí sos agam ar leathuair tar éis a deich.      
Chuaigh mé amach sa chlós ag súgradh.       
Thosaigh an ceacht Béarla ar ceathrú chun a haon déag.   
Thosaigh an ceacht Eolaíochta ar leathuair tar éis a haon déag.    
Thosaigh an ceacht Ceoil ar a dó dhéag a chlog.      
Thosaigh an ceacht Ealaíne ar leathuair tar éis a dó dhéag. 
Bhí lón agam ar a haon.         
D’ith mé mo lón agus chuaigh mé amach ag súgradh arís.  
Thosaigh an ceacht Corpoideachais ar leathuair tar éis a haon.   
Thosaigh an ceacht Staire ar a dó a chlog.    
Chríochnaigh an lá scoile ar leathuair tar éis a dó.   
Bhí lá an-suimiúil agam ar scoil.    
Maith thú! 
Bhí lá an-suimiúil ar fad agat ar scoil inniu.  

Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán. 
Bhí na páistí ag obair go dian.        
D’fhéach Ruairí amach an fhuinneog.  
Chonaic sé préachán, faoileán, spideog agus dreoilín.      
Chonaic an múinteoir Ruairí ag féachaint amach an fhuinneog. 
Bhí fearg ar an múinteoir.      
A Ruairí, níl tú ag tabhairt aire.      
Cén fáth a bhfuil tú ag féachaint amach an fhuinneog?    
Tá brón orm, a mhúinteoir.    
Tá mé ag féachaint ar na héin.        
Bí ag tabhairt aire.        
Bí ag obair go dian.      
Ceart go leor.     
Thosaigh Ruairí ag obair ansin.      
Seo an bosca do na focail leis an nguta ___. (gearr o, fada ó)  
Cuir an focal ___ sa bhosca ceart. (mo, tósta, do, rialóir, bó, gorm, tóg, lón,  
sos, cófra, dom, clog, dó, cos) 
Cá bhfuil an póstaer?    
Tá an póstaer ar an mballa.    
Cad atá os comhair an chláir bháin?     
Tá bord an mhúinteora os comhair an chláir bháin. 
Cad atá ar an mbord?    
Tá siosúr agus gliú ar an mbord.     

páipéar 
peann
peann luaidhe
pictiúr
póca
préachán
printéir
rang

Cad atá os comhair an bhoird?       
Tá mála scoile os comhair an bhoird.   
Cad atá taobh thiar den bhord?       
Tá cathaoir an mhúinteora taobh thiar den bhord.    
Cad atá in aice leis an gclár bán?    
Tá leabharlann in aice leis an gclár bán.        
Cad atá sa leabharlann?        
Tá leabhair sa leabharlann.    
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rialóir
ríomhaire glúine
scoil
scriosán
seomra ranga
siopa
siosúr
sos 
spideog
Stair
subh
Tíreolaíocht
tósta
ubh
úll

Aidiacht Shealbhach
mo, do, a(f), a(b)

Forainm Réamhfhoclach ‘ag’
agam, agat, aige, aici, againn, agaibh, acu 

Briathra
Briathra ón gcéad agus ón dara 
réimniú
cuir, glan, tóg, dún, pioc, tosaigh, dúisigh, 
bailigh, gortaigh, scrúdaigh

Briathra ón dara réimniú san 
aimsir chaite
Thosaigh, Dhúisigh, Bhailigh, Ghortaigh
Scrúdaigh, Thriomaigh, Dhathaigh

Briathra ón dara réimniú san 
aimsir láithreach
Bailíonn, Críochnaíonn, Dathaíonn
Dúisíonn, Gortaíonn, Tosaíonn 
Triomaíonn, Scrúdaíonn

Cad atá ar an mballa?    
Tá léarscáil ar an mballa.       
Cad atá faoin léarscáil? 
Tá bosca bruscair faoin léarscáil.   
Cad atá os cionn an dorais?   
Tá clog os cionn an dorais. 
Cad atá os cionn na seilfeanna?      
Tá féilire os cionn na seilfeanna.    
Cad atá in aice leis an ríomhaire glúine?       
Tá printéir agus luch in aice leis an ríomhaire glúine.       
Cad atá in aice leis an bhfuinneog?      
Tá bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.      
Maith sibh, a pháistí!    
Ar fheabhas ar fad!       

Tá póstaer ar an mballa.  
Tá bord an mhúinteora os comhair an chláir bháin.      
Tá siosúr agus gliú ar an mbord.      
Tá cathaoir an mhúinteora taobh thiar den bhord.        
Tá mála scoile os comhair an bhoird.     
Tá leabharlann in aice leis an gclár bán.         
Tá leabhair sa leabharlann.    
Tá léarscáil ar an mballa.       
Tá bosca bruscair faoin léarscáil.    
Tá clog os cionn an dorais.     
Tá féilire os cionn na seilfeanna.     
Tá printéir agus luch in aice leis an ríomhaire glúine. 
Tá bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.        

Ceisteanna san aimsir chaite
Ar fhéach sé? 
D’fhéach sé Níor fhéach sé
An bhfaca sé? Chonaic sé Ní fhaca sé

An tAm
Tá sé ___ (cúig, deich, srl.) ___  
(chun, tar éis) ___. (a ceathair, srl.)

Litriú
mo phóca, do phóca
a phóca, a póca lch. 9 
againn, agaibh, acu lch. 9 
an bioróir, na bioróirí 
an rialóir, na rialóirí
an marcóir, na marcóirí
an ceoltóir, na ceoltóirí
an siopadóir, na siopadóirí lch. 10 
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Ar fhág sé? D’fhág sé Níor fhág sé
Ar fhán sé? D’fhán sé Níor fhan sé
Ar fhéach sé? 
D’fhéach sé Níor fhéach sé lch. 10 
Bailigh, dúisigh, tosaigh 
gortaigh, críochnaigh lch. 11  
Dhúisigh sí, bhailigh sí, thosaigh sí
chríochnaigh sí, ghortaigh sí 
thriomaigh sí, dhathaigh sí lch. 11  
Dúisíonn sé, bailíonn sé, tosaíonn sé
críochnaíonn sé, gortaíonn sé
scrúdaíonn sé, dathaíonn sé 
triomaíonn sé lch. 12  
Is fearr liom Gaeilge. 
Is fearr leis Ceol.
Is fearr léi Matamaitic. lch. 12  
eolaí, eolaíocht, tíreolaíocht 
ealaín, claí, moncaí lch. 13  
cófra, rialóir, tósta, clog 
gorm lch. 13  
ar, taobh thiar, os cionn, faoin 
os comhair, in aice leis lch. 14  
éan, béal, téad, céad, scéal 
cúig déag, réalta, léarscáil lch. 14  

Úsaid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge 
Cad atá i do/ina m(h)ála scoile agat/aige/aici? 
Tá ___ i mo mhála scoile agam/aige/aici.  
(leabhar, cóipleabhar, scriosán, srl.) 
Cad atá i do/ina b(h)osca lóin agat/aige/aici? 
Tá ___ i mo/ina b(h)osca lóin agam/aige/aici.
(ceapairí, banana, úll, srl.) 
An bhfuil ___ agat/aige/aici/againn/agaibh/acu? 
(peann, leabhar, lón, srl.) 
An bhfuil ___ i do chás peann luaidhe? 
Tá/Níl ___ i mo chás peann luaidhe.  
(rialóir, bioróir, oráiste, úll, marcóirí, piorra, peann) 
Cad atá i do chás peann luaidhe? 
Tá ___ i mo chás peann luaidhe. (peann, srl.) 
An bhfuil ___ ag éinne? (peann, scriosán, srl.) 
Tá ___ agam.  
Tabharfaidh mé ___ duit. (peann, srl.) 
An raibh ___ ag scríobh ar an gclár bán? 
An raibh sibh ag obair go dian? 
Cé a chaith é sin? 
Ar thosaigh ___ ag gáire? 
Cad a chonaic tú? 
An raibh fearg ort? 
An raibh tú ar buile? 
Ar thug tú íde béil dó/di? 
Ná bí ag pleidhcíocht! 
An bhfuil brón ort? 
An ndéanfaidh tú é sin arís? 
Fan sa seomra ranga ag am sosa. 
Críochnaigh do chuid oibre. 
Ar bhailigh ___ na cóipleabhair? 
Ar ghortaigh sé a chos? 
Ar thriomaigh tú do lámha? 
Ar chríochnaigh tú do chuid oibre? 

Cén rang ina bhfuil tú?  
Cén rang ina raibh tú anuraidh? 
Cad is ainm don scoil seo? 
Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil? 
Cén t-ábhar is fearr leat? 
Cén t-ábhar is fearr le do chara? 
Cén t-am é? 
An ndeachaigh tú amach sa chlós ag súgradh? 
An raibh lá an-suimiúil agat ar scoil? 
An bhfaca tú préachán, faoileán, spideog, dreoilín  
ag teacht ar scoil ar maidin? 
A ___, níl tú ag tabhairt aire.  
Bí ag tabhairt aire.  
Bí ag obair go dian.  
Cén fáth a bhfuil tú ag féachaint amach an fhuinneog? 
Cá bhfuil an leabhar? 
Cad atá os comhair an dorais? 
Cad atá ar an mbord? 
Cad atá taobh thiar den chathaoir? 
Cad atá sa mhála? 
Cad atá in aice leis an mbord? 
Cad atá faoin mbord/léarscáil? 
Cad atá os cionn an phictiúir/an dorais? 
Cá bhfuil an póstaer? 
Cá bhfuil bord an mhúinteora? 
Cad atá taobh thiar den bhord? 
Cad atá os comhair an bhoird? 
Cá bhfuil an leabharlann? 
Cá bhfuil na leabhair? 
Cad atá ar an mballa? 
Cad atá in aice leis an ríomhaire glúine/leis  
an bhfuinneog? 
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Cluichí

Cluiche Kim
Tasc Tuisceana
Foclóir
Scríobh na hAbairtí
Líon na Bearnaí
Bí ag Scríobh

Scríobh an Scéal
Spraoi le Briathra
Freagair na Ceisteanna 
Bí ag Caint
Suimeanna Focal
Feicim le Mo Shúilín

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile
Ceol 
Mo Phóca

Matamaitic
An tAm

Drámaíocht
Eachtra sa seomra ranga
An múinteoir agus Ruairí

Measúnú
Teanga ó Bhéal

Cén rang ina bhfuil tú?
Cén rang ina raibh tú anuraidh?
Cad is ainm don scoil?
Cén t-ábhar is fearr leat?
Cén t-ábhar is fearr leis?
Cén t-ábhar is fearr léi? 

Léitheoireacht
Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir? 
Cad a bhí ar siúl ag na páistí? 
An ndearna Oisín eitleán? 
An ndearna an múinteoir eitleán? 
Cé a rinne an t-eitleán? 
Ar thosaigh Niamh ag gáire? 
Cé a thosaigh ag gáire? 
An raibh Ruairí ag obair go dian? 
An raibh Niamh ag obair go dian?
Cén fáth a raibh fearg ar an múinteoir? 

Scríbhneoireacht
Tá rialóir agam. 
Tá cás peann luaidhe agat. 
Tá scriosán aige. 
Tá bioróir aici. 
Tá criáin againn.
Tá marcóirí agaibh. 
Tá málaí scoile acu. 

Dúisigh. Inné, dhúisigh sí.
Bailigh. Inné, bhailigh sí. 
Tosaigh. Inné, thosaigh sí. 
Críochnaigh. Inné, chríochnaigh sí. 
Gortaigh. Inné, ghortaigh sí. 
Scrúdaigh. Inné, scrúdaigh sí. 
Triomaigh. Inné, thriomaigh sí. 
Dathaigh. Inné, dhathaigh sí.
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 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.  

Ócáidí Speisialta – Oíche Shamhna
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Scéal a insint
Stór focal a úsáid
Cur síos a dhéanamh
Aird a lorg
Tuairisciú
Briathra a athrú ó aimsir amháin go 
haimsir eile

Amhráin agus Dánta
Faoi Sholas na Gealaí

Scéal
An Teach a Thóg Seán

Drámaíocht
Oíche Shamhna
An Teach a Thóg Seán

Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 
agus Scríbhneoireacht

Bua na Cainte 4
Faoi Sholas na Gealaí – Scéal lch. 53 
Faoi Sholas na Gealaí – Dán lch. 54 
An Chailleach Ghránna lch. 55 
Oíche Shamhna – Scéal lch. 56 
Oíche Shamhna – Scéal a 
scríobh agus briathra san 
aimsir láithreach agus san 
aimsir fháistineach lch. 57 
An Chóisir lch. 58 
Briathra san aimsir láithreach 
ón dara réimniú ag tosú  
le guta   lch. 59 
An Teach a Thóg Seán – Scéal  lch. 60 
An Teach a Thóg Seán – 
Foclóir agus scéal a scríobh lch. 61 

Feasacht Teanga
Ainmfhocal
adhmad
aire
an múinteoir
an oíche
an puimcín

Eiseamláirí Teanga
D’inis an múinteoir scéal do na páistí. 
Oíche Shamhna a bhí ann.  
Bhí an oíche dubh agus dorcha.  
Ar bhuille a dódhéag, thosaigh na creatlaigh ag damhsa faoi sholas na gealaí.  
Lúb siad agus chas siad.  
Bhí spórt agus spraoi acu.  
Bhí ulchabhán in airde ar chrann.  
Bhí sé ag faire ar na creatlaigh ag damhsa.  
Bhí cailleacha agus púcaí ag faire ar na creatlaigh freisin.  
Ar bhuille a haon, stop na creatlaigh den damhsa. 
D’imigh na cailleacha agus na púcaí leo. 
B’shin deireadh leis an rince faoi sholas na gealaí.  

A Ruairí, inis dúinn faoi do phictiúr.  
Tharraing mé cailleach ghránna.  
Tá hata ard biorach uirthi.  
Tá gúna fada corcra uirthi.  
Tá réaltaí buí ar a gúna. 
Tá riteoga glasa uirthi. 
Tá bróga dubha uirthi.  
Tá scuab dhraíochta in aice leis an gcailleach.  
Tá cat ar leac na fuinneoige.  
Tá tine chnámh ar lasadh. 
Tá slat draíochta ag an gcailleach.  
Tá sí ag déanamh draíochta.  
Chuir sí péist, luch, éan agus frog isteach sa choire.  

Oíche Shamhna a bhí ann.  
Bhí laethanta saoire ag na páistí ón scoil.  
Bhí Mamó agus Daideo ag tabhairt aire do na páistí.  
Bhí Mamaí agus Daidí ag obair.  
Rinne Mamó bairín breac.  
Mhaisigh na páistí an teach. 
Chroch Oisín cnámharlach ar an doras. 
Chuir Ciara taibhse ar an mballa.  
Ghearr Niamh súile, srón agus béal sa phuimcín.  
Las sí coinneal agus chuir sí an choinneal sa phuimcín.  
Chuir sí an puimcín lasmuigh den doras.   
Chuir sí puimcín eile ar leac na fuinneoige.  
Chuir Mamó soilse oráiste ar an bhfuinneog.  
Chuir Daideo cailleach ghránna ar an bhfuinneog.  
Las Daideo tine chnámh sa ghairdín.  
Chuir sé adhmad sa tine chnámh.  
Bhí na páistí ar bís.  
Bhí siad sona sásta.       

Bhí Oisín gléasta mar vaimpír.       
an rince
an teach
bairín breac
balla
béal
bia
bob
borróga

Bhí Niamh gléasta mar chailleach. 
Bhí Ciara gléasta mar phuimcín.    
D’ith na páistí bairín breac agus cnónna.       
D’ól siad oráiste.  
D’imir na páistí cluiche.        
Chroch Daidí úll ón tsíleáil.   
Rinne na páistí iarracht plaic a bhaint as.      
Tháinig Ruairí agus Róisín go dtí an doras.  

3
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bróga
buille
cailleach
cailleacha
cat
cluiche
cnámharlach
cnónna
coinneal
coire
crann
Daideo
Daidí
doras
éan
frog
fuinneog
gairdín
gealach
gúna
hata
laethanta saoire
leac
luch
Mamaí
Mamó
milseáin
na creatlaigh
na páistí
Oíche Shamhna
oráiste
péist
pictiúr
plaic
púcaí
puimcín
réaltaí
riteoga
scéal
scoil
scuab
síleáil
slat draíochta
soilse

Bhí siad ag lorg bob nó bia.   
Thug Oisín milseáin agus borróga dóibh.      

D’éirigh an chailleach go luath inné.    
Éiríonn an chailleach go luath gach lá. 

D’imir an chailleach cluiche leis an gcat inné.         
Imríonn an chailleach cluiche leis an gcat gach lá.   

D’inis sí scéal don chat inné. 
Insíonn sí scéal don chat gach lá.    

D’imigh siad leo ar an scuab inné.   
Imíonn siad leo ar an scuab gach lá. 

solas
spórt
spraoi
srón
súile
taibhse
tine chnámh
ulchabhán
úll 
vaimpír
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Briathra

Briathra ón gcéad réimniú san 
aimsir láithreach 
Cuireann sí, Crochann sí, Gearrann sí 
Lasann sí

Briathra ón gcéad réimniú san 
aimsir fháistineach
Cuirfidh sí, Crochfaidh sí, Gearrfaidh sí 
Lasfaidh sí

Briathra ón dara réimniú san 
aimsir láithreach 
Éiríonn sí, Imíonn sí, Imríonn sí,  
Insíonn sí

Litriú
Ar inis? D’inis Níor inis 
Ar imigh? 
D’imigh Níor imigh lch. 15 
teach, isteach, beach, sceach
coileach, cailleach lch. 15 
Crochann sí, Crocfaidh sí
Gearrann sí, Gearrfaidh sí
Lasann sí, Lasfaidh sí lch. 16 
Éiríonn sé, Imíonn sé
Imríonn sé, Insíonn sé lch. 16 

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge
An raibh spórt agus spraoi agaibh? 
Ar lúb sibh? 
Ar chas sibh? 
An raibh sibh ag faire ar an gcluiche? 
An bhfuil hata uirthi? 
An bhfuil réaltaí ar a gúna? 
An bhfuil bróga dubha uirthi? 

Cé a mhaisigh an teach? 
An raibh puimcín agat? 
Ar ghearr tú súile, srón agus béal sa phuimcín? 
An raibh cnámharlach agat? 
Cár chroch tú an cnámharlach? 
Ar las tú coinneal sa phuimcín? 

Cluichí
Cluiche Kim
Tasc Tuisceana
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Scríobh an Scéal

Foclóir 
Spraoi le Briathra
Scríobh na hAbairtí
Tarraing

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta
Oíche Shamhna

Drámaíocht
Faoi Sholas na Gealaí

Ealaín
Oíche Shamhna
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 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.  

Bia
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Tuairisciú
Taitneamh a léiriú
Ordú a thabhairt
Treonna a thuiscint agus a úsáid
Scéal a insint
Stór focal a úsáid
Duine/Daoine a mholadh
Buíochas a léiriú
Briathra ón dara réimniú a athrú 
ón aimsir chaite go dtí an aimsir 
fháistineach
Cur síos a dhéanamh
Réamhfhocail a úsáid go cruinn
Foláireamh a thabhairt
Ceist a chur
Ceist a fhreagairt
Idirdhealú a dhéanamh idir an guta 
gearr ‘a’ agus an guta fada ‘á’
Gá a léiriú
An forainm réamhfhoclach ‘ó’ a úsáid  
go cruinn
Mian a léiriú 
Comparáid a dhéanamh
Glasraí éagsúla a ainmniú
Torthaí éagsúla a ainmniú
Iarradh ar dhuine rud éigin a dhéanamh
Bianna éagsúla a ainmniú
Briathra ón dara réimniú a athrú ó 
aimsir amháin go haimsir eile
Codáin a ainmniú
Nuacht a thabhairt
Tuairisciú faoin aimsir

Amhráin agus Dánta
Seáinín
Seán Bán
Ailiú Éanaí
Bosca na mBrioscaí

Drámaíocht
Seáinín
Fionn agus a Mhac Oisín

Scéal
Fionn agus a Mhac Oisín

Eiseamláirí Teanga
Bhí Seáinín agus a chara faoin tuath inné. 
Chonaic siad úlla deasa thuas ar an gcrann i bpáirc mhór. 
‘Ba mhaith liom ceann,’ arsa Seáinín. 
‘Ba mhaith liom ceann freisin,’ arsa Úna. 
Isteach leo sa pháirc. 
Bhí bata ag Seáinín. 
Chaith sé an bata suas. 
‘Leagfaidh an bata na húlla.’ 
‘Titfidh na húlla anuas.’ 
Níor leag an bata na húlla. 
Tháinig an bata anuas ar a cheann. 
Bhuail an bata Seáinín. 
Thit Seáinín go talamh. 
Bhí pian uafásach ina cheann aige. 
‘Ó féach,’ arsa Úna. 
‘Tá an feirmeoir agus a mhadra mór fíochmhar ag teacht.’ 
‘Brostaigh ort.’ 
Chabhraigh a chara le Seáinín. 
Léim siad thar an gclaí. 
Rith siad amach as an bpáirc ar nós na gaoithe. 
Bhí Oisín ag dul suas an staighre. 
Bhí Niamh thuas staighre. 
Bhí Ciara ag teacht anuas an staighre. 

An Satharn a bhí ann. 
Dhúisigh Oisín go luath. 
D’éirigh sé ansin. 
Chuir sé a chuid éadaí air. 
Chíor sé a chuid gruaige. 
Rith sé síos an staighre. 
Déanfaidh mé an bricfeasta don chlann. 
Chuir sé uibheacha, ispíní agus slisíní bagúin isteach sa fhriochtán.    
Chabhraigh Bran leis. 
Chuir Bran an páipéar isteach sa bhosca bruscair. 
Leag sé an bord. 
Chuir sé éadach boird, gréithe agus bia ar an mbord. 
Nuair a d’éirigh an chlann, bhí an bricfeasta réidh. 
Go raibh míle maith agat. 
Tá ocras an domhain orainn. 
Maith thú! 
Bhí an chlann go léir an-sásta. 

Dhúisigh Oisín go luath inné. 
Dúiseoidh Oisín go luath amárach. 
D’éirigh sé go luath inné. 
Éireoidh sé go luath amárach. 
Thosaigh Oisín ag obair inné. 
Tosóidh Oisín ag obair amárach. 
Chabhraigh Bran le hOisín inné. 
Cabhróidh Bran le hOisín amárach. 
Chríochnaigh Oisín an leabhar inné.  
Críochnóidh Oisín an leabhar amárach. 
Bhailigh Oisín na cóipleabhair inné. 
Baileoidh Oisín na cóipleabhair amárach. 
Ghortaigh Oisín a chos inné.  
Gortóidh Oisín a chos amárach. 

3
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Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 

agus Scríbhneoireacht
Bua na Cainte 4

Na hÚlla – Scéal lch. 62 
Seáinín – Dán lch. 63 
An Bricfeasta – Scéal lch. 64 
Briathra ón dara réimniú 
san aimsir fháistineach lch. 65 
Mo Bhricfeasta – Scéal lch. 66  
An Chistin – Foclóir lch. 67 
An Dinnéar – Scéal lch. 68 
Seán Bán – Dán lch. 69 
An forainm réamhfhoclach 
‘ó’ lch. 70 
Oideas do Shailéad Torthaí 
Úra lch. 71 
Céimeanna comparáide na  
haidiachta beag agus mór lch. 72 
Glasraí lch. 73 
Ailiú Éanaí – Amhrán lch. 74  
Breithlá Liam – Scéal lch. 75  
Breithlá agus codáin lch. 76  
An Nuacht agus Tuar na  
hAimsire lch. 77  
Fionn agus a Mhac Oisín –  
Foclóir lch. 78  
Fionn agus a Mhac Oisín –  
Scéal a scríobh lch. 79 
Measúnú lch. 80  

Feasacht Teanga
Ainmfhocal
an béile   
an bord  
an bricfeasta  
an ceol  
an chlann 
an chóisir  
an craiceann  
an croí  
an cuisneoir  
an feirmeoir  
an leabhar  
an leitís  
an páipéar 
an piorra

An Satharn a bhí ann.        
D’ullmhaigh Oisín an bricfeasta dom.        
Bhí mé stiúgtha leis an ocras. 
Ar dtús, d’ith mé gránach.      
Ansin, d’ith mé ubh fhriochta, ispíní agus slisíní bagúin.  
D’ith mé tósta, im agus marmaláid freisin.  
Ar deireadh, d’ól mé sú oráiste.       
Bhí mé lán go béal.  
Thaitin an bricfeasta go mór liom.   
Tharraing na páistí pictiúr den chistin.       
Chroch siad an pictiúr ar an mballa.  
Cuirigí na focail in aice leis na pictiúir: inneall níocháin, triomadóir,  
cuntar, babhla torthaí, gréithe, doirteal, miasniteoir, cuirtíní, dallóg,  
bláthchuach, leac na fuinneoige, féilire, sorn, oigheann, friochtán. 
Maith sibh!      
A Róisín, déan cur síos ar an bpictiúr.        
Tá inneall níocháin in aice leis an triomadóir.     
Tá gránach, leite, sú oráiste agus taephota ar an gcuntar. 
Tá babhla torthaí ar an gcuntar freisin.        
Tá gréithe sa doirteal.        
Tá miasniteoir faoin doirteal.  
Tá cuirtíní agus dallóg ar an bhfuinneog.    
Tá bláthchuach ar leac na fuinneoige.         
Tá bláthanna sa bhláthchuach.         
Tá féilire agus clog ar crochadh ar an mballa.     
Tá cófra in aice leis an miasniteoir. 
Tá friochtán, sáspan agus citeal ar an sorn.         
Tá oigheann sa sorn.         
Tá feoil san oigheann.       
Tá an cuisneoir in aice leis an sorn. 
Tá reoiteoir faoin gcuisneoir.  
Tá crúiscín bainne, babhla siúcra, scian, forc agus spúnóg ar an mbord. 
Tá cathaoireacha in aice leis an mbord.      
Maith thú!         

Bhí an chlann ag ithe an dinnéir.     
D’ith siad scadán, glasraí agus sceallóga prátaí.  
Bhí Oisín stiúgtha leis an ocras.       
D’ith sé an béile go tapa.   
‘Bí cúramach.’ 
‘Ná hith na cnámha san iasc,’ arsa Mamaí.         
Go tobann, thosaigh Oisín ag béiceadh.      
‘Cad atá air?’ arsa Niamh.      
‘Tá cnámh ina scornach.’ arsa Mamaí.       
‘Tóg go bog é,’ arsa Mamaí.   
‘Beidh tú ceart go leor.’    

an Satharn  
an staighre  
babhla  
bainne  
báisteach        
balla  
banana  
bata  
béal  
bia
bláthanna

Bhuail Mamaí a dhroim.   
Thosaigh Oisín ag casacht.     
Leis sin, thóg Oisín cnámh amach as a bhéal.     
‘An bhfuil tú ceart go leor?’ arsa Mamaí.   
‘Tá mé ceart go leor, buíochas le Dia,’ arsa Oisín.  
Thug Mamaí gloine uisce d’Oisín.   
Lean an chlann ar aghaidh ag ithe.   
D’ith Oisín go mall agus go cúramach.      
Seo an ciseán do na focail leis an nguta ___. 
(gearr a, fada á)        
Cuir an focal ___ sa chiseán ceart.   
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bláthchuach  
bosca bruscair  
breithlá  
briosca   
bronntanais  
bualadh bos  
cabáiste  
cairéad  
capall  
cathaoireacha  
ceann    
ciseán  
cistin  
citeal  
claí  
clár bán  
clog  
cnámh  
cófra  
cos  
crúiscín 
cuirtíní  
cuntar  
cupán  
dallóg  
doirteal  
droim  
éadach boird  
éadaí  
féilire  
feoil  
fíonchaora  
forc  
friochtán  
fuinneog  
glasra  
glasraí  
gloine uisce  
gránach
gréithe
iasc

Cad? Fan, Fág, póca, cnámh, glasra, madra, clár bán, Seán, fada, cnag, cupán,  
capall, piorra.  

Tá sú talún uaim.      
Tá sú craobh uait.     
Tá oráiste uaidh.         
Tá fíonchaora uaithi.         
Tá piorraí uainn.       
Tá sméara gorma uaibh.    
Tá úlla uathu.  

Ba mhaith liom sailéad torthaí úra a dhéanamh.  
An gcabhróidh tú liom?    
Cabhróidh mé leat.   
Go hiontach.    
Is breá liom bheith ag cócaireacht.  
Ar dtús, faigh na comhábhair. 
Faigh úll, oráiste, fíonchaora agus banana. 
Ceart go leor.   
Faigh sú oráiste agus iógart freisin. 
Ceart go leor.   
Faigh babhla, scian agus spúnóg mhór freisin.    
Ceart go leor.   
Nigh an t-úll.   
Nífidh mé an t-úll.    
Gearr an t-úll i gceithre chuid.         
Gearrfaidh mé an t-úll i gceithre chuid.      
Bain an croí as an úll.        
Bainfidh mé an croí as an úll. 
Gearr an t-úll i bpíosaí.     
Gearrfaidh mé an t-úll i bpíosaí.      
Bain an craiceann den oráiste.   
Bainfidh mé an craiceann den oráiste.        
Gearr an t-oráiste i bpíosaí.     
Gearrfaidh mé an t-oráiste i bpíosaí.  
Nigh na fíonchaora.  
Nífidh mé na fíonchaora.  
Gearr na fíonchaora in dhá leath.     
Gearrfaidh mé na fíonchaora in dhá leath.  
Bain an craiceann den bhanana.       
Bainfidh mé an craiceann den bhanana.     

im  
inneall níocháin  
iógart  
ispíní 
leitís  
madra  
marmaláid  
meacan bán  
miasniteoir  
na cnámha  
na cóipleabhair  
na comhábhair  
na húlla 
na páistí  
ocras
oigheann
oinniún

Gearr an banana i bpíosaí.      
Gearrfaidh mé an banana i bpíosaí.  
Cuir na torthaí go léir isteach sa bhabhla.   
Cuirfidh mé na torthaí go léir isteach sa bhabhla. 
Cuir braon sú oráiste isteach sa bhabhla freisin.   
Cuirfidh mé braon sú oráiste isteach sa bhabhla freisin.  
Measc le chéile iad le spúnóg mhór.  
Meascfaidh mé le chéile iad le spúnóg mhór.      
Cuirfidh mé an sailéad torthaí úra isteach i mbabhlaí beaga.       
Cuirfidh mé an bruscar isteach sa bhosca bruscair.  
Cuirfidh mé iógart ar an sailéad torthaí.     
Tá mé stiúgtha leis an ocras.   
Go raibh maith agat. 
Tá an sailéad torthaí úra an-bhlasta.  
Tá mé stiúgtha leis an ocras freisin. 
Thaitin an sailéad torthaí go mór liom.       
Tá mé lán go béal.    
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oráiste  
páirc mhór 
pian  
pictiúr  
piobar buí  
piobar dearg   
piobar glas  
piorra  
piorraí  
píotsa  
póca  
púicín  
reoiteoir  
sailéad torthaí  
sáspan  
scadán  
sceallóga prátaí  
scian  
scléip  
scornach  
siúcra  
slisíní bagúin  
sméara gorma  
sorn  
spórt  
spúnóg  
sú craobh  
sú oráiste   
sú talún  
taephota
talamh  
teach  
tornapa  
torthaí  
tósta  
tráta  
triomadóir  
ubh fhriochta  
uibheacha 
uisce  
úll  

Briathra
Briathra ón gcéad réimniú san

Tá an t-úll dearg mór.        
Tá an t-úll glas níos mó ná an t-úll dearg.   
Tá an t-úll buí mór.  
Tá an t-úll dearg níos mó ná an t-úll buí.    
Tá an banana buí mór.       
Tá an banana glas níos mó ná an banana buí.      
Tá an t-úll mór.        
Tá an piorra níos mó ná an t-úll.      
Tá sú talún beag.      
Tá an fhíonchaor níos lú ná an sú talún.     
Tá an sú talún beag. 
Tá an sméar dubh níos lú ná an sú talún.    
Tá an t-úll beag.       
Tá an piorra níos lú ná an t-úll.        
Cad é?
Is ___ é? 
(tornapa, cairéad, cabáiste, meacan bán, oinniún, piobar buí,  
piobar glas, piobar dearg)         
Is glasra é.       
Cabhraigh liom na torthaí a chur i mbosca amháin 
agus na glasraí a chur i mbosca eile.  
An glasra é ___? (an cairéad, an tornapa, an cabáiste, an leitís, an piorra,  
an t-oinniún, an sú talún, an sú craobh) 
Is ea.     
Is glasra é.       
Ní hea.  
Ní glasra é.      
Is toradh é. 
Cuirfidh mé é ___. (sa bhosca glasraí, sa bhosca torthaí) Cuirfidh mé  
na boscaí isteach sa chófra. 
Maith sibh.      
Tá an chistin go deas glan.      
Tá sibh ar fheabhas ar fad.      
Ar mhaith libh sútha craobh?  
Ba bhreá linn.  
Suígí síos ag an mbord.     
Ligigí bhur scíth.      
Bígí ag ithe.     
Go raibh míle maith agat.  
Tá siad an-bhlasta.   

Breithlá Liam a bhí ann.    
Bhí sé deich mbliana d’aois.   

aimsir chaite
Chuir
Dhún
Leag
Rith

Briathra ón dara réimniú san 
aimsir láithreach
Bailíonn
Cabhraíonn
Críochnaíonn
Dúisíonn
Gortaíonn
Tosaíonn

Tháinig a chairde go dtí a theach.    
Thug siad bronntanais dó. 
Bhí sé an-sásta.         
Thosaigh siad ag ithe agus ag ól.     
D’ith siad píotsa agus sceallóga prátaí.       
D’ól siad sú oráiste agus uisce.        
D’imir siad cluichí.  
Thaitin an chóisir go mór leo. 
 
Dhúisigh Liam go luath ar maidin inné.     
Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá.      
Dúiseoidh sé go luath ar maidin amárach.  
Thosaigh sé ag ithe inné.   
Tosaíonn sé ag ithe gach lá.    
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Briathra ón dara réimniú san 
aimsir chaite
Chabhraigh
D’éirigh
Dhúisigh

Briathra ón dara réimniú san 
aimsir fháistineach
Baileoidh
Cabhróidh
Críochnóidh
Dúiseoidh
Gortóidh
Scrúdóidh
Tosóidh

Briathra – ceisteanna san aimsir 
chaite
Ar imir?
Ar thóg?
Ar thug?
Ar thaitin?
Ar thit?
Ar bhuail?
Cathain a bhí?
Cad a chonaic?
Cén fáth ar?
Cad a d’ith?
Cad a thug?
Cad a rinne? 
An raibh?
Cad a d’ól?

An Chopail ‘Is’
An glasra é?
Is ea.
Ní hea

Forainm réamhfhoclach ‘ó’
uaim
uait

Tosóidh sé ag ithe amárach.    
Chabhraigh sé le Mamaí inné.          
Cabhraíonn sé le Mamaí gach lá.     
Cabhróidh sé le Mamaí amárach.     
Bhailigh sé na héadaí inné.     
Bailíonn sé na héadaí gach lá. 
Baileoidh sé na héadaí amárach.      

Bhí na páistí ag an gcóisir.      
Bhí siad ina seasamh i gciorcal.       
Chuir Mamaí púicín ar Liam.  
Chuir Mamaí an ceol ar siúl.   
Chuaigh na páistí timpeall i gciorcal.          
Stop an ceol.    
Thóg páiste amháin briosca as bosca na mbrioscaí. 
Chuir Mamaí an ceol ar siúl.   
Chuaigh na páistí timpeall i gciorcal.         
Stop an ceol.    
Stop na páistí.    

Bhain Mamaí an púicín de Liam.     
Cé a thóg an briosca as bosca na mbrioscaí?       
Ar thóg tú?      
Níor thóg mé.  
Thóg mé.         
Thug na páistí bualadh bos.    
Chuaigh Samar go lár an chiorcail.  
Lean na páistí ar aghaidh ag imirt an chluiche.   
Aon cheathrú den phíotsa. 
Dhá cheathrú nó leath den phíotsa.  
Trí cheathrú den phíotsa.   
Ceithre cheathrú.     
An píotsa go léir.         

An nuacht á léamh ag Niamh.         
Dia daoibh a chairde agus fáilte romhaibh.          
Breithlá Liam a bhí ann.    
Chuaigh mé féin agus mo chairde go dtí an chóisir. 
Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam.  
Bhí mé ar bís.  
Thug mé bronntanas dó.    
Bhí sé an-sásta.         

uaidh
uaithi
uainn
uaibh
uathu

Céimeanna comparáide na 
haidiachta 
mór 
níos mó
beag
níos lú

D’ith mé píotsa agus sceallóga prátaí.        
D’ól mé sú oráiste.   
D’imir mé cluichí le mo chairde.     
Bhí spórt agus scléip agam.    
Thaitin an chóisir go mór liom.        
Anois, beidh tuar na haimsire againn á léamh ag Oisín. 

Dia daoibh agus fáilte romhaibh.     
Beidh an lá fliuch amárach.    
Beidh sé ag cur báistí.      
Leathfaidh báisteach trasna na tíre.        
Beidh sé ag cur fearthainne.    
Beidh sé ag stealladh báistí.    
Beidh na páistí fliuch báite.      
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suas, thuas, anuas lch. 17 
Tosóidh sé, Cabhróidh sé  
Dúiseoidh sé
Baileoidh sé lch. 17 
Ullmhóidh sé, Éireoidh sé
Imeoidh sé
Imreoidh sé, Inseoidh sé lch. 18 
doirteal, citeal, nead, leaba
fear, eagla lch. 18 
scadán, cnámh, práta 
ag casacht, glasra lch. 19 
uainn, uaibh, uathu lch. 19 
torthaí, úll, oráiste, piorra
sú talún, fíonchaora lch. 20 
mór, níos mó, beag, níos lú lch. 20 
glasraí, cairéad, tornapa
cabáiste, leitís, oinniún lch. 21 
Tosaíonn sé, Tosóidh sé
Cabhraíonn sé, Cabhróidh sé
Dúisíonn sé, Dúiseoidh sé
Bailíonn sé, Baileoidh sé lch. 21 
aon cheathrú, dhá cheathrú 
leath, trí cheathrú, ceithre  
cheathrú lch. 22 
báisteach, ag cur báistí
ag stealladh báistí
ag cur fearthainne lch. 22 

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge
An bhfuil tú ag dul suas go dtí an príomhoide? 
Cé atá thuas ag barr an ranga? 
Ar tháinig tú anuas an staighre ar maidin? 
Ar dhúisigh tú go luath ar maidin? 
Ar chíor tú do chuid gruaige? 
Ar rith tú síos an staighre? 
An bhfuil ocras ort? 
Ar ullmhaigh tú an bricfeasta? 
An raibh tú stiúgtha leis an ocras ar maidin? 
Cad a d’ith tú don bhricfeasta? 
Ar ith tú leite? 
Ar ith tú ubh fhriochta? 
Ar ith tú ispíní? 
Ar ól tú sú oráiste? 
Ar thaitin an bricfeasta leat? 
An bhfuil tú lán go béal? 
Cad atá in aice leis an doras? 
Cad atá ar an mbord/ar an gcathaoir? 
Cad atá sa mhála/sa chás peann luaidhe? 
Cad atá faoin mbord/faoin gcathaoir? 
Ar ith tú do lón go tapa? 
An raibh tú stiúgtha leis an ocras? 
An bhfuil tú ceart go leor? 
Cad atá uait? 
Cad atá uaidh? 
Cad atá uaithi? 

An gcabhróidh tú liom? 
An maith leat bheith ag cócaireacht? 
An bhfuil an liathróid níos mó ná an sliotar?    
An bhfuil an cás peann luaidhe níos lú ná an mála scoile? 
An bhfuil an fhíonchaor níos lú ná an t-oráiste? 
An bhfuil an t-úll níos mó ná an sú craobh? 
Cad é? 
An ___ é? (leabhar, peann luaidhe, srl.) 
An raibh breithlá agat? 
Cén aois thú? 
An raibh cóisir agat? 
Ar tháinig do chairde go dtí an chóisir? 
Cad a thug siad duit? 
An raibh tú sásta? 
Ar thosaigh siad ag ithe agus ag ól? 
Cad a d’ith siad? 
Cad a d’ól siad? 
Ar thaitin an chóisir leat? 
Ar thóg tú do lón as do mhála? 
Ar thóg tú an leabhar? 
An bhfuil leath den obair déanta agat? 
Cé a chuaigh go dtí an chóisir leat? 
Cá raibh an chóisir ar siúl? 
Ar thug tú bronntanas do do chara? 
Cad a thug tú do do chara? 
Cad a d’ith tú ag an gcóisir? 
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Cad atá uainn? 
Cad atá uaibh? 
Cad atá uathu? 
An bhfuil ___ (peann, rialóir, cabhair, srl.) ___?  
(uait, uaidh, uaithi, uaibh, uathu) 

Cad a d’ól tú? 
Ar imir tú cluichí? 
An raibh spórt agus scléip agat? 
Ar thaitin an chóisir leat? 

Cluichí
Scríobh na hAbairtí
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Tasc Tuisceana
Foclóir
Spraoi le Briathra

Suimeanna Focal
Cluiche Kim
Bí ag Scríobh
Scríobh an Scéal
Líon na Bearnaí

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile
Drámaíocht
Seáinín
Breithlá Liam

Ealaín
Bia

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte 
Sailéad Torthaí Úra

Ceol 
Ailiú Éanaí
Bosca na mBrioscaí

Matamaitic
Codáin

Measúnú
Teanga ó Bhéal

An ndeachaigh tú go cóisir? 
Chuaigh mé go cóisir. 
Cá raibh an chóisir ar siúl? 
Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam. 
Ar thug tú bronntanas do do chara? 
Thug mé bronntanas do mo chara. 
Cad a thug tú do do chara? 
Thug mé liathróid do mo chara. 
Cad a d’ith tú ag an gcóisir? 
D’ith mé sceallóga prátaí agus píotsa. 
Cad a d’ól tú? 
D’ól mé sú oráiste. 
Ar imir tú cluichí? 
D’imir mé cluichí. 
Ar thaitin an chóisir leat? 
Thaitin an chóisir go mór liom.     

Léitheoireacht
tornapa, cairéad, cabáiste, leitís, meacan bán, oinniún, piobar 
dearg, piobar buí, piobar glas.

Mo Bhricfeasta. 
An Satharn a bhí ann. 
D’ullmhaigh Oisín an bricfeasta dom. 
Bhí mé stiúgtha leis an ocras. 
Ar dtús, d’ith mé gránach. 
Ansin, d’ith mé ubh fhriochta, ispíní agus slisíní bagúin. 
D’ith mé tósta, im agus marmaláid freisin. 
Ar deireadh, d’ól mé sú oráiste. 
Bhí mé lán go béal. 
Thaitin an bricfeasta go mór liom.   

Scríbhneoireacht
Tá sú craobh uaim. 
Tá sú talún uait. 
Tá sméara dubha uaidh. 
Tá fíonchaora uainn. 
Tá sméara gorma uaibh. 
Tá úlla uathu. 
Tá piorraí uathu.

Bhuail sí Buaileann sí Buailfidh sí
Thit sí Titeann sí Titfidh sí 
Leag sí Leagann sí Leagfaidh sí 
Chuir sí Cuireann sí Cuirfidh sí       
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 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.  

An Aimsir – An Geimhreadh
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Dáta a aithint/a ainmniú
Ceist a chur
Ceist a fhreagairt
Tuairisciú
Stór focal a úsáid
Scéal a insint 
Briathra a úsáid go cruinn san aimsir 
chaite 
Aidiacht shealbhach a úsáid go cruinn
Briathra a úsáid san aimsir chaite, 
san aimsir láithreach agus san aimsir 
fháistineach
Taitneamh a léiriú
An forainm réamhfhoclach ‘ar’ a úsáid 
go cruinn

Amhráin agus Dánta
Fear Sneachta

Drámaíocht
Sneachta
An Geimhreadh
Proserpine

Scéal 
Proserpine

Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 
agus Scríbhneoireacht

Bua na Cainte 4
An Féilire – Mí na Nollag lch. 81 
Ag Súgradh sa Sneachta lch. 82 
Fear Sneachta – Dán lch. 83 
Ainmhithe agus Éin sa  
Gheimhreadh lch. 84 
Briathra ón dara réimniú  
san aimsir chaite agus san  
aimsir fháistineach lch. 85 
Ag Scátáil – Scéal lch. 86 
Proserpine – Foclóir lch. 87 
Scéal a scríobh lch. 88 

Eiseamláirí Teanga
Cén saghas aimsire a bhí ann ___ de Mhí na Nollag?
(ar an aonú lá déag, ar an dara lá déag, ar an tríú lá déag, ar an gceathrú  
lá déag, ar an gcúigiú lá déag, ar an séú lá déag, ar an seachtú lá déag,  
ar an ochtú lá déag, ar an naoú lá déag, ar an bhfichiú lá) 
Bhí sé grianmhar.    
Bhí an lá tirim. 
Bhí sé fuar agus gaofar.    
Bhí gaoth láidir ag séideadh.   
Bhí na páistí préachta leis an bhfuacht.      
Bhí stoirm ann.         
Chuala mé toirneach.        
Bhí stoirm ann.         
Chonaic mé tintreach.       
Bhí sé scamallach.   
Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. 
Bhí sé ag cur báistí.  
Bhí na páistí fliuch báite go craiceann.       
Bhí sé ag cur fearthainne. 
Bhí sé ag stealladh báistí. 
Bhí sioc ann.   
Bhí sé ag cur seaca.  
Bhí sneachta ann.     
Bhí sé ag cur sneachta.        

Nuair a dhúisigh na páistí ar maidin, bhí sé ag cur sneachta. 
Bhí brat bán sneachta ar an talamh. 
Bhí gliondar croí ar na páistí.  
Bhí siad ar bís. 
Chuaigh na páistí amach ag súgradh sa sneachta. 
Bhí sneachta i ngach áit.   
Rinne siad liathróidí sneachta.         
Bhuail siad a chéile leis na liathróidí sneachta.   
Bhí spórt agus scléip acu.  
Rinne na páistí fear sneachta.  
Chuir siad súile, srón agus béal air. 
Chuir Oisín píopa ina bhéal.   
Chuir Ciara cnaipí air feisin.   
Chuir Niamh hata ar a cheann agus scairf ar a mhuineál.         
Bhí an fear sneachta go hálainn ar fad.       
Thaitin an spórt sa sneachta go mór leis na páistí. 

Chuir mé hata ar mo cheann.  
Chuir tú hata ar do cheann.     
Chuir sé hata ar a cheann. 

Ainmfhocail
aimsir
amárach
an Afraic
an bhóín Dé
an chuach
an fháinleog
an frog
an ghráinneog

Chuir sí hata ar a ceann.    
       
Tá trí mhí sa gheimhreadh, Mí na Samhna, Mí na Nollag agus Eanáir.  
Éiríonn sé dorcha go luath sa tráthnóna.     
Bíonn na laethanta níos giorra sa gheimhreadh.  
Bíonn na hoícheanta níos faide sa gheimhreadh. 
Geimhríonn an ghráinneog agus an sciathán leathair.  
Fanann siad ina gcodladh i rith an gheimhridh.    
Codlaíonn an phéist, an frog agus an bhóín Dé i rith an gheimhridh.     
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an múinteoir
an phéist
an sciathán leathair
an t-iora rua
báisteach
béal
brat
ceann
cluiche
cnaipí
cnónna
codladh
Eanáir
earrach
fear sneachta
fearthainn
gaoth 
geimhreadh
gliondar croí
craiceann
hata
inné
lá
liathróidí sneachta
maidin
mí
Mí na Nollag
Mí na Samhna
muineál     
na héin
na hoícheanta
na laethanta
na páistí
píopa
rinc scátála
scairf
scamaill

Codlaíonn an t-iora rua i rith an gheimhridh freisin ach dúisíonn sé  
go minic chun cnónna a ithe.   
Imíonn an chuach agus an fháinleog ar imirce go dtí an Afraic  
don gheimheadh.    
Tagann siad ar ais san earrach.        

D’éirigh na páistí go luath inné.       
Éiríonn na páistí go luath gach lá.    
Éireoidh na páistí go luath amárach.  

D’imigh na héin go dtí an Afraic inné.       
Imíonn na héin go dtí an Afraic gach lá.     
Imeoidh na héin go dtí an Afraic amárach.  

D’imir na páistí cluiche inné.  
Imríonn na páistí cluiche gach lá.    
Imreoidh na páistí cluiche amárach.  

D’inis an múinteoir scéal do na páistí inné.         
Insíonn an múinteoir scéal do na páistí gach lá.   
Inseoidh an múinteoir scéal do na páistí amárach.        

An geimhreadh a bhí ann. 
Chuaigh na páistí ag scátáil go dtí an rinc scátála. 
Bhí siad ar bís. 
Bhí gliondar croí orthu.     
Thaitin an scátáil go mór leo.  
Bhí Oisín ar fheabhas ar fad ag scátaíl.       
Bhí Oisín ag cabhrú le Ciara.  
Go tobann, thit Oisín.        
Leag sé Niamh.        
Níor thit Ciara.         
Bhí na páistí sna trithí ag gáire.       
Bhí gliondar croí ___. (orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu)   

scéal        
scléip
sioc 
sneachta
spéir
spórt
srón
stoirm
súile
talamh
tintreach
toirneach
tráthnóna
trithí   

Briathra ag tosú le guta ón dara 
réimniú san aimsir láithreach agus 
san aimsir fháistineach
Éiríonn sé Éireoidh sé
Imíonn sé Imeoidh sé
Imríonn sé Imreoidh sé
Insíonn sé Inseoidh sé
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Forainm Réamhfhoclach ‘ar’

orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu

Litriú
sioc, ag cur seaca, ag cur  
sneachta, fear sneachta lch. 23 
mo cheann, do cheann 
a cheann, a ceann lch. 23 
Éiríonn sé Éireoidh sé
Imíonn sé Imeoidh sé
Imríonn sé Imreoidh sé
Insíonn sé Inseoidh sé lch. 24 
orainn, oraibh, orthu lch. 24   

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge
An raibh sé gaofar inné?     
An raibh sé tirim inné?      
An raibh sé fuar agus gaofar aréir?   
An raibh gaoth láidir ag séideadh aréir?      
An raibh tú préachta leis an bhfuacht?        
An raibh stoirm ann inné? 
Ar chuala tú toirneach aréir?   
Ar chuala tú tintreach aréir?    
An raibh sé scamallach inné?  
An raibh sé ag cur báistí inné?         
An raibh tú fliuch báite go craiceann?         
An raibh sé ag cur fearthainne ar maidin?   
An raibh sé ag stealladh báistí ar maidin?   
An raibh sioc ann ar maidin?   
An raibh sé ag cur seaca aréir?         
An raibh sneachta ann ar maidin?    
An raibh sé ag cur sneachta aréir?    

An raibh brat bán sneachta ar an talamh?    
An ndearna tú liathróid sneachta?    
An ndearna tú fear sneachta? 
Ar chuir tú súile air? 
Ar chuir tú srón air? 
Ar chuir tú cnaipí air?       
Ar chuir tú píopa ina bhéal?    
Ar chuir tú hata ar a cheann?   
Ar chuir tú scairf ar a mhuineál?      
Ar thaitin an spórt leat sa sneachta? 
An éiríonn na páistí go luath gach maidin? 
An gcodlaíonn na páistí go déanach gach Satharn? 
An imíonn na páistí amach sa chlós gach lá ag am sosa?     
An mbíonn na páistí ar scoil ar an Satharn?         
An dtagann na páistí ar scoil ar an Domhnach?   
An bhfuil gliondar croí ___? (ort, air, uirthi, oraibh, orthu) 

Cluichí
Tasc Tuisceana
Aimsigh an Abairt Cheart
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Scríobh na hAbairtí

Scríobh an Scéal 
Bí ag Scríobh
Aimsigh an Focal Ceart
Spraoi le Briathra
Líon na Bearnaí

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta
An Aimsir
An Geimhreadh

Ealaín
Fear Sneachta
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 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.  

Ócáidí Speisialta – An Nollaig
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Ceist a chur
Ceist a fhreagairt
Cur síos a dhéanamh
Stór focal a úsáid
Duine/Daoine a mholadh
Tuairisciú
Scéal a insint
Beannú do dhuine
Freagairt do bheannú
Taitneamh a léiriú 
Réamhfhocail a úsáid go cruinn 
Nuacht a thabhairt

Amhráin agus Dánta
Coinneal na Nollag
Céad Míle Fáilte Romhat, a Íosa
Oíche Chiúin

Drámaíocht
Daidí agus Mamaí na Nollag
Jimín agus an Gandal

Scéal
Jimín agus an Gandal

Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 
agus Scríbhneoireacht

Bua na Cainte 4
Foclóir na Nollag lch. 89 
Coinneal na Nollag – Dán lch. 90 
Nollaig Shona lch. 91 
Céad Míle Fáilte Romhat, 
a Íosa – Amhrán lch. 92 
Dinnéar na Nollag lch. 93 
Oíche Nollag – Scéal lch. 94 
An Chéad Oíche Nollag – 
Scéal lch. 95 
Oíche Chiúin – Amhrán lch. 96 
An Nuacht agus Tuar na 
hAimsire lch. 97 
Jimín agus an Gandal lch. 98 

Eiseamláirí Teanga
Cad a tharraing tú ar an gcrann Nollag? 
Tharraing mé soilse ildaite, maisiúcháin, réaltaí, 
cloigíní agus coinnle ar an gcrann Nollag. 
Cad a chuir tú ar bharr an chrainn?  
Chuir mé aingeal ar bharr an chrainn. 
Cad a chuir tú faoin gcrann?   
Chuir mé bronntanais faoin gcrann. 
Cad a chuir tú in aice leis an gcrann? 
Chuir mé Daidí na Nollag in aice leis an gcrann Nollag. 
Cad a chuir tú ar leac na fuinneoige? 
Chuir mé coinneal na Nollag ar leac na fuinneoige.  
Cad a chuir tú ar an mbord beag in aice leis an gcrann Nollag? 
Chuir mé teach arán sinséir agus fear sinséir ar an mbord beag in aice leis 
an gcrann Nollag.     
Tá an pictiúr go hálainn.   
Sárobair!         

Tharraing mé tinteán sa seomra suí um Nollaig.  
Cad atá sa tinteán?    
Tá tine ar lasadh sa tinteán.      
Cad atá sa tine? 
Tá adhmad agus gual sa tine.   
Cá bhfuil na cártaí Nollag?      
Tá na cártaí Nollag ar an matal os cionn na tine.   
Cá bhfuil na stocaí Nollag?      
Tá na stocaí Nollag ar an matal os cionn na tine freisin.  
Cá bhfuil an scáthán?        
Tá an scáthán os cionn na tine.        
Cá bhfuil an cuileann?      
Tá an cuileann ar an scáthán os cionn na tine.      
Cá bhfuil an carr sleamhnáin?         
Tá an carr sleamhnáin ar an mbord in aice na tine. 
Cá bhfuil na réinfhianna?  
Tá na réinfhianna ar an mbord in aice na tine freisin.   
Cá bhfuil fleasc na Nollag?     
Tá fleasc na Nollag ar an doras.       
Cad atá os comhair na tine?    
Tá mata os comhair na tine.    
Tá Bran ina chodladh sámh os comhair na tine freisin. 
Tá an pictiúr ar fheabhas ar fad.      
Maith thú!       

Lá Nollag a bhí ann. 

Feasacht Teanga
Ainmfhocail
adhmad
aingeal
aingil
aire 
áit
an  teach
an aimsir
an crann

Bhí dinnéar na Nollag réidh.   
Tháinig cuairteoirí.  
Tháinig Mamó agus Daideo.   
Nollaig shona daoibh.       
Go mbé hé daoibh.   
Thug siad teach arán sinséir do na páistí.    
Tá an teach arán sinséir go hálainn. 
Bhí gliondar croí ar na páistí. 
Cad a íosfaidh tú?    
Íosfaidh mé turcaí rósta, prátaí, bachlóga Bruiséile agus cairéid.    
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an domhan 
an leanbh Íosa 
an pictiúr 
an scáthán
an seomra suí
an sliabh
an tír 
asal
bachlóga Bruiséile
béal
beirt
Beithil
bliain
bord
brat bán sneachta
bréagáin
bríste
bronntanais
buataisí
cáca Nollag
cairde
cairéid
cána candaí
carr sleamhnáin
cártaí Nollag
clann 
cloigíní
cluichí
coinnle
cóta 
crann Nollag
crios
cuairteoirí
cuileann
Daideo
Daidí na Nollag
Dia
dinnéar na Nollag
díon
doras
duine
fáilte
fear sinséir
féasóg

Cad a íosfaidh tú?    
Íosfaidh mé turcaí rósta, liamhás, prátaí, agus cairéid.  
Íosfaidh mé putóg Nollag freisin.    
Tharraing gach duine pléascóg Nollag.      
Bhí spórt agus scléip acu. 
Thaitin dinnéar na Nollag go mór le gach duine.  
D’ith mé mo dhóthain.      
Tá mé lán go béal.    
Is breá liom dinnéar na Nollag.        
Is breá le Bran dinnéar na Nollag freisin.   
Is breá liom an teach arán sinséir.    
Tá simléar beag ar an díon.     
Tá sneachta ar an díon.     
Tá milseáin ar an díon freisin.         
Tá fleasc na Nollag os cionn an dorais.      
Tá cána candaí in aice leis an doras.  
Tá crann Nollag in aice leis an teach.         
Tá bheirt fhear sinséir os comhair an tí.     
Tá an teach arán sinséir go hálainn ar fad. 
D’ith na páistí fear sinséir an duine.  
Tá sé an-bhlasta.      

Seo iad Mamaí na Nollag agus Daidí na Nollag. 
Cónaíonn siad sa mhol thuaidh.       
Caitheann Daidí na Nollag cóta, hata agus bríste dearg.   
Caitheann sé crios dubh.   
Caitheann sé buataisí dubha freisin.  
Bíonn féasóg bhán air.      
Caitheann Mamaí na Nollag hata agus gúna fada dearg.   
Caitheann sí crios dubh freisin.       
Scríobhann páistí litreacha chuig Daidí na Nollag. Déanann Daidí na Nollag 
agus Mamaí na Nollag a lán bréagán do na páistí i rith na bliana.     
Cabhraíonn na sióga leo.   
Gach bliain ar an gceathrú lá fichead de Mhí na Nollag, téann 
Daidí na Nollag isteach sa charr sleamhnáin.     
Fágann Daidí na Nollag agus na réinfhianna slán ag Mamaí na Nollag.    
Téann Daidí na Nollag timpeall an domhain agus tugann sé bronntanais 
do na páistí go léir.  
Nollaig shona agus oíche mhaith.    

An chéad oíche Nollag a bhí ann.   
Bhí sé ag cur sneachta go trom.       
Bhí brat bán sneachta ar an talamh. 
Bhí Muire agus Iósaf ag dul go Beithil ar asal.   

fleasc na Nollag
fuacht
gliondar croí
gual
gúna
hata
Iósaf 
lá
Lá Nollag
laethanta saoire na Nollag
leac na fuinneoige
liamhás
litreacha

Nuair a shroich siad Beithil, bhí slua mór ann.    
Bhí gach teach ósta lán.    
Ní raibh aon áit do Mhuire ná d’Iósaf.       
Bhí siad an-tuirseach agus bhí siad préachta leis an bhfuacht.         
Chonaic Muire agus Iósaf stábla.     
Bhí ainmhithe istigh sa stábla.         
Chuaigh siad isteach sa stábla.         
Chuir na hainmhithe céad míle fáilte roimh Mhuire agus Íosaf.       
Rugadh an leanbh Íosa i lár na hoíche.       
An oíche sin, bhí na haoirí ag tabhairt aire do na caoirigh ar an sliabh.         
Go tobann, chonaic na haoirí aingil sa spéir.       
Bhí siad ag canadh go binn.    
Rugadh an leanbh Íosa i stábla i mBeithil anocht. 
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maisiúcháin
Mamaí na Nollag
Mamó
mata
matal
Mí na Nollag
milseáin
miorr
mol thuaidh
Muire
na caoirigh 
na hainmhithe
na haoirí
na páistí
na réinfhianna
na sióga
Nollaig
Nollaig bhán
Nollaig shona
oíche
oíche mhaith
ór
pléascóg Nollag
pléascóga
prátaí
putóg Nollag
réalta
réaltaí
rí
sárobair
scannán
scléip
seomra suí
simléar
slua
sneachta
soilse ildaite
spéir
spórt
stábla
stocaí Nollag
talamh
teach arán sinséir 
teach ósta 
tine
tinteán
túis

Chuaigh na haoirí go dtí an stábla.  
Thug siad bronntanais don leanbh Íosa.     
Thug siad uain dó.    
An oíche sin, chonaic na trí rí réalta gheal sa spéir.  
Lean siad an réalta.  
Stop an réalta os cionn an stábla.     
Chuaigh na trí rí isteach sa stábla.   
Thug siad ór, miorr agus túis don leanbh Íosa.    
Bhí an leanbh Íosa sona sásta.         

Dia daoibh agus fáilte romhaibh.     
Thaitin an Nollaig go mór liom.      
Fuair mé cártaí Nollag ó mo chairde.         
Thug Ruairí, Róisín, Samar agus Liam cártaí dom. 
Chabhraigh mé le Mamaí an teach a mhaisiú.     
Mhaisigh mé an seomra suí.   
Fuair mé bronntanais ó Dhaidí na Nollag.  
Bhí mé an-sásta.       
Tháinig cuairteoirí go dtí mo theach. 
Tháinig Mamó agus Daideo go dtí mo theach.    
Bhí dinnéar na Nollag an-bhlasta.   
D’ith mé turcaí rósta, liamhás, prátaí, cairéid agus bachlóga Bruiséile.  
Tharraing mé pléascóga.   
D’ith mé putóg Nollag agus cáca Nollag fresin.  
D’ith mé mo dhóthain.      
Bhí mé lán go béal.  
D’fhéach mé ar scannán ar an teilifís.        
Bhí an scannán ar fheabhas ar fad.  
D’imir mé cluichí le mo chlann.      
Bhí spórt agus scléip agam i rith laethanta saoire na Nollag. 
Anois an aimsir á léamh ag Ruairí.  
Bhí brat bán sneachta ar an talamh lá Nollag.     
Bhí Nollaig bhán againn.  
Bhí spórt agus scléip ag na páistí sa sneachta.    
Bhí sneachta i ngach áit.     
Bhí an tír go hálainn ar fad.    

turcaí rósta
uain

Briathra
Briathra san aimsir láithreach
Caitheann Daidí na Nollag bríste dearg. 
srl.
Scríobhann na páistí litreacha chuig 
Daidí na Nollag. srl.
Téann Daidí na Nollag timpeall an 
domhain. srl.
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Ceisteanna san aimsir láithreach
Cá bhfuil na coinnle? srl.
Cad atá ar an matal? srl.

Briathra san aimsir chaite
Bhí sé ag cur sneachta.
Chonaic Muire agus Iósaf stábla.
Chuaigh siad isteach sa stábla. srl.

Ceisteanna san aimsir chaite
Ar thaitin an Nollaig leat?
An bhfuair tú cártaí Nollag?
Ar fhéach tú ar an teilifís?
Ar imir tú cluichí?

Briathar saor san aimsir chaite
Rugadh Íosa i stábla i lár na hoíche.

Briathra san aimsir fháistineach
Íosfaidh mé ___. (turcaí rósta, liamhás, 
bachlóga Bruiséile, cairéid, putóg, prátaí 
rósta, cáca Nollaig. srl.) 
Lasfaidh mé coinneall Nollag.
Cuirfidh mé í san fhuinneog. 

Modh Ordaitheach uatha den 
bhriathar
Taraing
Dathaigh
Cuir

Litriú
fear amháin, beirt fhear, triúr 
fear, ceathrar fear, cúigear 
fear lch. 25 
seisear fear, seachtar fear
ochtar fear, naonúr fear
deichniúr fear lch. 25 
D’ith mé mo dhóthain.
D’ith tú do dhóthain.
D’ith sé a dhóthain.
D’ith sí a dóthain. lch. 26 
Cónaíonn siad Cónóidh siad
Cabhraíonn sí Cabhróidh sí lch. 26 
Bhí sí tuirseach.
préachta leis an bhfuacht
i lár na hoíche lch. 27 
Nollaig shona duit
Go mba hé duit. lch. 27 
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Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Cad a tharraing tú sa phictiúr? 
Cad a chuir tú i do mhála? 
Cad a chuir tú ar an mbord/gcathaoir?        
Cad a chuir tú faoin mbord/gcathaoir?        
Cad a chuir tú in aice leis an mbord/gcathaoir/doras? 
Cá bhfuil ___? (an leabhar, an scriosán, an bioróir,  
an peann luaidhe, an peann, an cóipleabhar, srl.)       
An íosfaidh tú ___? (ceapaire, úll, banana, oráiste, piorra)   
An bhfuil tú lán go béal?   
An gcaitheann tú cóta, hata?    
An scríobhann tú litir chuig Daidí na Nollag?      

An bhfágann tú slán le do thuismitheoirí gach maidin? 
An ndeachaigh tú amach go dtí an clós ag am lóin/sosa? 
An raibh tú préachta leis an bhfuacht amuigh 
sa chlós?  
Ar thug tú bronntanas do do chara nuair a bhí a 
b(h)reithlá ann?         
Ar thaitin an Nollaig leat? 
An bhfuair tú cártaí Nollag ó do chairde?   
An bhfuair tú brontannais ó Dhaidí na Nollag?   
Cad a d’ith tú do dhinnéar na Nollag?        
An raibh spórt agus scléip agat i rith laethanta 
saoire na Nollag?      

Cluichí
Tasc Tuisceana
Bí ag Caint
Bí ag Scríobh
Tarraing
Scríobh na hAbairtí

Scríobh an Scéal
Spraoi le Briathra
Foclóir
Freagair na Ceisteanna
Aimsigh an Focal Ceart

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile
Ealaín 
An Crann Nollag
Teach Arán Sinséir

Credeamh
Oíche Chiúin

Ceol 
Céad Míle Fáilte Romhat, a Íosa
Oíche Chiúin
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 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.  

An Aimsir
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Stór focal a úsáid
Tuairisciú
Ceist a chur
Ceist a fhreagairt
Cur síos a dhéanamh
Aird a lorg
Ordú a thabhairt

Amhráin agus Dánta
Éire
Chuala mé an Ghaoth

Drámaíocht
Oíche Ghaofar

Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 
agus Scríbhneoireacht

Bua na Cainte 4
Cén sórt aimsire a 
bheidh ann? lch. 99 
Éire – Dán lch. 100 
Tuar na hhAimsire lch. 101 
An Teocht lch. 102 
Oíche Ghaofar – Scéal lch. 103 
Chuala mé an Ghaoth 
– Dán lch. 104 

Eiseamláirí Teanga
Cén sórt aimsire a bheidh ann ___? (ar an aonú lá is fiche d’Eanáir, ar an dara lá is 
fiche d’Eanáir, ar an tríú lá is fiche d’Eanáir, ar an gceathrú lá is fiche d’Eanáir, ar an 
gcúigiú lá is fiche d’Eanáir, ar an séú lá is fiche d’Eanáir, ar an seachtú lá  
is fiche d’Eanáir, ar an ochtú lá is fiche d’Eanáir, ar an naoú lá is fiche d’Eanáir,  
ar an tríochadú lá d’Eanáir) 
Beidh sé ag cur sneachta.   
Beidh gaoth láidir ag séideadh.   
Beidh an lá gaofar.       
Beidh gach duine préachta leis an bhfuacht.   
Beidh stoirm ann.         
Beidh an lá stoirmiúil.  
Beidh toirneach ann.    
Beidh stoirm ann.         
Beidh an lá stoirmiúil.  
Beidh tintreach ann.     
Beidh sé scamallach.    
Beidh scamaill mhóra dhubha sa spéir.  
Beidh sé ag stealladh báistí.        
Beidh gach duine fliuch báite go craiceann.   
Beidh tuar ceatha sa spéir. 
Beidh ceo ann.    
Beidh an lá ceomhar.   
Beidh sé ag cur fearthainne. 
Leathfaidh báisteach trasna na tíre. 
Beidh sioc ann.    
Beidh sé ag cur seaca.  

Beidh sé grianmhar sa tuaisceart amárach.     
Beidh sé ceomhar sa deisceart amárach.         

Feasacht Teanga
Ainmfhocail
amárach
an ghaoth
an teocht
báisteach
céim
Celsius
ceo
codladh   
craiceann
deisceart
duine
eagla
Eanáir
fearthainn
uacht
gadaí
iarthar
lá 
leaba
na páistí 
oíche
oirthear

Beidh sé scamallach san iarthar amárach.         
Beidh sé gaofar san oirthear amárach.   

Tá sé aon chéim amháin Celsius.  
Tá sé dhá chéim Celsius.    
Tá sé trí chéim Celsius.      
Tá sé ceithre chéim Celsius.       
Tá sé cúig chéim Celsius.   
Tá sé sé chéim Celsius.      
Tá sé seacht gcéim Celsius.        
Tá sé ocht gcéim Celsius.   
Tá sé naoi gcéim Celsius.   
Tá sé deich gcéim Celsius. 
Beidh an teocht idir cúig chéim agus seacht gcéim Celsius sa tuaisceart 
amárach.     
Beidh an teocht idir dhá chéim agus naoi gcéim Celsius sa deisceart 
amárach.      
Beidh an teocht idir trí chéim agus deich gcéim Celsius san iarthar amárach. 
Beidh an teocht idir ceithre chéim agus ocht gcéim Celsius san oirthear 
amárach.      
 
Oíche ghaofar a bhí ann.    
Bhí na páistí ina gcodladh sámh.  
Dhúisigh Ciara i lár na hoíche.   

3
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scamaill mhóra dhubha 
sioc
sneachta
spéir
staighre
stoirm
tintreach
tír
toirneach
torann
tuaisceart
tuar ceatha

Briathra
Ceisteanna san aimsir fháistineach
Cén teocht a bheidh ___ amárach?  
(sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar, 
san oirthear)

Briathra san aimsir chaite
Oíche ghaofar a bhí ann. Bhí na páistí 
ina gcodladh sámh. Dhúisigh Ciara i  
lár na hoíche. Chuala sí torann.
D’éirigh sí go tapa. Bhí eagla uirthi.
Ghlaoigh sí ar Niamh.

Orduithe san uimhir uatha
Téigh isteach sa leaba agus téigh a 
chodladh.

Litriú
ceomhar, grianmhar
scamallach, gaofar lch. 28 
tuaisceart, deisceart, iarthar
oirthear lch. 28 
aon chéim dhá chéim
trí chéim, ceithre chéim
cúig chéim, sé chéim lch. 29 
seacht gcéim, ocht gcéim
naoi gcéim, deich gcéim lch. 29 

Chuala sí torann. 
D’éirigh sí go tapa.       
Bhí eagla uirthi.   
Ghlaoigh sí ar Niamh.  
A Niamh, chuala mé torann thíos staighre.        
Tá gadaí thíos staighre.      
Níl gadaí thíos staighre.     
Sin í an ghaoth.   
Tá gaoth láidir ag séideadh.        
Ná bí buartha.      
Beidh tú ceart go leor.  
Téigh isteach sa leaba agus téigh a chodladh. 
Oíche mhaith agus codladh sámh.         
Oíche mhaith.      

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge
Tá sé ag cur sneachta.      
Tá an lá gaofar.       
Tá mé préachta leis an bhfuacht.    
Beidh stoirm ann inniu.   
Beidh toirneach ann inniu.    
Beidh tintreach ann inniu. 
Beidh sé ag stealladh báistí inniu. 
Beidh scamaill mhóra dhubha sa spéir inniu.    
Beidh ceo ann inniu.        
Beidh sé ag cur fearthainne inniu.  
Leathfaidh báisteach trasna na tíre inniu.  
Beidh sioc ann inniu.       
Beidh sé ag cur seaca inniu.  

Beidh sé grianmhar inniu. 
Beidh sé ceomhar inniu.  
Beidh sé scamallach inniu. 
Beidh sé gaofar inniu. 
An bhfuil cónaí ort sa tuaisceart? 
An bhfuil cónaí ort sa deisceart? 
An bhfuil cónaí ort san oirthear? 
An bhfuil cónaí ort san iarthar? 
Cén teocht atá ann inniu? 
Tá sé aon chéim amháin Celsius inniu. 
Tá sé dhá chéim Celsius. srl. 
Ná bí buartha. 
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Cluichí

Tasc Tuisceana 
Freagair na Ceisteanna 
Bí ag Caint 

Bí ag Scríobh 
Scríobh an Scéal 

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta 
An Aimsir

BUA NA CAINTE 4 TRB Prelims Scéim Bhlaina.indd   52 02/09/2019   14:21



liii

Scéim Bhliana
 Cuir tic sa bhosca cuí mar chabhair don chuntas míosúil.  

Caitheamh Aimsire
Feidhmeanna Teanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

Ceist a chur
Ceist a fhreagairt
Tuairisciú
Taitneamh a léiriú
Forainm réamhfhoclach ‘le’ a úsáid go 
cruinn
Stór focal a úsáid
Ábaltacht/Easpa ábaltachta a léiriú
Teachtaireacht a thabhairt
Roghú a léiriú
Scéal a insint
Briathra san aimsir chaite a úsáid go 
cruinn
Briathra san aimsir láithreach a úsáid go 
cruinn
Scéal a insint
Orduithe a thabhairt
Stádas a fhógairt
Duine a mholadh
Dathanna a ainmniú
Briathra sa chéad réimniú a athrú ón 
aimsir chaite go dtí an aimsir láithreach
Nuacht a thabhairt
Tuar na hAimsire a thabhairt
An guta gearr e agus an guta fada é a 
aithint i bhfocail

Amhráin agus Dánta
Seáinín Bocht
Is Mise Fear an Cheoil
Ag Iascaireacht

Drámaíocht
An Linn Snámha
Seáinín Bocht
Oisín i dTír na nÓg

Eiseamláirí Teanga
An bhfuil caitheamh aimsire agat?    
Tá a lán caitheamh aimsire agam.     
Cén caitheamh aimsire atá agat?       
Is maith liom bheith ___. (ag snámh, ag tumadh, ag sleamhnú, 
ag marcaíocht, ag dornálaíocht) 
Is maith liom bheith ag tumadh.        
Is maith leat bheith ag snámh. 
Is maith leis bheith ag sleamhnú.      
Is maith léi bheith ag dornálaíocht.   
Is maith linn bheith ag marcaíocht.   
Is maith libh bheith ag luascadh.      
Is maith leo bheith ag canadh. 

An féidir leat ___ a imirt?      
Is/Ní féidir liom ___ a imirt. (peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí, 
galf, cártaí) 
An féidir libh ___ a imirt?      
Is/Ní féidir linn ___ a imirt.   

Cén caitheamh aimsire is fearr ___? (leat, leis, léi, leo, leis na buachaillí, 
leis na cailíní)   
Is fearr ___ (liom, leis, léi, leo) bheith ___. (ag imirt peile, ag imirt cispheile, 
ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag imirt sacair, ag imirt gailf, 
ag imirt rugbaí)        

Bhí na páistí ag an linn snámha.        
Bhí Liam ar an sleamhnán mór.        
Shleamhnaigh sé isteach san uisce.   
Bhí Oisín, Ruairí agus Róisín ag snámh san uisce.      
Bhí siad ag súgradh le liathróid mhór freisin. 
Bhí garda tarrthála ag faire ar na páistí.     
Bhí feadóg aige.      
Thum Niamh isteach san uisce.         
Thum Bran isteach san uisce freisin. 
Steall sé uisce ar gach duine.  
Thóg sé an liathróid.      
Bhí spórt agus scléip ag na páistí san uisce. 
Bhain siad taitneamh as bheith ag snámh sa linn snámha.  
Bhain mé taitneamh as bheith sa linn snámha. 

Scéal
Oisín i dTír na nÓg

Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht 
agus Scríbhneoireacht

Bua na Cainte 4
Forainm réamhfhoclach ‘le’ lch. 105 
Is Féidir Liom lch. 106 
Seáinín Bocht – Amhrán lch. 107 
Forainm réamhfhoclach ‘le’ lch. 108 
An Linn Snámha – Scéal lch. 109 
Uirlisí Ceoil lch. 110 
Is Mise Fear an Cheoil 
– Amhrán lch. 111 
An Cheolchoirm – Scéal lch. 112 

Bhain tú taitneamh as bheith sa linn snámha.  
Bhain sé taitneamh as bheith sa linn snámha.     
Bhain sí taitneamh as bheith sa linn snámha.  
Bhaineamar taitneamh as bheith sa linn snámha.   
Bhain sibh taitneamh as bheith sa linn snámha.   
Bhain siad taitneamh as bheith sa linn snámha.    

Cén caitheamh aimsire atá agat? 
Is breá liom bheith ag éisteacht le ceol.     
Is breá liom bheith ag seinm ceoil.    
Seinnimid le chéile i mbanna ceoil.  
Cad a sheinneann tú?     
Seinnim ___. (an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an veidhlín,
an giotár leictreach) 
An seinneann tú ceol?   

3
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Uirlisí Ceoil  lch. 113 
An Deireadh Seachtaine lch. 114 
Ag Iascaireacht lch. 115 
Ag Iascaireacht – Amhrán lch. 116 
Imir Cluiche lch. 117 
Bratacha Chontaetha na 
Mumhan lch. 118 
An Nuacht agus Tuar 
na hAimsire lch. 119 
Oisín i dTír na nÓg 
– Foclóir lch. 120 
Oisín i dTír na nÓg 
– Scéal a scríobh lch. 121 
Measúnú lch. 122 

Feasacht Teanga
Ainmfhocail
abhaile
abhainn
iascaireacht
amhráin
an aimsir
an áit 
an Aoine
an bainseó
an bodhrán
an bosca 
an buaiteoir 
an chruit
an cluiche
an deireadh seachtaine
an Domhnach
an druma
an fheadóg stáin
an fhidil
an focal 
an giotár leictreach
an pianó
an Satharn
an sleamhnán
an teocht 
an veidhlín
báisteach
banna ceoil
banríon
bliain
bruach
caitheamh aimsire
canadh
cártaí

Seinnim ___.   
Go hiontach ar fad.  
Is breá liom an giotár leictreach.       
Seinnim ceol gach lá.    
Seinneann tú ceol gach lá.      
Seinneann sé ceol gach lá.      
Seinneann sí ceol gach lá.      
Seinnimid ceol gach lá. 
Seinneann sibh ceol gach lá.  
Seinneann siad ceol gach lá.   

Gach bliain, bíonn ceolchoirm mhór ar siúl sa halla.      
Seinnimid ceol.        
Canaimid amhráin le chéile.   
Déanaimid dráma.   
Bíonn slua mór ag an gceolchoirm.   
Bíonn an áit dubh le daoine.   
Bíonn spórt agus scléip againn.         
Bainimid an-taitneamh as an gceolchoirm.  
Canaim amhrán gach lá.         
Canann tú amhrán gach lá.     
Canann sé amhrán gach lá.     
Canann sí amhrán gach lá.     
Canaimid amhrán gach lá.      
Canann sibh amhrán gach lá.  
Canann siad ceol gach lá.       

An seinneann ___ (Oisín, Ruairí, Róisín, Samar, tú) ___? (an druma, 
an fheadóg stáin, an bodhrán, an bainseó, an fhidil, an giotár leictreach, 
an pianó, an veidhlín, an chruit) 
Seinneann/Ní sheinneann ___ (Oisín, srl.) ___. (an druma, an fheadóg 
stáin, srl.)            
Ar aghaidh linn.           

Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?  
Bhí mé ___ ar an Aoine.        
Bhí mé ___ ar an Satharn.      
Bhí mé ___ ar an Domhnach. (ag marcaíocht, ag dornálaíocht, 
ag rothaíocht, ag imirt sacair, ag imirt peile, ag imirt cispheile, 
ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag snámh)  
   
Chuaigh Ruairí ag iascaireacht.         
Bhí Daideo agus Róisín in éineacht leis.    
Bhí siad ina suí ar bhruach na habhann.     
Bhí líon ag Róisín.   
Bhí slat iascaireachta agus ciseán ag Daideo. 
Bhí slat iascaireachta ag Ruairí freisin.      
Cheap sé go bhfuair sé iasc.   
Bhí sé ar bís.   
Ní bhfuair mé iasc.  

céim
Celsius
ceol
ceolchoirm 
ciseán
cispheil
cluiche rugbaí
cuireata
Daideo
daoine

Ní bhfuair mé ach seanbhróg.  

Gearr na cártaí.        
Roinn na cártaí.       
Tá péire agam.         
Tá péire eile agam.  
An bhfuil ___ agat? (rí, banríon, fear na gcrúb, cuireata, a deich)     
Tá/Níl ___ agam. (rí, banríon, fear na gcrúb, cuireata, a deich)     
Seo duit. 
Faigh cárta ón bpaca.     

BUA NA CAINTE 4 TRB Prelims Scéim Bhlaina.indd   54 02/09/2019   14:21



lv

Scéim Bhliana
deireadh seachtaine
deisceart
dornálaíocht
dráma
éan
eitpheil
feadóg
fear
fear na gcrúb
galf
garda tarrthála 
guta
halla
iarthar
iasc 
imirt 
leadóg
liathróid
linn snámha
líon
luascadh
marcaíocht
na buachaillí
na cailíní
na cártaí
na páistí
oirthear
oráiste
ospidéal
paca
peil
péire
réalta
rí
rince
rothaíocht
rugbaí

Caithfidh mé cárta eile a fháil. 
Tá dhá rí agam.        
Mo sheans anois!     
Níl aon chárta fágtha agam.    
Is mise an buaiteoir.      
Maith thú!       

Chuir mé         
Chuir tú  
Chuir sé 
Chuir sí 
Chuireamar     
Chuir sibh       
Chuir siad       

Cuirim    
Cuireann tú     
Cuireann sé     
Cuireann sí      
Cuirimid         
Cuireann sibh  
Cuireann siad  

Bhain mé        
Bhain tú 
Bhain sé 
Bhain sí  
Bhaineamar     
Bhain sibh       
Bhain siad       

Bainim   
Baineann tú     
Baineann sé    
Baineann sí     
Bainimid         
Baineann sibh 

sacar
scléip
seanbhróg         
seans
slat iascaireachta
sleamhnú
slua
snámh
spórt 
taitneamh
téad
tine
tuaisceart
tumadh
uisce

An Forainm réamhfhoclach ‘le’
liom, leat, leis, léi, linn, libh, leo

Baineann siad 

Bhí deireadh seachtaine iontach agam.      
Bhí mé ag imirt leadóige ar an Aoine.       
Bhuaigh mé an cluiche. 
Bhí mé ag snámh ar an Satharn.        
Thum mé isteach san uisce.    
Bhí spórt agus scléip agam.    
Bhí mé ag cluiche rugbaí ar an Domhnach. 
Bhí an áit dubh le daoine.       
Bhain mé an-taitneamh as an gcluiche.      
Anois an aimsir á léamh ag Ruairí.   

Beidh sé grianmhar sa tuaisceart.       
Beidh an teocht idir ocht gcéim agus deich gcéim Celsius.         
Beidh sé ag cur báistí sa deisceart.    
Beidh an teocht idir sé chéim agus ocht gcéim Celsius.  
Beidh sé gaofar san iarthar.    
Beidh an teocht idir seacht gcéim agus naoi gcéim Celsius.         
Beidh sé scamallach san oirthear.        
Beidh an teocht idir aon chéim déag agus trí chéim déag Celsius. 
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Scéim Bhliana
Ceisteanna leis an bhforainm 
réamhfhoclach ‘le’
An féidir leat ___? 
Is féidir liom ___.
Ní féidir liom ___.

Briathra
Aimsir chaite de bhriathra ón 
gcéad réimniú 
Chuir mé, Chuir tú, Chuir sé, Chuir sí
Chuireamar Chuir sibh, Chuir siad   
Bhris mé, Bhris tú, Bhris sé, Bhris sí 
Bhriseamar, Bhris sibh, Bhris siad

Aimsir láithreach de bhriathra ón 
gcéad réimniú 
Bainim Glanaim
Baineann tú Glanann tú
Baineann sé Glanann sé
Baineann sí Glanann sí
Bainimid Glanaimid
Baineann sibh Glanann sibh
Baineann siad Glanann siad

Cuirim Tógaim
Cuireann tú Tógann tú
Cuireann sé Tógann sé
Cuireann sí Tógann sí
Cuirimid Tógaimid
Cuireann sibh Tógann sibh
Cuireann siad Tógann siad

Ceisteann san aimsir láithreach
An seinneann ___? Seinneann ___. 
Ní sheinneann ___.

Seo an bosca do na focail leis an nguta ___. (gearr e, fada é)        
Cuir an focal ___ sa bhosca ceart. (le, léim, ag féachaint, éan, féar, tine, 
uisce, téad, ospidéal, abhaile, eile, réalta, rince, oráiste) 
Go hiontach ar fad.  

Ceisteanna agus freagaí san aimsir 
chaite le briathra neamhrialta 
An ndeachaigh? Chuaigh Ní dheachaigh 
An raibh? Bhí Ní raibh
An bhfuair? Fuair Ní bhfuair

Ceisteanna agus freagaí san aimsir 
láithreach den bhriathar ‘Tá’ 
An bhfuil? Tá/Níl

Litriú
linn, libh, leo lch. 30 
peil, cispheil, eitpheil, leadóg
galf, rugbaí lch. 30 
ag imirt peile, ag imirt 
cispheile, ag imirt eitpheile lch. 31 
Bhain mé, Bhain tú, Bhain sé
Bhain sí, Bhaineamar
Bhain sibh, Bhain siad lch. 31 
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Scéim Bhliana
Seinnim, Seinneann tú
Seinneann sé, Seinneann sí
Seinnimid, Seinneann sibh
Seinneann siad lch. 32 
Canaim, Canann tú
Canann sé, Canann sí
Canaimid, Canann sibh
Canann siad lch. 32 
An seinneann? Seinneann 
Ní sheinneann lch. 33 
an druma, an chruit
an veidhlín, an pianó 
an fheadóg stáin, an bodhrán lch. 33 
An ndeachaigh? 
Chuaigh Ní dheachaigh 
An raibh? Bhí Ní raibh
An bhfuair? Fuair Ní bhfuair lch. 34 
ag rothaíocht, ag marcaíocht
ag dornálaíocht lch. 34 
Chuir mé, Chuir tú
Chuir sé, Chuir sí
Chuireamar, Chuir sibh
Chuir siad, Cuirim, Cuireann tú
Cuireann sé, Cuireann sí  
Cuirimid, Cuireann sibh
Cuireann siad lch. 35     
tine, rince, uisce, oráiste
éan, téad, réalta, ospidéal lch. 35 

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge
An maith leat bheith ___? (ag léamh, ag scríobh, 
ag tarraingt, ag imirt, ag canadh) 
Tá pian i ___. (mo lámh, mo shúil, mo chluas) 
An fearr leat bheith ___? (ag imirt peile, ag imirt  
cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige,  
ag imirt sacair, ag imirt gailf, ag imirt rugbaí)     
Ar bhain tú taitneamh as bheith ___? (ag scríobh,  
ag léamh, ag rith, ag canadh, ag imirt peile)         
An seinneann tú ___? (an druma, an fheadóg stáin, 
an bodhrán, an veidhlín, an giotár leictreach)  
An gcanann ___ amhrán? (tú, sé, sí sibh, siad) 
An seinneann tú ___? (an druma, an fheadóg stáin, an 
bodhrán, an veidhlín, an giotár leictreach)  
Ar aghaidh linn.   
Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?       

An ndeachaigh tú ag iascaireacht? 
Cé a bhí in éineacht leat?    
An raibh tú ar bís?         
An bhfuil ___ agat? (leabhar, peann, bioróir, scriosán)      
Is mise an buaiteoir.      
Maith thú.    
Cén dath atá ar ___? (do chóta, do léine, do bhríste, 
do gheansaí, do sciorta, do bhróga)    
Cén dath atá ar d’éide scoile?      
Cén dath atá ar do chuid gruaige?  
An raibh deireadh seachtaine deas agat?         
Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?       
Bhí mé ___. (ag an bpictiúrlann, ag imirt peile, 
ag snámh)    

Cluichí
Cluiche Kim
Líon na Bearnaí
Foclóir
Bí ag Scríobh
Scríobh na hAbairtí
Tasc Tuisceana
Aimsigh an Focal Ceart

Bí ag Caint
Freagair na Ceisteanna
Scríobh an Scéal
Spraoi le Briathra
Suimeanna Focal
Dathaigh
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Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga/Comhtháthú le hÁbhair Eile

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta  
Seáinín Bocht
Contaetha na Mumhan

Ceol
Is Mise Fear an Cheoil
Ag Iascaireacht

Drámaíocht
An Linn Snámha
Seáinín Bocht
An Cheolchoirm
Oisín i dTír na nÓg
Ag Iascaireacht

Measúnú
Teanga ó Bhéal

Cén caitheamh aimsire is fearr leat?
An féidir leat leadóg a imirt?
Cén caitheamh aimsire is fearr leis?
Cén caitheamh aimsire is fearr léi?
Cén caitheamh aimsire is fearr leis na páistí? 
An seinneann tú ceol?
An seinneann Niamh an bodhrán?
An seinneann Niamh an trumpa?
An ndeachaigh Niamh ag iascaireacht?
An bhfuair Niamh iasc?

Léitheoireacht
Chuaigh Ruairí ag iascaireacht. 
Bhí Daideo agus Róisín in éineacht leis. 
Bhí siad ina suí ar bhruach na habhann. 
Bhí líon ag Róisín. 
Bhí ciseán ag Daideo. 
Bhí slat iascaireachta ag Ruairí. 
‘Fuair mé iasc,’ arsa Ruairí. 
‘Ní bhfuair mé ach seanbhróg.’ arsa Ruairí.

Scríbhneoireacht
An raibh? Bhí. Ní raibh. 
An bhfuair? Fuair. Ní bhfuair. 
An ndeachaigh? Chuaigh. Ní dheachaigh.
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Plean Bliana
Plean Bliana

Meán Fómhair
Mé Féin
An Aimsir – An Fómhar

Deireadh Fómhair
An Scoil
Ócáidí Speisialta – Oíche Shamhna

Mí na Samhna
An Scoil
Bia

Mí na Nollag
An Aimsir – An Geimhreadh 
Ócáidí Speisialta – An Nollaig

Eanáir 
An Aimsir 
Caitheamh Aimsire

Feabhra 
Caitheamh Aimsire 
An Aimsir – An tEarrach

Márta
Éadaí 
Ócáidí Speisialta – Lá ’le Pádraig

Aibreán Sa Bhaile
Ócáidí Speisialta – An Cháisc

Bealtaine An Teilifís

Meitheamh
Siopadóireacht 
An Aimsir – An Samhradh
Dul Siar
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1

Mé Féin
Mé Féin – AonadTeagaisc agus Foghlama 1

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 1–6)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 1–2)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Dia daoibh, a pháistí. Dia’s Muire duit, a mhúinteoir.
Fáilte romhaibh ar ais ar scoil.
Dia’s Muire daoibh. Dia’s Muire duit is Pádraig.
Conas atá sibh ar maidin? Táimid thar barr, go raibh maith
agat, agus tú féin?
Cad is ainm duit? Pól is ainm dom.
Cad is ainm dó? Ruairí is ainm dó.
Cad is ainm di? Róisín is ainm di.
Cad is ainm do do chara eile? Liam is ainm dó.
Cad is ainm do do chara eile? Cáit is ainm di.
Cad is ainm do na ___? (buachaillí, cailíní, páistí)
___ is ainm dóibh. (Colm agus Eoin, Niamh agus Róisín,
Seán agus Úna)
Ar mhaith leat peil a imirt linn?
Ba bhreá liom.
Is breá liom mo scoil nua. 3

Litriú: buachaillí, cailíní, páistí, dóibh. 3

Cé hé sin? Sin é ___. (Daideo, an siopadóir, an búistéir, an
báicéir)
Cé hí sin? Sin í ___. (an dochtúir, an feirmeoir)
Cé hiad sin? Sin iad ___. (Liam agus Ciara, Ruairí agus
Róisín, Ruairí agus Liam)
Maith sibh!
Tá sibh ar fheabhas ar fad. 3

Litriú: Sin é Liam. Sin í Niamh. Sin iad na cailíní.
Sin iad na buachaillí. 3
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Mé Féin
Léimigí. Rithigí. Stopaigí.
Caithigí na liathróidí.
Beirigí ar na liathróidí.
Piocaigí suas na páipéir.
Déanaigí líne. 3

Litriú: Caith/Caithigí. Beir/Beirigí. Pioc/Piocaigí.
Déan/Déanaigí. 3

Cá raibh tú ar do laethanta saoire?
Bhí mé ___.
(i nGaillimh, i Sligeach, i Maigh Eo, i Liatroim, i Ros Comáin)
Ar thaitin do laethanta saoire leat?
Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.

Cén dath atá ar bhratach na Gaillimhe?
Tá bratach na Gaillimhe marún agus bán.
Cén dath atá ar bhratach Mhaigh Eo?
Tá bratach Mhaigh Eo dearg agus glas.
Cén dath atá ar bhratach Shligigh?
Tá bratach Shligigh dubh agus bán.
Cén dath atá ar bhratach Liatroma?
Tá bratach Liatroma glas agus órga.
Cén dath atá ar bhratach Ros Comáin?
Tá bratach Ros Comáin gorm agus buí. 3

Litriú: Ar thaitin do laethanta saoire leat?
Thaitin/Níor thaitin mo laethanta saoire liom. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta
Amhrán – Alanna
Rap – Contaetha Chonnacht

Fionn agus an Fathach Fíochmhar

Drámaíocht Cluichí
Dráma bunaithe ar an scéal: An Fathach
Fíochmhar
Dráma bunaithe ar an amhrán: Alanna

Tasc Tuisceana Suimeanna Focal
Scríobh na hAbairtí Spraoi le Briathra
Bí ag Caint Dathaigh

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Ceol
Alanna

Corpoideachas
Léimigí go hard. Rithigí go tapa. Caithigí na liathróidí.
Beirigí ar na liathróidí.

Oideachas Sóisialta Comhshaoil agus Eolaíochta –Tíreolaíocht
Contaetha Chonnacht

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp001-032).indd 2 26/08/2019 14:30



3

Mé Féin
Aonad 1 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● An forainm réamhfhoclach do a
úsáid go cruinn

● Beannú do dhaoine
● Freagairt do bheannú
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Buíochas a léiriú

Dia daoibh, a pháistí.
Dia’s Muire duit, a mhúinteoir.
Fáilte romhaibh ar ais ar scoil.
Dia’s Muire daoibh.
Dia’s Muire duit is Pádraig.
Conas atá sibh ar maidin?
Táimid thar barr, go raibh maith agat, agus tú féin?
Tá mé go hiontach ar fad, buíochas le Dia.
Cad is ainm duit? Pól is ainm dom.
Cad is ainm dó? Ruairí is ainm dó.
Cad is ainm di? Róisín is ainm di.

Amhrán – Alanna

Tháinig mé ó Bhaile Átha Cliath
Le mo bhainseó ar mo ghlúin.
Chuaigh mé go Corcaigh,
Mar is ann a bhí mo rún.

Bhí stoirm ann is bhí goimh sa ghaoth
Nuair a bhí mé ar mo shlí.
Nuair a chonaic mé mo rún geal,
Bhí áthas ar mo chroí.

Ó Alanna, is tusa mo rún.
Tháinig mé ó Bhaile Átha Cliath,
Le mo bhainseó ar mo ghlúin. (x2)

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Alanna. Canann an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair an t-amhrán. Ceistítear na páistí faoin
amhrán.
Múintear an comhrá. Beanaíonn an múinteoir do na páistí: ‘Dia daoibh.’ Spreagtar na páistí freagairt don bheannú: ‘Dia’s Muire
duit, a mhúinteoir.’ ‘Dia’s Muire daoibh.’ ‘Dia’s Muire duit is Pádraig.’
Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Conas atá sibh?’ Freagraíonn na páistí: ‘Táimid thar barr, go raibh maith agat, agus tú féin?’
Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Cad is ainm duit?’ Freagraíonn an páiste: ‘___ is ainm dom.’
Tagann buachaill/cailín/buachaillí/cailíní amach os comhair an ranga agus ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad is ainm ___?’
(dó, di, dóibh) ‘Cad is ainm do do chara?’ Feagraíonn na páistí: ‘___ is ainm dó/di.’ ‘Cad is ainm do ___ seo?’ (na buachaillí,
na cailíní, na páistí) Feagraíonn na páistí: ‘___ agus ___ is ainm dóibh.’ Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘An maith leat an
scoil?’ Feagraíonn an páiste: ‘Is breá liom mo scoil nua.’

TascTuisceana: ___ agus ___ is ainm do na ___. (buachaillí, cailíní, páistí) ___ agus ___ is ainm dóibh. (Liam, Oisín, Niamh,
Róisín, Ruairí, Ciara, Eoin)

Scríobh na hAbairtí: Cad is ainm ___? (dó, di, dóibh) ___ (Ruairí, Oisín, Niamh, Róisín, Niamh agus Róisín, Liam agus Oisín,
Róisín agus Ruairí, Ciara agus Niamh) is ainm ___. (dó, di, dóibh)

Bí ag Caint: Cad is ainm ___? (duit, dó, di, dóibh) ___ (Róisín, Ruairí, Liam, Niamh, Niamh agus Oisín, Ruairí agus Oisín,
Niamh agus Ciara, Liam agus Oisín) is ainm ___. (dom, dó di, dóibh)

Litriú: buachaillí, cailíní, páistí, dóibh.

Tréimhse Chumarsáide
Obair Ghrúpa: Roinntear na páistí i ngrúpaí de thriúr. Ceistíonn páiste A na páistí eile: ‘Conas atá sibh ar maidin?’
Freagraíonn na páistí: ‘Táimid thar barr, go raibh maith agat, agus tú féin?’ Freagraíonn páiste A: ‘Tá mé go hiontach ar fad,
buíochas le Dia.’
Taispeánann an múinteoir carachtair éagsúla do na páistí agus ceistítear iad: ‘Cad is ainm ___?’ (dó, di, dóibh) Freagraíonn na
páistí: ‘___ (Liam, Ciara, Niamh agus Oisín) is ainm ___.’ (dó, di, dóibh)

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 1. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad is ainm ___?’ (dó, di, dóibh) Freagraíonn páiste B:
‘___ is ainm ___.’ (dó, di, dóibh) Malartaíonn na páistí róil.
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4

Mé Féin
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 1. Léann na páistí na habairtí. Ceistítear na páistí:
‘Cad is ainm ___?’ (dó, di, dóibh) Freagraíonn na páistí: ‘___ is ainm ___.’ (dó, di, dóibh) Scríobhann na páistí freagraí na
gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 2. Canann na páistí an t-amhrán. Scríobhann na páistí an t-amhrán.Tarraingíonn siad pictiúr chun an
t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Beannaíonn an múinteoir do na páistí ag amanna éagsúla: ‘Dia daoibh, a pháistí.’
‘Conas atá sibh ar maidin?’ Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Cad is ainm duit?’ ‘Cad is ainm do do chara?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Ceol. Is féidir an t-amhrán seo a
mhúineadh i gceacht Ceoil.

1

Aonad 1 Ceacht 1MéFéin

Róisín is ainm di. Ruairí is ainm dó. Oisín is ainm dó.

Liam is ainm do mo chara. Bran is ainm do mo chara. Niamh is ainm do mo chara.

Niamh agus Róisín is
ainm dóibh.

Liam agus Ruairí is
ainm dóibh.

Ciara agus Oisín is
ainm dóibh.

1 Cad is ainm dó?
2 Cad is ainm di?___ is ainm ___.

___ is ainm ___.3 Cad is ainm do na buachaillí? 4 Cad is ainm do na buachaillí?
___ agus ___ is ainm dóibh. ___ agus ___ is ainm ___.5 Cad is ainm do na cailíní? 6 Cad is ainm do na cailíní?___ agus ___ is ainm ___. ___ agus ___ is ainm ___.7 Cad is ainm do na páistí? 8 Cad is ainm do na páistí?___ agus ___ is ainm ___. ___ agus ___ is ainm ___.9 Cad is ainm duit?

10 Cad is ainm do do chara?________________.
___ is ainm ___ mo chara.

Bí ag Léamh

Obair Bheirte

2

Aonad 1 Ceacht 1

Alanna
Tháinig mé ó Bhaile Átha Cliath
Le mo bhainseó ar mo ghlúin.
Chuaigh mé go Corcaigh
Mar is ann a bhí mo rún.

Bhí stoirm ann is bhí goimh sa ghaothNuair a bhí mé ar mo shlí.
Nuair a chonaic mé mo ghrá gealBhí áthas ar mo chroí.

Ó Alanna, is tusa mo rún.
Tháinig mé ó Bhaile Átha Cliath
Le mo bhainseó ar mo ghlúin.

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán i do chóipleabhar.Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann na forainmneacha réamhfhoclacha dó/di/dóibh a úsáid mar is cuí in abairtí?
An bhfuil an páiste in ann beannú do dhaoine? ‘Dia daoibh, a pháistí.’ ‘Dia’s Muire daoibh.’
An bhfuil an páiste in ann freagairt do bheannú? ‘Dia’s Muire duit, a mhúinteoir.’ ‘Dia’s Muire duit is
Pádraig.’
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad is ainm duit/dó/di/dóibh?’ ‘___ is ainm dom/
dó/di/dóibh?’
An bhfuil an páiste in ann buíochas a léiriú? ‘Tá mé go hiontach ar fad, buíochas le Dia.’
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Mé Féin
Aonad 1 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Duine/Daoine a chur in aithne
● Daoine a mholadh

Cé hé sin?
Sin é ___. (Daideo, an siopadóir, an búistéir, an báicéir)
Cé hí sin? Sin í ___. (an dochtúir, an feirmeoir)
Cé hiad sin? Sin iad ___. (Liam agus Ciara, Ruairí agus Róisín, Ruairí agus Liam)
Maith sibh!
Tá sibh ar fheabhas ar fad.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistítear na páistí: ‘Cé hé sin?’ Freagraíonn na páistí: ‘Sin é ___.’ (Daideo, an siopadóir, an báicéir, an
búistéir) ‘Cé hí sin?’ Freagraíonn na páistí: ‘Sin í ___.’ (an dochtúir, an feirmeoir) ‘Cé hiad sin?’ ‘Sin iad ___.’ (Liam agus Ciara,
Ruairí agus Róisín, Ruairí agus Liam)
Iarrann an múinteoir ar bhuachaill teacht amach os comhair an ranga. Ceistíonn an múinteoir na páistí eile: ‘Cé hé sin?’
Freagraíonn na páistí: ‘Sin é ___.’ (ainm an bhuachalla)
Iarrann an múinteoir ar chailín teacht amach os comhair an ranga. Ceistíonn an múinteoir na páistí eile: ‘Cé hí sin?’
Freagraíonn na páistí: ‘Sin í ___.’ (ainm an chailín)
Iarrann an múinteoir ar ghrúpa páistí teacht amach os comhair an ranga mar shiopadóirí, mar dhochtúirí, srl. Ceistíonn an
múinteoir na páistí eile: ‘Cé hiad sin?’ Freagraíonn na páistí: ‘Sin iad ___.’ (na siopadóirí, na múinteoirí, na feirmeoirí,
na dochtúirí, srl.)

TascTuisceana: Cé hé sin? Sin é ___. (an feirmeoir, an báicéir) Cé hí sin? Sin í ___. (an siopadóir, an dochtúir) Cé hiad sin?
Sin iad ___. (na cailíní, na buachaillí, na páistí, na múinteoirí, na dochtúirí, na feirmeoirí)

Scríobh na hAbairtí: Cé hé sin? Sin é ___. (Oisín, an dochtúir, an báicéir) Cé hí sin? Sin í ___. (Niamh, an dochtúir) Cé hiad
sin? Sin iad ___. (na páistí, na cailíní, na buachaillí, na múinteoirí, na dochtúirí)

Bí ag Caint: Cé hé sin? Sin é ___. (Oisín, Ruairí) Cé hí sin? Sin í ___. (Róisín, Niamh) Cé hiad sin? Sin iad ___. (Oisín agus
Niamh, Ruairí agus Róisín, Niamh agus Ciara, Liam agus Ruairí, Oisín agus Liam, Oisín agus Róisín)

Litriú: Sin é Liam. Sin í Niamh. Sin iad na cailíní. Sin iad na buachaillí.

Tréimhse Chumarsáide
Ceistíonn an múinteoir páistí aonair: ‘Cé hé sin?’ Freagraíonn an páiste:‘Sin é ___.’ (ainm
an bhuachalla) ‘Cé hí sin?’ Freagraíonn an páiste: ‘Sin í ___.’ (ainm an chailín) ‘Cé hiad sin?’
Freagraíonn an páiste: ‘Sin iad ___.’ (na buachaillí, na páistí, na múinteoirí, na dochtúirí,
na feirmeoirí) Iarrann an múinteoir ar bheirt pháistí teacht amach os comhair an ranga.
Tugtar cártaí dóibh. (Liam, Oisín, Niamh, Róisín, na múinteoirí, na dochtúirí, na feirmeoirí)
Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cé hé sin?’ Freagraíonn páiste B: ‘Sin é ___.’ ‘Cé hí sin?’
Freagraíonn an páiste: ‘Sin í ___.’

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 3. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cé hé sin?’
Freagraíonn páiste B: ‘Sin é ___.’ (Oisín, Ruairí) ‘Cé hí sin?’ ‘Sin í ___.’ (Niamh, Róisín)
‘Cé hiad sin?’ ‘Sin iad ___.’ (na siopadóirí, na múinteoirí, na feirmeoirí) Malartaíonn na
páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 3. Ceistítear na páistí: ‘Cé hé sin?’ ‘Sin é ___.’ (Oisín,
Ruairí) ‘Cé hí sin?’ ‘Sin í ___.’ (Niamh, Róisín) ‘Cé hiad sin?’ ‘Sin iad ___.’ (Niamh agus
Oisín) Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

3

Mé Féin – Aonad 1 Ceacht 2

Cé hé sin?

Sin é an feirmeoir.

Cé hé sin?

Sin é an siopadóir.

Cé hí sin?

Sin í an dochtúir.

Cé hí sin?

Sin í an múinteoir.Cé hiad sin?

Sin iad Oisín agus
Niamh.

Cé hiad sin?

Sin iad Ruairí agus
Róisín.

Cé hiad sin?

Sin iad Mamaí agus
Daidí.

Cé hiad sin?

Sin iad na páistí.
Cé hiad sin?

Sin iad na cailíní.

Cé hiad sin?

Sin iad na buachaillí.

Cé hiad sin?

Sin iad na páistí.

Cé hiad sin?

Sin iad na múinteoirí.

1 Cé hé sin?
2 Cé hí sin?Sin ___ ____.
Sin ___ ____.3 Cé hí sin?

4 Cé hé sin?Sin ___ ____.
Sin ___ ____.5 Cé hiad sin?

6 Cé hiad sin?Sin ____ na cailíní.
Sin ___ na buachaillí.7 Cé hiad sin?

8 Cé hiad sin?Sin ___ na múinteoirí.
Sin ____ na páistí.9 Cé hiad sin?

10 Cé hiad sin?Sin __ Mamaí agus Daidí. Sin __ ____ _____.

Bí ag Léamh

Obair Bheirte
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Mé Féin
Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Nuair a thagann cuairteoir/cuairteoirí isteach sa rang/sa scoil ceistíonn an múinteoir
na páistí: ‘Cé hé sin?’ ‘Cé hí sin?’ ‘Cé hiad sin?’

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (Daidí, Daideo, an múinteoir, an siopadóir, an feirmeoir,
an báicéir, an búistéir, Mamaí, Mamó, an dochtúir, Niamh, Oisín, na cailíní, na buachaillí, na páistí, na
siopadóirí, na múinteoirí, na feirmeoirí, na dochtúirí)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cé hé sin?’ ‘Sin é ___.’ (Oisín, Ruairí) ‘Cé hí sin?’
‘Sin í ___.’ (Niamh, Róisín) ‘Cé hiad sin?’ ‘Sin iad ___.’ (Niamh agus Oisín)
An bhfuil an páiste in ann duine/daoine a chur in aithne? ‘Sin é/í/iad ___.’ (Oisín, Róisín, na páistí, srl.)
An bhfuil an páiste in ann daoine a mholadh? ‘Maith sibh!’ ‘Tá sibh ar fheabhas ar fad.’
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Mé Féin
Aonad 1 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Iarraidh ar dhaoine rud éigín a
dhéanamh

● Ordú a thabhairt

Léimigí. Rithigí. Stopaigí.
Caithigí na liathróidí.
Beirigí ar na liathróidí.
Piocaigí suas na páipéir.
Déanaigí líne.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Éisteann na páistí leis an gcomhrá. Iarrann an múinteoir ar pháistí éagsúla teacht amach os comhair an ranga agus tugtar
orduithe dóibh: ‘Léimigí.’ ‘Rithigí.’ ‘Caithigí na liathróidí.’ ‘Beirigí ar na liathróidí.’ ‘Piocaigí suas na páipéir.’ ‘Déanaigí líne.’
Déanann na páistí gníomh cuí do gach ordú a thugann an múinteoir.
Tagann páiste amach os comhair an ranga mar mhúinteoir.Tugann an páiste orduithe don rang go léir: ‘Léimigí,’ ‘Rithigí.’ srl.
Déanann na páistí mím chun na gníomhartha éagsúla a léiriú.

TascTuisceana: Léim/Léimigí go hard. Rith/Rithigí go tapa. Déan/Déanaigí líne. Pioc/Piocaigí suas
na páipéir. Beir/Beirigí ar an liathróid/na liathróidí.

Spraoi le Briathra: Léim/Léimigí. Rith/Rithigí. Pioc/Piocaigí. Déan/Déanaigí. Beir/Beirigí.
Caith/Caithigí. Stop/Stopaigí.

Suimeanna Focal: Léim/Léimigí. Rith/Rithigí. Pioc/Piocaigí. Déan/Déanaigí. Beir/Beirigí.
Caith/Caithigí. Glan/Glanaigí.Tóg/Tógaigí. Cuir/Cuirigí. Ól/Ólaigí.

Litriú: Caith/Caithigí. Beir/Beirigí. Pioc/Piocaigí. Déan/Déanaigí.

Tréimhse Chumarsáide
Tugann an múinteoir orduithe do na páistí go léir: ‘Léimigí go hard.’ ‘Rithigí go tapa.’ ‘Caithigí na
liathróidí.’ ‘Beirigí ar na liathróidí.’ ‘Piocaigí suas na páipéir.’ ‘Déanaigí líne.’ Déanann na páistí an
gníomh cuí chun an t-ordú a léiriú.

Obair Ghrúpa: Roinntear na páistí i ngrúpaí de thriúr.Tugann páiste A orduithe do na páistí eile:
‘Léimigí go hard.’ ‘Rithigí go tapa.’ srl. Déanann na páistí an gníomh cuí chun an t-ordú a léiriú.

Tréimhse Iarchumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 4. Léann na páistí na horduithe.

Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 5. Féachann na páistí ar phátrún na bhfocal chun na horduithe
a thabhairt san uimhir iolra. Scríobhann na páistí na briathra cearta. Úsáideann na páistí na
briathra cuí chun na habairtí a scríobh.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Tugann an múinteoir orduithe do na páistí ag amanna
rialta i rith an lae:‘Piocaigí suas na páipéir.’ ‘Déanaigí líne.’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Corpoideachas. I gceacht Corpoideachais deir an múinteoir: ‘Léimigí go hard.’ ‘Rithigí go tapa.’
‘Tógaigí na liathróidí.’ ‘Caithigí na liathróidí.’ ‘Beirigí ar na liathróidí.’

4

Aonad 1 Ceacht 3

Bí ag Léamh

Tú!
Sibh!

Léim go hard.
Léimigí go hard.

Rith go tapa.
Rithigí go tapa.

Caith an liathróid.
Caithigí na liathróidí.

Pioc suas na páipéir.

Déan líne.
Déanaigí líne.

Piocaigí suas na páipéir.

5

Mé Féin – Aonad 1 Ceacht 4Spraoi le Briathra

Ordú
Tú Sibh

aigí
igí

Léim Léim___

Rith Rith___

Caith Caith___

Pioc Pioc___

Déan Déan___

Tóg Tóg___

Cuir Cuir___

Beir Beir___

Bí ag Scríobh
1 Rith go tapa.
Rith___ go tapa.

2 Léim go hard.
Léim___ go hard.

3 Caith an liathróid.
Caith___ na liathróidí.

4 Beir ar an liathróid.
Beir___ ar na liathróidí.

5 Pioc suas na páipéir.
Pioc___ suas na páipéir.

6 Déan líne.
Déan___ líne.

Suimeanna Focal
aigí
igí

1
2

3
4

5
6

7
8

Pioc + aigí = Piocaigí

Beir + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Tóg + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Léim + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Caith + igí = Caithigí

Déan + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

Rith + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Cuir + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann iarraidh ar dhaoine rud éigin a dhéanamh? ‘Léimigí go hard.’ ‘Rithigí go tapa.’
‘Caithigí na liathróidí.’ ‘Beirigí ar na liathróidí.’ ‘Piocaigí suas na páipéir.’ ‘Déanaigí líne.’
An bhfuil an páiste in ann ordú a thabhairt? ‘Léimigí go hard.’ ‘Rithigí go tapa.’ srl.
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Mé Féin
Aonad 1 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Dathanna a aithint agus a ainmniú
● Contaetha Chonnacht a aithint agus

a ainmniú
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Taitneamh a léiriú

Comhrá 4.1
Cá raibh tú ar do laethanta saoire?
Bhí mé ___.
(i nGaillimh, i Sligeach, i Maigh Eo, i Liatroim, i Ros Comáin)
Ar thaitin do laethanta saoire leat?
Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.

Comhrá 4.2
Cén dath atá ar bhratach na Gaillimhe?
Tá bratach na Gaillimhe marún agus bán.
Cén dath atá ar bhratach Mhaigh Eo?
Tá bratach Mhaigh Eo dearg agus glas.
Cén dath atá ar bhratach Shligigh?
Tá bratach Shligigh dubh agus bán.
Cén dath atá ar bhratach Liatroma?
Tá bratach Liatroma glas agus órga.
Cén dath atá ar bhratach Ros Comáin?
Tá bratach Ros Comáin gorm agus buí.

Rap
Gaillimh, Maigh Eo, Sligeach, Liatroim, Ros Comáin.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Seinntear agus téitear siar ar an rap faoi chontaetha Chonnacht. Ainmníonn na páistí contaetha Chonnacht.
Múintear comhrá 4.1.Taispeánann an múinteoir contaetha Chonnacht do na páistí ar léarscáil. Ceistíonn an múinteoir páistí
éagsúla: ‘Cá raibh tú ar do laethanta saoire?’ Fregraíonn na páistí: ‘Bhí mé i mo laethanta saoire ___.’ (i nGaillimh, i Sligeach,
i Maigh Eo, i Liatroim, i Ros Comáin) ‘Ar thaitin do laethanta saoire leat?’ ‘Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.’

Múintear comhrá 4.2. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén dath atá ar bhratach ___?’ (na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Shlighigh,
Liatroma, Ros Comáin) Freagraíonn na páistí: ‘Tá bratach ___ (na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Shlighigh, Liatroma, Ros Comáin) ___.’
(marún agus bán, dearg agus glas, dubh agus bán, glas agus órga, gorm agus buí)

TascTuisceana 4.1: Gaillimh, Maigh Eo, Sligeach, Liatroim, Ros Comáin.

TascTuisceana 4.2: Cá raibh tú ar do laethanta saoire? Bhí mé ___ ar mo laethanta saoire. (i Ros Comáin, i nGaillimh,
i Liatroim, i Maigh Eo, i Sligeach)

Scríobh na hAbairtí: Ar thaitin do laethanta saoire leat? Thaitin/Níor thaitin mo laethanta saoire liom.

Dathaigh: Dathaigh ___. (bratach na Gaillimhe marún agus bán, bratach Mhaigh Eo dearg agus glas, bratach Shligigh dubh
agus bán, bratach Liatroma glas agus órga, bratach Ros Comáin gorm agus buí)

Bí ag Caint: Cá raibh tú ar do laethanta saoire? Bhí mé ___ ar mo laethanta saoire. (i nGaillimh, i Ros Comáin, i Sligeach,
i Liatroim, i Maigh Eo) Cén dath atá ___? (ar bhratach na Gaillimhe, ar bhratach Mhaigh Eo, ar bhratach Shlighigh, ar bhratach
Liatroma, ar bhratach Ros Comáin) Tá bratach ___ (na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Shlighigh, Liatroma, Ros Comáin) ___. (marún
agus bán, dearg agus glas, dubh agus bán, glas agus órga, gorm agus buí)

Litriú: Ar thaitin do laethanta saoire leat? Thaitin/Níor thaitin mo laethanta saoire liom.
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Mé Féin
Tréimhse Chumarsáide
Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Cá raibh tú ar do laethanta saoire?’ ‘Ar thaitin
do laethanta saoire leat?’ ‘Cén contae é?’ ‘Cén dath atá ar bhratach ___?’ (na Gaillimhe
Mhaigh Eo, Shligigh, srl.) Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 6. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B
na ceisteanna.‘Cá raibh tú ar do laethanta saoire?’ ‘Ar thaitin do laethanta saoire leat?’
‘Cén dath atá ar bhratach ___?’ (na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Shlighigh, Liatroma, Ros
Comáin) Ansin, malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 6. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá raibh tú ar do
laethanta saoire?’ ‘Ar thaitin do laethanta saoire leat?’ ‘Cén dath atá ar bhratach ___?’
(na Gaillimhe, Mhaigh Eo, Shlighigh, Liatroma, Ros Comáin) Scríobhann na páistí freagraí
na gceisteanna.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá raibh tú ar do laethanta saoire?’ ‘Ar thaitin do
laethanta saoire leat?’ ‘Cén dath atá ar d’éide scoile?’ ‘Cén dath atá ar bhratach na scoile?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Oideachas Sóisialta Imhshaoil agus
Eolaíochta – Tíreolaíocht.

6

Aonad 1 Ceacht 4

1 Cá raibh tú ar do laethanta saoire? 2 Ar thaitin do laethanta saoire leat?________________________________ ________________________________
Bratach na
Gaillimhe

marún agus bán

Bratach
Mhaigh Eo

glas agus dearg

Bratach
Shligigh

dubh agus bán

Bratach
Liatroma

glas agus ór

Bratach Ros
Comáin

gorm agus buí

1 Cén dath atá ar bhratach na Gaillimhe? 2 Cén dath atá ar bhratach Mhaigh Eo?Tá bratach na Gaillimhe ____ agus ____. Tá bratach Mhaigh Eo ____ agus ____.3 Cén dath atá ar bhratach Shligigh? 4 Cén dath atá ar bhratach Liatroma?Tá bratach Shligigh ____ agus ____. __________________________________5 Cén dath atá ar bhratach Ros Comáin?
__________________________________

Bí ag Léamh Mo Laethanta Saoire

Obair Bheirte

Bí ag Caint

Gaillimh

Éire

Gaillimh

Éire

Cá raibh tú ar
do laethanta saoire?

Bhí mé i nGaillimh.

Ar thaitin do
laethanta saoire leat?

Thaitin mo laethanta
saoire go mór liom.

Tarraing na bratacha i do chóipleabhar.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann dathanna a aithint agus a ainmniú? (marún agus bán, dearg agus glas, dubh
agus bán, glas agus órga, gorm agus buí)
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (Gaillimh, Maigh Eo, Sligeach, Liatroim, Ros Comáin)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cá raibh tú ar do laethanta saoire?’ ‘Bhí mé
___.’ (i nGaillimh, srl.) ‘Ar thaitin do laethanta saoire leat?’ ‘Thaitin mo laethanta saoire go mór
liom.’ ‘Cén dath atá ar bhratach ___?’ (na Gaillimhe, srl.) ‘Tá bratach ___ (na Gaillimhe, srl.) ___.’
(marún agus bán, srl.)
An bhfuil an páiste in ann taitneamh a léiriú? ‘Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.’
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Mé Féin

Mé Féin – AonadTeagaisc agus Foghlama 2

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní
Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 7–13)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 3–4)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga
Duine amháin, Beirt,Triúr, Ceathrar, Cúigear, Seisear,
Seachtar, Ochtar, Naonúr, Deichniúr. 3

Chuala na páistí cnag ar an doras.
Tháinig buachaill nua isteach sa seomra ranga.
Cad is ainm duit?
Samar is ainm dom.
Bhí mé i mo chónaí in India ach tá mé i mo chónaí in Éirinn
anois.
Thaitin India go mór liom ach is breá liom Éire freisin.
Tá mé deich mbliana d’aois.
Tá ceathrar i mo chlann.
Tá deirfiúr amháin agam.
Tá sí seacht mbliana d’aois.
Níl aon deartháir agam.
‘Fáilte romhat go rang a ceathair,’ arsa an múinteoir.
‘Suigh síos in aice leis na buachaillí eile,’ arsa an múinteoir.
Shuigh an buachaill síos in aice leis na páistí eile.
Thosaigh na páistí ag caint agus ag comhrá.
Thaitin an buachaill nua go mór leis na páistí. 3

Litriú: cnag, cnó, cnoc, cnónna, cnámh, cnámharlach. 3

Tar anseo agus inis dom fút féin.
Niamh is ainm dom.
Tá mé deich mbliana d’aois.
Tá mé i rang a ceathair.
Is cailín ard mé.
Tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath.
Inis dom faoi do chuid gruaige.
Tá mo chuid gruaige fada agus dubh.
Tá mo chuid gruaige díreach.
Níl mo chuid gruaige catach.
Inis dom faoi do shúile.
Tá mo shúile gorm.
Inis dom faoi do chlann.
Tá cúigear i mo chlann.
Tá deartháir amháin agam agus tá deirfiúr amháin agam freisin.
Oisín is ainm do mo dheartháir.
Tá sé deich mbliana d’aois.
Ciara is ainm do mo dheirfiúr.
Tá sí trí bliana d’aois.
Róisín is ainm do mo chara.
Tá madra agam.
Bran is ainm dó.
Go hiontach ar fad!
Maith thú, a Niamh. 3

Litriú: mo chuid gruaige, catach, díreach. 3
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Mé Féin
Niamh is ainm dom.
Liam is ainm duit.
Ruairí is ainm dó.
Róisín is ainm di.
Niamh agus Liam is ainm dúinn. 3

Litriú: dúinn, daoibh, dóibh. 3

Bhí Samar ina chónaí in India.
Tá India san Áise.
Is tír an-mhór í.
Is í India an seachtú tír is mó ar domhan.
Labhraíonn daoine Hiondúis in India.
Labhraíonn a lán daoine Béarla in India freisin.
Is é Deilí Nua príomhchathair na hIndia.
Tá bratach na hIndia oráiste, bán agus glas.
Tá an Taj Mahal in India.
Itheann daoine rís agus glasraí in India.
Ní itheann a lán daoine feoil in India.
Tá leoin, tíogair agus eilifintí in India. 3

Litriú: An itheann? Itheann. Ní itheann. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta

Amhrán – Óró mo Bháidín Fionn agus an Fathach Fíochmhar

Drámaíocht Cluichí

Dráma bunaithe ar an scéal: An
Buachaill Nua
Dráma bunaithe ar an scéal: Fionn agus
an Fathach Fíochmhar

Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Bí ag Scríobh
Líon na Bearnaí
Scríobh na hAbairtí
Scríobh an Scéal

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú

Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Ceol
Oró Mo Bháidín

Oideachas Sóisialta Comhshaoil agus Eolaíochta –Tíreolaíocht
India

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Mé Féin
Aonad 2 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Daoine a chomhaireamh
● Scéal a insint
● Cur síos a dhéanamh
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Fáilte a chur roimh dhuine

Comhrá 1.1
Duine amháin, Beirt,Triúr, Ceathrar, Cúigear, Seisear, Seachtar, Ochtar, Naonúr,
Deichniúr.

Comhrá 1.2
Chuala na páistí cnag ar an doras.
Tar isteach.
Tháinig buachaill nua isteach sa seomra ranga.
Cad is ainm duit?
Samar is ainm dom.
Bhí mé i mo chónaí in India ach tá mé i mo chónaí in Éirinn anois.
Thaitin India go mór liom ach is breá liom Éire freisin.
Tá mé deich mbliana d’aois.Tá ceathrar i mo chlann.
Tá deirfiúr amháin agam.
Tá sí seacht mbliana d’aois.
Níl aon deartháir agam.
‘Fáilte romhat go rang a ceathair,’ arsa an múinteoir.
‘Suigh síos in aice leis na buachaillí eile,’ arsa an múinteoir.
Shuigh an buachaill síos in aice leis na páistí eile.
Thosaigh na páistí ag caint agus ag comhrá.
Thaitin an buachaill nua go mór leis na páistí.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 1.1.Téitear siar ar na huimhreacha pearsanta leis na páistí. Comhaireann an múinteoir páistí an ranga:
‘Duine amháin, Beirt,Triúr, Ceathrar, Cúigear, Seisear, Seachtar, Ochtar, Naonúr, Deichniúr.’
Ceistítear na páistí: ‘An mó duine atá i do chlann?’ ‘An mó deirfiúr atá agat?’ ‘An mó deartháir atá agat?’ Freagraíonn na páistí:
‘Duine amháin, Beirt,’ srl. ‘Cén aois tú?’ ‘Tá mé ___ mbliana d’aois.’ (naoi, deich)

Múintear comhrá 1.2. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a chuala na páistí?’ ‘Cé a tháinig isteach sa seomra ranga?’ ‘Cad
is ainm don bhuachaill nua?’ ‘Cén aois é?’ ‘An mó duine atá ina chlann?’ ‘An mó deartháir atá aige?’ ‘An mó deirfiúr atá aige?’
‘Cá raibh sé ina chónaí?’ ‘Cá bhfuil sé ina chónaí anois?’ ‘Cár shuigh an buachaill?’ ‘Ar thaitin an buachaill nua leis na páistí?’
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Freagair na Ceisteanna: Cad a chuala na páistí? Cé a tháinig isteach sa seomra ranga? Cad is ainm don bhuachaill nua? Cén
aois é? An mó duine atá ina chlann? An mó deartháir atá aige? An mó deirfiúr atá aige? Cá raibh sé ina chónaí? Cá bhfuil sé ina
chónaí anois? Ar thaitin an buachaill nua leis na páistí?

Bí ag Caint: Cad a chuala na páistí? Cé a tháinig isteach sa seomra ranga? Cad is ainm don bhuachaill nua? Cén aois é? An
mó duine atá ina chlann? An mó deartháir atá aige? An mó deirfiúr atá aige? Cá raibh sé ina chónaí? Cá bhfuil sé ina chónaí
anois? Ar thaitin an buachaill nua leis na páistí?

Bí ag Scríobh: Thaitin ___. leis. (an moncaí, an eala, an tarbh, an crann, an ghé, an nead, an cú, an rón)

Litriú: cnag, cnó, cnoc, cnónna, cnámh, cnámharlach.
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Mé Féin
Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Iarrann an múinteoir ar pháistí teacht amach os comhair an ranga. Cuirtear
dráma ar siúl. Bíonn páiste A mar mhúinteoir agus páiste B mar Shamar. Ceistíonn páiste A
páiste B: ‘Cad is ainm duit?’ Freagraíonn páiste B: ‘Samar is ainm dom.’ ‘Bhí mé i mo
chónaí in India ach tá mé i mo chónaí in Éirinn anois.’ ‘Thaitin India go mór liom ach
is breá liom Éire freisin.’ ‘Tá mé deich mbliana d’aois.’ ‘Tá ceathrar i mo chlann.’ ‘Tá
deartháir amháin agam.’ ‘Tá sé seacht mbliana d’aois.’ ‘Níl aon deirfiúr agam.’ Cuireann
páiste A fáilte roimh páiste B: ‘Fáilte romhat go rang a ceathair.’ Suíonn páiste B síos in
aice leis na páistí eile.Tosaíonn na páistí ag caint agus ag comhrá.

Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén aois thú?’ ‘An mó duine atá i do chlann?’ ‘An mó
deartháir atá agat?’ ‘An mó deirfiúr atá agat?’ ‘Cá bhfuil tú i do chónaí?’

Bua na Cainte 4 lch. 7. Léann na páistí an scéal le chéile. Léann grúpaí éagsúla páistí/páistí
aonair an scéal.

Bua na Cainte 4 lch. 8. Ceistíonn an múinteoir na páistí. Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad is ainm duit?’ srl. Freagraíonn páiste B.
Malartaíonn na páistí róil.

Bua na Cainte 4 lch. 8. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.
Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 8. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.
Scríobhann na páistí na habairtí: ‘Thaitin ___ leis.’ (an tarbh, an crann, an cú, an moncaí,
an nead, an eala, an crann, an ghé) Spreagtar na páistí abairtí breise a scríobh.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Tá cnag ar an doras. Fáilte romhat. Cá bhfuil tú
i do chónaí? Ar thaitin sé leat? Thaitin sé liom. Cén aois thú? Bí ag caint agus ag comhrá.

7

Mé Féin – Aonad 2 Ceacht 1
Bí ag Léamh An Buachaill Nua

Cad is ainm duit?

Samar is ainm dom.

Chuala na páistí cnag ar an doras. Tháinigbuachaill nua isteach sa seomra ranga.

Tá ceathrar i mo chlann.Tá mé deich mbliana d’aois.Tá deirfiúr amháin agam.Tá sí seacht mbliana d’aois.Níl aon deartháir agam.

Bhí mé i mo chónaí in India ach tá mé imo chónaí in Éirinn anois. Thaitin India gomór liom ach is breá liom Éire freisin.

‘Fáilte romhat go rang a ceathair,’arsa an múinteoir.

Shuigh an buachaill síos in aice leis napáistí eile. Thosaigh na páistí ag caint agusag comhrá. Thaitin an buachaill nua gomór leis na páistí.

India

8

Aonad 2 Ceacht 1

1 Cad a chuala na páistí? 2 Cé a tháinig isteach sa seomra ranga?3 Cad is ainm don bhuachaill nua? 4 Cén aois é?5 An mó duine atá ina chlann? 6 An mó deartháir atá aige?7 An mó deirfiúr atá aige? 8 Cá raibh sé ina chónaí?9 Cá bhfuil sé ina chónaí anois? 10 Ar thaitin an buachaill nua leis na páistí?

1 Cén aois tú?
2 An mó duine atá i do chlann?3 An mó deartháir atá agat? 4 An mó deirfiúr atá agat?5 Cá bhfuil tú i do chónaí?

1 Thaitin an ____ go mór leis. 2 Thaitin an ____ go mór leis.
3 Thaitin an ____ go mór leis. 4 Thaitin an ____ go mór leis.

Bí ag Léamh

Obair Bheirte

Freagair na Ceisteanna

Bí ag Scríobh

duine amháin

moncaí

seisear

beirt

madra

seachtar

triúr

cat

ochtar

ceathrar

crann

naonúr

cúigear

deichniúr

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann daoine a chomhaireamh? (Duine amháin, Beirt,Triúr, Ceathrar, Cúigear,
Seisear, Seachtar, Ochtar, Naonúr, Deichniúr)
An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Chuala na páistí cnag ar an doras.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Chuala na páistí cnag ar an doras.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad is ainm duit?’ ‘Samar is ainm dom.’
An bhfuil an páiste in ann fáilte a chur roimh dhuine? ‘Fáilte romhat go rang a ceathair.’
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Mé Féin
Aonad 2 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Cur síos a dhéanamh
● Stór focal a úsáid

Tar anseo agus inis dom fút féin.
Niamh is ainm dom.
Tá mé deich mbliana d’aois.
Tá mé i rang a ceathair.
Is cailín ard mé.
Tá mé i mo chónaí i mBaile Átha Cliath.
Inis dom faoi do chuid gruaige.
Tá mo chuid gruaige fada agus dubh.
Tá mo chuid gruaige díreach.
Níl mo chuid gruaige catach.
Inis dom faoi do shúile.
Tá mo shúile gorm.
Inis dom faoi do chlann.
Tá cúigear i mo chlann.
Tá deartháir amháin agam agus tá deirfiúr amháin agam freisin.
Oisín is ainm do mo dheartháir.
Tá sé deich mbliana d’aois.
Ciara is ainm do mo dheirfiúr.
Tá sí trí bliana d’aois.
Róisín is ainm do mo chara.
Tá madra agam.
Bran is ainm dó.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Labhraíonn an múinteoir le páistí éagsúla: ‘Inis dom fút féin.’ Freagraíonn na páistí. Ceistítear na páistí:
‘Cad is ainm duit?’ ‘___ is ainm dom.’ ‘Cén aois thú?’ ‘Tá mé deich mbliana d’aois.’ ‘Cén rang ina bhfuil tú?’ ‘Tá mé i rang
a ceathair.’ srl. ‘Cá bhfuil tú i do chónaí?’ ‘Tá mé i mo chónaí i ___.’ ‘Inis dom faoi do chuid gruaige.’ ‘Tá mo chuid gruaige
díreach.’ ‘Níl mo chuid gruaige catach.’ ‘Inis dom faoi do shúile.’ ‘Tá mo shúile ___.’ ‘An mó deartháir atá agat?’ ‘Inis dom faoi
do chlann.’ ‘Tá deartháir amháin agam.’ ‘Cad is ainm do do dheartháir?’‘___ is ainm do mo dheartháir.’ ‘An mó deirfiúr atá
agat?’ ‘Tá deirfiúr amháin agam.’ ‘Cad is ainm do do dheirfiúr?’ ‘___ is ainm do mo dheirfiúr.’ ‘Cad is ainm do do chara?’ ‘___ is
ainm do mo chara.’ ‘An bhfuil madra agat?’ ‘Tá madra agam.’ ‘Cad is ainm dó?’ ‘___ is ainm dó.’

Bí ag Caint: Cad is ainm duit? Cá bhfuil tú i do chónaí? Cén rang ina bhfuil tú? Inis dom faoi do chuid gruaige. Inis dom faoi
do shúile. Inis dom faoi do chlann. An mó deartháir atá agat? An mó deirfiúr atá agat? Cad is ainm do do chara? An bhfuil
madra agat?

Freagair na Ceisteanna: Cad is ainm duit? Cá bhfuil tú i do chónaí? Cén rang ina bhfuil
tú? Inis dom faoi do chuid gruaige. Inis dom faoi do shúile. Inis dom faoi do chlann. An mó
deartháir atá agat? An mó deirfiúr atá agat? Cad is ainm do do chara? Cad is ainm do do
mhadra? An bhfuil madra agat?

Litriú: mo chuid gruaige, catach, díreach.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 9. Léann na páistí an tuairisc a scríobh Niamh fúithi féin.Tagann páistí
éagsúla amach os comhair an ranga agus insíonn an páiste do na páistí eile faoi/fúithi
féin. Mé Féin agus mo chlann. Baineann an múinteoir leas as leidchártaí chun na páistí a
spreagadh chun dul i mbun cainte más gá.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 9. Insíonn páiste A do pháiste B faoi/fúithi féin.
Mé Féin agus mo chlann. Insíonn páiste B do pháiste A faoi/fúithi féin.

9

Mé Féin – Aonad 2 Ceacht 2

● Scríobh faoi do chuid gruaige. ● Scríobh faoi do shúile.● Scríobh faoi do chlann.

Bí ag Scríobh

Mé Fé in agus mo Ch lannNiamh is a inm dom.
Tá mé de ich mb l iana d ’ao is .Tá mé i rang a ceatha ir .Tá mo chu id grua ige fada agus dubh .Tá mo chu id grua ige d íreach .N í l mo chu id grua ige catach .Tá mo shú i l e gorm.
Is ca i l í n ard mé.
Tá cú igear i mo ch lann .Tá dearthá ir amhá in agam.O is ín i s a inm dó .
Tá sé de ich mb l iana d ’ao is fre is in .Tá de irf iúr amhá in agam.C iara is a inm d i .
Tá s í tr í b l i ana d ’ao is .
Ró is ín i s a inm do mo chara .Tá madra agam.
Bran is a inm dó .
Tá mé i mo chóna í i mBa i l e Átha C l i ath .

Bí ag Scríobh Mé Féin agus Mo Chlann
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Mé Féin
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistítear na páistí: ‘Cad is ainm duit?’ ‘___ is ainm dom.’ ‘Cén aois thú?’ ‘Tá mé deich mbliana d’aois.’ ‘Cén rang ina
bhfuil tú?’ ‘Tá mé i rang a ceathair.’ ‘Inis dom faoi do chuid gruaige.’ srl.

Bua na Cainte 4 lch. 9. Scríobhann gach páiste abairtí faoi/fúithi féin. Mé Féin agus mo chlann.

Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc: Scríobhann na páistí tuairisc fúthu féin.Tig leo an foclóir ar lch. 9 a úsáid mar
chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann siad eagarthóireacht ar an
dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Labhraíonn an múinteoir le páistí éagsúla i rith an lae: ‘Inis dom fút féin.’ Ceistítear na
páistí: ‘Cad is ainm duit?’ ‘___ is ainm dom.’ ‘Cén aois thú?’ ‘Tá mé deich mbliana d’aois.’ ‘Cén rang ina bhfuil tú?’ ‘Tá mé i rang
a ceathair.’ srl.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Tá mé i rang a ceathair.’ ‘Tá mo chuid gruaige fada
agus dubh.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (deich mbliana d’aois, mo chuid gruaige, fada, dubh,
díreach, ard, cailín, deartháir, deirfiúr, cara, madra)
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Mé Féin
Aonad 2 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Duine/Daoine a chur in aithne
● Réamhfhocail a úsáid in abairtí
● Forainm réamhfhoclach do a úsáid

Niamh is ainm dom.
Liam is ainm duit.
Ruairí is ainm dó.
Róisín is ainm di.
Niamh agus Liam is ainm dúinn.
Ruairí agus Róisín is ainm daoibh.
Oisín agus Ciara is ainm dóibh.

Amhrán – Óró mo Bháidín

Crochfaidh mé seolta is gabhfaidh mé
siar.
Óró, mo churaichín ó.
Is go hOíche Fhéile Eoin ní thiocfaidh
mé aniar.
Óró, mo bháidín.

Óró mo churaichín ó.
Óró, mo bháidín.
Óró, mo churaichín ó.
Óró, mo bháidín.

Nach breá í mo bháidín ag snámh ar
an gcuan.
Óró, mo churaichín ó.
Na maidí á dtarraingt go láidir is go
buan.
Óró, mo bháidín.

Nach éachtach a léimneach thar
thonnta arda’
Óró, mo churaichín ó.
Is nach éadrom í iompar aníos thar an
trá!
Óró, mo bháidín.

Óró mo churaichín ó.
Óró, mo bháidín.
Óró, mo churaichín ó.
Óró, mo bháidín.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Óró mo Bháidín. Canann an rang go léir, grúpaí éagsúla páistí, páistí aonair an t-amhrán.
Múintear an comhrá. Cuireann an múinteoir é/í féin in aithne: ‘___ is ainm dom.’ Tagann páiste amach os comhair an ranga
agus cuireann an múinteoir an páiste in aithne don rang agus deir sé/sí: ‘___ is ainm duit.’ Tagann buachaill amach os comhair
an ranga agus cuireann an múinteoir an buachaill in aithne don rang agus deir sé/sí: ‘___ is ainm dó.’ Tagann cailín amach os
comhair an ranga agus cuireann an múinteoir an cailín in aithne don rang agus deir sé/sí: ‘___ is ainm di.’ Tagann beirt pháistí
(Niamh agus Liam, srl.) amach os comhair an ranga agus cuireann siad iad féin in aithne don rang:‘___ is ainm dúinn.’ (Niamh
agus Liam, srl.) Tagann beirt pháistí (Ruairí agus Róisín, srl.) amach os comhair an ranga cuireann an múinteoir iad in aithne
don rang: ‘___ is ainm daoibh.’ (Ruairí agus Róisín, srl.) Tagann beirt pháistí (Oisín agus Ciara, srl.) amach os comhair an ranga
agus suíonn siad sa chúinne agus cuireann an múinteoir iad in aithne don rang:‘___ is ainm dóibh.’ (Oisín agus Ciara, srl.)

Líon na Bearnaí: ___ (Liam, Róisín, Niamh, Ruairí, Liam agus Oisín, Ruairí agus Róisín, Pól agus Cáit) is ainm ___. (dom, duit,
dó, di, dúinn, daoibh, dóibh)

Scríobh na hAbairtí: ___ (Liam, Niamh, Ruairí, Róisín, Liam agus Oisín, Ruairí agus Róisín, Pól agus Cáit) is ainm ___. (dom,
duit, dó, di, dúinn, daoibh, dóibh)

Litriú: dúinn, daoibh, dóibh.

Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste A amach os comhair an ranga agus cuireann sé/sí é/í féin in aithne: ‘___ is ainm dom.’ (Niamh/Oisín, srl.) Ansin
tagann páiste amháin eile amach os comhair an ranga agus deir páiste A: ‘___ is ainm duit.’ (Róisín/Liam, srl.) Suíonn an páiste
sin síos ansin. Ansin tagann buachaill amháin amach os comhair an ranga agus deir páiste A: ‘___ is ainm dó.’ (Oisín, Liam,
srl.) Suíonn an buachaill síos ansin. Ansin tagann cailín amháin amach os comhair an ranga agus deir páiste A: ‘___ is ainm di.’
(Niamh, srl.) Suíonn an cailín síos ansin.Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga (Niamh agus Oisín, srl.) agus deir siad:
‘Niamh agus Oisín is ainm dúinn.’ Ansin suíonn siad síos.Tagann páiste A agus beirt pháistí eile (Niamh agus Oisín, srl.) amach
os comhair an ranga agus cuireann páiste A iad in aithne don rang:‘___ is ainm dóibh.’ (Niamh agus Oisín, srl.) Tagann beirt
pháistí eile (Róisín/Liam, srl.) amach os comhair an ranga agus seasann siad sa chúinne agus cuireann páiste A iad in aithne don
rang: ‘___ is ainm dóibh.’ (Róisín/Liam, srl.)
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Mé Féin
Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 10. Úsáideann na páistí an forainm réamhfhoclach cuí sna habairtí. Malartaíonn na
páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 10. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad is ainm ___?’ (duit, dó, di, daoibh, dóibh)
Freagraíonn na páistí: ‘___ (Niamh, Oisín, Ruairí agus Róisín srl.) is ainm ___?’ (duit, dó, di, daoibh, dóibh)

Bua na Cainte 4 lch. 11. Canann na páistí an t-amhrán.Tarraingíonn siad pictiúr chun an t-amhrán a léiriú.Tarraingíonn siad ___.
(an churaichín, na maidí, an trá, an cuan, na tonnta)

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Ceol. Is féidir an t-amhrán seo a
mhúineadh i gceacht Ceoil.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir páiste/páistí i rith an lae sa scoil: ‘Cad is ainm ___?’ (duit, dó,
di, daoibh, dóibh)

10

Aonad 2 Ceacht 3

mé

Oisín is ainm dom.

tú

Niamh is ainm duit.

sé

Ruairí is ainm dó.

sí

Róisín is ainm di.sinn

Oisín agus Niamh is
ainm dúinn.

sibh

Ruairí agus Róisín is
ainm daoibh.

siad

Liam, Ruairí agus Niamh is ainm dóibh.

1 mé: Liam is ainm ____. 2 sé: Oisín is ainm ____.

3 tú: Niamh is ainm ____. 4 sí: Róisín is ainm ____.

5 sí: Ciara is ainm ____. 6 sé: Ruairí is ainm ____.

7 sinn: Oisín agus Niamh is ainm ___.

8 sibh: Ruairí agus Róisín is ainm ___.

9 siad: Liam agus Niamh is ainm ___.

10 na páistí: Ruairí agus Ciara is ainm ___.

11 na buachaillí: Liam agus Oisín is ainm ___.

12 na cailíní: Niamh agus Ciara is ainm ___.

Bí ag Léamh

Líon na Bearnaí

mé: dom
tú: duit
sé: dó
sí: di
sinn: dúinn
sibh: daoibh
siad: dóibh

11

Mé Féin – Aonad 2 Ceacht 3

Crochfaidh mé seolta
is gabhfaidh mé siar.
Óró, mo churaichín ó.
Is go hOíche Fhéile Eoin ní thiocfaidhmé aniar.
Óró, mo bháidín.

Nach breá í mo bháidín
ag snámh ar an gcuan.
Óró, mo churaichín ó.
Na maidí á dtarraingt go láidir is go buan.Óró, mo bháidín.

Curfá
Óró, mo churaichín ó.
Óró, mo bháidín.
Óró, mo churaichín ó.
Óró, mo bháidín.

Nach éachtach a léimneach thar thonnta ard’Óró, mo churaichín ó.
Is nach éadrom í iompar aníos thar an trá!Óró, mo bháidín.

Óró mo Bháidín

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.
Tarraing pictiúr.
Tarraing an curaichín, na maidí, an trá, an cuan agus na tonnta.

mo bháidín

an trá

an cuan
tonnta

mo churaichín

na maidí

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann duine/daoine a chur in aithne? ‘___ (Niamh, Oisín, srl.) is ainm ___.’
(dom, duit, dó, di, dúinn, daoibh, dóibh)
An bhfuil an páiste in ann an forainm réamhfhoclach do a úsáid go cuí? ‘___ is ainm ___.’ (dom, duit,
dó, di, daoibh, dóibh)
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Mé Féin
Aonad 2 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Cur síos a dhéanamh
● Stór focal a úsáid

Bhí Samar ina chónaí in India.
Tá India san Áise.
Is tír an-mhór í.
Is í India an seachtú tír is mó ar domhan.
Labhraíonn daoine Hiondúis in India.
Labhraíonn a lán daoine Béarla in India freisin.
Is é Deilí Nua príomhchathair na hIndia.
Tá bratach na hIndia oráiste, bán agus glas.
Tá an Taj Mahal in India.
Itheann daoine rís agus glasraí in India.
Ní itheann a lán daoine feoil in India.
Tá leoin, tíogair agus eilifintí in India.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá.Taispeánann an múinteoir India ar léarscáil do na páistí. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad is ainm
don bhuachaill?’ ‘Cá bhfuil sé ina chónaí?’ ‘Cá bhfuil India?’ ‘An tír mhór í?’ ‘Cad í príomhchathair na hIndia?’ ‘Cén dath atá
ar bhratach na hIndia?’ ‘An bhfuil an Taj Mahal in Éirinn?’ ‘An bhfuil an Taj Mahal in India?’ ‘An itheann daoine rís in India?’
‘An itheann daoine glasraí in India?’ ‘An itheann a lán daoine feoil in India?’ ‘Ainmnigh na hainmhithe atá in India.’

Freagair na Ceisteanna: Cá bhfuil India? An tír mhór í? Cad í príomhchathair na hIndia? Cén dath atá ar bhratach na
hIndia? An bhfuil an Taj Mahal in Éirinn? An bhfuil an Taj Mahal in India? An itheann daoine rís in India? An itheann daoine glasraí
in India? An itheann a lán daoine feoil in India? Ainmnigh na hainmhithe atá in India.

Scríobh an Scéal: Tá India san Áise. Is tír an-mhór í. Is í India an seachtú tír is mó ar domhan. Labhraíonn daoine Hiondúis
in India.Tá bratach na hIndia oráiste, bán agus glas. Itheann daoine rís agus glasraí in India. Ní itheann a lán daoine feoil in India.
Tá leoin, tíogair agus eilifintí in India

Bí ag Caint: Cá bhfuil India? An tír mhór í? Cad í príomhchathair na hIndia? Cén dath atá ar bhratach na hIndia? An bhfuil
an Taj Mahal in Éirinn? An bhfuil an Taj Mahal in India? An itheann daoine rís in India? An itheann daoine glasraí in India?
An itheann a lán daoine feoil in India? Ainmnigh na hainmhithe atá in India.

Litriú: An itheann? Itheann. Ní itheann.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 12. Léann na páistí an scéal.
Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá bhfuil India?’
‘An tír mhór í?’ ‘Cad í príomhchathair na hIndia?’
‘Cén dath atá ar bhratach na hIndia?’ ‘An bhfuil an
Taj Mahal in Éirinn?’ ‘An bhfuil an Taj Mahal in India?’
‘An itheann daoine rís in India?’ ‘An itheann daoine
glasraí in India?’ ‘An itheann a lán daoine feoil in
India?’ ‘Ainmnigh na hainmhithe atá in India.’

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 13. Ceistíonn
páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.
Ansin, malartaíonn na páistí róil.

13

Mé Féin – Aonad 2 Ceacht 4

1 Cá bhfuil India?
2 An tír mhór í?
3 Cad í príomhchathair na hIndia?
4 Cén dath atá ar bhratach na hIndia?
5 An bhfuil an Taj Mahal in Éirinn?
6 An bhfuil an Taj Mahal in India?
7 An itheann daoine rís in India?
8 An itheann daoine glasraí in India?
9 An itheann a lán daoine feoil in India?10 Ainmnigh na hainmhithe atá in India.

Tá India san ____.
Is ____ an-mhór í.
Is í India an ____ tír is mó ar domhan.
Tá bratach na hIndia ____, bán agus glas.
____ daoine rís agus glasraí in India.
Ní ____ a lán daoine feoil in India.
Tá leoin, ____ agus eilifintí in India.

Obair Bheirte

Tarraing agus dathaigh bratachna hIndia i do chóipleabhar.

seachtú
Áise

tíogair

India

An Áise

Deilí Nua

India

An Áise
ú

Scríobh an Scéal

Bia
Tarraing bia na hIndia ar an bpláta.

An
itheann?

Itheann

Ní
itheann

oráiste Itheann
tír

12

Aonad 2 Ceacht 4

Bí ag Léamh India

India

An Áise

Deilí NuaIndia

An Áise

Bhí Samar ina chónaí in India.Tá India san Áise.
Is tír an-mhór í.
Is í India an seachtú tír is móar domhan.

Tá bratach na hIndia oráiste,bán agus glas.

Tá leoin, tíogair agus eilifintí in India.

Labhraíonn daoine Hiondúis inIndia. Labhraíonn a lán daoineBéarla in India freisin.

Tá an Taj Mahal in India.

Is é Deilí Nua príomhchathairna hIndia.

Itheann daoine rís agus glasraíin India.
Ní itheann a lán daoine feoilin India.

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp001-032).indd 18 26/08/2019 14:30



19

Mé Féin
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 13. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.Tarraingíonn na páistí bratach na hIndia agus bia
ón India ar phláta.
Scríobhann na páistí an scéal.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir páistí: ‘Cá bhfuil cónaí ar ___?’ (ainm an pháiste) Freagraíonn
na páistí: ‘Tá cónaí ar ___ (ainm an pháiste) ___.’ (i Luimneach, i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh, i nGaillimh, i gCiarraí)
‘Cad iad na dathanna atá ar bhratach na hÉireann?’ ‘Tá bratach na hÉireann ___.’ (glas, bán agus ór) ‘Cad a itheann páistí don
lón?’ Freagraíonn na páistí: ‘Itheann siad ___.’ (ceapairí, úlla, oráistí, srl.)

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus
Eolaíochta – Tíreolaíocht. Is féidir an t-ábhar seo a dhéanamh i gceacht Tíreolaíochta.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Bhí Samar ina chónaí in India.’ ‘Tá India san Áise.’
‘Is tír an-mhór í.’ srl.)
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (tír, an-mhór, an seachtú, ar domhan, daoine, Béarla,
príomhchathair, bratach, ór, bán, glas, rís, glasraí, feoil, leoin, tíogair, eilifintí)
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Mé Féin

Mé Féin – AonadTeagaisc agus Foghlama 3

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 14–23)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 5–6)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Bhí na páistí ag imirt peile sa pháirc.
Bhuail Oisín i gcoinne Liam.
Leag Oisín Liam de thimpiste.
Thit Liam go talamh.
Ghortaigh sé a chos.
Bhí a ghlúin ag cur fola.
Chuir an múinteoir fios ar otharcharr.
Tháinig an t-otharcharr go tapa.
Bhí ar Liam dul go dtí an t-ospidéal.
Scrúdaigh an dochtúir a chos.
Thóg sé x-gha.
Dúirt an dochtúir go raibh a chos briste. 3

Litriú: Ar scrúdaigh sé? Scrúdaigh/Níor scrúdaigh sé. 3

Bhuail Oisín i gcoinne Liam inné.
Buaileann Oisín i gcoinne Liam gach lá.
Buailfidh Oisín i gcoinne Liam amárach.
Leag Oisín Liam inné.
Leagann Oisín Liam gach lá.
Leagfaidh Oisín Liam amárach.
Thit Liam go talamh inné.
Titeann Liam go talamh gach lá.
Titfidh Liam go talamh amárach.
Chuir an múinteoir fios ar otharcharr inné.
Cuireann an múinteoir fios ar otharcharr gach lá.
Cuirfidh an múinteoir fios ar otharcharr amárach. 3

Litriú: Bhuail sí. Buaileann sí. Buailfidh sí.Thit sí.Titeann sí.
Titfidh sí. Leag sí. Leagann sí. Leagfaidh sí. 3
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Mé Féin
Thug Mamaí agus Daidí cuairt ar Liam san ospidéal.
‘Cad a tharla?’ arsa Daidí.
‘Bhris mé mo chos,’ arsa Liam.
‘An bhfuil pian i do chos?’ arsa Mamaí.
Liam: Bhí pian i mo chos.

Thug an t-altra instealladh dom.
Níl pian i mo chos anois.

An t-altra: Beidh Liam san ospidéal ar feadh cúpla lá.
Liam: Ar fheabhas!

Beidh laethanta saoire agam ón scoil. 3

Litriú: éan, béal, féar, scéal, ag léamh, ospidéal. 3

An Nuacht
An nuacht á léamh ag Liam.
Liam is ainm dom.
Tá mé i rang a ceathair.
___ is ainm do mo chara.
Bhí mé i Maigh Eo ar mo laethanta saoire.
Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.
Tá buachaill nua i mo rang.
Samar is ainm dó.
Bhí timpiste agam.
Bhris mé mo chos.
Bhí mé san ospidéal ar feadh cúpla lá. 3

Tuar na hAimsire
Tuar na haimsire á léamh ag Róisín.
Beidh an lá go hálainn.
Beidh sé te agus tirim.
Beidh an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir. 3

Litriú: Bhris sé. Bhuail sé. Bhain sé. Bhailigh sé. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta

Amhrán – An Coileach Fionn agus an Fathach Fíochmhar

Drámaíocht Cluichí

Dráma bunaithe ar an scéal:Timpiste
sa Pháirc
Dráma bunaithe ar an scéal: Fionn agus
an Fathach Fíochmhar

Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Spraoi le Briathra
Scríobh na hAbairtí
Cluiche Kim
Feicim le mo Shúilín
Foclóir
Bí ag Scríobh

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú

Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní
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Mé Féin

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Ceol
An Coileach

Drámaíocht
Fionn agus an Fathach Fíochmhar

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Mé Féin
Aonad 3 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Scéal a insint

Bhí na páistí ag imirt peile sa pháirc.
Bhuail Oisín i gcoinne Liam.
Leag Oisín Liam de thimpiste.
Thit Liam go talamh.
Ghortaigh sé a chos.
Bhí a ghlúin ag cur fola.
Chuir an múinteoir fios ar otharcharr.
Tháinig an t-otharcharr go tapa.
Bhí ar Liam dul go dtí an t-ospidéal.
Scrúdaigh an dochtúir a chos.
Thóg sé x-gha.
Dúirt an dochtúir go raibh a chos briste.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhí ar siúl ag na páistí?’ ‘An raibh siad ag iomáint?’ ‘Ar bhuail
Oisín i gcoinne Liam?’ ‘Ar leag Oisín Liam?’ ‘Ar leag Liam Oisín?’ ‘Ar thit Liam go talamh?’ ‘Ar thit Oisín go talamh?’ ‘Ar
ghortaigh Liam a lámh?’ ‘Ar ghortaigh Liam a ghlúin?’ ‘An raibh a lámh ag cur fola?’ ‘An raibh a ghlúin ag cur fola?’ ‘Ar
chuir Oisín fios ar otharcharr?’ ‘Cé a chuir fios ar otharcharr?’ ‘Ar tháinig an t-otharcharr?’ ‘An raibh ar Liam dul go dtí an
t-ospidéal?’ ‘Ar scrúdaigh an dochtúir cos Liam?’ ‘Ar thóg an dochtúir x-gha?’ ‘An raibh cos Liam briste?’ Freagraíonn na páistí
na ceisteanna.

Freagair na Ceisteanna: Cad a bhí ar siúl ag na páistí? Ar bhuail Oisín i gcoinne Liam? Ar leag Liam Oisín? Ar leag Oisín
Liam? Ar thit Liam go talamh? Ar thit Oisín go talamh? Ar ghortaigh Liam a lámh? Ar chuir Oisín fios ar otharcharr? Cé a
chuir fios ar otharcharr? Ar scrúdaigh an dochtúir Liam?

Bí ag Caint: Cad a bhí ar siúl ag na páistí? Ar bhuail Oisín i gcoinne Liam? Ar leag Liam Oisín? Ar leag Oisín Liam? Ar thit
Liam go talamh? Ar thit Oisín go talamh? Ar ghortaigh Liam a lámh? Ar chuir Oisín fios ar otharcharr? Cé a chuir fios ar
otharcharr? Ar scrúdaigh an dochtúir Liam?

Spraoi le Briathra: Ar bhuail sé? Bhuail/Níor bhuail sé. Ar thit sé? Thit/Níor thit sé. Ar leag sé? Leag/Níor leag sé. Ar chuir
sé? Chuir/Níor chuir sé. Ar ghortaigh sé? Ghortaigh/Níor ghortaigh sé. Ar scrúdaigh sé? Scrúdaigh/Níor scrúdaigh sé.
Ar tháinig sé? Tháinig/Níor tháinig sé.

Litriú: Ar scrúdaigh sé? Scrúdaigh/Níor scrúdaigh sé.

Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Déantar dráma ar ábhar an chomhrá leis na
páistí ag imirt peile agus páiste mar Liam, páiste mar Oisín,
páiste mar dhochtúir agus páiste mar thiománaí an otharchairr.

Bua na Cainte 4 lch. 14. Léann na páistí an scéal – Timpiste.
Ceistíonn an múinteoir na páistí.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 15. Ceistíonn páiste A
páiste B: ‘Cad a bhí ar siúl ag na páistí?’ ‘Ar bhuail Oisín i
gcoinne Liam?’ ‘Ar leag Liam Oisín?’ ‘Ar leag Oisín Liam?’ ‘Ar
thit Liam go talamh?’ ‘Ar thit Oisín go talamh?’ ‘Ar ghortaigh
Liam a lámh?’ ‘Ar chuir Oisín fios ar otharcharr?’ ‘Cé a
chuir fios ar otharcharr?’ ‘Ar scrúdaigh an dochtúir Liam?’
Freagraíonn páiste B na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil. 15

Mé Féin – Aonad 3 Ceacht 1

1 Cad a bhí ar siúl ag na páistí?
2 Ar bhuail Oisín i gcoinne Liam?
3 Ar leag Liam Oisín?
4 Ar leag Oisín Liam?
5 Ar thit Liam go talamh?
6 Ar thit Oisín go talamh?
7 Ar ghortaigh Oisín a lámh?
8 Ar chuir Oisín fios ar otharcharr?
9 Ar scrúdaigh an dochtúir Liam?
10 Ar tháinig Oisín go dtí an t-ospidéalle Liam?

1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _

3
ag _ _ _ _ _ _ _ 4 x- _ _ _

Freagair na Ceisteanna

Spraoi le Briathra

Ceisteanna – Inné

Ar? 3 7
Níor

Ar bhuail? Bhuail Níor bhuail
Ar leag? Leag Níor leag
Ar thit? Thit Níor thit
Ar chuir? Chuir Níor chuir
Ar tháinig? Tháinig Níor tháinig
Ar ghortaigh? Ghortaigh Níor ghortaigh
Ar scrúdaigh? Scrúdaigh Níor scrúdaigh

Ceisteanna – Inné
Ar? 3 7

NíorAr bhuail?

Ar leag?

Ar thit?

Ar chuir?

Ar tháinig?

Ar ghortaigh?
Ar scrúdaigh?

Foclóir

14

Aonad 3 Ceacht 1

Bí ag Léamh Timpiste

Bhí na páistí ag imirt peilesa pháirc.

Thit Liam go talamh.

Chuir an múinteoir fios arotharcharr.

Scrúdaigh an dochtúir achos.

Bhuail Oisín i gcoinne Liam.

Ghortaigh sé a chos.

Tháinig an
t-otharcharr
go tapa.

Thóg sí x-gha.

Leag Oisín Liam de
thimpiste.

Bhí a ghlúin ag cur fola.

Bhí ar Liam dul go dtí ant-ospidéal.

Dúirt an dochtúir go raibha chos briste.
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Mé Féin
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 15. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.
Scríobhann na páistí na briathra sa bhosca cuí.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí tar éis iad a bheith ag imirt cluiche peile/iomána
ag am lóin/sosa: ‘Ar bhuail tú an liathróid/an sliotar?’ Freagraíonn an páiste: ‘Bhuail mé/Níor bhuail mé ___.’ (an liathróid,
an sliotar) ‘Ar thit tú sa chlós?’ ‘Thit mé/Níor thit mé sa chlós.’ ‘Ar chuir tú do chlogad ort?’ ‘Chuir/Níor chuir me mo
chlogad orm.’

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (páistí, ag imirt peile, sa pháirc, i gcoinne, de thimpiste,
talamh, ag cur fola, an múinteoir, otharcharr, go tapa, an t-ospidéal, an dochtúir, x-gha)
An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Bhí na páistí ag imirt peile sa pháirc.’ ‘Bhuail Oisín i gcoinne
Liam.’ ‘Leag Oisín Liam de thimpiste.’ srl.
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Mé Féin
Aonad 3 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Briathra a athrú ón aimsir chaite
go dtí an aimsir láithreach go dtí an
aimsir fháistineach

Bhuail Oisín i gcoinne Liam inné.
Buaileann Oisín i gcoinne Liam gach lá.
Buailfidh Oisín i gcoinne Liam amárach.

Leag Oisín Liam inné.
Leagann Oisín Liam gach lá.
Leagfaidh Oisín Liam amárach.

Thit Liam go talamh inné.
Titeann Liam go talamh gach lá.
Titfidh Liam go talamh amárach.

Chuir an múinteoir fios ar otharcharr inné.
Cuireann an múinteoir fios ar otharcharr gach lá.
Cuirfidh an múinteoir fios ar otharcharr amárach.

Amhrán – An Coileach

Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an ghealach ina luí,
Is an ghrian ag éirí.
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an chearc is a hál,
Ina gcodladh go sámh.
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an mhuc ag an doras
Ag iarraidh é a oscailt.
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá an coileach ag fógairt an lae.
Tá muintir an tí go léir ag éirí.
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán An Coileach. Canann an rang go léir an t-amhrán. Canann grúpaí éagsúla páistí an t-amhrán. Canann
páistí aonair an t-amhrán. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cé atá ag fógairt an lae?’ ‘An bhfuil an ghealach ina luí?’ ‘An bhfuil
an ghrian ag éirí?’ ‘An bhfuil an chearc ina codladh?’ ‘An bhfuil na sicíní ina luí?’ ‘Cá bhfuil an mhuc?’ ‘Cad atá á dhéanamh ag an
muc?’ ‘An bhfuil muintir an tí ag éirí?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.
Múintear an comhrá. Deir an múinteoir an abairt san aimsir chaite: ‘Bhuail Oisín i gcoinne Liam inné.’ Spreagann an múinteoir
na páistí go léir/grúpaí páistí agus páistí aonair na habairtí a rá san aimsir láithreach agus san aimsir fháistineach. Déantar
amhlaidh leis na habairtí seo leanas: ‘Leag Oisín Liam inné.’ ‘Thit Liam go talamh inné.’ ‘Chuir an múinteoir fios ar otharcharr
inné.’

Scríobh na hAbairtí: ___ (Bhuail, Buaileann, Buailfidh) Oisín i gcoinne Liam ___. (inné. gach lá, amárach)
___ (Thit,Titeann,Titfidh) Liam go talamh ___. (inné, gach lá, amárach)
___ (Leag, Leagann, Leagfaidh) Oisín Liam ___. (inné, gach lá, amárach)
___ (Chuir, Cuireann, Cuirfidh) an múinteoir fios ar otharcharr ___. (inné. gach lá, amárach)

Spraoi le Briathra: Bhuail sí. Buaileann sí. Buailfidh sí.Thit sí.Titeann sí.Titfidh sí. Leag sí. Leagann sí. Leagfaidh sí. Chuir sí.
Cuireann sí. Cuirfidh sí.

Litriú: Bhuail sí. Buaileann sí. Buailfidh sí.Thit sí.Titeann sí.Titfidh sí. Leag sí. Leagann sí. Leagfaidh sí.

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp001-032).indd 25 26/08/2019 14:30



26

Mé Féin
Tréimhse Chumarsáide
Deir an múinteoir na habairtí san aimsir chaite. Deir na páistí go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair na habairtí san aimsir
láithreach agus san aimsir fháistineach.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 16. Deir páiste A na habairtí san aimsir chaite. Deir páiste B na habairtí san aimsir
láithreach agus san aimsir fháistineach. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 16. Scríobhann na páistí na habairtí san aimsir chaite, san aimsir láithreach agus san aimsir
fháistineach.

Bua na Cainte 4 lch. 17. Canann na páistí an t-amhrán le chéile.Tarraingíonn siad pictiúr chun an t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Spreagtar na páistí tuairisciú faoi eachtraí a tharlaíonn i gclós na scoile.
‘Bhuail Pól i gcoinne Liam sa chlós.’ ‘Thit sí sa chlós ag am sosa.’ ‘Leag Niamh mé sa chlós.’ ‘Cuir fios ___.’ (ar an múinteoir,
ar an bpríomhoide)

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Ceol. Is féidir an t-amhrán seo a
dhéanamh i gceacht Ceoil.

16

Aonad 3 Ceacht 2

1 Bhuail Oisín i gcoinne Liam inné.
______ Oisín i gcoinne Liam gach lá.______ Oisín i gcoinne Liam amárach.

2 Leag Oisín Liam de thimpiste inné.
______ Oisín Liam de thimpiste gach lá.______ Oisín Liam de thimpiste amárach.

3 Thit Liam go talamh inné.
______ Liam go talamh gach lá.
______ Liam go talamh amárach.

4 ______ an múinteoir fios ar otharcharr inné.______ an múinteoir fios ar otharcharr gach lá.______ an múinteoir fios ar otharcharr amárach.

1 Buail + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 Buail + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _3 Leag + _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ 4 Leag + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _5 Cuir + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ 6 Cuir + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _7 Tit + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ 8 Tit + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _

Spraoi le Briathra

Inné
h

Gach Lá
ann
eann

Amárach
faidh
fidhBhuail

Leag

Thit

Chuir

Scríobh na hAbairtí

Suimeanna Focal
Gach Lá ann

eann Amárach faidh
fidh

17

Mé Féin – Aonad 3 Ceacht 2

Tá an coileach ag fógairt an lae.Tá an coileach ag fógairt an lae.Tá an ghealach ina luí,
Is an ghrian ag éirí
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.Tá an coileach ag fógairt an lae.Tá an chearc is a hál,
Ina gcodladh go sámh
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.Tá an coileach ag fógairt an lae.Tá an mhuc ag an doras
Ag iarraidh é a oscailt,
Tá an coileach ag fógairt an lae.

Tá an coileach ag fógairt an lae.Tá an coileach ag fógairt an lae.Tá muintir an tí
Go léir ag éirí,
Tá an coileach ag fógairt an lae.

An Coileach

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann briathra a athrú ón aimsir chaite go dtí an aimsir láithreach go dtí an
aimsir fháistineach? ‘Bhuail.’ ‘Buaileann.’ ‘Buailfidh.’ ‘Thit.’ ‘Titeann.’ ‘Titfidh.’ ‘Leag.’ ‘Leagann.’ ‘Leagfaidh.’
‘Chuir.’ ‘Cuireann.’ ‘Cuirfidh.’
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Mé Féin
Aonad 3 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Tuairisciú
● Scéal a insint
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt

Thug Mamaí agus Daidí cuairt ar Liam san ospidéal.
‘Cad a tharla?’ arsa Daidí.
‘Bhris mé mo chos,’ arsa Liam.
‘An bhfuil pian i do chos?’ arsa Mamaí.
Liam: Bhí pian i mo chos.

Thug an t-altra instealladh dom.
Níl pian i mo chos anois.

An t-altra: Beidh Liam san ospidéal ar feadh cúpla lá.
Liam: Ar fheabhas!

Beidh laethanta saoire agam ón scoil.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá raibh Liam?’ ‘Cé a thug cuairt ar Liam?’ ‘Cad a tharla dó?’ ‘An raibh
pian ina chos?’ ‘Ar bhris Liam a lámh?’ ‘Ar thug an t-altra instealladh dó?’ ‘Ar thug an dochtúir instealladh dó?’ ‘An raibh brón
ar Liam?’ ‘Cén fáth?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Cluiche Kim: mo cheann, mo chluas, mo mhuineál, mo ghualainn, mo dhroim, mo bholg, mo ghlúin, mo chos, mo lámh, mo
shúil, mo thóin, mo bhéal.

Feicim le mo Shúilín: Feicim le mo shúilín rud éigin a thosaíonn le ___. (b, c, d, g, l, s, t) (droim, gualainn, béal, glúin, cos,
lámh, ceann, súil, smig, tóin)

Bí ag Scríobh: Tá pian i ___. (mo dhroim, mo chluas, mo ghlúin, mo mhuineál, mo cheann, mo chos, mo ghualainn, mo bholg)

Foclóir: mo cheann, mo ghualainn, mo chluas, mo dhroim,
mo mhuineál, mo bholg, mo thóin, mo smig, mo ghlúin, mo chos.

Litriú: éan, béal, féar, scéal, ag léamh, ospidéal.

Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Bunaítear dráma ar ábhar an scéil thuas.
Bua na Cainte 4 lch. 18. Léann na páistí an scéal.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 19. Deir na páistí na
habairtí. Úsáideann siad an ball beatha ceart chun na habairtí a
chríochnú.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 19.Tarraingíonn na páistí Oisín.
Scríobhann na páistí codanna an choirp in aice leis an bpictiúr.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí nuair a tharlaíonn eachtra sa rang/sa chlós:
‘Cad a tharla?’ Má thiteann páiste sa chlós ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘An bhfuil pian i do chos?’ Taispeánann an
múinteoir codanna a c(h)oirp agus deir sé/sí: ‘mo cheann, mo chluas, mo shrón, mo shúil, mo bhéal, mo smig, mo mhuineál,
mo ghualainn, mo dhroim, mo bholg, mo thóin, mo ghlúin, mo chos.’

19

Tarraing Oisín i do chóipleabhar.Scríobh na focail in aice leis an bpictiúr.

1 Tá pian i ____.
2 Tá pian i ____.

3 Tá pian i ____.
4 Tá pian i ____.

5 Tá pian i ____.
6 Tá pian i ____.

7 Tá pian i ____.
8 Tá pian i ____.

9 Tá pian i ____.
10 Tá pian i ____.

Bí ag Scríobh

Foclóir Mo Chorp
Mé Féin – Aonad 3 Ceacht 3

mo cheann

mo chuid gruaige

mo chluas

mo bhéal

mo shrón

mo smig
mo mhuineál

mo dhroim

mo bholg

mo ghlúin
mo chos

mo thóin

mo ghualainn

mo shúil

18

Aonad 3 Ceacht 3

Bí ag Léamh San Ospidéal

Thug Mamaí agus Daidí cuairtar Liam san ospidéal.

Cad a tharla?

Bhris mé
mo chos.

An bhfuil pian i do
chos anois?

Beidh Liam san ospidéalar feadh cúpla lá.

Ar fheabhas! Beidh
laethanta saoire
agam ón scoil.

Bhí pian i mo chos.
Thug altra
instealladh dom.
Níl pian i mo chos
anois.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann tuairisiú? ‘Thug Mamaí agus Daidí cuairt ar Liam san ospidéal.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad a tharla?’ ‘Bhris mé mo chos.’
‘An bhfuil pian i do chos?’ ‘Níl pian i mo chos anois.’
An bhfuil an páiste in ann comhghairdeas a dhéanamh? ‘Ar fheabhas!’
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Mé Féin
Aonad 3 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Nuacht a thabhairt
● Tuairisciú faoin aimsir

An Nuacht
An nuacht, á léamh ag Liam.
Liam is ainm dom.
Tá mé i rang a ceathair.
Samar is ainm do mo chara.
Bhí mé i Maigh Eo ar mo laethanta saoire.
Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.
Tá buachaill nua i mo rang.
Samar is ainm dó.
Bhí timpiste agam.
Bhris mé mo chos.
Bhí mé san ospidéal ar feadh cúpla lá.

Tuar na hAimsire
Anois beidh tuar na haimsire á léamh ag Róisín.
Dia dhaoibh.
Beidh an lá go hálainn ar fad inniu.
Beidh sé te agus tirim.
Beidh an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Cad is ainm duit?’ ‘Cén rang ina bhfuil tú?’ ‘Cad is ainm do do
chara?’ ‘Cá raibh tú ar do laethanta saoire?’ ‘Ar thaitin do laethanta saoire leat?’ ‘An bhfuil buachaill nua i do rang?’ ‘Cad is
ainm dó?’ ‘An raibh timpiste agat?’ ‘Cad a tharla duit?’ ‘Ar bhris tú do lámh?’ ‘Ar bhris tú do chos?’ ‘An raibh tú san ospidéal?’
Freagraíonn na páistí na ceisteanna. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil nuacht agat?’ Spreagtar na páistí a nuacht
phearsanta a rá.’

Bí ag Scríobh: Bhí mé ___ ar mo laethanta saoire. (i nGaillimh, i Sligeach, i Maigh Eo, i Liatroim, i Ros Comáin)

Litriú: Bhris sé. Bhuail sé. Bhailigh sé. Bhain sé.

Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga agus ligeann an páiste air/uirthi go bhfuil sé/sí ar an teilifís.Tugtar micreafón don
pháiste agus tugann an páiste an nuacht don rang: ‘Liam is ainm dom.’ ‘Tá mé i rang a ceathair.’ ‘___ is ainm do mo chara.’ ‘Bhí
mé i Maigh Eo ar mo laethanta saoire.’ ‘Thaitin mo laethanta saoire go mór liom.’ ‘Tá buachaill nua i mo rang.’ ‘___ is ainm dó.’
‘Bhí timpiste agam.’ ‘Bhris mé mo chos.’ ‘Bhí mé san ospidéal ar feadh cúpla lá.’ Tugann na páistí eile bualadh bos nuair a bhíonn
críochnaithe ag an bpáiste.

Ceistíonn an múinteoir na páistí faoin aimsir: ‘Cén saghas aimsire a bheidh ann?’ ‘An mbeidh an lá go hálainn?’ ‘An mbeidh
sé tirim te agus tirim?’ ‘An mbeidh an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir?’ Tagann páiste amach os comhair an ranga agus
ligeann an páiste air/uirthi go bhfuil sé/sí ar an teilifís.Tugtar micreafón don pháiste agus déanann an páiste cur síos ar an
aimsir.

Obair Bheirte: Insíonn páiste A nuacht do pháiste B. Déanann páiste A cur síos ar an aimsir. Insíonn páiste B nuacht do
pháiste A. Malartaíonn na páistí róil.
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Mé Féin
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 20. Léann na páistí an nuacht agus an aimsir.

Seánra Scríbhneoireachta – Athinsint: Scríobhann na páistí a nuacht.Tig leo an
foclóir ar lch. 20 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta.
Scríobhann an páiste dréacht. Déanann sé/sí eagarthóireacht ar an dréacht agus
athscríobhann sé/sí an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad is ainm
duit?’ ‘Cén rang ina bhfuil tú?’ ‘Cad is ainm do do chara?’ ‘Cá raibh tú ar do laethanta
saoire?’ ‘Ar thaitin do laethanta saoire leat?’ ‘An bhfuil buachaill nua i do rang?’ ‘Cad is
ainm dó?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

20

Aonad 3 Ceacht 4

An Nuacht

Bí ag Léamh Tuar na hAimsire

Scríobh an nuacht.
Scríobh tuar na haimsire.
Tarraing pictiúr.

An Nuacht
Liam is ainm dom.
Tá mé i rang a ceathair.
Oisín is ainm do mo chara.Bhí mé i Maigh Eo ar mo
laethanta saoire.
Thaitin mo laethanta saoirego mór liom.

An Aimsir
Beidh an lá go hálainn.
Beidh sé te agus tirim.
Beidh an ghrian ag
taitneamh go hard sa spéir.

Tá buachail l nua i mo rang.Samar is ainm dó.
Bhí timpiste agam.
Bhris mé mo chos.
Bhí mé san ospidéal ar feadhcúpla lá.

Éire

Maigh Eo

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann an nuacht a thabhairt? ‘Liam is ainm dom.’ ‘Tá mé i rang a ceathair.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú faoin aimsir? ‘Beidh an lá go hálainn.’ ‘Beidh sé te agus tirim.’
Beidh an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir.’
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Mé Féin
Scéal – Fionn agus an Fathach Fíochmhar

Scéalaí: Bhí taoiseach mór láidir in Éirinn fadó.
Fionn Mac Cumhaill ab ainm dó.

Fionn: Is mise an fear is mó in Éirinn.
Tá mé beagnach chomh hard leis na scamaill.
Is mise an fear is láidre in Éirinn freisin.

Scéalaí: Bhí Fionn agus Úna ina gcónaí i gcaisleán in aice na farraige.
Lá amháin, chonaic siad bád ar an bhfarraige.
Tháinig fear amach as an mbád.
Labhair an fear le Fionn.

Fear: Dia duit.

Úna: Dia’s Muire duit.

Fionn: Dia’s Muire duit.
Tá nuacht agam duit.
Tá fathach fíochmhar thar farraige.
Tá sé níos mó agus níos láidre ná tusa.
Ba mhaith leis troid leat.
An dtroidfidh tú leis?

Fionn: Cinnte, troidfidh mé leis.

Fear: Ar fheabhas ar fad.Tiocfaidh mé ar ais go luath.
Slán.

Fionn: Slán.

Scéalaí: Nuair a d’imigh an fathach, bhí imní ar Úna.

Fionn: Cad atá ort?

Úna: Tá imní orm mar tá an fathach níos mó agus níos láidre ná tusa.
Buafaidh sé an troid.
Caithfimid smaoineamh ar phlean.

Fear: Dia duit.

Fionn: Dia’s Muire duit

Úna: Dia’s Muire duit.

Fear: Tá nuacht agam duit.
Beidh an fathach anseo amárach.
Troidfidh sé leat go luath ar maidin.

Fionn: Ceart go leor.

Scéalaí: Cúpla lá ina dhiaidh sin, tháinig an fear ar ais.
Labhair an fear le Fionn.

Fear: Tá nuacht agam duit.
Beidh an fathach anseo amárach.
Troidfidh sé leat go luath ar maidin.

Fionn: Ceart go leor.
Slán.

Fear: Slán.

Scéalaí: Bhí Úna sásta mar bhí plean aici.
Chuaigh Fionn agus Úna isteach sa chaisleán.

Úna: Cuir ort na héadaí sin.
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Mé Féin
Scéalaí: Ghléas Fionn é féin mar pháiste.

Bhí cliabhán mór sa chúinne.

Úna: Téigh isteach sa chliabhán agus téigh a chodladh.

Scéalaí: An mhaidin ina dhiaidh sin, thosaigh an talamh ag crith.
Tháinig fathach mór, láidir go dtí an caisleán.
D’oscail sé an doras agus isteach leis sa chaisleán.
Bhí Úna ina suí ar chathaoir uilleach in aice na tine.
Labhair an fathach le hÚna.

Fathach: Cá bhfuil Fionn?
Maróidh mé é.
Is mise an fathach is mó agus is láidre ar domhan.

Úna: Níl Fionn anseo.
Tá Fionn ag fiach sa choill.
Beidh sé ar ais i gceann tamaill.
Labhair os íseal le do thoil.
Tá an leanbh ina chodladh.

Fathach: An é sin bhur leanbh?

Úna: Is é.

Scéalaí: Bhain an leanbh geit as an bhfathach.
Ní fhaca an fathach leanbh chomh mór leis riamh.
Chuir an fathach a lámh in aice leis an leanbh.
Bhain an leanbh alp as a mhéar.
Bhí eagla an domhain ar an bhfathach fíochmhar.
Rith sé amach an doras ar nós na gaoithe agus ní fhaca éinne ó shin é!
Amach le Fionn as an gcliabhán.
Bhí Fionn agus Úna sna trithí ag gáire.

Scríbhneoireacht: Bua na Cainte 4 lch. 21.Tarraingíonn na páistí pictiúr chun an scéal a léiriú. Scríobhann siad focail in aice
leis na pictiúir. Scríobhann na páistí abairtí faoin scéal.

Scríobh an Scéal: Bua na Cainte 4 lch. 22. Bhí Taoiseach mór láidir in Éirinn fadó. Fionn Mac Cumhaill ab ainm dó. Is mise an
fear is mó in Éirinn.Tá mé beagnach chomh hard leis na scamaill. Is mise an fear is láidre in Éirinn freisin. Bhí Fionn agus Úna
ina gcónaí i gcaisleán in aice na farraige. Lá amháin, chonaic siad bád ar an bhfarraige.

Bí ag Scríobh: Bua na Cainte 4 lch. 22.Tháinig ___ go dtí an teach. (an dochtúir, an ceoltóir, an báicéir, an búistéir, an
feirmeoir, an siopadóir, an fathach, an fear)

Freagair na Ceisteanna: Bua na Cainte 4 lch. 22. Cá raibh Fionn agus Úna ina gcónaí? Conas ar tháinig an fear go hÉirinn?
An raibh an fathach ina chónaí in Éirinn? Cé a bhí sa chliabhán? An raibh an fathach níos mó ná Fionn? An raibh an fathach
níos láidre ná Fionn? An raibh Úna níos mó ná an fathach? Cén fáth a raibh imní ar Úna? Cé a bhí gléasta mar pháiste?
Ar throid Fionn leis an bhfathach?

22

Scéal

Fionn agus an Fathach FíochmharBhí ____ mór láidir in Éirinn fadó.
Fionn Mac Cumhaill ab ____ dó.
Is mise an fear is ____ in Éirinn.
Tá mé beagnach chomh hard leis ____.
Bhí Fionn agus Úna ina gcónaí i gcaisleánin aice na ____.

Lá amháin, chonaic siad ____ ar an bhfarraige.

1 Tháinig ___ go dtí an teach. 2 Tháinig ___ go dtí an teach.
3 Tháinig ___ go dtí an teach. 4 Tháinig ___ go dtí an teach.
5 Tháinig ___ go dtí an teach. 6 Tháinig ___ go dtí an teach.
7 Tháinig ___ go dtí an teach. 8 Tháinig ___ go dtí an teach.

Scríobh an Scéal

an siopadóir

an feirmeoir

an ceoltóir

an báicéir

an fear

an búistéir

an dochtúir

an fathach

Bí ag Scríobh

bád na scamaill farraige
ainmmó

taoiseach

FIONN

Is mise an fathach is móagus is láidre ar domhan.Maróidh mé Fionn.

21

Mé Féin – Scéal
Fionn agus an Fathach

Fíochmhar

Bí ag caint faoin
bpictiúr.
Scríobh abairtí.

Fionn

ina chodladh sámh

cliabhán

sa chúinne

Úna

cat

fathach mór láidir

blaincéad

piliúr

ag an doras

fuinneog

cathaoir uilleach

in aice na tine
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Mé Féin
Measúnú don Fhoghlaim

Teanga ó Bhéal

1 Dia daoibh.
2 Conas atá sibh ar maidin?
3 Cad is ainm dó?
4 Cad is ainm di?
5 Cad is ainm dóibh?
6 Cé hiad sin?
7 Cá raibh tú ar do laethanta saoire?
8 Ar thaitin do laethanta saoire leat?
9 Cén aois thú?

10 Cén dath atá ar bhratach na Gaillimhe?

Léitheoireacht

Freagair na Ceisteanna: Cad is ainm duit? Cá bhfuil tú i do chónaí? Cén rang ina bhfuil tú? Inis dom faoi do chuid gruaige.
Inis dom faoi do shúile. Inis dom faoi do chlann. An mó deartháir atá agat? An mó deirfiúr atá agat? Cad is ainm do do chara?
Cad is ainm do do mhadra? An bhfuil madra agat?

Scríbhneoireacht

Líon na Bearnaí: ___ (Liam, Róisín, Niamh, Ruairí, Liam agus Oisín, Ruairí agus Róisín, Pól agus Cáit) is ainm ___. (dom, duit,
dó, di, dúinn, daoibh, dóibh)

Spraoi le Briathra: Ar bhuail sé? Bhuail/Níor bhuail sé. Ar thit sé? Thit/Níor thit sé. Ar leag sé? Leag/Níor leag sé. Ar chuir
sé? Chuir/Níor chuir sé. Ar ghortaigh sé? Ghortaigh/Níor ghortaigh sé. Ar scrúdaigh sé? Scrúdaigh/Níor scrúdaigh sé.
Ar tháinig sé? Tháinig/Níor tháinig sé.

Scríobh an Scéal: Tá India san Áise. Is tír an-mhór í. Is í India an seachtú tír is mó ar
domhan. Labhraíonn daoine Hiondúis in India.Tá bratach na hIndia oráiste, bán agus glas.
Itheann daoine rís agus glasraí in India. Ní itheann a lán daoine feoil in India.Tá leoin,
tíogair agus eilifintí in India.

Bua na Cainte 4 lch. 23. An forainm réamhfhoclach ‘do’.
Codanna an choirp.
Ceisteanna san aimsir chaite.
Briathra sa chéad réimniú a athrú ón aimsir chaite go dtí an aimsir láithreach go dtí an
aimsir fháistineach.

23

Mé Féin – Measúnú

mé: dom
tú: duit
sé: dó
sí: di
sinn: dúinn
sibh: daoibh
siad: dóibh

1 sé: Oisín is ainm ___.
2 sí: Niamh is ainm ___.
3 sinn: Oisín agus Niamh is ainm ___.
4 sibh: Ruairí agus Róisín is ainm ___.
5 siad: Liam agus Ciara is ainm ___.
6 na cailíní: Niamh agus Róisín is ainm ___.7 na buachaillí: Oisín agus Ruairí is ainm ___.8 na páistí: Oisín, Niamh agus Ciara is ainm ___.

mo shrón mo shúil mo smig
mo bhéal mo chluas mo chuid gruaige

Spraoi le Briathra

Ceisteanna – Inné
Ar? 3 7

Ar bhuail?

Ar leag?

Ar thit?

Ar chuir?

Ar tháinig?

Ar ghortaigh?
Ar scrúdaigh?

Inné
h

Gach Lá
ann
eann

Amárach
faidh
fidh

Chaith sí

Phioc sí

Thóg sí

Chuir sí

Léim sí

Rith sí

Foclóir Mo Cheann

Measúnú
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An Fómhar
An Aimsir – An Fómhar – AonadTeagaisc agus Foghlama

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 24–27)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 7–8)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Cén dáta atá ann? ___ de Mheán Fómhair.
(An chéad lá, An dara lá, An tríú lá, An ceathrú lá,
An cúigiú lá, An séú lá, An seachtú lá, An t-ochtú lá,
An naoú lá, An deichiú lá)
Cad a bhí ar siúl ag na páistí ___?
(ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.)
Bhí na páistí ___ ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.
(ag snámh, ag léamh, ag imirt peile, ag iomáint, ag siúl,
ag seinm ceoil, ag iascaireacht, ag rith, ag sleamhnú,
ag dreapadh) 3

Litriú: Sciob sé. Sciobann sé. Sciobfaidh sé.
Ar sciob? Sciob/Níor sciob. 3

Tá ___ fada/gearr.
(an phéist, an bríste, an líne, an rialóir, an scairf, an sciorta)
Tá ___ (an scairf, an líne, an phéist) ___ (níos faide/níos
giorra) ná ___. (an phéist, an ribín, an líne)
Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar.
Bíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar. 3

Litriú: fada, gearr, níos faide, níos giorra. 3
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An Fómhar
Is iad an t-earrach, an samhradh, an fómhar agus an
geimhreadh séasúir na bliana.
Is iad Lúnasa, Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair míonna
an fhómhair.
Titeann na duilleoga de na crainn.
Bíonn na duilleoga, donn, buí, dearg agus órga.
Bailíonn an t-iora rua cnónna.
Téann an sciathán leathair a chodladh don gheimhreadh.
Téann an ghráinneog agus an t-iora rua a chodladh don
gheimhreadh freisin.
Bíonn na héin ar na sreanga.
Téann an chuach agus an fháinleog go dtí an Afraic don
gheimhreadh.
Fanann an spideog agus an dreoilín in Éirinn don gheimhreadh.
Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar.
Bíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar. 3

Litriú: D’fhan. Fanann. Fanfaidh. D’fhág. Fágann. Fágfaidh.
D’fhéach. Féachann. Féachfaidh. 3

Déan cur síos ar an bpictiúr.
An fómhar atá ann.
Tá an sciathán leathair ar an gcrann.
Tá an t-iora rua ar an gcraobh.
Tá sé ag bailiú cnónna.
Tá a eireaball an-mhór.
Tá duilleoga donn, buí, dearg agus órga ar an gcrann cnó
capaill.
Tá damhán alla ar an gcraobh.
Tá duilleoga ar an talamh.
Tá cnónna ar an talamh freisin.
Tá sionnach in aice leis an gcrann.
Tá an phéist in aice leis na cnónna.
Tá gráinneog faoin gcrann.
Tá an broc in aice leis an gcrann.
Tá an fháinleog agus an chuach ar na sreanga.
Tá siad ag dul go dtí an Afraic. 3

Litriú: fáinleog, sciathán leathair, gráinneog, damhán alla. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta
Dán – An tIora Rua An Ghráinneog

Drámaíocht Cluichí
Dráma bunaithe ar an scéal:
An Ghráinneog
Dráma bunaithe ar an dán:
An tIora Rua

Tasc Tuisceana Spraoi le Briathra
Scríobh na hAbairtí Bí ag Caint
Scríobh an Scéal Cluiche Kim
Freagair na Foclóir
Ceisteanna

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Drámaíocht
An tIora Rua

Oideachas Sóisialta Imhshaoil agus Eolaíochta
An Fómhar

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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An Fómhar
Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Tuairisciú

Cén dáta atá ann? ___ de Mheán Fómhair.
(An chéad lá, An dara lá, An tríú lá, An ceathrú lá, An cúigiú lá, An séú lá,
An seachtú lá, An t-ochtú lá, An naoú lá, An deichiú lá)
Cad a bhí ar siúl ag na páistí ___?
(ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.)
Bhí na páistí ___ ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.
(ag snámh, ag léamh, ag imirt peile, ag iomáint, ag siúl, ag seinm ceoil,
ag iascaireacht, ag rith, ag sleamhnú, ag dreapadh)

Dán – An tIora Rua

‘Tá cnónna sa choill,’
arsa Seáinín le Cáit.
‘Baileoimid iad amárach.’

Chuaigh siad ann
Ar maidin go moch.
Ach ní fhaca siad cnónna
in aon áit.

‘Bhí gadaí anseo,’
arsa Seáinín le Páid.
‘Agus sciob sé na cnónna breátha.’

Bhí iora beag rua
In airde ar chraobh.
Agus é ins na trithí ag gáire.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán An tIora Rua. Ceistítear na páistí: ‘Cá raibh na cnónna?’ ‘An bhfaca na páistí na cnónna?’ ‘An raibh gadaí sa
choill?’ ‘Cé a sciob na cnónna?’ ‘Cén fáth a raibh an t-iora rua ag gáire?’

Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén dáta atá ann?’ Spreagtar na páistí an dáta a rá le chéile: ‘An chéad
lá, an dara lá, an tríú lá, an ceathrú lá, an cúigiú lá, an séú lá, an seachtú lá, an t-ochtú lá, an naoú lá, an deichiú lá ___.’
(de Lúnasa, de Mheán Fómhair, de Dheireadh Fómhair)

TascTuisceana: Cén dáta atá ann? An naoú lá de Dheireadh Fómhair atá ann. An dara lá de Dheireadh Fómhair atá ann.
An chéad lá de Lúnasa atá ann. An ceathrú lá de Lúnasa atá ann. An séú lá de Dheireadh Fómhair atá ann. An tríú lá de
Mheán Fómhair atá ann. An seachtú lá de Lúnasa atá atá ann. An cúigiú lá de Mheán Fómhair atá ann. An deichiú lá de Mheán
Fómhair atá ann. An t-ochtú lá déag de Mheán Fómhair atá ann.

Úsáideann an múinteoir féilire mór. Léiríonn an múinteoir dáta do na páistí. Ceistítear na páistí: ‘Cén dáta atá ann?’
Freagraíonn na páistí: ‘An chéad lá, srl. ___ atá ann.’ (de Lúnasa, de Mheán Fómhair, de Dheireadh Fómhair) Ceistítear na
páistí: ‘Cad a bhí ar siúl ag na páistí ___?’ (ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.) Freagraíonn na páistí: ‘Bhí na páistí ___ ar an
gcéad lá de Mheán Fómhair,’ srl. (ag snámh, ag léamh, ag imirt peile, ag iomáint, ag siúl, ag seinm ceoil, ag iascaireacht, ag rith,
ag sleamhnú, ag dreapadh)

Scríobh na hAbairtí: ___ (Sciob, Sciobann, Sciobfaidh) an t-iora rua na cnónna ___. (inné, gach lá, amárach) Ar sciob ___ na
cnónna inné? (an t-iora rua, an ghráinneog) Sciob/Níor sciob.

Litriú: Sciob sé. Sciobann sé. Sciobfaidh sé. Ar sciob? Sciob. Níor sciob.

Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga mar mhúinteoir. Bíonn féilire ag an bpáiste. Léiríonn an páiste dáta do pháiste eile
sa rang. Ceistíonn an páiste an páiste eile: ‘Cén dáta atá ann?’ Freagraíonn na páistí: ‘An dara lá, srl. ___ atá ann.’ (de Lúnasa,
de Mheán Fómhair, de Dheireadh Fómhair)
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Léiríonn páiste A dáta do pháiste B. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén dáta atá
ann?’ Freagraíonn páiste B: ‘An tríú lá, srl. ___ atá ann.’ (de Lúnasa, de Mheán Fómhair, de Dheireadh Fómhair)
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An Fómhar
Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 24. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad a bhí ar siúl ag
na páistí ___?’ (ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.) Freagraíonn páiste B na ceisteanna:
‘Bhí na páistí ___.’ (ag snámh, ag léamh, ag imirt peile, srl.) Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 24. Ceistítear na páistí: ‘Cén dáta a bhí ann?’ ‘Cad a bhí ar
siúl ag na páistí ___?’ (ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.)
Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 25. Léann na páistí an dán le chéile. Déanann na páistí gníomhaíochtaí
foirme bunaithe ar an dán. Inné, sciob sé. Gach, lá sciobann sé, Amárach sciobfaidh sé.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla:
‘Cén dáta atá ann?’ ‘An chéad lá, srl. de Mheán Fómhair.’ srl. ‘Cad a bhí ar siúl agat ___?’
(ar an gcéad lá de Mheán Fómhair, srl.) ‘Bhí mé ___ ar an gcéad lá de Mheán Fómhair,’
srl. (ag snámh, ag léamh, ag imirt peile, ag iomáint, ag siúl, ag seinm ceoil, ag iascaireacht,
ag rith, ag sleamhnú, ag dreapadh)

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Drámaíocht:Tig leis an múinteoir dráma a bhunú ar ábhar an dáin.

24

Ceacht 1

An Fómhar

1 Cad a bhí ar siúl ag na páistí ar an gcéad lá de Mheán Fómhair?Bhí na páistí ag snámh ar an gcéad lá de Mheán Fómhair.2 Cad a bhí ar siúl ag na páistí ar an tríú lá de Mheán Fómhair?3 Cad a bhí ar siúl ag na páistí ar an gcúigiú lá de Mheán Fómhair?4 Cad a bhí ar siúl ag na páistí ar an seachtú lá de Mheán Fómhair?5 Cad a bhí ar siúl ag na páistí ar an naoú lá de Mheán Fómhair?6 Cad a bhí ar siúl ag na páistí ar an dara lá de Mheán Fómhair?7 Cad a bhí ar siúl ag na páistí ar an gceathrú lá de Mheán Fómhair?8 Cad a bhí ar siúl ag na páistí ar an séú lá de Mheán Fómhair?

Obair Bheirte

An chéad lá de
Mheán Fómhair

An dara lá de
Mheán Fómhair

An tríú lá de
Mheán Fómhair

An ceathrú lá de
Mheán Fómhair

An cúigiú lá de
Mheán Fómhair

An séú lá de
Mheán Fómhair

An seachtú lá de
Mheán Fómhair

An t-ochtú lá de
Mheán Fómhair

An naoú lá de
Mheán Fómhair

An deichiú lá de
Mheán Fómhair

Méan Fómhair

ag seinm ceoil

ag iascaireacht

ag imirt peile

ag sleamhnú

ag iomáint

ag léamh

ag siúl

ag snámh

25

An Fómhar – Ceacht 1An tIora Rua

‘Tá cnónna sa choill,’
arsa Seáinín le Páid.
‘Baileoimid iad amárach.’
Chuaigh siad ann,
Ar maidin go moch.
Ach ní fhaca siad cnónna
In aon áit.

‘Bhí gadaí anseo,’
arsa Seáinín le Páid.
‘Agus sciob sé na cnónna breátha.’Bhí iora beag rua
In airde ar chraobh.
Agus é sna trithí ag gáire.

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, Mí na Samhna,
an chéad lá, an dara lá, an tríú lá, an ceathrú lá, an cúigiú lá, an séú lá, an seachtú lá, an t-ochtú lá,
an naoú lá, an deichiú lá, ag snámh, ag léamh, ag imirt peile, ag iomáint, ag siúl, ag seinm ceoil,
ag iascaireacht, ag rith, ag sleamhnú, ag dreapadh)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén dáta atá ann?’ ‘___ de Mheán Fómhair.’
(An chéad lá, An dara lá, An tríú lá, srl.)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Bhí na páistí ___ ar an gcéad lá de Mheán Fómhair,’ srl.
(ag snámh, ag léamh, ag imirt peile, srl.)
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An Fómhar
Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Tuairisciú
● Céimeanna comparáide na

haidiachta a úsáid go cruinn
● Contrárthachtaí a úsáid

Tá ___ fada/gearr.
(an phéist, an bríste, an líne, an rialóir, an scairf, an sciorta)
Tá ___ (an scairf, an líne, an phéist) ___ (níos faide/níos giorra) ná ___.
(an phéist, an ribín, an líne)
Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar.
Bíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá: ‘Tá ___ fada/gearr.’ (an phéist, an bríste, an líne, an rialóir, an scairf, an sciorta) ‘Tá ___ (an scairf, an líne,
an phéist) ___ (níos faide/níos giorra) ná ___.’ (an phéist, an ribín, an líne) ‘Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar.’ ‘Bíonn
na hoícheanta níos faide san fhómhar.’
Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil ___ (an phéist, an bríste, an líne, an rialóir, an scairf, an sciorta) ___?’ (fada, gearr)
Freagraíonn na páistí: ‘Tá ___ fada/gearr.’ (an phéist, an bríste, an líne, an rialóir, an scairf, an sciorta)
‘An bhfuil ___ (an scairf, an líne, an phéist) ___ (níos faide/níos giorra) ná ___.’ (an phéist, an ribín, an líne) Freagraíonn na
páistí: ‘Tá ___ níos faide/giorra.’ (an scairf, an líne, an phéist) ‘An mbíonn na laethanta níos giorra san fhómhar?’ Freagraíonn na
páistí: ‘Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar.’ ‘An mbíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar?’ Freagraíonn na páistí:
‘Bíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar.’

TascTuisceana: Tá ___fada/gearr. (an bríste, an sciorta, an scairf, an stoca, an líne)

Scríobh na hAbairtí: Tá an stoca buí níos faide ná an stoca gorm.Tá an sciorta dearg níos faide ná an sciorta buí.Tá an
bríste gorm níos giorra ná an bríste donn.Tá an ribín oráiste níos giorra ná an ribín corcra. Bíonn na hoícheanta níos faide san
fhómhar. Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar.

Litriú: fada, gearr, níos faide, níos giorra.

Tréimhse Chumarsáide
Léann na páistí na habairtí: ‘Tá ___ (an phéist, an scairf, an ribín, an líne) ___.’ (fada, gearr)

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 26. Úsáideann na páistí na contrárthachtaí fada agus
gearr chun na habairtí a rá.
Léann na páistí na habairtí: ‘Tá ___ (an phéist, an scairf, an ribín, an líne) ___ (níos faide,
níos giorra) ná ___.’ (an scairf, an bríste, an sciorta, srl.)

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 26. Úsáideann na páistí céimeanna comparáide na
haidiachta, níos faide, níos giorra, chun na habairtí a rá.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 26. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil ___
(an bríste, an líne, an ribín, an scairf, an sciorta) ___?’ (fada, gearr) srl.

Bua na Cainte 4 lch. 26. Scríobhann na páistí na habairtí.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Iarrann an múinteoir ar pháistí éagsúla líne a tharraingt: ‘Tarraing líne fhada.’
‘Tarraing líne ghearr.’ ‘An bhfuil an rialóir níos faide ná an peann luaidhe?’ Ceistítear na páistí: ‘An bhfuil an bioróir níos giorra
ná an rialóir?’

26

Ceacht 2

1 Tá an scairf ____.
2 Tá an scairf ____.3 Tá an líne ____.
4 Tá an líne ____.5 Tá an ribín ____.
7 Tá an ribín ____.7 Tá an phéist ____. 8 Tá an phéist ____.

1 Tá an scairf níos faide 2 Tá an líne níos faidená an phéist.
ná an ribín.

3 Tá an phéist níos giorra 4 Tá an ribín níos giorraná an scairf.
ná an líne.

5 Bíonn na laethanta 6 Bíonn na hoícheantaníos giorra san fhómhar. níos faide san fhómhar.

1 Tá an sciorta dearg níos ____ 2 Tá an bríste gorm níos ____
ná an sciorta buí.

ná an bríste donn.3 Tá an ribín oráiste níos ____ 4 Tá an stoca dubh níos ____
ná an ribín corcra.

ná an stoca gorm.5 Bíonn na hoícheanta níos ____ 6 Bíonn na laethanta níos ____
san fhómhar.

san fhómhar.

Obair Bheirte

Obair Bheirte

Bí ag Léamh fada/gearr

Bí ag Léamh níos faide/níos giorra

Tá an phéist fada. Tá an phéist gearr. Tá an scairf fada. Tá an scairf gearr.

Tá an ribín fada. Tá an ribín gearr. Tá an líne fada. Tá an líne gearr.
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An Fómhar

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (fada, gearr, níos faide, níos giorra, oícheanta, laethanta)
An bhfuil an páiste in ann céimeanna comparáide na haidiachta a úsáid go cruinn? (níos faide,
níos giorra)
An bhfuil na páistí in ann na contrárthachtaí, fada agus gearr, a úsáid?

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp033-078).indd 38 26/08/2019 14:32



39

An Fómhar
Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Tuairisciú

An Fómhar
Is iad an t-earrach, an samhradh, an fómhar agus an geimhreadh séasúir na bliana.
Is iad Lúnasa, Meán Fómhair agus Deireadh Fómhair míonna an fhómhair.
Titeann na duilleoga de na crainn.
Bíonn na duilleoga, donn, buí, dearg agus órga.
Bailíonn an t-iora rua cnónna.
Téann an sciathán leathair a chodladh don gheimhreadh.
Téann an ghráinneog agus an t-iora rua a chodladh don gheimhreadh freisin.
Bíonn na héin ar na sreanga.
Téann an chuach agus an fháinleog go dtí an Afraic don gheimhreadh.
Fanann an spideog agus an dreoilín in Éirinn don gheimhreadh.
Bíonn na laethanta níos giorra san fhómhar.
Bíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad iad séasúir na bliana?’ ‘Cad iad míonna an fhómhair?’ ‘An dtiteann
na duilleoga de na crainn?’ ‘Cén dath a bhíonn ar na duilleoga?’ ‘Cad a bhailíonn an t-iora rua?’ ‘An mbíonn na héin ar na
sreanga?’ ‘Cad iad na hainmhithe a théann a chodladh don gheimhreadh?’ ‘Cad iad na héin a théann go dtí an Afraic don
gheimhreadh?’ ‘Cad iad na héin a fhanann in Éirinn don gheimhreadh?’ ‘An mbíonn na laethanta níos giorra san fhómhar?’
‘An mbíonn na hoícheanta níos faide san fhómhar?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Scríobh an Scéal: Is iad an t-earrach, an samhradh, an fómhar agus an geimhreadh séasúir na bliana. Is iad Lúnasa, Meán
fómhair agus Deireadh Fómhair míonna an fhómhair.Titeann na duilleoga de na crainn. Bíonn na duilleoga, donn, buí,
dearg agus órga. Bailíonn an t-iora rua cnónna.Téann an sciathán leathair, an ghráinneog agus an t-iora rua a chodladh don
gheimhreadh. Bíonn na héin ar na sreanga.Téann an chuach agus an fháinleog go dtí an Afraic don gheimhreadh. Fanann an
spideog agus an dreoilín in Éirinn don gheimhreadh.

Freagair na Ceisteanna: Ainmnigh séasúir na bliana. Ainmnigh míonna an fhómhair. Cad a thiteann de na crainn? Cén dath
a bhíonn ar na duilleoga? Ainmnigh na hainmhithe a théann a chodladh don gheimhreadh. Ainmnigh na héin a théann go dtí an
Afraic san fhómhar. Ainmnigh na héin a fhanann in Éirinn don gheimhreadh.

Bí ag Caint: Ainmnigh séasúir na bliana. Ainmnigh míonna an fhómhair. Cad a thiteann de na crainn? Cén dath a bhíonn ar
na duilleoga? Ainmnigh na hainmhithe a théann a chodladh don gheimhreadh. Ainmnigh na héin a théann go dtí an Afraic san
fhómhar. Ainmnigh na héin a fhanann in Éirinn don gheimhreadh.

Spraoi le Briathra: D’fhan sé. Fanann sé. Fanfaidh sé. D’fhág sé. Fágann sé. Fágfaidh sé. D’fhéach sé. Féachann sé. Féachfaidh sé.

Litriú: D’fhan sé. Fanann sé. Fanfaidh sé. D’fhág sé. Fágann sé. Fágfaidh sé. D’fhéach sé.
Féachann sé. Féachfaidh sé.

Tréimhse Chumarsáide
Léann na páistí an scéal faoin bhfómhar.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 27. Ceistíonn páiste A páiste B. Ainmnigh séasúir na
bliana. Ainmnigh míonna an fhómhair. Cad a thiteann de na crainn? Cén dath a bhíonn ar
na duilleoga? Ainmnigh na hainmhithe a théann a chodladh don gheimhreadh. Ainmnigh na
héin a théann go dtí an Afraic don gheimhreadh. Ainmnigh na héin a fhanann in Éirinn don
gheimhreadh. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 27. Iarrann an múinteoir ar na páistí na briathra san
aimsir chaite a rá san aimsir láithreach agus san aimsir fháistineach. 27

An Fómhar – Ceacht 3

1 Ainmnigh séasúir na bliana.
2 Ainmnigh míonna an fhómhair.
3 Cad a thiteann de na crainn?
4 Cén dath a bhíonn ar na duilleoga?5 Ainmnigh na hainmhithe a théann a chodladhdon gheimhreadh.
6 Ainmnigh na héin a théann go dtí an Afraicdon gheimhreadh.
7 Ainmnigh na héin a fhanann in Éirinn don gheimhreadh.

Bí ag Léamh An Fómhar

Inné
D’fh

Gach Lá
ann
eann

Amárach
faidh
fidh

D’fhan sé
D’fhág sé
D’fhéach sé

An Afraic
Éire

Is iad an t-earrach, an
samhradh, an fómhar
agus an geimhreadh
séasúir na bliana.

Is iad Lúnasa, Meán
Fómhair agus Deireadh
Fómhair míonna an
fhómhair.

Titeann na duilleoga de nacrainn.
Bíonn na duilleoga donn,buí, dearg agus órga.

Bailíonn an t-iora
rua cnónna.

Téann an sciathán leathair,an ghráinneog agus an
t-iora rua a chodladh dongheimhreadh.

Bíonn na héin ar na
sreanga.

Téann an chuach
agus an fháinleog go
dtí an Afraic don
gheimhreadh.

Fanann
an spideog
agus an
dreoilín in
Éirinn don
gheimhreadh.

Bíonn na laethanta níos
giorra san fhómhar.
Bíonn na hoícheanta níosfaide san fhómhar.

Lúnasa Meán
Fómhair

Deireadh
Fómhair

Obair Bheirte
Spraoi le Briathra
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An Fómhar
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 27. Scríobhann na páistí na briathra san aimsir láithreach agus san aimsir fháistineach.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Fan anseo. Fanaigí anseo. Fan sa seomra ranga. Fanaigí sa seomra ranga. Fan sa líne.
Fanaigí sa líne. Fan tamall. Fanaigí tamall.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (an t-earrach, an samhradh, an fómhar, an geimhreadh,
séasúir, Lúnasa, Meán Fómhair, Deireadh Fómhair, míonna, na duilleoga, na crainn, donn, buí, dearg,
órga, an t-iora rua, cnónna, an sciathán leathair, an ghráinneog, na héin, na sreanga, an chuach, an
fháinleog, an Afraic, an spideog, an dreoilín, na laethanta, níos giorra, na hoícheanta, níos faide)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Is iad an t-earrach, an samhradh, an fómhar agus an
geimhreadh séasúir na bliana.’ srl.
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An Fómhar
Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Tuairisciú

Déan cur síos ar an bpictiúr.
An fómhar atá ann.
Tá an sciathán leathair ar an gcrann.
Tá an t-iora rua ar an gcraobh.
Tá sé ag bailiú cnónna.
Tá a eireaball an-mhór.
Tá duilleoga donn, buí, dearg agus órga ar an gcrann cnó capaill.
Tá damhán alla ar an gcraobh.
Tá duilleoga ar an talamh.
Tá cnónna ar an talamh freisin.
Tá sionnach in aice leis an gcrann.
Tá an phéist in aice leis na cnónna.
Tá gráinneog faoin gcrann.
Tá an broc in aice leis an gcrann.
Tá an fháinleog agus an chuach ar na sreanga.
Tá siad ag dul go dtí an Afraic.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén séasúr atá ann?’ ‘Cá bhfuil an sciatháin leathair?’ ‘Cá bhfuil an
t-iora rua?’ ‘Cad atá á dhéanamh ag an iora rua?’ ‘An bhfuil a eirbeall mór?’ ‘Cén dath atá ar na duilleoga?’ ‘Cá bhfuil an
damhán alla?’ ‘An bhfuil duilleoga ar an talamh?’ ‘Cá bhfuil an sionnach?’ ‘Cá bhfuil na cnónna agus na duilleoga?’ ‘Cá bhfuil an
phéist?’ ‘Cá bhfuil an ghráinneog?’ ‘Cá bhfuil an broc?’ ‘Cá bhfuil an fháinleog agus an chuach?’ ‘Cá bhfuil an fháinleog agus an
chuach ag dul?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Cluiche Kim: sciathán leathair, iora rua, cnónna, damhán alla, duilleoga, sionnach, broc, péist, gráinneog, fáinleog, cuach,
sreanga, craobh, talamh.

Foclóir: sciathán leathair, iora rua, cnónna, damhán alla, duilleoga, sionnach, broc, péist, gráinneog, fáinleog, cuach, sreanga.

TascTuisceana: Cuir ___ ar an gcrann. (sciathán leathair, iora rua) Cuir cnónna sa pholl thuas ar an gcrann. Cuir damhán
alla ar an gcraobh. Cuir duilleoga ar an talamh. Cuir sionnach in aice leis an gcrann. Cuir péist ar an talamh. Cuir gráinneog
faoin gcrann. Cuir fáinleog ar na sreanga. Cuir cuach ar na sreanga.

Scríobh an Scéal: An fómhar.Tá an sciathán leathair ar an gcrann.Tá an t-iora rua ar an gcrann.Tá sé ag bailiú cnónna.
Tá a eireaball an-mhór.Tá damhán alla ar an gcraobh.Tá sionnach in aice leis an gcrann.Tá an phéist in aice leis na cnónna.
Tá gráinneog faoin gcrann.Tá an broc in aice leis an gcrann.Tá an fháinleog agus an chuach ar na sreanga.Tá siad ag dul go
dtí an Afraic.

Litriú: fáinleog, sciathán leathair, gráinneog, damhán alla.

Tréimhse Chumarsáide
Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén séasúr atá ann?’ ‘Cá bhfuil an sciatháin leathair?’
‘Cá bhfuil an t-iora rua?’ srl. Freagraíonn na páistí na ceisteanna.
Bua na Cainte 4 lch. 28.Tagann páiste amach os comhair an ranga. Déanann an páiste
cur síos ar an bpictiúr: ‘An fómhar atá ann.’ ‘Tá an sciathán leathair ar an gcrann.’ ‘Tá an
t-iora rua ar an gcrann.’ ‘Tá sé ag bailiú cnónna.’ srl.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 28. Ar dtús, déanann páiste A cur síos ar an
bpictiúr. Ansin, déanann páiste B cur síos ar an bpictiúr.

28

Ceacht 4

Scríobh scéal.
Tarraing pictiúr.

an crann
cnó capaill

sciathán leathair

an t-iora rua

an sionnach

an phéist

ar an gcrann

faoin gcrann

ar na sreanga

an ghráinneog

an chuach an fháinleog

an broc

ar an talamh

damhán alla

sreanga

na cnónna

craobh

duilleoga

dearg

glas
donn

órga

Bí ag Caint An Fómhar
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An Fómhar
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén séasúr atá ann?’ ‘Cá bhfuil an sciatháin leathair?’ ‘Cá bhfuil an t-iora rua?’ srl.
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 28.Tarraingíonn na páistí pictiúr den fhómhar.

Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc: Scríobhann na páistí tuairisc faoin bpictiúr.Tig leo an foclóir ar lch. 28. a úsáid mar
chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann siad eagarthóireacht ar an
dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá bhfuil ___?’ (an leabhar, an peann, an bioróir, an
scriosán, srl.) Freagraíonn na páistí: ‘Tá an ___ (leabhar, peann, bioróir, scriosán, srl.) ___.’ (ar an/faoin/in aice leis an mbord, ar
an/faoin/in aice leis an gcathaoir, ar an talamh, srl.)

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Oideachas Sóisialta Imhshaoil agus
Eolaíochta. Clúdaítear an t-ábhar seo nuair a bhíonn ceacht faoin bhfómhar á dhéanamh san OSIE.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (an fómhar, an sciathán leathair, ar an gcrann, an t-iora
rua, cnónna, eireaball, duilleoga, donn, buí, gorm, dearg, glas, órga, crann cnó capaill, damhán alla,
talamh, sionnach, an phéist, gráinneog, an broc, an fháinleog, an chuach, sreanga, an Afraic)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘An fómhar atá ann.’ srl.
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An Fómhar
Scéal – An Ghráinneog

Bíonn coilg ar an ngráinneog.
Bíonn na coilg donn.
Bíonn a heireaball gearr.
Bíonn a cluasa beag.
Déanann gráinneog nead i gcrann nó faoi sceach.
Déanann siad nead as féar agus duilleoga.
De ghnáth, bíonn cúig ghráinneog óga ag an ngráinneog.
Fásann na gráinneoga óga go tapa.
Osclaíonn siad a súile nuair a bhíonn siad dhá sheachtain d’aois.
Téann siad amach ag lorg bia istoíche.
Itheann siad torthaí, péisteanna agus seilidí.
Is féidir leo dreapadh chun bia a fháil.
Is maith le garraíodóirí gráinneoga mar itheann siad seilidí.
Is breá le gráinneoga an fómhar mar bíonn a lán torthaí ann.
Uaireanta, téann gráinneoga go tithe i lár na hoíche chun bia a fháil.
Fágann daoine gránach agus bainne lasmuigh don ghrainneog.
Bíonn an ghráinneog go maith ag snámh.
Snámhann siad ag lorg bia.
Siúlann an ghráinnneog an-mhall.
Bíonn siad ábalta rith go tapa freisin.
Téann an ghráinneog a chodladh don gheimhreadh.

Foclóir: Bua na Cainte 4 lch. 29. (a cluasa, a heireaball, coilg, nead, faoi sceach, féar, duilleoga,
gráinneoga óga, péisteanna, seilidí)

Scríobh an Scéal: Bua na Cainte 4 lch. 29. Seo í an ghráinneog. Bíonn coilg ar an
ngráinneog. Bíonn a cluasa fada. Bíonn a heireaball gearr. Déanann sé nead faoi sceach.
Déanann sé nead as féar agus duilleoga. Itheann an ghráinneog péisteanna agus seilidí.

29

ScéalAn Ghráinneog

An Ghráinneog
Seo í ____ ____.

Bíonn ____ ar an ngráinneog.
Bíonn ____ ____ fada.
Bíonn ____ ____ gearr.
Déanann sí ____ faoi ____.
Déanann sí nead as ____ agus ____.
Itheann an ghráinneog ____ agus ____.

Scríobh an Scéal

a cluasa

a cosa

nead

gráinneoga óga

péisteanna
seilidí

faoi sceach

féar

duilleoga

a heireaball

coilg

_________ _________

_________ _________

_________

a béal

Bí ag Caint

Tarraing pictiúr.
Scríobh na focail in aice
leis an bpictiúr.
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An Fómhar
Measúnú don Fhoghlaim

Teanga ó Bhéal

Bí ag Caint: Ainmnigh séasúir na bliana. Ainmnigh míonna an fhómhair. Cad a thiteann de na crainn? Cén dath a bhíonn ar
na duilleoga? Ainmnigh na hainmhithe a théann a chodladh don gheimhreadh. Ainmnigh na héin a théann go dtí an Afraic san
fhómhar. Ainmnigh na héin a fhanann in Éirinn don gheimhreadh.

Léitheoireacht

Ainmnigh séasúir na bliana. Ainmnigh míonna an fhómhair. Cad a thiteann de na crainn? Cén dath a bhíonn ar na duilleoga?
Ainmnigh na hainmhithe a théann a chodladh don gheimhreadh. Ainmnigh na héin a théann go dtí an Afraic san fhómhar.
Ainmnigh na héin a fhanann in Éirinn don gheimhreadh.

Scríbhneoireacht

Spraoi le Briathra: D’fhan sé. Fanann sé. Fanfaidh sé. D’fhág sé. Fágann sé. Fágfaidh sé. D’fhéach sé. Féachann sé.
Féachfaidh sé.
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An Scoil
An Scoil – AonadTeagaisc agus Foghlama 1

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 30–34)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 9–10)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Cad atá i do phóca agat? Tá ____ i mo phóca agam.
Cad atá ina phóca aige? Tá ____ ina phóca aige.
Cad atá ina póca aici? Tá ____ ina póca aici.
(feadóg, luch, frog, cloigín)
Cad atá i mo phóca agam?
An bhfuil ____ i do phóca agat?
Níl/Tá ____ i mo phóca agam.
(ubh, subh, feadóg, milseán, luch, úll, frog, lámhainní,
pictiúr, cnaipe, cnámh, mirlín, cloigín) 3

Litriú: mo phóca, do phóca, a phóca, a póca. 3

Tá scriosán agam.Tá bioróir agat.Tá peann luaidhe aige.
Tá rialóir aici.Tá leabhair againn.Tá cóipleabhair agaibh.
Tá málaí scoile acu. 3

Litriú: againn, agaibh, acu. 3
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An Scoil
Déan cur síos ar do chás peann luaidhe.
Cén dath atá ar do chás peann luaidhe?
Tá mo chás peann luaidhe ____. (dearg, gorm, glas,
buí, bándearg, corcra)
Cad atá i do chás peann luaidhe?
Tá ____ i mo chás peann luaidhe.
(rialóir, bioróir, scriosán, peann luaidhe, marcóirí,
peann dearg, peann gorm, criáin)
Cá bhfuair tú do chás peann luaidhe?
Fuair mé é ____. (sa siopa, san ollmhargadh)
Cheannaigh ____ é i siopa sa bhaile mór. (mo Mhamaí,
mo Dhaidí, mo Mhamó) 3

Litriú: an bioróir, na bioróirí, an rialóir, na rialóirí,
an marcóir, na marcóirí, an ceoltóir, na ceoltóir,
an siopadóir, na siopadóirí. 3

Rinne mé dearmad ar ____.
D’fhág mé é sa bhaile.
An bhfuil ____ ag éinne?
Tá ____ agam.
Tabharfaidh mé ____ duit.
(mo pheann, mo scriosán, mo bhioróir)

Litriú: Ar fhág sé? D’fhág sé/Níor fhág sé.
Ar fhan sé? D’fhan sé/Níor fhan sé.
Ar fhéach sé? D’fhéach sé/Níor fhéach sé. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta

Dán – Mo Phóca Clann Lir

Drámaíocht Cluichí

Dráma bunaithe ar an scéal: Clann Lir Cluiche Kim
Tasc Tuisceana
Foclóir
Scríobh na hAbairtí
Líon na Bearnaí
Bí ag Scríobh
Scríobh an Scéal
Spraoi le Briathra

Obair Bheirte

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Drámaíocht
Mo Phóca

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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An Scoil
Aonad 1 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● An forainm réamhfhoclach ‘ag’ a

úsáid go cruinn
● An aidiacht shealbach ‘mo, do, a, a’

a úsáid go cruinn

Comhrá 1.1
Cad atá i do phóca agat? Tá ____ i mo phóca agam.
Cad atá ina phóca aige? Tá ____ ina phóca aige.
Cad atá ina póca aici? Tá ____ ina póca aici.
(feadóg, luch, frog, cloigín)

Comhrá 1.2
Cad atá i mo phóca agam?
An bhfuil ____ i do phóca agat?
Níl/Tá ____ i mo phóca agam.
(ubh, subh, feadóg, milseán, luch, úll, frog, lámhainní, pictiúr, cnaipe, cnámh, mirlín,
cloigín)

Dán – Mo Phóca

Cad atá agamsa i mo phóca?
Dhá ubh agus subh agus feadóg.
Milseán is luch bheag
Agus úll agus frog
Agus lámhainní beaga gan ordóg.

Cad atá agamsa i mo phóca?
Pictiúr agus cnaipe geal glé
Cnámh ’s mirlín
Agus cloigín bog binn
A thug mo Mham domsa inné.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán Mo Phóca. Iarrann an múinteoir ar na páistí rudaí difriúla a thaispeáint dó/di: ‘Taispeáin dom____.’ (cnámh,
mirlín, cloigín, ordóg, srl.) Ceistítear na páistí: ‘Cad é seo?’ ‘Seo ____.’ (ubh, subh, feadóg, milseán, srl.) Cuireann an múinteoir
____ ina p(h)óca. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad atá i mo phóca agam?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá ____ i do phóca
agat.’

Múintear comhrá 1.1. Iarrann an múinteoir ar pháiste teacht amach os comhair an ranga. Cuireann an páiste ____ ina p(h)óca.
(feadóg, luch, frog, cloigín) Ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cad atá i do phóca agat?’ Freagraíonn an páiste: ‘Tá ____ i mo
phóca agam.’ (feadóg, luch, frog, cloigín)
Iarrann an múinteoir ar bhuachaill teacht amach os comhair an ranga. Cuireann an buachaill ____ ina phóca.
Ceistíonn an múinteoir na páistí eile: ‘Cad atá ina phóca aige?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá ____ ina phóca aige.’
Iarrann an múinteoir ar chailín teacht amach os comhair an ranga. Cuireann an cailín ____ ina póca. Ceistíonn an múinteoir
na páistí eile: ‘Cad atá ina póca aici?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá ____ ina póca aici.’

Múintear comhrá 1.2. Cuireann an múinteoir ____ ina p(h)óca i ngan fhios do na páistí. (ubh, subh, feadóg, milseán, luch,
úll, frog, lámhainní, pictiúr, cnaipe, cnámh, mirlín, cloigín) Ceistíonn na páistí an múinteoir: ‘An bhfuil ____ i mo phóca agat?’
Freagaraíonn an múinteoir: ‘Tá/Níl ____ i mo phóca agam.’

TascTuisceana: Cuir ____ ina p(h)óca. (ubh, subh, feadóg, milseán, luch, úll, frog, lámhainní, pictiúr, cnaipe, cnámh, mirlín,
cloigín)

Cluiche Kim: póca, ubh, subh, feadóg, milseán, luch, úll, frog, lámhainní, pictiúr, cnaipe, cnámh, mirlín, cloigín, ordóg.

Foclóir: póca, ubh, subh, feadóg, milseán, luch, úll, frog, lámhainní, pictiúr, cnaipe, cnámh, mirlín, cloigín, ordóg.

Scríobh na hAbairtí: Tá ubh ina phóca aige.Tá úll i mo phóca agam.Tá subh ina póca aici.Tá luch i do phóca agat.

Litriú: mo phóca, do phóca, a phóca, a póca.
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An Scoil
Tréimhse Chumarsáide
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Cuireann páiste A ____ ina p(h)óca.
Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad atá i do phóca agat?’ Freagraíonn páiste B: ‘Tá ____ i mo
phóca agam.’ Tagann buachaill amach os comhair an ranga. Cuireann sé ____ ina phóca.
Ceistíonn an múinteoir an rang: ‘Cad atá ina phóca aige?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá ____
ina phóca aige.’
Tagann cailín amach os comhair an ranga. Cuireann sí ____ ina póca. Ceistíonn an
múinteoir an rang: ‘Cad atá ina póca aici?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá ____ ina póca aici.’

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 30. Deir na páistí na habairtí i mbeirteanna.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Cad atá i do phóca agat?’ ‘Cad atá ina
phóca aige?’ ‘Cad atá ina póca aici?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá ____ i mo phóca agam.’
‘Tá ____ ina phóca aige.’ ‘Tá ____ ina póca aici.’
Bua na Cainte 4 lch. 30. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 31. Léann na páistí an dán.Tarraingíonn siad pictiúr chun an dán a léiriú
agus scríobhann siad na focail faoi gach pictiúr.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad atá i do/ina
m(h)ála scoile agat/aige/aici?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá ____ i mo mhála scoile agam.’
‘Tá ____ ina m(h)ála scoile aige/aici.’ (leabhar, cóipleabhar, scriosán, bioróir, rialóir, srl.)
‘Cad atá i do bhosca lóin agat?’ ‘Cad atá ina b(h)osca lóin aige/aici?’ Freagraíonn na páistí:
‘Tá ____ i mo bhosca lóin agam.’ ‘Tá ____ ina b(h)osca lóin aige/aici.’ (ceapairí, banana, úll,
oráiste, piorra)

30

Aonad 1 Ceacht 1

An Scoil

Tá cnámh i mo
phóca agam.

Tá mirlín i do
phóca agat.

Tá feadóg ina
phóca aige.

Tá luch ina
póca aici.

1 Tá ____ i mo phóca agam. 2 Tá ____ i mo phóca agam.3 Tá ____ i do phóca agat. 4 Tá ____ i do phóca agat.5 Tá ____ ina phóca aige. 6 Tá ____ ina phóca aige.7 Tá ____ ina póca aici. 8 Tá ____ ina póca aici.

1 Tá luch i __ ____ agam. 2 Tá úll i __ ____ agat.

3 Tá subh in__ ____ aige. 4 Tá cnámh in__ ____ aici.

5 Tá mirlín in__ ____ aige. 6 Tá feadóg in__ ____ aici.

7 Tá cloigín in__ ____ aige. 8 Tá ubh in__ ____ aici.

Bí ag Léamh

Bí ag Scríobh

ubh

cnámh

subh

mirlín

feadóg

cloigín

lámhainní

luch

mo
phóca

do
phóca

a phóca
a póca

Scríobh na hAbairtí

31

An Scoil – Aonad 1 Ceacht 1

Mo Phóca

Cad atá agamsa i mo phóca?
Dhá ubh agus subh agus feadóg.
Milseán is luch bheag
Agus úll agus frog
Agus lámhainní beaga gan ordóg.

Cad atá agamsa i mo phóca?
Pictiúr agus cnaipe geal glé.
Cnámh ’s mirlín
Agus cloigín bog binn
A thug mo Mham domsa inné.

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann an forainm réamhfhoclach ag a úsáid go cruinn?
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad atá i do phóca agat?’ ‘Tá ____ i mo phóca
agam.’ ‘Cad atá ina phóca aige?’ ‘Tá ____ ina phóca aige.’ ‘Cad atá ina póca aici?’ ‘Tá ____ ina póca
aici.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (ubh, subh, feadóg, milseán, luch, úll, frog, pictiúr,
lámhainní, cnaipe, cnámh, mirlín, cloigín)
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An Scoil
Aonad 1 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Tuairisciú
● An forainm réamhfhoclach ‘ag’ a

úsáid go cruinn
● Stór focal a úsáid

Tá scriosán agam.
Tá bioróir agat.
Tá peann luaidhe aige.
Tá rialóir aici.
Tá leabhair againn.
Tá cóipleabhair agaibh.
Tá málaí scoile acu.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá.Tógann an múinteoir scriosán agus deir sé/sí: ‘Tá scriosán agam.’ Tagann páiste amach os comhair an
ranga agus tógann sé/sí bioróir. Labhraíonn an múinteoir leis an bpáiste agus deir sé/sí: ‘Tá bioróir agat.’ Tagann buachaill
amach os comhair an ranga agus tógann sé peann luaidhe. Deir an múinteoir: ‘Tá peann luaidhe aige.’ Tagann cailín amach os
comhair an ranga agus tógann sí leabhar. Deir an múinteoir: ‘Tá leabhar aici.’
Iarrann an múinteoir ar pháiste teacht amach os comhair an ranga. Bíonn leabhar ag an múinteoir agus leabhar ag an bpáiste:
‘Tá leabhair againn,’ arsa an múinteoir. Iarrann an múinteoir ar bheirt pháistí teacht amach os comhair an ranga. Bíonn
cóipleabhar an duine ag an mbeirt pháistí. Labhraíonn an múinteoir leis an mbeirt pháistí: ‘Tá cóipleabhair agaibh.’ Iarrann an
múinteoir ar bheirt pháistí teacht amach os comhair an ranga lena málaí scoile agus seasann siad ag an doras. Labhraíonn an
múinteoir le páistí an ranga:‘Tá málaí scoile acu.’

Líon na Bearnaí: Tá rialóir agam.Tá cás peann luaidhe agat.Tá scriosán aige.Tá bioróir aici.Tá criáin againn.Tá marcóirí
agaibh.Tá málaí scoile acu.

Scríobh na hAbairtí: Tá marcóirí againn.Tá rialóirí agaibh.Tá málaí scoile acu.Tá criáin acu.Tá leabhair acu.Tá cóipleabhair
acu.

Litriú: againn, agaibh, acu.

Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste A agus páiste B amach os comhair an ranga.Tugtar leabhar an duine dóibh
agus deir siad: ‘Tá leabhair againn.’
Tagann páiste C agus páiste D amach os comhair an ranga.Tugtar leabhar an duine dóibh
agus deir páiste A leo: ‘Tá leabhair agaibh.’
Tagann páiste E agus páiste F amach os comhair an ranga.Tugtar leabhar an duine dóibh
agus deir páiste A le páiste B: ‘Tá leabhair acu.’

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 32. Deir páiste A agus páiste B gach re abairt ag
líonadh na mbearnaí chun an forainm réamhfhoclach ‘ag’ a úsáid mar is cuí.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteoir páistí aonair/grúpaí éagsúla páistí: ‘An bhfuil ____
agam/agat/aige/aici/againn/agaibh/acu?’ (rialóir, cás peann luaidhe, scriosán, bioróir, peann
gorm, peann luaidhe, peann dearg, gliú, siosúr, criáin, marcóirí, pinn luaidhe daite)

Bua na Cainte 4 lch. 32. Scríobhann na páistí na habairtí.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir páistí aonair/grúpaí éagsúla páistí: ‘An bhfuil ____ agam/agat/
aige/aici/againn/agaibh/acu?’ (peann, peann luaidhe, leabhar, airgead, lón, srl.) Freagraíonn an páiste/grúpa páistí: ‘Tá/Níl ____.’
(agam, agat, aige, aici, againn, agaibh, acu)

32

Aonad 1 Ceacht 2

Bí ag Léamh

mé

Tá rialóir agam.

tú

Tá scriosán agat.

sé

Tá bioróir aige.

sí

Tá peann luaidhe aici.
sinn

Tá leabhar againn.

sibh

Tá rialóirí agaibh.

siad

Tá málaí scoile acu.

1 mé: Tá bioróir ____.

2 sé: Tá rialóir ____.

3 tú: Tá scriosán ____.

4 sí: Tá cás peann luaidhe ____.

5 sí: Tá peann luaidhe ____.

6 sé: Tá peann gorm ____.

7 sinn: Tá leabhair ____. 8 sibh: Tá cóipleabhair ____.
9 siad: Tá criáin ____. 10 na páistí: Tá marcóirí ____.
11 na buachaillí: Tá rialóirí ____. 12 na cailíní: Tá bioróirí ____.

mé: agam
tú: agat
sé: aige
sí: aici
sinn: againn
sibh: agaibh
siad: acu

Líon na Bearnaí
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An Scoil

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Tá scriosán agam.’ ‘Tá bioróir agat.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann an forainm réamhfhoclach ‘ag’ a úsáid go cruinn? ‘Tá ____ agam, agat, aige,
aici, againn, agaibh, acu.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (rialóir, cás peann luaidhe, scriosán, bioróir, peann
gorm, peann luaidhe, peann dearg, gliú, siosúr, criáin, marcóirí, pinn luaidhe daite)
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An Scoil
Aonad 1 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Dathanna a úsáid
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Tuairisciú
● Stór focal a úsáid

Déan cur síos ar do chás peann luaidhe.
Cén dath atá ar do chás peann luaidhe?
Tá mo chás peann luaidhe _____. (dearg, gorm, glas, buí, bándearg, corcra)
Cad atá i do chás peann luaidhe?
Tá _____ i mo chás peann luaidhe.
(rialóir, bioróir, scriosán, peann luaidhe, marcóirí, peann dearg, peann gorm, criáin)
Cá bhfuair tú do chás peann luaidhe?
Fuair mé é _____. (sa siopa, san ollmhargadh)
Cheannaigh _____ é i siopa sa bhaile mór. (mo Mhamaí, mo Dhaidí, mo Mhamó)

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Iarrann an múinteoir ar na páistí cur síos a dhéanamh ar an gcás peann luaidhe. Ceistíonn an múinteoir
na páistí: ‘Cén dath atá ar do chas peann luaidhe?’ ‘Tá mo chás peann luaidhe ____.’ (dearg, gorm, glas, buí, bándearg, corcra)
‘Cad atá i do chás peann luaidhe?’ ‘Tá ____ i mo chás peann luaidhe.’ (rialóir, bioróir, scriosán, peann luaidhe, marcóirí, peann
dearg, peann gorm) ‘Cá bhfuair tú do chás peann luaidhe?’ ‘Fuair mé é ____.’ (sa siopa, san ollmhargadh) ‘Cé a cheannaigh an
cás peann luaidhe duit?’ ‘Cheannaigh ____ é i siopa sa bhaile mór.’ (mo Mhamaí, mo Dhaidí, mo Mhamó)

Bí ag Scríobh: Tá ____ i mo chás peann luaidhe. (gliú, criáin, scriosán, peann luaidhe, peann gorm, siosúr, peann dearg,
marcóirí, bioróir, rialóir)

Scríobh an Scéal: Tá dath dearg ar mo chás peann luaidhe.Tá scriosán agus bioróir i mo chás peann luaidhe.Tá siosúr agus
gliú i mo chás peann luaidhe freisin. Fuair mé é san ollmhargadh. Cheannaigh mo Mhamaí é dom.

Litriú: an bioróir, na bioróirí, an rialóir, na rialóirí, an marcóir, na marcóirí, an ceoltóir, na ceoltóirí, an siopadóir, na siopadóirí.

Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga lena c(h)ás peann luaidhe. Ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cén dath atá ar do
chás peann luaidhe?’ Freagraíonn an páiste: ‘Tá mo chás peann luaidhe ____.’ (dearg, gorm, srl.) ‘Cad atá i do chás peann
luaidhe?’ Freagraíonn an páiste: ‘Tá ____ i mo chás peann luaidhe.’ (rialóir, bioróir, srl.) ‘Cá bhfuair tú do chás peann luaidhe?’
Freagraíonn an páiste:‘Fuair mé é ____.’ (sa siopa, san ollmhargadh) ‘Cé a cheannaigh an cás peann luaidhe duit?’ Freagraíonn
an páiste: ‘Cheannaigh ____ é dom.’ (mo Mhamaí, mo Dhaidí, mo Mhamó)
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén dath atá ar do chás peann luaidhe?’ ‘Cad atá i do chás peann luaidhe?’
‘Cá bhfuair tú do chás peann luaidhe?’ ‘Cé a cheannaigh an cás peann luaidhe duit?’ Freagraíonn páiste B na ceisteanna.
Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 33. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén dath atá ar do
chás peann luaidhe?’ ‘Cad atá i do chás peann luaidhe?’ ‘Cá bhfuair tú do chás peann
luaidhe?’ ‘Cé a cheannaigh an cás peann luaidhe duit?’
Léann na páistí an tuairisc a scríobh Róisín faoina cás peann luaidhe. Scríobhann gach
páiste abairtí faoina c(h)ás peann luaidhe féin.

33

An Scoil – Aonad 1 Ceacht 3

1 Cén dath atá ar do chás peann luaidhe?2 Cad atá i do chás peann luaidhe?
3 Cá bhfuair tú é?
4 An bhfuil scriosán i do chás peann luaidhe?5 An bhfuil rialóir i do chás peann luaidhe?

Obair Bheirte

Scríobh faoi do chás
peann luaidhe.
Tarraing pictiúr den chás
peann luaidhe.
Scríobh na focail in aice
leis an bpictiúr.

Foclóir

Mo Chás Peann Lua i dheTá mo chás peann l ua i d he corcra .Tá r i a l ó i r, b i o r ó i r, s cr i o sán , peann gorm , peann dearg , peannl ua i d he agus marcó i r í i mo chás peann l ua i d he .Fua i r mé é sa s i o pa .
Cheanna i gh mo Dha i d í é dom .

rialóir bioróir

peann gorm peann dearg
peann luaidhe

marcóirí

scriosán

criáin

cás peann luaidhe
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An Scoil
Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc: Iarrtar ar gach páiste cuntas a scríobh faoina c(h)ás peann luaidhe féin.Tig leo an
foclóir ar lch. 33 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann
siad eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil ____ i do chás peann luaidhe?’
Freagraíonn na páistí: ‘Tá/Níl ____ i mo chás peann luaidhe.’ (rialóir, bioróir, scriosán, peann luaidhe, marcóirí, peann dearg,
srl.)

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann dathanna a úsáid? (dearg, gorm, glas, buí, bándearg, corcra)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén dath atá ar an gcás peann luaidhe?’ ‘Tá mo
chás peann luaidhe ____.’ (dearg, gorm, glas, srl.) ‘Cad atá i do chás peann luaidhe?’ ‘Tá ____ i mo
chás peann luaidhe.’ (rialóir, bioróir, srl.) ‘Cá bhfuair tú do chás peann luaidhe?’ ‘Fuair mé é ____.’
(sa siopa, san ollmhargadh) ‘Cé a cheannaigh an cás peann luaidhe duit?’ ‘Cheannaigh ____ é dom.’
(mo Mhamaí, srl.)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Tá mo chás peann luaidhe ____.’ (dearg, gorm, glas, srl.)
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (dearg, gorm, glas, buí, bándearg, corcra, rialóir, bioróir,
scriosán, peann luaidhe, marcóirí, peann dearg, peann gorm, siopa, ollmhargadh, mo Mhamaí, mo
Dhaidí, mo Mhamó)
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An Scoil
Aonad 1 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Teachtaireacht a thabhairt
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Easpa cuimhne a léiriú

Rinne mé dearmad ar ____.
D’fhág mé é sa bhaile.
An bhfuil ____ ag éinne?
Tá ____ agam.
Tabharfaidh mé ____ duit.
(mo pheann, mo scriosán, mo bhioróir)

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘An ndearna tú dearmad ar ____?’ (do pheann, do scriosán, do
bhioróir) Freagraítear na ceisteanna: ‘Rinne mé dearmad ar ____.’ (mo pheann, mo scriosán, mo bhioróir) ‘Cár fhág tú ____?’
(do pheann, do scriosán, do bhioróir) Freagraíonn na páistí: ‘D’fhág mé é sa bhaile.’ ‘An bhfuil ____ ag éinne?’(peann, scriosán,
bioróir) Freagraítear: ‘Tá ____ agam.’ ‘Tabharfaidh mé ____ duit.’ (peann, scriosán, bioróir)

Bí ag Scríobh: Rinne mé dearmad ar ____. (mo pheann, mo chás peann luaidhe, mo chóipleabhar, mo leabhar, mo scriosán,
mo bhioróir, mo rialóir, mo mhála scoile, mo mharcóirí, mo chriáin)

Scríobh an Scéal: Rinne mé dearmad ar mo pheann. D’fhág mé é sa bhaile. An bhfuil peann ag éinne? Tá peann agam.
Tabharfaidh mé peann duit.

Scríobh na hAbairtí: Ar fhág Liam a rialóir sa bhaile? D’fhág/Níor fhág Liam a rialóir sa bhaile. Ar fhan Liam/Oisín sa
seomra ranga ag am lóin? D’fhan/Níor fhan Liam/Oisín sa seomra ranga ag am lóin. Ar fhéach Ruairí/Oisín ar an teilifís?
D’fhéach/Níor fhéach Liam/Oisín ar an teilifís.

Spraoi le Briathra: Ar fhág tú? D’fhág mé/Níor fhág mé. Ar fhan tú? D’fhan mé/Níor fhan mé. Ar fhéach tú? D’fhéach mé/
Níor fhéach mé.

Litriú: Ar fhág sé? D’fhág sé/Níor fhág sé. Ar fhan sé? D’fhan sé/Níor fhan sé. Ar fhéach sé? D’fhéach sé/Níor fhéach sé.

Tréimhse Chumarsáide
Agallamh Beirte: Bunaítear agallamh ar an gcomhrá thuas. Páiste A: ‘Rinne mé dearmad ar ____.’ ‘D’fhág mé é sa bhaile.’
‘An bhfuil ____ ag éinne?’ Páiste B: ‘Tá ____ agam.’ ‘Tabharfaidh mé ____ duit.’
Deir gach beirt pháistí an t-agallamh.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 34. Léann na páistí gach re abairt i mbeirteanna agus
críochnaíonn siad na habairtí: ‘Rinne mé dearmad ar mo ____.’ ‘D’fhág mé mo ____ sa
bhaile.’ ‘Tabharfaidh mé ____ duit.’

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An ndearna tú dearmad ar ____?’ (do
pheann, do scriosán, do bhioróir) Freagraíonn an páiste:‘Rinne mé dearmad ar ____.’
(mo pheann, srl.) ‘Cár fhág tú ____?’ (do pheann, srl.) Freagraíonn na páistí: ‘D’fhág mé
é sa bhaile.’ ‘An bhfuil ____ ag éinne?’ (peann, srl.) Freagraítear: ‘Tá ____ agam.’ (peann,
srl.) ‘Tabharfaidh mé ____ duit.’ (peann, srl.)

Bua na Cainte 4 lch. 34. Scríobhann na páistí na habairtí.

34

Aonad 1 Ceacht 4

1 Rinne mé dearmad ar ____. 2 Rinne mé dearmad ar ____.3 Rinne mé dearmad ar ____. 4 Rinne mé dearmad ar ____.5 Rinne mé dearmad ar ____. 6 D’fhág mé ____ sa bhaile.7 D’fhág mé ____ sa bhaile. 8 D’fhág mé ____ sa bhaile.9 D’fhág mé ____ sa bhaile. 10 D’fhág mé ____ sa bhaile.

1 Tabharfaidh mé ____ duit.

2 Tabharfaidh mé ____ duit.

3 Tabharfaidh mé ____ duit.

4 Tabharfaidh mé ____ duit.

5 Tabharfaidh mé ____ duit.

Bí ag Scríobh

mo rialóir

mo leabhar

mo chriáin

mo scriosán

mo mharcóirí

mo pheann

mo pheann
luaidhe

mo bhioróir

mo chás peann
luaidhe

mo chóipleabhar

peann dearg scriosán rialóir gliú siosúr

Scríobh na hAbairtí
Tabharfaidh mé
scriosán duit.
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Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Spreagtar na páistí an abairt seo a leanas a rá má fhágann siad rud éigin sa bhaile:
‘Rinne mé dearmad ar ____.’ (mo leabhar, mo pheann, mo chás peann luaidhe, srl.) ‘D’fhág mé ____ sa bhaile.’ (mo leabhar,
mo pheann, mo chás peann luaidhe, srl.)

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann teachtaireacht a thabhairt? ‘Rinne mé dearmad ar ____.’ (mo pheann, srl.)
‘D’fhág mé é sa bhaile.’
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘An bhfuil ____ ag éinne?’ (peann, srl.) ‘Tá ____
agam.’ (peann, srl.) ‘Tabharfaidh mé ____ duit.’ (peann, srl.)
An bhfuil an páiste in ann easpa cuimhne a léiriú? ‘Rinne mé dearmad ar ____.’ (mo pheann, srl.)
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An Scoil – AonadTeagaisc agus Foghlama 2

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 35–42)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 11–12)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán.
Bhí na páistí ag foghlaim dáin.
Bhí siad ag obair go dian.
Rinne Ruairí eitleán as páipéar.
Chaith sé an t-eitleán.
Thosaigh Liam ag gáire.
Chonaic an múinteoir an t-eitleán.
Bhí fearg ar an múinteoir.
Bhí sí ar buile.
Múinteoir: Cé a chaith an t-eitleán?
Ruairí: Chaith mé an t-eitleán.
Thug an múinteoir íde béil dó.
Múinteoir: Ná bí ag pleidhcíocht!
Ruairí: Tá brón orm.

Ní dhéanfaidh mé arís é.
Múinteoir: Fan sa seomra ranga ag am sosa. Críochnaigh do

chuid oibre.
Ruairí: Ceart go leor. 3

Cuir na briathra le siolla amháin i ngrúpa a haon.
Cuir na briathra le dhá shiolla i ngrúpa a dó.
Cuir.Tóg. Dún. Glan. Sin siolla amháin. Sin grúpa a haon.
Tosaigh. Bailigh. Gortaigh. Éirigh. Dúisigh. Scrúdaigh.
Sin grúpa a dó. 3

Litriú: Bailigh. Dúisigh. Tosaigh. Críochnaigh. Gortaigh. 3

‘Dúisigh,’ arsa Daidí.
Dhúisigh Niamh go luath ar maidin inné.
‘Bailigh na cóipleabhair,’ arsa an múinteoir.
Bhailigh Niamh na cóipleabhair inné.
‘Tosaigh ag scríobh,’ arsa an múinteoir.
Thosaigh Niamh ag scríobh inné.
Críochnaigh do chuid oibre.
Chríochnaigh Niamh a cuid oibre inné.
‘Ná gortaigh tú féin,’ arsa an múinteoir.
Níor ghortaigh Niamh í féin inné.
‘Scrúdaigh a lámh,’ arsa Mamaí.
Scrúdaigh an dochtúir a lámh inné.
‘Triomaigh do lámha,’ arsa Mamaí.
Thriomaigh Niamh a lámha inné.
‘Dathaigh an pictiúr,’ arsa an múinteoir.
Dhathaigh Niamh an pictiúr inné. 3

Litriú: Dúisigh. Dhúisigh sí. Bailigh. Bhailigh sí.Tosaigh.
Thosaigh sí. Críochnaigh. Chríochnaigh sí. Gortaigh.
Ghortaigh sí.Triomaigh.Thriomaigh sí. Dathaigh.
Dhathaigh sí. 3
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Dhúisigh sé go luath ar maidin inné.
Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá.
Bhailigh sé na cóipleabhair inné.
Bailíonn sé na cóipleabhair gach lá.
Thosaigh sé ag scríobh inné.
Tosaíonn sé ag scríobh gach lá.
Chríochnaigh sé a chuid oibre inné.
Críochnaíonn sé a chuid oibre gach lá.
Ghortaigh sé a chos inné.
Gortaíonn sé a chos gach lá.
Scrúdaigh an dochtúir a chos inné.
Scrúdaíonn an dochtúir a chos gach lá.

Litriú: dhúisigh sé, dúisíonn sé, bhailigh sé, bailíonn sé,
thosaigh sé, tosaíonn sé, chríochnaigh sé, críochnaíonn sé,
ghortaigh sé, gortaíonn sé, scrúdaigh sé, scrúdaíonn sé,
dhathaigh sé, dathaíonn sé, thriomaigh sé, triomaíonn sé.

Cén rang ina bhfuil tú?
Táim i rang a ceathair.
Cén rang ina raibh tú anuraidh?
Bhí mé i rang a trí anuraidh.
Cad is ainm don scoil? Scoil Éanna is ainm don scoil.
Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?
Déanaim Matamaitic, Gaeilge, Béarla, Stair,Tíreolaíocht,
Eolaíocht, Ealaín, Corpoideachas.
Cén t-ábhar is fearr leat?
Is fearr liom Gaeilge.
Cén t-ábhar is fearr le do dheartháir Oisín?
Is fearr leis Ceol.
Cén t-ábhar is fearr le do chara Róisín?
Is fearr léi Matamataic. 3

Litriú: Is fearr liom Gaeilge. Is fearr leis Ceol. Is fearr
léi Matamaitic. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta

Amhrán – Ar a Slí Clann Lir

Drámaíocht Cluichí

Dráma bunaithe ar an scéal: Clann Lir Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Tasc Tuisceana
Suimeanna Focal
Scríobh na hAbairtí
Spraoi le Briathra
Cluiche Kim
Foclóir
Scríobh an Scéal

Obair Bheirte

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Drámaíocht
Bunaítear dráma ar an scéal: An tEitleán.

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Aonad 2 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Foláireamh a thabhairt
● Brón a léiriú
● Leithscéal a ghabháil
● Ordú a thabhairt

Comhrá 1.1
An tEitleán
Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán.
Bhí na páistí ag foghlaim dáin.
Bhí siad ag obair go dian.
Rinne Ruairí eitleán as páipéar.
Chaith sé an t-eitleán.
Thosaigh Liam ag gáire.
Chonaic an múinteoir an t-eitleán.
Bhí fearg ar an múinteoir.
Bhí sí ar buile.
Múinteoir: Cé a chaith an t-eitleán?
Ruairí: Chaith mé an t-eitleán.
Thug an múinteoir íde béil dó.
Múinteoir: Ná bí ag pleidhcíocht!
Ruairí: Tá brón orm.

Ní dhéanfaidh mé arís é.
Múinteoir: Fan sa seomra ranga ag am sosa. Críochnaigh do chuid oibre.
Ruairí: Ceart go leor.

Comhrá 1.2
Cuir na briathra le siolla amháin i ngrúpa a haon.
Cuir na briathra le dhá shiolla i ngrúpa a dó.
Cuir.Tóg. Dún. Glan. Sin siolla amháin. Sin grúpa a haon.
Tosaigh. Bailigh. Gortaigh. Éirigh. Dúisigh. Scrúdaigh.
Sin grúpa a dó.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 1.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag na páistí?’ ‘Cad
a rinne Ruairí?’ ‘Ar thosaigh Liam ag gáire?’ ‘An bhfaca an múinteoir an t-eitleán?’ ‘An raibh fearg ar an múinteoir?’ ‘An raibh
an múinteoir ar buile?’ ‘Cé a chaith an t-eitleán?’ ‘Ar thug an múinteoir íde béil do Ruairí?’ ‘An raibh brón ar Ruairí?’ ‘Ar fhan
Ruairí sa seomra ranga ag am sosa?’ ‘Cad a rinne Ruairí sa seomra ranga ag am sosa?’
Múintear comhrá 1.2. Cuirtear na briathra le siolla amháin i ngrúpa a haon agus cuirtear na briathra le dhá shiolla i ngrúpa
a dó.

Freagair na Ceisteanna: Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir? Cad a bhí ar siúl ag na páistí? An ndearna Oisín eitleán? An
ndearna an múinteoir eitleán? Cé a rinne an t-eitleán? Ar thosaigh Niamh ag gáire? Cé a thosaigh ag gáire? An raibh Ruairí ag
obair go dian? An raibh Niamh ag obair go dian? Cén fáth a raibh fearg ar an múinteoir?

Bí ag Caint: Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir? Cad a bhí ar siúl ag na páistí? An ndearna Oisín eitleán? An ndearna an
múinteoir eitleán? Cé a rinne an t-eitleán? Ar thosaigh Niamh ag gáire? Cé a thosaigh ag gáire? An raibh Ruairí ag obair go
dian? An raibh Niamh ag obair go dian? Cén fáth a raibh fearg ar an múinteoir?

TascTuisceana: Grúpa a haon nó Grúpa a dó. Cuir gach briathar sa bhosca ceart. Cuir,Tóg, Dún, Glan, Pioc,Tosaigh,
Scrúdaigh, Dúisigh, Bailigh, Gortaigh.

Suimeanna Focal: Bailigh. Dúisigh. Éirigh.Tosaigh. Gortaigh. Scrúdaigh. Críochnaigh. Dathaigh. Imigh. Athraigh.Triomaigh.

Litriú: Bailigh. Dúisigh. Tosaigh. Críochnaigh. Gortaigh.
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Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Dráma: Bunaítear dráma ar an gcomhrá.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 35. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir?’ ‘Cad a bhí ar siúl
ag na páistí?’ ‘An ndearna Oisín eitleán?’ ‘An ndearna an múinteoir eitleán?’ ‘Cé a rinne an t-eitleán?’ ‘Ar thosaigh Niamh ag
gáire?’ ‘Cé a thosaigh ag gáire?’ ‘An raibh Ruairí ag obair go dian?’ ‘An raibh Niamh ag obair go dian?’ ‘Cén fáth a raibh fearg ar
an múinteoir?’ Freagraíonn páiste B na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag
na páistí?’ ‘Cad a rinne Ruairí?’ ‘Ar thosaigh Liam ag gáire?’ ‘An bhfaca an múinteoir an
t-eitleán?’ ‘An raibh fearg ar an múinteoir?’ ‘An raibh an múinteoir ar buile?’ ‘Cé a chaith
an t-eitleán?’ ‘Ar thug an múinteoir íde béil do Ruairí?’ ‘An raibh brón ar Ruairí?’ ‘Ar fhan
Ruairí sa seomra ranga ag am sosa?’ ‘Cad a rinne Ruairí sa seomra ranga ag am sosa?’

Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 35. Léann na páistí an scéal. Freagraíonn na páistí na
ceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 36. Iarrann an múinteoir ar na páistí na briathra a chur sa ghrúpa
ceart, grúpa a haon nó grúpa a dó. (cuir, glan, dúisigh, tóg, dún, bailigh, gortaigh, pioc,
scrúdaigh)
Déanann na páistí na suimeanna focal. Bail + igh = Bailigh. Dúis + igh. Dúisigh. Éir + igh =
Éirigh.Tos + aigh = Tosaigh. Gort + aigh = Gortaigh. Scrúd + aigh = Scrúdaigh. Críochn
+ aigh = Críochnaigh. Dath + aigh = Dathaigh. Im + igh = Imigh. Athr + aigh = Athraigh.
Triom + aigh = Triomaigh.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Tugann an múinteoir foláireamh do pháiste:
‘Ná bí ag pleidhcíocht!’ ‘Ná déan é sin!’ ‘Fan sa seomra ranga ag am sosa.’ ‘Críochnaigh do
chuid oibre.’ ‘

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Drámaíocht. Is féidir dráma a bhunú ar ábhar an cheachta seo.

35

An Scoil – Aonad 2 Ceacht 1

1 Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir? 2 Cad a bhí ar siúl ag na páistí?3 An ndearna Oisín eitleán? 4 An ndearna an múinteoir eitleán?5 Cé a rinne an t-eitleán? 6 Ar thosaigh Niamh ag gáire?7 Cé a thosaigh ag gáire? 8 An raibh Ruairí ag obair go dian?9 An raibh Róisín ag obair go dian? 10 Cén fáth a raibh fearg ar an múinteoir?

Freagair na Ceisteanna

Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán.Bhí na páistí ag foghlaim dáin.Bhí siad ag obair go dian.

Rinne Ruairí eitleán as páipéar.Chaith sé an t-eitleán.
Thosaigh Liam ag gáire.

Chonaic an múinteoir an t-eitleán.Bhí fearg ar an múinteoir.Bhí sí ar buile.

Cé a chaith an t-eitleán?

Chaith mé an t-eitleán.

Thug an múinteoir íde béil dó.
Ná bí ag pleidhcíocht!

Tá brón orm.
Ní dhéanfaidh mé arís é.

Fan sa seomra ranga ag am sosa.Críochnaigh do chuid oibre.

Ceart go leor.

An
ndearna? Rinne

Ní
dhearna

Bí ag Léamh Ruairí ag Pleidhcíocht

36

Aonad 2 Ceacht 1

Spraoi le Briathra

Grúpa a Dó
1 _____________
2 _____________
3 _____________
4 _____________
5 _____________

Grúpa a hAon
1 _____________
2 _____________
3 _____________
4 _____________
5 _____________

Suimeanna Focal

igh
aigh

Cuir na briathra sa chiseán ceart.

Cuir Glan Tosaigh Dúisigh TógDún Bailigh Gortaigh Pioc Scrúdaigh

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

Bail + igh = Bailigh
Dúis + igh = _ _ _ _ _ _ _

Tos + aigh = _ _ _ _ _ _ _ Gort + aigh = _ _ _ _ _ _ _ _

Scrúd + aigh = _ _ _ _ _ _ _ _ _ Críochn + aigh = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dath + aigh = _ _ _ _ _ _ _ _ Triom + aigh = _ _ _ _ _ _ _ _ _

Éir + igh = _ _ _ _ _ _
Im + igh = _ _ _ _ _

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cé a chaith an t-eitleán?’ ‘Chaith mé an
t-eitleán.’
An bhfuil an páiste in ann foláireamh a thabhairt? ‘Ná bí ag pleidhcíocht!’
An bhfuil an páiste in ann brón a léiriú? ‘Tá brón orm.’
An bhfuil an páiste in ann leithscéal a ghabháil? ‘Ní dhéanfaidh mé arís é.’
An bhfuil an páiste in ann ordú a leanúint? ‘Fan sa seomra ranga ag am sosa.’ ‘Críochnaigh do chuid
oibre.’
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Aonad 2 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Briathra a athrú ón modh
ordaitheach go dtí an aimsir chaite

‘Dúisigh,’ arsa Daidí.
Dhúisigh Niamh go luath ar maidin inné.
‘Bailigh na cóipleabhair,’ arsa an múinteoir.
Bhailigh Niamh na cóipleabhair inné.
‘Tosaigh ag scríobh,’ arsa an múinteoir.
Thosaigh Niamh ag scríobh inné.
Críochnaigh do chuid oibre.
Chríochnaigh Niamh a cuid oibre inné.
‘Ná gortaigh tú féin,’ arsa an múinteoir.
Níor ghortaigh Niamh í féin inné.
‘Scrúdaigh a lámh,’ arsa Mamaí.
Scrúdaigh an dochtúir a lámh inné.
‘Triomaigh do lámha,’ arsa Mamaí.
Thriomaigh Niamh a lámha inné.
‘Dathaigh an pictiúr,’ arsa an múinteoir.
Dhathaigh Niamh an pictiúr inné.

Amhrán – Ar a Slí

Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe
ar a slí.
Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe
ar a slí.
Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe.
Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe.
Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe
ar a slí.
Yipí!

Curfá
Ag canadh i-i, yipí, yipí-i.Yipí-i!
Ag canadh i-i, yipí, yipí-i.Yipí-i!
Ag canadh i-i, yipí, i-i, yipí.
I-i, yipí, yipí-i.Yipí-i!

Tiocfaidh sí ar chapall bán ar a slí.
Tiocfaidh sí ar chapall bán ar a slí.
Tiocfaidh sí ar chapall bán.
Tiocfaidh sí ar chapall bán.
Tiocfaidh sí ar chapall bán ar a slí.Yipí!

Caithfidh sí pitseámaí síoda ar a slí.
Caithfidh sí pitseámaí síoda ar a slí.
Caithfidh sí pitseámaí síoda.
Caithfidh sí pitseámaí síoda.
Caithfidh sí pitseámaí síoda ar a slí.

Beidh a ceann san aer aici ar a slí.
Beidh a ceann san aer aici ar a slí.
Beidh a ceann san aer aici.
Beidh a ceann san aer aici.
Beidh a ceann san aer aici ar a slí.

Rachaimid chun bualadh léi ar a slí.
Rachaimid chun bualadh léi ar a slí.
Rachaimid chun bualadh léi.
Rachaimid chun bualadh léi.
Rachaimid chun bualadh léi ar a slí.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Ar a Slí. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cé a thiocfaidh?’ ‘An mbeidh sí ag canadh?’ ‘An mbeidh sí
sona sásta?’ ‘An mbeidh sí ar chapall bán?’ ‘An mbeidh a ceann san aer aici?’
Múintear an comhrá:‘Dúisigh.’ ‘Dhúisigh.’ ‘Bailigh.’ ‘Bhailigh.’ ‘Tosaigh.’ ‘Thosaigh.’ ‘Críochnaigh.’ ‘Chríochnaigh.’ ‘Gortaigh.’
‘Ghortaigh.’ ‘Scrúdaigh.’ ‘Scrúdaigh.’ ‘Triomaigh.’ ‘Thriomaigh.’ ‘Dathaigh.’ ‘Dhathaigh.’
Tugann an múinteoir an t-ordú agus spreagtar na páistí an abairt a rá san aimsir chaite: ‘Dúisigh.’ ‘Inné, dhúisigh.’ ‘Bailigh.’ ‘Inné,
bhailigh.’ ‘Tosaigh.’ ‘Inné, thosaigh.’ ‘Críochnaigh.’ ‘Inné, chríochnaigh.’ ‘Gortaigh.’ ‘‘Inné, ghortaigh.’ ‘Scrúdaigh.’ ‘Inné, scrúdaigh.’
‘Triomaigh.’ ‘Inné, thriomaigh.’ ‘Dathaigh.’ ‘Inné, dhathaigh.’

Scríobh na hAbairtí: ‘Dúisigh,’ arsa Daidí. Dhúisigh Niamh go luath ar maidin inné.‘Bailigh na cóipleabhair,’ arsa an
múinteoir. Bhailigh Niamh na cóipleabhair inné.‘Tosaigh ag scríobh,’ arsa an múinteoir.Thosaigh Niamh ag scríobh inné.
‘Críochnaigh do chuid oibre,’ arsa an múinteoir. Chríochnaigh Niamh a cuid oibre inné.‘Ná gortaigh tú féin,’ arsa an múinteoir.
Níor ghortaigh Niamh í féin inné. ‘Triomaigh do lámha,’ arsa Mamaí.Thriomaigh Niamh a lámha inné.‘Dathaigh an pictiúr,’ arsa
an múinteoir. Dhathaigh Niamh an pictiúr inné.
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An Scoil
Spraoi le Briathra: Dúisigh. Inné, dhúisigh sí. Bailigh. Inné, bhailigh sí.Tosaigh. Inné, thosaigh sí. Críochnaigh. Inné,
chríochnaigh sí. Gortaigh. Inné, ghortaigh sí. Scrúdaigh. Inné, scrúdaigh sí.Triomaigh. Inné, thriomaigh sí. Dathaigh. Inné,
dhathaigh sí.

Litriú: Dúisigh. Dhúisigh sí. Bailigh. Bhailigh sí.Tosaigh.Thosaigh sí. Críochnaigh. Chríochnaigh sí. Gortaigh. Ghortaigh sí.
Triomaigh.Thriomaigh sí. Dathaigh. Dhathaigh sí.

Tréimhse Chumarsáide
Tugann an múinteoir an t-ordú agus spreagtar na páistí an t-ordú a rá san aimsir chaite: ‘Dúisigh.’ ‘Inné, dhúisigh sí.’ ‘Bailigh.’
‘Inné, bhailigh sí.’ ‘Tosaigh.’ ‘Inné, thosaigh sí.’ ‘Críochnaigh.’ ‘Inné, chríochnaigh sí.’ ‘Gortaigh.’ ‘Inné, ghortaigh sí.’ ‘Scrúdaigh.’
‘‘Inné, scrúdaigh sí.’ ‘Triomaigh.’ ‘Inné, thriomaigh sí.’ ‘Dathaigh.’ ‘Inné, dhathaigh sí.’

Obair Bheirte: Tugann páiste A an t-ordú agus athraíonn páiste B an briathar go dtí an
aimsir chaite. Páiste A: ‘Dúisigh.’ Páiste B: ‘Dhúisigh sí.’ Páiste A: ‘Bailigh.’ Páiste B: ‘Bhailigh
sí.’ Páiste A: ‘Tosaigh.’ Páiste B: ‘Thosaigh sí.’ Páiste A:‘Críochnaigh.’ Páiste B:‘Chríochnaigh
sí.’ Páiste A: ‘Gortaigh.’ Páiste B: ‘Ghortaigh sí.’ Páiste A: ‘Scrúdaigh.’ Páiste B: ‘Scrúdaigh sí.’
Páiste A: ‘Triomaigh.’ Páiste B: ‘Thriomaigh sí.’ Páiste A: ‘Dathaigh.’ Páiste B: ‘Dhathaigh sí.’
Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Tugann an múinteoir an t-ordú agus spreagtar na páistí an t-ordú a rá san
aimsir chaite: ‘Dúisigh.’ ‘Dhúisigh sí.’ ‘Bailigh.’ ‘Inné, bhailigh sí.’ ‘Tosaigh.’ ‘Inné, thosaigh
sí.’ ‘Críochnaigh.’ ‘Inné, chríochnaigh sí.’ ‘Gortaigh.’ ‘Inné, ghortaigh sí.’ ‘Scrúdaigh.’ ‘Inné,
scrúdaigh sí.’ ‘Triomaigh.’ ‘Inné, thriomaigh sí.’ ‘Dathaigh.’ ‘Inné, dhathaigh sí.’

Bua na Cainte 4 lch. 37. Scríobhann na páistí na horduithe san aimsir chaite.

Bua na Cainte 4 lch. 38. Scríobhann na páistí an t-amhrán ina gcóipleabhair.Tarraingíonn
siad pictiúr chun an t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Ar dhúisigh tú
go moch ar maidin?’ ‘Ar bhailigh tú ____?’ (na leabhair, na cóipleabhair, na pinn, na pinn
luaidhe, na marcóirí, na criáin) ‘Ar thosaigh tú ag scríobh?’ ‘Ar chríochnaigh tú an obair
bhaile?’ ‘Ar ghortaigh tú ____?’ (do lámh, do ghlúin, do chos, do dhroim) ‘Ar scrúdaigh tú
an áit?’ ‘Ar thriomaigh tú do ____?’ (do ghruaig, do lámha) ‘Ar dhathaigh tú an pictiúr?’

37

An Scoil – Aonad 2 Ceacht 2

1 ‘Bailigh na cóipleabhair,’ arsa an múinteoir.
____ Niamh na cóipleabhair inné.

2 ‘Tosaigh ag scríobh,’ arsa an múinteoir.
____ Niamh ag scríobh inné.

3 ‘Críochnaigh do chuid oibre,’ arsa an múinteoir.____ Niamh a cuid oibre inné.

4 ‘Ná gortaigh tú féin,’ arsa an múinteoir.
Níor ____ Niamh í féin inné.

5 ‘Triomaigh do lámha,’ arsa Mamaí.
____ Niamh a lámha inné.

6 ‘Dathaigh an pictiúr,’ arsa Mamaí.
____ Niamh an pictiúr inné.

Spraoi le Briathra

Ordú Inné
h

Dúisigh Dhúisigh sí
Bailigh Bhailigh sí
Tosaigh Thosaigh sí
Críochnaigh Chríochnaigh sí
Gortaigh Ghortaigh sí
Triomaigh Thriomaigh sí
Dathaigh Dhathaigh sí

Scríobh na hAbairtí

Ná gortaigh...

Críochnaigh...

Ná gortaigh...

Tosaigh...

Bailigh...

Tosaigh...

Dúisigh!

Dhúisigh Niamh go luathar maidin inné.

‘Dúisigh,’ arsa Daidí.

Ordú

Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe ar a slí.Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe ar a slí.Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe.Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe.Tiocfaidh sí timpeall an tsléibhe ar a slí. Yipí!
Curfá
Ag canadh i-i, yipí, yipí-i. Yipí-i!Ag canadh i-i, yipí, yipí-i. Yipí-i!Ag canadh i-i, yipí, i-i, yipí.I-i, yipí, yipí-i. Yipí-i!

Tiocfaidh sí ar chapall bán ar a slí.Tiocfaidh sí ar chapall bán ar a slí.Tiocfaidh sí ar chapall bán.Tiocfaidh sí ar chapall bán.Tiocfaidh sí ar chapall bán ar a slí. Yipí!
Caithfidh sí pitseámaí síoda ar a slí.Caithfidh sí pitseámaí síoda ar a slí.Caithfidh sí pitseámaí síoda.Caithfidh sí pitseámaí síoda.Caithfidh sí pitseámaí síoda ar a slí. Yipí!
Beidh a ceann san aer aici ar a slí.Beidh a ceann san aer aici ar a slí.Beidh a ceann san aer aici.Beidh a ceann san aer aici.Beidh a ceann san aer aici ar a slí. Yipí!
Rachaimid chun bualadh léi ar a slí.Rachaimid chun bualadh léi ar a slí.Rachaimid chun bualadh léi.Rachaimid chun bualadh léi.Rachaimid chun bualadh léi ar a slí. Yipí!

Ar a Slí

Aonad 2 Ceacht 2

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.
Tarraing pictiúr.

38

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann briathra a athrú ón modh ordaitheach go dtí an aimsir chaite.
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An Scoil
Aonad 2 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Briathra sa dara réimniú a athrú
ón aimsir chaite go dtí an aimsir
láithreach

Dhúisigh sé go luath ar maidin inné.
Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá.
Bhailigh sé na cóipleabhair inné.
Bailíonn sé na cóipleabhair gach lá.
Thosaigh sé ag scríobh inné.
Tosaíonn sé ag scríobh gach lá.
Chríochnaigh sé a chuid oibre inné.
Críochnaíonn sé a chuid oibre gach lá.
Ghortaigh sé a chos inné.
Gortaíonn sé a chos gach lá.
Scrúdaigh an dochtúir a chos inné.
Scrúdaíonn an dochtúir a chos gach lá.
Dhathaigh sé an pictiúr inné.
Dathaíonn sé an pictiúr gach lá.
Thriomaigh sé a lámha inné.
Triomaíonn sé a lámha gach lá.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Deir an múinteoir na habairtí san aimsir chaite agus spreagtar na páistí na habairtí a rá san aimsir
láithreach: ‘Inné, dhúisigh sé.’ ‘Gach lá, dúisíonn sé.’ ‘Inné, bhailigh sé.’ ‘Gach lá, bailíonn sé.’ ‘Inné, thosaigh sé.’ ‘Gach lá, tosaíonn
sé.’ ‘Inné, chríochnaigh sé.’ ‘Gach lá, críochnaíonn sé.’ ‘Inné, ghortaigh sé.’ ‘Gach lá, gortaíonn sé.’ ‘Inné, scrúdaigh sé.’ ‘Gach lá,
scrúdaíonn sé.’ ‘Inné, dhathaigh sé.’ ‘Gach lá dathaíonn sé.’ ‘Inné, thriomaigh sé.’ ‘Gach lá, triomaíonn sé.’

Scríobh na hAbairtí: Dhúisigh sé go luath ar maidin inné. Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá. Bhailigh sé na cóipleabhair
inné. Bailíonn sé na cóipleabhair gach lá.Thosaigh sé ag scríobh inné.Tosaíonn sé ag scríobh gach lá. Chríochnaigh sé a chuid
oibre inné. Críochnaíonn sé a chuid oibre gach lá. Ghortaigh sé a chos inné. Gortaíonn sé a chos gach lá. Scrúdaigh an
dochtúir a chos inné. Scrúdaíonn an dochtúir a chos gach lá.

Spraoi le Briathra: Inné, dhúisigh sé. Gach lá, dúisíonn sé. Inné, bhailigh sé. Gach lá, bailíonn sé. Inné, thosaigh sé. Gach lá,
tosaíonn sé. Inné, chríochnaigh sé. Gach lá, críochnaíonn sé. Inné, ghortaigh sé. Gach lá, gortaíonn sé. Inné, scrúdaigh sé. Gach
lá, scrúdaíonn sé. Inné, dhathaigh sé. Gach lá dathaíonn sé. Inné, thriomaigh sé. Gach lá, triomaíonn sé.

Litriú: dhúisigh sé, dúisíonn sé, bhailigh sé, bailíonn sé, thosaigh sé, tosaíonn sé, chríochnaigh sé, críochnaíonn sé, ghortaigh sé,
gortaíonn sé, scrúdaigh sé, scrúdaíonn sé, dhathaigh sé, dathaíonn sé, thriomaigh sé, triomaíonn sé.

Tréimhse Chumarsáide
Taispeánann an múinteoir briathar san aimsir chaite do na páistí: ‘Inné, dhúisigh sé’, mar shampla. Spreagtar an páiste an
briathar a rá san aimsir láithreach.‘Gach lá, dúisíonn sé.’
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga.Taispeánann páiste A briathar san aimsir chaite do pháiste B: ‘Inné, bhailigh sé’,
mar shampla. Spreagtar páiste B an briathar a rá san aimsir láithreach.‘Gach lá, bailíonn sé.’

Obair Bheirte: Taispeánann páiste A briathar san aimsir chaite do pháiste B:
‘Inné, thosaigh sé’, mar shampla. Spreagtar páiste B an briathar a rá san aimsir láithreach.‘Gach lá, tosaíonn sé.’ Malartaíonn na
páistí róil.
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An Scoil
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 39. Léann na páistí na habairtí san aimsir chaite.
Scríobhann na páistí na briathra san aimsir láithreach. Déanann na páistí na suimeanna focal.
Dúis + íonn = Dúisíonn. Bail + íonn = Bailíonn.
Tos + aíonn = Tosaíonn. Críochn + aíonn = Críochnaíonn. Gort + aíonn = Gortaíonn.
Scrúd + aíonn = Scrúdaíonn. Dath + aíonn = Dathaíonn.Triom + aíonn = Triomaíonn.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí:
‘Ar bhailigh ____ na cóipleabhair?’ ‘Ar ghortaigh sé a chos?’ ‘Ar thriomaigh tú do lámha?’
‘Ar chríochnaigh tú do chuid oibre?’

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann briathra a athrú ón aimsir chaite go dtí an aimsir láithreach.

39

An Scoil – Aonad 2 Ceacht 3

1 Dhúisigh sé go luath ar maidin inné.
____ sé go luath ar maidin gach lá.

2 Bhailigh sé na cóipleabhair inné.
____ sé na cóipleabhair gach lá.

3 Thosaigh sé ag scríobh inné.
____ sé ag scríobh gach lá.

4 Chríochnaigh sé a chuid oibre inné.
____ sé a chuid oibre gach lá.

5 Ghortaigh sé a chos inné.
____ sé a chos gach lá.

6 Dhathaigh sé an pictiúr inné.
____ sé an pictiúr gach lá.

7 Thriomaigh sé a lámha inné.
____ sé a lámha gach lá.

Spraoi le Briathra

Inné
h

Gach Lá
aíonn
íonn

Dhúisigh sé Dúisíonn sé
Bhailigh sé Bailíonn sé
Thosaigh sé Tosaíonn sé
Chríochnaigh sé Críochnaíonn sé
Ghortaigh sé Gortaíonn sé
Scrúdaigh sé Scrúdaíonn sé
Dhathaigh sé Dathaíonn sé
Thriomaigh sé Triomaíonn sé

Suimeanna Focal
aíonn
íonn

Scríobh na hAbairtí

1

Dúis + íonn = _ _ _ _ _ _ _ _
2

Bail + íonn = _ _ _ _ _ _ _ _
3

Tos + aíonn = _ _ _ _ _ _ _ _
4

Críochn + aíonn = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5

Gort + aíonn = _ _ _ _ _ _ _ _ _
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An Scoil
Aonad 2 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Na hábhair scoile a ainmniú
● Rogha a léiriú
● Stór focal a úsáid

Cén rang ina bhfuil tú?
Táim i rang a ceathair.
Cén rang ina raibh tú anuraidh?
Bhí mé i rang a trí anuraidh.
Cad is ainm don scoil? Scoil Éanna is ainm don scoil.
Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?
Déanaim Matamaitic, Gaeilge, Béarla, Stair,Tíreolaíocht, Eolaíocht, Ealaín,
Corpoideachas.
Cén t-ábhar is fearr leat?
Is fearr liom Gaeilge.
Cén t-ábhar is fearr le do dheartháir Oisín?
Is fearr leis Ceol.
Cén t-ábhar is fearr le do chara Róisín?
Is fearr léi Matamataic.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistítear na páistí: ‘Cén rang ina bhfuil tú?’ ‘Cén rang ina raibh tú anuraidh?’ ‘Cad is ainm don scoil?’
‘Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?’ ‘Cén t-ábhar is fearr leat?’ ‘Cén t-ábhar is fearr le do dheartháir Oisín?’ ‘Cén
t-ábhar is fearr le do chara Róisín?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Cluiche Kim: Matamaitic, Gaeilge, Béarla, Stair,Tíreolaíocht, Eolaíocht, Ealaín, Corpoideachas, Ceol.

Foclóir: Matamaitic, Gaeilge, Béarla, Stair,Tíreolaíocht, Eolaíocht, Ealaín, Corpoideachas, Ceol.

Scríobh an Scéal: Is fearr leis ____. (Matamaitic, Gaeilge, Béarla, Stair, Ceol) Is fearr léi ____. (Eolaíocht,Tíreolaíocht, Ealaín,
Corpoideachas)

Bí ag Caint: Cén rang ina bhfuil tú? Cén rang ina raibh tú anuraidh? Cad is ainm don scoil? Cén t-ábhar is fearr leat? Is fearr
liom ____. Cén t-ábhar is fearr ____? (leis, léi)

Litriú: Is fearr liom Gaeilge. Is fearr leis Ceol. Is fearr léi Matamaitic.

Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cén rang ina
bhfuil tú?’ ‘Cén rang ina raibh tú anuraidh?’ ‘Cad is ainm don scoil?’ ‘Cad iad na hábhair
a dhéanann tú ar scoil?’ ‘Cén t-ábhar is fearr leat?’ ‘Cén t-ábhar is fearr le Niamh?’ ‘Cén
t-ábhar is fearr le Liam?’

Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén rang
ina bhfuil tú?’ ‘Cén rang ina raibh tú anuraidh?’ srl.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 40. Ceistíonn paiste A páiste B. Malartaíonn na
páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteor na páistí: ‘Cén rang ina bhfuil tú?’ ‘Cén rang ina raibh
tú anuraidh?’ ‘Cad is ainm don scoil?’ ‘Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?’ ‘Cén
t-ábhar is fearr leat?’ ‘Cén t-ábhar is fearr le Niamh?’ ‘Cén t-ábhar is fearr le Liam?’

Bua na Cainte 4 lch. 40. Ainmníonn na páistí na hábhair.

40

Aonad 2 Ceacht 4

Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?

Déanaim Gaeilge. Déanaim Béarla. Déanaim Matamaitic.

Déanaim Stair. Déanaim Tíreolaíocht. Déanaim Eolaíocht.

Déanaim Ceol. Déanaim Ealaín. Déanaim Corpoideachas.

Bí ag Léamh Na hÁbhair Scoile

44Clár Gaeilge do Rang a Ceathair

B
ua

na
C
ainte

4
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An Scoil
Bua na Cainte 4 lch. 41. Léann na páistí an comhrá i
mbeirteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 42. Scríobhann na páistí freagraí na
gceisteanna. Scríobhann na páistí na hábhair scoile.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn
an múinteoir na páistí: ‘Cén rang ina bhfuil tú?’ ‘Cén
rang ina raibh tú anuraidh?’ ‘Cad is ainm don scoil
seo?’ ‘Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?’
‘Cén t-ábhar is fearr leat?’ ‘Cén t-ábhar is fearr le do
chara?’

42

Aonad 2 Ceacht 4

1 Cén rang ina bhfuil tú? 2 Cén rang ina raibh tú anuraidh?Táim ______________. Bhí mé _____________.3 Cad is ainm don scoil? 4 Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?__________ is ainm ________. Déanaim ________________________.5 Cén t-ábhar is fearr leat? 6 Cén t-ábhar is fearr le Niamh?Is fearr liom ____.
Is fearr léi ____.7 Cén t-ábhar is fearr le Róisín? 8 Cén t-ábhar is fearr le hOisín?Is fearr ____________. Is fearr leis ____.9 Cén t-ábhar is fearr le Ruairí? 10 Cén t-ábhar is fearr le do chara?Is fearr ____________. Is fearr le mo chara ____.

Déanaim ___________. Déanaim ___________. Déanaim ___________.

Déanaim ___________. Déanaim ___________. Déanaim ___________.

Déanaim ___________. Déanaim ___________. Déanaim ___________.

Obair Bheirte

Bí ag Scríobh Ainmnigh na hÁbhair

44Clár Gaeilge do Rang a Ceathair

B
ua

na
C
ainte

4

41

An Scoil – Aonad 2 Ceacht 4
Bí ag Léamh Ar Scoil

earr liom Gaeilge.

Cén t-ábhar is fearr le dochara Róisín?

Is fearr léi Matamaitic.

Cén t-ábhar is fearr le dochara Ruairí?

Is fearr leis Corpoideachas.

44
ClárGae

ilge do Rang aCeathair

Is fearr liom Gaeilge.

Cén t-ábhar is fearr le dodheartháir Oisín?

Is fearr
leis Ceol.

Cén t-ábhar is fearr leat?

Cén t-ábhar is fearr le docha a Róisín? Cén t-ábhar is

Cén t-ábhar is fearr le do

Cad iad na hábhair
a dhéanann tú ar
scoil?

Déanaim Matamaitic, Gaeilge, Béarla, Stair, Tíreolaíocht,Eolaíocht, Ceol, Ealaín agus Corpoideachas.

Cén t-ábhar is fearr leat?

Scoil Éanna is ainm don scoil.

Táim i rang a ceathair.
Bhí mé i rang a trí anuraidh.Cad is ainm don scoil?

Cad iad na hábhair
a dhéanann tú ar Déanaim Matamaitic, Gaeilge, Béarla, Stai , Tí

Scoil Éanna is ainm don scoil.

An maith leat an scoil?

Is maith liom
an scoil.

Rang
a 4

Rang
a 3

Cén rang ina bhfuil tú?

Táim i rang a ceathair.

Cén rang ina raibh tú anuraidh?

Bhí mé i rang a trí anuraidh.Cad is ainm don scoil?
An maith leat an scoil?

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén rang ina bhfuil tú?’ ‘Táim i rang a ceathair.’
‘Cén t-ábhar is fearr leat?’ ‘Is fearr liom ____.’ (Matamaitic, Gaeilge, srl.)
An bhfuil an páiste in ann na hábhair scoile a ainmniú? ‘Matamaitic, Gaeilge, Béarla, Stair,
Tíreolaíocht, Eolaíocht, Ealaín, Corpoideachas.’
An bhfuil an páiste in ann rogha a léiriú? ‘Is fearr liom Gaeilge.’ ‘Is fearr leis Ceol.’ ‘Is fearr léi
Matamataic.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (rang a trí, rang a ceathair, anuraidh, scoil, Matamaitic,
Gaeilge, Béarla, Stair,Tíreolaíocht, Eolaíocht, Ealaín, Corpoideachas, ábhar)
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An Scoil
An Scoil – AonadTeagaisc agus Foghlama 3

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 43–52)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 13–14)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Cén t-am é? Tá sé a ceathair a chlog.Tá sé ____ tar éis a
ceathair. (cúig, deich, ceathrú, fiche, fiche cúig, leathuair) Tá sé
____ chun a cúig. (fiche cúig, fiche, ceathrú, deich, cúig) Tá sé
a cúig a chlog.
Cad a rinne tú ar scoil inniu?
Seo mo chlár ama don scoil.
Thosaigh an lá scoile ar deich chun a naoi.
Ar dtús, cheartaigh an múinteoir an obair bhaile.
Thosaigh an ceacht Gaeilge ar a naoi a chlog.
Thosaigh an ceacht Matamaitice ar ceathrú chun a deich.
Bhí sos agam ar leathuair tar éis a deich.
Chuaigh mé amach sa chlós ag súgradh.
Thosaigh an ceacht Béarla ar ceathrú chun a haon déag.
Thosaigh an ceacht Eolaíochta ar leathuair tar éis a haon déag.
Thosaigh an ceacht Ceoil ar a dó dhéag a chlog.
Thosaigh an ceacht Ealaíne ar leathuair tar éis a dó dhéag.
Bhí lón agam ar a haon. D’ith mé mo lón agus chuaigh mé
amach ag súgradh arís.
Thosaigh an ceacht Corpoideachais ar leathuair tar éis a
haon.
Thosaigh an ceacht Staire ar a dó a chlog.
Chríochnaigh an lá scoile ar leathuair tar éis a dó.
Bhí lá an-suimiúil agam ar scoil.
Maith thú! Bhí lá an-suimiúil ar fad agat ar scoil inniu. 3

Litriú: eolaí, eolaíocht, tíreolaíocht, ealaín, claí, moncaí. 3

Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán.
Bhí na páistí ag obair go dian.
D’fhéach Ruairí amach an fhuinneog.
Chonaic sé préachán, faoileán, spideog agus dreoilín.
Chonaic an múinteoir Ruairí ag féachaint amach an
fhuinneog.
Bhí fearg ar an múinteoir.
A Ruairí, níl tú ag tabhairt aire.
Cén fáth a bhfuil tú ag féachaint amach an fhuinneog?
Tá brón orm, a mhúinteoir.Tá mé ag féachaint ar na héin.
Bí ag tabhairt aire.
Bí ag obair go dian.
Ceart go leor.Thosaigh Ruairí ag obair ansin.
Seo an bosca do na focail leis an nguta ____. (gearr o,
fada ó)
Cuir an focal ____ sa bhosca ceart.
____ sin an guta ____. (gearr o, fada ó)
(mo, tósta, do, rialóir, bó, gorm, tóg, lón, sos,
cófra, dom, clog, dó, cos) 3

Litriú: mo, do, sos, cos, dom, gorm, clog, bó, dó, lón,
tóg, cófra, rialóir, tósta. 3
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Cá bhfuil an póstaer?
Tá an póstaer ar an mballa.
Cad atá os comhair an chláir bháin?
Tá bord an mhúinteora os comhair an chláir bháin.
Cad atá ar an mbord?
Tá siosúr agus gliú ar an mbord.
Cad atá taobh thiar den bhord?
Tá cathaoir an mhúinteora taobh thiar den bhord.
Cad atá os comhair an bhoird?
Tá mála scoile os comhair an bhoird.
Cad atá in aice leis an gclár bán?
Tá leabharlann in aice leis an gclár bán.
Cad atá sa leabharlann?
Tá leabhair sa leabharlann.
Cad atá ar an mballa?
Tá léarscáil ar an mballa.
Cad atá faoin léarscáil?
Tá bosca bruscair faoin léarscáil.
Cad atá os cionn an dorais?
Tá clog os cionn an dorais.
Cad atá os cionn na seilfeanna?
Tá féilire os cionn na seilfeanna.
Cad atá in aice leis an ríomhaire glúine?
Tá printéir agus luch in aice leis an ríomhaire glúine.
Cad atá in aice leis an bhfuinneog?
Tá bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.
Maith sibh, a pháistí!
Ar fheabhas ar fad! 3

Litriú: ar, faoin, os cionn, os comhair, taobh thiar,
in aice leis. 3

Tá póstaer ar an mballa.
Tá bord an mhúinteora os comhair an chláir bháin.
Tá siosúr agus gliú ar an mbord.
Tá cathaoir an mhúinteora taobh thiar den bhord.
Tá mála scoile os comhair an bhoird.
Tá leabharlann in aice leis an gclár bán.
Tá leabhair sa leabharlann.
Tá léarscáil ar an mballa.
Tá bosca bruscair faoin léarscáil.
Tá clog os cionn an dorais.
Tá féilire os cionn na seilfeanna.
Tá printéir agus luch in aice leis an ríomhaire glúine.
Tá bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.

Litriú: éan, béal, téad, céad, scéal, cúig déag, réalta,
léarscáil. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta

Dán – Na hÉin Clann Lir

Drámaíocht Cluichí

Dráma bunaithe ar an scéal: Clann Lir Tasc Tuisceana
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Cluiche Kim
Bí ag Scríobh
Scríobh an Scéal
Foclóir
Feicim le Mo Shúilín

Obair Bheirte

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.
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Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Matamaitic
An t-am

Drámaíocht
An múinteoir agus Ruairí

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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An Scoil
Aonad 3 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● An t-am a insint
● Tuairisciú
● Comhghairdeas a dhéanamh

Comhrá 1.1
Cén t-am é? Tá sé a ceathair a chlog.Tá sé ____ tar éis a ceathair. (cúig, deich,
ceathrú, fiche, fiche cúig, leathuair) Tá sé ____ chun a cúig. (fiche cúig, fiche,
ceathrú, deich, cúig) Tá sé a cúig a chlog.

Comhrá 1.2
Cad a rinne tú ar scoil inniu?
Seo mo chlár ama don scoil.
Thosaigh an lá scoile ar deich chun a naoi.
Ar dtús, cheartaigh an múinteoir an obair bhaile.
Thosaigh an ceacht Gaeilge ar a naoi a chlog.
Thosaigh an ceacht Matamaitice ar ceathrú chun a deich.
Bhí sos agam ar leathuair tar éis a deich.
Chuaigh mé amach sa chlós ag súgradh.
Thosaigh an ceacht Béarla ar ceathrú chun a haon déag.
Thosaigh an ceacht Eolaíochta ar leathuair tar éis a haon déag.
Thosaigh an ceacht Ceoil ar a dó dhéag a chlog.
Thosaigh an ceacht Ealaíne ar leathuair tar éis a dó dhéag.
Bhí lón agam ar a haon. D’ith mé mo lón agus chuaigh mé amach ag súgradh arís.
Thosaigh an ceacht Corpoideachais ar leathuair tar éis a haon.
Thosaigh an ceacht Staire ar a dó a chlog.
Chríochnaigh an lá scoile ar leathuair tar éis a dó.
Bhí lá an-suimiúil agam ar scoil.
Maith thú! Bhí lá an-suimiúil ar fad agat ar scoil inniu.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 1.1. Ceistítear na páistí: ‘Cén t-am é?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá sé a ceathair a chlog.’ ‘Tá sé ____ tar éis a
ceathair.’ (cúig, deich, ceathrú, fiche, fiche cúig, leathuair) ‘Tá sé ____ chun a cúig.’ (fiche cúig, fiche, ceathrú, deich, cúig) ‘Tá sé a
cúig a chlog.’

Múintear comhrá 1.2. Ceistítear na páistí: ‘Cad a rinne tú ar scoil inniu?’ ‘Cén t-am a thosaigh an lá scoile?’ ‘Cad a rinne an
múinteoir ar dtús?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht Gaeilge?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht Matamaitice?’ ‘Cén t-am a bhí an
sos?’ ‘An ndeachaigh tú amach sa chlós ag súgradh?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht Béarla?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht
Eolaíochta?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht Ceoil?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht Ealaíne?’ ‘Cén t-am a bhí an lón agat?’ ‘Cad
a rinne tú nuair a bhí an lón ite?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht Corpoideachais?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht Staire?’ ‘Cén
t-am a chríochnaigh an lá scoile?’ ‘An raibh lá an-suimiúil agat ar scoil?’

TascTuisceana: Cén t-am é? Tá sé a ceathair a chlog.Tá sé ____ tar éis a ceathair. srl. (cúig, deich, ceathrú, fiche, fiche cúig,
leathuair) Tá sé ____ chun a cúig. srl. (cúig, deich, ceathrú, fiche, fiche cúig)

Cén t-am é?: Cén t-am é? Tá sé a ceathair a chlog.Tá sé ____ tar éis a cúig. srl. (cúig, deich, ceathrú, fiche, fiche cúig,
leathuair) Tá sé ____ chun a sé. srl. (cúig, deich, ceathrú, fiche, fiche cúig)

Freagair na Ceisteanna: Cén t-am a thosaigh an lá scoile? Cén t-am a thosaigh an ceacht Gaeilge? Cén t-am a thosaigh
an ceacht Matamaitice? Cén t-am a bhí sos ag Oisín? Cén t-am a thosaigh an ceacht Béarla? Cén t-am a thosaigh an ceacht
Eolaíochta? Cén t-am a thosaigh an ceacht Ealaíne? Cén t-am a thosaigh an ceacht Ceoil? Cén t-am a thosaigh an ceacht
Corpoideachais? Cén t-am a chríochnaigh an lá scoile?

Bí ag Caint: Cén t-am a thosaigh an lá scoile? Cén t-am a thosaigh an ceacht Gaeilge? Cén t-am a thosaigh an ceacht
Matamaitice? Cén t-am a bhí sos ag Oisín? Cén t-am a thosaigh an ceacht Béarla? Cén t-am a thosaigh an ceacht Eolaíochta?
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Cén t-am a thosaigh an ceacht Ealaíne? Cén t-am a thosaigh an ceacht Ceoil? Cén t-am a thosaigh an ceacht Corpoideachais?
Cén t-am a chríochnaigh an lá scoile?

Litriú: eolaí, eolaíocht, tíreolaíocht, ealaín, claí, moncaí.

Tréimhse Chumarsáide
Taispeánann an múinteoir clár ama do lá scoile do na páistí.Tagann páiste amach os
comhair an ranga. Ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cén t-am é?’ ‘Cad a rinne tú ar scoil
inniu?’ ‘Cén t-am a thosaigh an lá scoile?’ ‘Cad a rinne an múinteoir ar dtús?’ ‘Cén t-am a
thosaigh an ceacht Gaeilge?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht Matamaitice?’ ‘Cén t-am a bhí
an sos?’ ‘An ndeachaigh tú amach sa chlós ag súgradh?’ ‘Cén t-am a thosaigh an ceacht
Béarla?’ Freagraíonn an páiste na ceisteanna.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 43. Féachann na páistí ar an gclár ama do lá scoile.
Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén t-am é?’ ‘Cad a rinne tú ar scoil inniu?’
‘Cén t-am a thosaigh an lá scoile?’ ‘Cad a rinne an múinteoir ar dtús?’ ‘Cén t-am a
thosaigh an ceacht Gaeilge?’ srl. Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 43.Tarraingíonn na páistí cloig chun an t-am a léiriú. Scríobhann na
páistí an t-am ceart faoi gach clog.

Bua na Cainte 4 lch. 44. Féachann na páistí ar an gclár ama. Freagraíonn na páistí na
ceisteanna. Scríobhann na páistí clár ama don lá scoile.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí ag amanna
difriúla i rith an lae: ‘Cén t-am é?’ ‘An ndeachaigh tú amach sa chlós ag súgradh?’ ‘An
raibh lá an-suimiúil agat ar scoil?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Matamaitic. Úsáidtear na téarmaí seo nuair a bhíonn am á mhúineadh sa Mhatamaitic.

43

An Scoil – Aonad 3 Ceacht 1

PAGE 43

Cén t-am é?

Tarraing an t-am.

Tá sé a ceathair
a chlog.

Tá sé cúig tar
éis a seacht.

Tá sé deich tar
éis a haon.

Tá sé ceathrú
tar éis a cúig.

Tá sé fiche
chun a cúig.

Tá sé fiche cúig
chun a trí.

Tá sé ceathrú
chun a haon.

Tá sé cúig
chun a seacht.

_________________ _________________ _________________ _________________

Tá sé leathuair tar
éis a ceathair._________________

_________________ _________________ _________________ _________________

Bí ag Scríobh

44

Aonad 3 Ceacht 1

Scríobh do chlár ama féin.

Obair Bheirte

Clár Ama

12 x 11 = 132

8:50
deich chun a naoi Obair Bhaile
9:00
a naoi a chlog Ceacht Gaeilge
9:45
ceathrú chun a deich Ceacht Matamaitice
10:30
leathuair tar éis a deich Sos
10:45
ceathrú chun a haon déag Ceacht Béarla
11:30
leathuair tar éis a haon déag Ceacht Eolaíochta
12:00
a dó dhéag a chlog Ceacht Ceoil
12:30
leathuair tar éis a dó dhéag Ceacht Ealaíne
1:00
a haon a chlog Lón
1:30
leathuair tar éis a haon Ceacht Corpoideachais
2:00
a dó a chlog Ceacht Staire
2:30
leathuair tar éis a dó Ag dul Abhaile

1 Cén t-am a thosaigh an lá scoile?Thosaigh an lá scoile ar deich chun a naoi.3 Cén t-am a thosaigh an ceacht Gaeilge?5 Cén t-am a thosaigh an ceacht Béarla?7 Cén t-am a thosaigh an ceacht Ealaíne?9 Cén t-am a thosaigh an ceachtCorpoideachais?

2 Cén t-am a chríochnaigh an lá scoile?Chríochnaigh an lá scoile ar leathuair tar éis a dó.4 Cén t-am a bhí sos ag Oisín?
6 Cén t-am a thosaigh an ceachtEolaíochta?
8 Cén t-am a thosaigh an ceacht Ceoil?10 Cén t-am a thosaigh an ceachtMatamaitice?

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén t-am é?’ ‘Tá sé a ceathair a chlog.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann an t-am a insint? ‘Tá sé cúig tar és a ceathair.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Seo mo chlár ama don scoil.’
An bhfuil an páiste in ann comhghairdeas a dhéanamh? ‘Maith thú!’
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An Scoil
Aonad 3 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Cur síos a dhéanamh
● Aird a lorg
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Foláireamh a thabhairt
● Stór focal a úsáid
● An guta gearr o agus an guta fada ó

a aithint i bhfocail

Comhrá 2.1
Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán.
Bhí na páistí ag obair go dian.
D’fhéach Ruairí amach an fhuinneog.
Chonaic sé préachán, faoileán, spideog agus dreoilín.
Chonaic an múinteoir Ruairí ag féachaint amach an fhuinneog.
Bhí fearg ar an múinteoir.
A Ruairí, níl tú ag tabhairt aire.
Cén fáth a bhfuil tú ag féachaint amach an fhuinneog?
Tá brón orm, a mhúinteoir.Tá mé ag féachaint ar na héin.
Bí ag tabhairt aire.
Bí ag obair go dian.
Ceart go leor.Thosaigh Ruairí ag obair ansin.

Comhrá 2.2
Seo an bosca do na focail leis an nguta ____. (gearr o, fada ó)
Cuir an focal ____ sa bhosca ceart.
____ sin an guta ____. (gearr o, fada ó)
(mo, tósta, do, rialóir, bó, gorm, tóg, lón, sos, cófra, dom, clog, dó, cos)

Dán – Na hÉin

D’fhéach mé amach an fhuinneog
In ionad a bheith ag léamh,
Agus chonaic mé na héin
Ag eitilt thuas sa spéir.

Chonaic mé préacháin
Thart timpeall na gcrann.
Chonaic mé faoileáin
Agus éan mór donn.

Ach ní fhaca mé an múinteoir,
Cé go bhfaca seisean mé,
Agus sin an fáth ar scríobh mé
An dán seo faoi na héin.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán Na hÉin. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cé a d’fhéach amach an fhuinneog?’ ‘Cad a chonaic sé?’ ‘An
bhfaca sé ____?’ (préachán, spideog, faoileán, dreoilín, éan dubh) ‘An bhfaca Ruairí an múinteoir?’ ‘An bhfaca an múinteoir
Ruairí?’ Deir an rang go léir, grúpaí éagsúla páistí, páistí aonair an dán.

Múintear comhrá 2.1. Baintear úsáid as Modh na Sraithe chun an comhrá a mhúineadh. Ceistítear na páistí: ‘Cad a bhí ar siúl
ag an múinteoir?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag na páistí?’ ‘Ar fhéach Ruairí amach an fhuinneog?’ ‘Cad a chonaic Ruairí?’ ‘An bhfaca an
múinteoir Ruairí?’ ‘An raibh fearg ar an múinteoir?’ ‘An raibh brón ar Ruairí?’ ‘An raibh Ruairí ag féachaint ar na héin?’ ‘Ar
thosaigh Ruairí ag obair?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 2.2. Múintear an guta gearr o agus an guta fada ó. Iarrtar ar na páistí na focail leis an nguta gearr o a chur i
mbosca amháin agus na focail leis an nguta fada ó a chur i mbosca eile. (mo, tósta, do, rialóir, bó, gorm, tóg, lón, sos, cófra, dom,
clog, dó, cos)

Cluiche Kim: an faoileán, an préachán, an dreoilín, an spideog, an chuach, an fháinleog, an t-iolar, an lon dubh, an ceann cait.

Bí ag Caint: Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir? Cad a bhí ar siúl ag na páistí? An raibh Ruairí ag léamh? Ar fhéach Ruairí
amach an fhuinneog? Ar fhéach Oisín amach an fhuinneog? An bhfaca Ruairí préachán? An bhfaca Ruairí spideog? An bhfaca
Ruairí faoileán? An bhfaca Ruairí an múinteoir? An bhfaca an múinteoir Ruairí?

Bí ag Scríobh: D’fhéach Ruairí ar an teilifís in ionad bheith ____. (ag scríobh, ag léamh, ag ní na ngréithe, ag obair go dian,
ag tarraingt pictiúir, ag triomú na ngréithe, ag scuabadh, ag cabhrú le Ciara)
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Scríobh an Scéal: Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán. Bhí na páistí ag obair go dian. D’fhéach Ruairí amach an
fhuinneog. Chonaic sé préachán. Chonaic sé faoileán. Chonaic sé spideog. Chonaic an múinteoir Ruairí ag féachaint amach an
fhuinneog. Bhí fearg ar an múinteoir.

Litriú: mo, do, sos, cos, dom, gorm, clog, bó, dó, lón, tóg, cófra, rialóir, tósta.

Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Déantar dráma bunaithe ar an ábhar seo le páiste mar mhúinteoir agus
páiste mar Ruairí agus páistí mar pháistí an ranga.

Bua na Cainte 4 lch 45. Léann na páistí an scéal. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a
bhí ar siúl ag an múinteoir?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag na páistí?’ ‘Ar fhéach Ruairí amach an
fhuinneog?’ ‘Cad a chonaic Ruairí?’ ‘An bhfaca an múinteoir Ruairí?’ ‘An raibh fearg ar
an múinteoir?’ ‘An raibh brón ar Ruairí?’ ‘An raibh Ruairí ag féachaint ar na héin?’ ‘Ar
thosaigh Ruairí ag obair?’ Freagraíonn an páiste na ceisteanna.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 45. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B
na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir?’ ‘Cad a bhí
ar siúl ag na páistí?’ ‘Ar fhéach Ruairí amach an fhuinneog?’ ‘Cad a chonaic Ruairí?’ srl.

Bua na Cainte 4 lch. 45. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna. Scríobhann na páistí
an scéal ‘Na hÉin.’

Bua na Cainte 4 lch. 46. Scríobhann na páistí an dán agus tarraingíonn siad pictiúr chun an
dán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ag amanna éagsúla i rith an lae deir an
múinteoir: ‘A ____, níl tú ag tabhairt aire.’ ‘Bí ag tabhairt aire.’ ‘Bí ag obair go dian.’ ‘Cén
fáth a bhfuil tú ag féachaint amach an fhuinneog?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Drámaíocht. Is féidir ábhar an chomhrá seo a úsáid mar cheacht Drámaíochta.

45

An Scoil – Aonad 3 Ceacht 2
Léigh an Scéal Na hÉin

Bhí an múinteoir ag scríobhar an gclár bán.
Bhí na páistí ag obair go
dian.

A Ruairí, níl tú ag
tabhairt aire. Cén fáth
a bhfuil tú ag féachaint
amach an fhuinneog?

Tá brón orm, a
mhúinteoir. Tá mé ag
féachaint ar na héin.

Bí ag tabhairt aire.
Bí ag obair go dian.

Ceart go leor.

Thosaigh Ruairí ag
obair ansin.

Chonaic an múinteoir Ruairíag féachaint amach an
fhuinneog.
Bhí fearg ar an múinteoir.

D’fhéach Ruairí amach an
fhuinneog.
Chonaic sé préachán,
faoileán, spideog agus
dreoilín.

Obair Bheirte
1 Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir?
2 Cad a bhí ar siúl ag na páistí?
3 An raibh Ruairí ag léamh?
4 Ar fhéach Ruairí amach an fhuinneog?5 Ar fhéach Niamh amach an fhuinneog?6 An bhfaca Ruairí préachán?
7 An bhfaca Ruairí spideog?
8 An bhfaca Ruairí faoileán?
9 An bhfaca Ruairí an múinteoir?
10 An bhfaca an múinteoir Ruairí?

Bhí an múinteoir __ _____ ar an gclár bán.Bhí na páistí ag obair __ ____.
D’fhéach Ruairí amach __ _____.Chonaic sé __________________________.Chonaic an múinteoir Ruairí ag féachaint____ an fhuinneog.
Bhí ____ ar an múinteoir.

? 3 7
Ar fhéach sé? D’fhéach sé Níor fhéach séAn bhfaca sé? Chonaic sé Ní fhaca sé

Scríobh an Scéal Na hÉin

Na hÉin

D’fhéach mé amach an fhuinneog
In ionad a bheith ag léamh,
Agus chonaic mé na héin
Ag eitilt thuas sa spéir.

Chonaic mé préacháin
Thart timpeall na gcrann.
Chonaic mé faoileáin
Agus éan mór donn.

Ach ní fhaca mé an múinteoir,
Cé go bhfaca seisean mé,
Agus sin an fáth ar scríobh mé
An dán seo faoi na héin.

46

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing pictiúr.

Aonad 3 Ceacht 2

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Bhí an múinteoir ag scríobh ar an gclár bán.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann aird a lorg? ‘A Ruairí, níl tú ag tabhairt aire.’
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén fáth a bhfuil tú ag féachaint amach an
fhuinneog?’ ‘Tá brón orm.’ ‘Tá mé ag féachaint ar na héin.’
An bhfuil an páiste in ann foláireamh a thabhairt? ‘Bí ag tabhairt aire.’ ‘Bí ag obair go dian.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (an múinteoir, clár bán, na páistí, an fhuinneog,
préachán, faoileán, spideog, dreoilín, fearg, na héin, tósta, rialóir, bó, gorm, lón, sos, cófra, clog, cos)
An bhfuil an páiste in ann an guta gearr o agus an guta fada ó a aithint i bhfocail?
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An Scoil
Aonad 3 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Suíomh a léiriú
● Cur síos a dhéanamh
● Stór focal a úsáid
● Réamhfhocail a úsáid go cruinn
● Comhghairdeas a dhéanamh

An Seomra Ranga
Cá bhfuil an póstaer?
Tá an póstaer ar an mballa.
Cad atá os comhair an chláir bháin?
Tá bord an mhúinteora os comhair an chláir bháin.
Cad atá ar an mbord?
Tá siosúr agus gliú ar an mbord.
Cad atá taobh thiar den bhord?
Tá cathaoir an mhúinteora taobh thiar den bhord.
Cad atá os comhair an bhoird?
Tá mála scoile os comhair an bhoird.
Cad atá in aice leis an gclár bán?
Tá leabharlann in aice leis an gclár bán.
Cad atá sa leabharlann?
Tá leabhair sa leabharlann.
Cad atá ar an mballa?
Tá léarscáil ar an mballa.
Cad atá faoin léarscáil?
Tá bosca bruscair faoin léarscáil.
Cad atá os cionn an dorais?
Tá clog os cionn an dorais.
Cad atá os cionn na seilfeanna?
Tá féilire os cionn na seilfeanna.
Cad atá in aice leis an ríomhaire glúine?
Tá printéir agus luch in aice leis an ríomhaire glúine.
Cad atá in aice leis an bhfuinneog?
Tá bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.
Maith sibh, a pháistí!
Ar fheabhas ar fad!

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistítear na páistí: ‘Cá bhfuil an póstaer?’ ‘Cad atá os comhair an chláir bháin?’ ‘Cad atá ar an mbord?’
‘Cad atá taobh thiar den bhord?’ ‘Cad atá os comhair an bhoird?’ ‘Cad atá in aice leis an gclár bán?’ ‘Cad atá sa leabharlann?’
‘Cad atá ar an mballa?’ ‘Cad atá faoin léarscáil?’ ‘Cad atá os cionn an dorais?’ ‘Cad atá os cionn na seilfeanna?’ ‘Cad atá in aice
leis an ríomhaire glúine?’ ‘Cad atá in aice leis an bhfuinneog?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Cluiche Kim: clár bán, doirteal, ríomhaire glúine, léarscáil, clog, féilire, bord an mhúinteora, cathaoir an mhúinteora,
leabharlann, seilfeanna, póstaer.

TascTuisceana: Cuir póstaer ar an mballa. Cuir bord an mhúinteora os comhair an chláir bháin. Cuir siosúr ar an mbord.
Cuir gliú ar an mbord. Cuir cathaoir an mhúinteora taobh thiar den bhord. Cuir mála scoile os comhair an bhoird. Cuir
leabharlann in aice leis an gclár bán. Cuir leabhair sa leabharlann. Cuir léarscáil ar an mballa. Cuir bosca bruscair faoin léarscáil.
Cuir clog os cionn an dorais. Cuir féilire os cionn na seilfeanna. Cuir printéir in aice leis an ríomhaire glúine. Cuir luch in aice
leis an ríomhaire glúine. Cuir bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.

Bí ag Caint: Cá bhfuil an póstaer? Cad atá os comhair an chláir bháin? Cad atá ar an mbord? Cad atá os comhair an bhoird?
Cad atá taobh thiar den bhord? Cad atá in aice leis an gclár bán? Cá bhfuil an léarscáil? Cad atá faoin léarscáil? Cad atá os
cionn an dorais? Cad atá os cionn na seilfeanna?

Litriú: ar, faoin, os cionn, os comhair, taobh thiar, in aice leis.
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An Scoil
Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cá bhfuil an
póstaer?’ ‘Cad atá os comhair an chláir bháin?’ ‘Cad atá ar an mbord?’ ‘Cad atá taobh thiar
den bhord?’ ‘Cad atá os comhair an bhoird?’ ‘Cad atá in aice leis an gclár bán?’ ‘Cad atá sa
leabharlann?’ ‘Cad atá ar an mballa?’ ‘Cad atá faoin léarscáil?’ ‘Cad atá os cionn an dorais?’
‘Cad atá os cionn na seilfeanna?’ ‘Cad atá in aice leis an ríomhaire glúine?’ ‘Cad atá in aice
leis an bhfuinneog?’ Freagraíonn an páiste na ceisteanna.
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad atá os
comhair an chláir bháin?’ srl. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 48. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B
páiste A. Malartaíonn na páistí róil. ‘Cá bhfuil an póstaer?’ ‘Cad atá in aice leis an gclár
bán?’

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 47. Ainmníonn na páistí na rudaí sa seomra ranga.
Scríobhann na páistí an focal ceart faoi gach pictiúr.

Bua na Cainte 4 lch. 48. Léann na páistí na ceisteanna. Scríobhann na páistí freagraí na
gceisteanna.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá bhfuil an
leabhar?’ ‘Cad atá os comhair an dorais?’ ‘Cad atá ar an mbord?’ ‘Cad atá taobh thiar den
chathaoir?’ ‘Cad atá sa mhála?’ ‘Cad atá in aice leis an mbord?’ ‘Cad atá faoin mbord?’
‘Cad atá os cionn an phictiúir?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

47

An Scoil – Aonad 3 Ceacht 3
Bí ag Scríobh An Seomra Ranga

Scríobh an focal ceart.
1

_____________

2

_____________

3

_____________

4

_____________5

_____________

6

_____________

7

_____________

8

_____________9

_____________

10

_____________

11

_____________

12

_____________13

_____________

14

_____________

15

_____________

16

_____________17

_____________

18

_____________

19

_____________

20

_____________
leabharlann clár bán stól printéirdoirteal bosca bruscair léarscáil ríomhaire glúinecathaoir an mhúinteora clog seilfeanna fuinneogbord dúlra siosúr doras póstaercófra féilire luch bord an mhúinteora

48

Aonad 3 Ceacht 3

1 Cá bhfuil an póstaer?
2 Cad atá in aice leis an gclár bán?3 Cad atá os comhair an chláir bháin? 4 Cá bhfuil an léarscáil?5 Cad atá ar an mbord?
6 Cad atá faoin léarscáil?7 Cad atá os comhair an bhoird? 8 Cad atá os cionn an dorais?9 Cad atá taobh thiar de bhord an mhúinteora? 10 Cad atá os cionn na seilfeanna?

Bí ag Caint An Seomra Ranga

Obair Bheirte

póstaer

léarscáil

bord an
mhúinteora

siosúr

clár bán fuinneog

gliú

ar an mbord

cathaoir an
mhúinteora

mála scoile

leabharlann

in aice leis an gclár bán

ar an mballa

bosca bruscair

clog

féilire

seilfeanna

printéir

luch in aice leis an ríomhaire glúine

bord dúlra

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cá bhfuil an póstaer?’ ‘Tá an póstaer ar an
mballa.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann suíomh a léiriú? ‘Tá bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Tá leabhair sa leabharlann.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann na réamhfhocail ‘ar an, os comhair, taobh thiar, in aice leis, faoin, sa, os
cionn’ a úsáid go cruinn?
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (ar an, os comhair, taobh thiar, in aice leis, faoin, sa, os
cionn, póstaer, balla, clár bán, bord, múinteoir, siosúr, gliú, cathaoir, mála scoile, leabharlann, leabhair,
léarscáil, bosca bruscair, doras, clog, seilfeanna, féilire, ríomhaire glúine, printéir, luch, fuinneog, bord
dúlra)
An bhfuil an páiste in ann comhghairdeas a dhéanamh? ‘Maith sibh, a pháistí!’ ‘Ar fheabhas, ar fad’!

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp033-078).indd 73 26/08/2019 14:33



74

An Scoil
Aonad 3 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Cur síos a dhéanamh
● Stór focal a úsáid
● Réamhfhocail a úsáid go cruinn

An Seomra Ranga
Tá póstaer ar an mballa.
Tá bord an mhúinteora os comhair an chláir bháin.
Tá siosúr agus gliú ar an mbord.
Tá cathaoir an mhúinteora taobh thiar den bhord.
Tá mála scoile os comhair an bhoird.
Tá leabharlann in aice leis an gclár bán.
Tá leabhair sa leabharlann.
Tá léarscáil ar an mballa.
Tá bosca bruscair faoin léarscáil.
Tá clog os cionn an dorais.
Tá féilire os cionn na seilfeanna.
Tá printéir agus luch in aice leis an ríomhaire glúine.
Tá bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistítear na páistí: ‘Cá bhfuil an póstaer?’ ‘Cá bhfuil bord an mhúinteora?’ ‘Cad atá ar an mbord?’
‘Cad atá taobh thiar den bhord?’ ‘Cad atá os comhair an bhoird?’ ‘Cá bhfuil an leabharlann?’ ‘Cá bhfuil na leabhair?’ ‘Cad atá
ar an mballa?’ ‘Cad atá faoin léarscáil?’ ‘Cad atá os cionn an dorais?’ ‘Cad atá os cionn na seilfeanna?’ ‘Cad atá in aice leis an
ríomhaire glúine?’ ‘Cad atá in aice leis an bhfuinneog?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foclóir: clár bán, doirteal, ríomhaire glúine, léarscáil, clog, féilire, bord dúlra, bord an mhúinteora, cathaoir an mhúinteora,
leabharlann, seilfeanna, póstaer.

Feicim le mo Shúilín: léarscáil, doirteal, féilire, bosca bruscair, leabharlann, clog, bord an mhúinteora, cathaoir an
mhúinteora, fuinneog, ríomhaire glúine.

Scríobh an Scéal: Tá póstaer ar an mballa. Tá bord an mhúinteora os comhair an chláir bháin. Tá siosúr agus gliú ar an
mbord. Tá cathaoir an mhúinteora taobh thiar den bhord. Tá mála scoile os comhair an bhoird.Tá leabharlann in aice leis an
gclár bán. Tá leabhair sa leabharlann.Tá léarscáil ar an mballa. Tá bosca bruscair faoin léarscáil. Tá clog os cionn an dorais. Tá
féilire os cionn na seilfeanna. Tá printéir agus luch in aice leis an ríomhaire glúine.Tá bord dúlra in aice leis an bhfuinneog.

Litriú: éan, béal, téad, céad, scéal, cúig déag, réalta, léarscáil.

Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Iarrann an múinteoir ar na páistí cur síos a
dhéanamh ar a seomra féin.

Obair Bheirte: Déanann páiste A cur síos ar an seomra ranga.Ansin déanann páiste B
cur síos ar an seomra ranga.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 49. Léann na páistí an sliocht a scríobh Niamh faoina
seomra ranga.

49

An Scoil – Aonad 3 Ceacht 4

Mo Sheomra RangaTá póstaer ar an mba l l a .Tá bord an mhú i nteora os comha i r an ch l á i r bhá i n .Tá s i o súr agus g l i ú ar an mbord .Tá cathao i r an mhú i nteora taobh th i a r den bhord .Tá má l a sco i l e o s comha i r an bho i rd .Tá l eabhar l ann i n a i c e l e i s an gc l á r bán .Tá l eabha i r sa l e abhar l ann .Tá l éarscá i l a r an mba l l a .Tá bosca brusca i r fao i n l é arscá i l .T á c l og os c i onn an dora i s .Tá fé i l i re os c i onn na se i l feanna .Tá pr i nté i r agus l u ch i n a i c e l e i s an r í omha i re g l ú i n e .Tá bord dú l ra i n a i c e l e i s an bhfu i nneog .

Scríobh faoi do sheomra ranga.Tarraing pictiúr.

Bí ag Scríobh

léarscáil

póstaer

ríomhaire glúine

Bord Dúlra

leabharlann
clár bán

fuinneog
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An Scoil
Seánra Scríbhneoireachta – Scríbhneoireacht Mhúnlaithe: Scríobhann an múinteoir agus na páistí tuairisc faoina
seomra ranga féin.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: ‘Cá bhfuil an póstaer?’ ‘Cá bhfuil bord an mhúinteora?’ ‘Cad atá ar an mbord?’ ‘Cad
atá taobh thiar den bhord?’ ‘Cad atá os comhair an bhoird?’ ‘Cá bhfuil an leabharlann?’ ‘Cá bhfuil na leabhair?’ ‘Cad atá ar
an mballa?’ ‘Cad atá faoin léarscáil?’ ‘Cad atá os cionn an dorais?’ ‘Cad atá os cionn na seilfeanna?’ ‘Cad atá in aice leis an
ríomhaire glúine?’ ‘Cad atá in aice leis an bhfuinneog?’ Freagraíonn an páiste na ceisteanna.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Tá póstaer ar an mballa.’ ‘Tá bord an mhúinteora
os comhair an chláir bháin.’ ‘Tá siosúr agus gliú ar an mbord.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann na réamhfhocail ‘ar an, os comhair, taobh thiar, in aice leis, faoin, sa, os
cionn’ a úsáid go cruinn?
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (póstaer, balla, bord, an múinteoir, clár bán, siosúr, gliú,
cathaoir, mála scoile, leabharlann, leabhair, léarscáil, bosca bruscair, clog, an doras, féilire, seilfeanna,
printéir, luch, ríomhaire glúine, bord dúlra, fuinneog)
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An Scoil
Clann Lir

Scéalaí: Bhí rí ann fadó.
Lear ab ainm dó.
Bhí ceathrar leanaí aige.
Bhí cailín amháin aige agus bhí triúr buachaillí aige.
Fionnuala ab ainm don chailín.
Aodh, Fiachra agus Conn ab ainm do na buachaillí.
Bhí máthair na leanaí marbh.
Bhí an-ghrá ag Lear dá leanaí.
Bhí an-ghrá ag na páistí do Lear.
Phós Lear bean eile.
Aoife ab ainm di.
Níor thaitin na leanaí le hAoife.
Bhí éad uirthi mar bhí an-ghrá ag Lear dóibh.
Lá amháin, bhí na leanaí ag snámh sa loch.
Thaitin sé go mór leo bheith ag snámh.
Bhí spórt agus scléip acu le chéile.
Bhí slat draíochta ag Aoife.
Rinne sí ealaí de na leanaí.

Aoife: Caithfidh sibh trí chéad bliain ar an loch seo.
Caithfidh sibh trí chéad bliain ar Shruth na Maoile.
Caithfidh sibh trí chéad bliain ar an bhFarraige Thiar.
Bhí imní ar Lear nuair nár tháinig na leanaí abhaile.

Lear: An bhfuil fhios agat cá bhfuil na leanaí?

Aoife: Níl fhios agam.

Scéalaí: An oíche sin, chuala Lear ceol álainn ar an loch.
Chonaic sé na ceithre eala.

Fionnuala: Is sinne do leanaí.
Rinne Aoife ealaí dínn.

Lear: Mo náire í!

Scéalaí: Bhí an-bhrón ar Lear bocht.
Shuigh sé síos ar charraig ar bhruach an locha agus thosaigh sé ag gol.
Ina dhiaidh sin, chaith Lear gach lá ar bhruach an locha ag labhairt leis na healaí.
D’imigh na blianta thart agus fuair Lear bocht bás.
D’fhan na healaí ar an loch ar feadh trí chéad bliain.
D’éirigh siad ansin agus d’eitil siad leo go Sruth na Maoile.
D’fhan na healaí ar Shruth na Maoile ar feadh trí chéad bliain.
D’éirigh siad ansin agus d’eitil siad leo go dtí an Fharraige Thiar.
Bhí an aimsir go dona ar an bhFarraige Thiar.
Bhí sé ag stealladh báistí.
Bhí na healaí fuar, fliuch agus brónach.
Lá amháin, chonaic na healaí fear naofa cois farraige.
Chuala na healaí ceol álainn.

An Fear Naofa: Nach bhfuil na healaí go hálainn!

Scéalaí: Leag an fear naofa lámh ar na healaí.
Thit na cleití de na healaí.
D’athraigh na healaí go daoine.
Seandaoine ab ea iad.
Bhí siad an-lag agus an-sean.
Fuair siad bás go luath ina dhiaidh sin.
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An Scoil
Foclóir: ealaí, slat draíochta, cleití, loch, ar bhruach an locha, an rí, carraig, caisleán.

Scríobh an Scéal: Bhí rí ann fadó. Lear ab ainm dó. Bhí ceathrar páistí aige. Bhí cailín
amháin aige agus bhí triúr buachaillí aige. Bhí máthair na leanaí marbh. Bhí an-ghrá ag Lear
dá leanaí. Bhí an-ghrá ag na leanaí do Lear. Phós Lear bean eile.Aoife ab ainm di. Níor
thaitin na leanaí le hAoife. Rinne Aoife ealaí de na healaí.

Bua na Cainte 4 lch. 50. Labhraíonn na páistí faoin bpictiúr. Spreagann an múinteoir na
páistí abairtí a scríobh faoin bpictiúr.Tarraingíonn na páistí pictiúr chun an scéal a léiriú.

Bua na Cainte 4 lch. 51. Scríobhann na páistí an scéal. Bhí ____ ann fadó. Lear ab ainm
____. Bhí ____ páistí aige. Bhí cailín ____ aige agus bhí ____ buachaillí aige. Bhí máthair
na leanaí ____. Bhí an-ghrá ag ____ dá leanaí. Bhí an-ghrá ag na ____ do Lear. Phós Lear
bean ____. Aoife ab ainm ____. ____ thaitin na leanaí le hAoife. Rinne Aoife ____
de na leanaí.

Scríobhann na páistí na habairtí. Bhí grá ag ____ do na leanaí. (an seanfhear, an tseanbhean,
an seanduine, Mamaí, Daidí, Mamó, Daideo, an múinteoir, uncail Pól, aintín Úna)

Bí ag caint faoin bpictiúr.
Scríobh an scéal.
Tarraing pictiúr.

Clann LirBí ag Caint

50

Aoife

Fiachra

Aodh

Fionnuala

Conn

ealaí

slat draíochta

sceacha

cleití

sa loch

ar bhruach
an locha

carraig

crann

craobh

cosán

caisleán

Scéal

Rinne Aoife ealaí dínn.

51

An Scoil – Scéal
Scríobh an Scéal Clann Lir

Mamaí an múinteoir Daideo Daidí an tseanbhean Mamó

Bhí ____ ann fadó.
Lear ab ainm ____.
Bhí ____ páistí aige.
Bhí cailín ____ aige agus bhí ____ buachaillí aige.Bhí máthair na leanaí ____.

Bhí an-ghrá ag ____ dá leanaí.
Bhí an-ghrá ag na ____ do Lear.
Phós Lear bean ____.
Aoife ab ainm ____.
____ thaitin na leanaí le hAoife.
Rinne sí ____ de na páistí.

Níor di rí dó ealaí ceathrareile leanaí amháin Lear triúr marbh

1 Bhí grá ag ____ do na leanaí. 2 Bhí grá ag ____ do na leanaí.
3 Bhí grá ag ____ do na leanaí. 4 Bhí grá ag __ ____ do na leanaí.
5 Bhí grá ag ____ do na leanaí. 6 Bhí grá ag __ ____ do na leanaí.

Bí ag Scríobh
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An Scoil
Measúnú don Fhoghlaim

Teanga ó Bhéal

1 Cén rang ina bhfuil tú?
2 Cén rang ina raibh tú anuraidh?
3 Cad is ainm don scoil?
4 Cén t-ábhar is fearr leat?
5 Cén t-ábhar is fearr leis?
6 Cén t-ábhar is fearr léi?

Léitheoireacht

Freagair na Ceisteanna: Cad a bhí ar siúl ag an múinteoir? Cad a bhí ar siúl ag na páistí? An ndearna Oisín eitleán? An
ndearna an múinteoir eitleán? Cé a rinne an t-eitleán? Ar thosaigh Niamh ag gáire? Cé a thosaigh ag gáire? An raibh Ruairí ag
obair go dian? An raibh Niamh ag obair go dian? Cén fáth a raibh fearg ar an múinteoir?

Scríbhneoireacht

Líon na Bearnaí: Tá rialóir agam.Tá cás peann luaidhe agat.Tá scriosán aige.Tá bioróir aici.Tá criáin againn.Tá marcóirí
agaibh.Tá málaí scoile acu.

Spraoi le Briathra: Dúisigh. Inné, dhúisigh sí. Bailigh. Inné, bhailigh sí.Tosaigh. Inné, thosaigh sí. Críochnaigh. Inné,
chríochnaigh sí. Gortaigh. Inné, ghortaigh sí. Scrúdaigh. Inné, scrúdaigh sí.Triomaigh. Inné, thriomaigh sí.
Dathaigh. Inné, dhathaigh sí.

Bua na Cainte 4 lch. 52. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.
An forainm réamhfhoclach ‘ag’.

Bua na Cainte 4 lch. 52. Spraoi le Briathra:

Ordú Inné
h

Gach Lá
aíonn
íonn

Dúisigh Dhúisigh sí Dúisíonn sí

Bailigh Bhailigh sí Bailíonn sí

Tosaigh Thosaigh sí Tosaíonn sí

Críochnaigh Chríochnaigh sí Críochnaíonn sí

Gortaigh Ghortaigh sí Gortaíonn sí
52

Measúnú

1 Cén rang ina bhfuil tú? 2 Cén rang ina raibh tú anuraidh?Táim ______________. Bhí mé _____________.3 Cad is ainm don scoil? 4 Cad iad na hábhair a dhéanann tú ar scoil?__________ is ainm ______. Déanaim _________________________.5 Cén t-ábhar is fearr leat? 6 Cén t-ábhar is fearr le do chara?Is fearr liom ____. Is fearr le mo chara ____.

Measúnú

1 sé: Tá bioróir ____.
2 sí: Tá peann ____.
3 sinn: Tá cóipleabhair ____.
4 sibh: Tá leabhair ____.
5 siad: Tá criáin ____.
6 na cailíní: Tá marcóirí ____.
7 na buachaillí: Tá leabhair ____.
8 na páistí: Tá cóipleabhair ____.

mé: agam
tú: agat
sé: aige
sí: aici
sinn: againn
sibh: agaibh
siad: acu

Spraoi le Briathra

Ordú Inné
h

Gach Lá
aíonn
íonnDúisigh Dhúisigh sí Dúisíonn sí

Bailigh

Tosaigh

Críochnaigh

Gortaigh

Líon na Bearnaí
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Oíche Shamhna

Ócáidí Speisialta – Oíche Shamhna – AonadTeagaisc agus Foghlama

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní
Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 53–61)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 15–16)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga
D’inis an múinteoir scéal do na páistí.
Oíche Shamhna a bhí ann.
Bhí an oíche dubh agus dorcha.
Ar bhuille a dódhéag, thosaigh na creatlaigh ag damhsa faoi
sholas na gealaí.
Lúb siad agus chas siad.
Bhí spórt agus spraoi acu.
Bhí ulchabhán in airde ar chrann.
Bhí sé ag faire ar na creatlaigh ag damhsa.
Bhí cailleacha agus púcaí ag faire ar na creatlaigh freisin.
Ar bhuille a haon, stop na creatlaigh den damhsa.
D’imigh na cailleacha agus na púcaí leo.
B’shin deireadh leis an rince faoi sholas na gealaí. 3

Litriú: Ar inis? D’inis/Níor inis.
Ar imigh? D’imigh/Níor imigh. 3

A Ruairí, inis dúinn faoi do phictiúr.
Tharraing mé cailleach ghránna.
Tá hata ard biorach uirthi.
Tá gúna f ada corcra uirthi.
Tá réaltaí buí ar a gúna.
Tá riteoga glasa uirthi.
Tá bróga dubha uirthi.
Tá scuab dhraíochta in aice leis an gcailleach.
Tá cat ar leac na fuinneoige.
Tá tine chnámh ar lasadh.
Tá slat draíochta ag an gcailleach.
Tá sí ag déanamh draíochta.
Chuir sí péist, luch, éan agus frog isteach sa choire. 3

Litriú: teach, isteach, beach, sceach, cailleach, coileach. 3
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Oíche Shamhna
Oíche Shamhna a bhí ann.
Bhí laethanta saoire ag na páistí ón scoil.
Bhí Mamó agus Daideo ag tabhairt aire do na páistí.
Bhí Mamaí agus Daidí ag obair.
Rinne Mamó bairín breac.
Mhaisigh na páistí an teach.
Chroch Oisín cnámharlach ar an doras.
Chuir Ciara taibhse ar an mballa.
Ghearr Niamh súile, srón agus béal sa phuimcín.
Las sí coinneal agus chuir sí an choinneal sa phuimcín.
Chuir sí an puimcín lasmuigh den doras.
Chuir sí puimcín eile ar leac na fuinneoige.
Chuir Mamó soilse oráiste ar an bhfuinneog.
Chuir Daideo cailleach ghránna ar an bhfuinneog.
Las Daideo tine chnámh sa ghairdín.
Chuir sé adhmad sa tine chnámh.
Bhí na páistí ar bís.
Bhí siad sona sásta.

Litriú: Inné, chroch sé. Gach lá, crochann sé. Amárach,
crochfaidh sé.
Inné, ghearr sé. Gach lá, gearrann sé.
Amárach, gearrfaidh sé.
Inné, las sé. Gach lá, lasann sé.
Amárach, lasfaidh sé. 3

Bhí Oisín gléasta mar vaimpír.
Bhí Niamh gléasta mar chailleach.
Bhí Ciara gléasta mar phuimcín.
D’ith na páistí bairín breac agus cnónna.
D’ól siad oráiste.
D’imir na páistí cluiche.
Chroch Daidí úll ón tsíleáil.
Rinne na páistí iarracht plaic a bhaint as.
Tháinig Ruairí agus Róisín go dtí an doras.
Bhí siad ag lorg bob nó bia.
Thug Oisín milseáin agus borróga dóibh.

D’éirigh an chailleach go luath inné.
Éiríonn an chailleach go luath gach lá.
D’imir an chailleach cluiche leis an gcat inné.
Imríonn an chailleach cluiche leis an gcat gach lá.
D’inis sí scéal don chat inné.
Insíonn sí scéal don chat gach lá.
D’imigh siad leo ar an scuab inné.
Imíonn siad leo ar an scuab gach lá. 3

Litriú: D’éirigh sé. Éiríonn sé. D’imigh sé. Imíonn sé.
D’imir sé. Imríonn sé. D’inis sé. Insíonn sé. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta

Dán – Faoi Sholas na Gealaí An Teach a Thóg Seán

Drámaíocht Cluichí

Dráma bunaithe ar an dán: Faoi Sholas
na Gealaí
Dráma bunaithe ar an scéal: Oíche
Shamhna
Dráma bunaithe ar an scéal: An Teach a
Thóg Seán

Cluiche Kim
Tasc Tuisceana
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Scríobh an Scéal
Foclóir
Spraoi le Briathra
Scríobh na hAbairtí
Tarraing

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú

Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní
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Oíche Shamhna

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Oideachas Sóisialta Imhshaoil
agus Eolaíochta
Oíche Shamhna

Ealaín
Oíche Shamhna

Drámaíocht
Faoi Sholas na Gealaí

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Oíche Shamhna
Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Stór focal a úsáid

D’inis an múinteoir scéal do na páistí.
Oíche Shamhna a bhí ann.
Bhí an oíche dubh agus dorcha.
Ar bhuille a dódhéag, thosaigh na creatlaigh ag damhsa faoi sholas na gealaí.
Lúb siad agus chas siad.
Bhí spórt agus spraoi acu.
Bhí ulchabhán in airde ar chrann.
Bhí sé ag faire ar na creatlaigh ag damhsa.
Bhí cailleacha agus púcaí ag faire ar na creatlaigh freisin.
Ar bhuille a haon, stop na creatlaigh den damhsa.
D’imigh na cailleacha agus na púcaí leo.
B’shin deireadh leis an rince faoi sholas na gealaí.

Dán – Faoi Sholas na Gealaí

Oíche Shamhna ar bhuille a dódhéag,
Thosaigh na creatlaigh.
Bhí siad réidh.
Lúb siad is chas siad.
Bhí spórt acu is spraoi.
Ag damhsa is ag bogadh.
Faoi sholas na gealaí.

Bhí ulchabhán ag faire.
Bhí cailleacha sa spéir.
Bhí taibhse ag eitilt.
Is bhí draíocht san aer.

Ar bhuille a haon, b’shin deireadh leis an spraoi.
Stop na creatlaigh, ar ais leo ina luí.
D’imigh na cailleacha is an taibhse ar a slí.
B’shin deireadh leis an rince faoi sholas na gealaí.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán Faoi Sholas na Gealaí. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhí ar siúl ag na creatlaigh?’ ‘Ar lúb siad?’
‘Ar chas siad?’ ‘An raibh siad ag bogadh?’ ‘An raibh spórt acu?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag an gceann cait?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag na
púcaí?’ ‘Cá raibh na cailleacha?’ ‘Cén t-am a thosaigh an damhsa?’ ‘Cén t-am a chríochnaigh an damhsa?’ ‘Ar imigh ___?’
(na cailleacha, an t-ulchabhán, an taibhse) ‘An raibh an damhsa ar siúl ___?’ (faoi sholas na gréine, faoi sholas na gealaí)
Múintear an comhrá. Ceistítear na páistí: ‘Cén oíche a bhí ann?’ ‘An raibh sé dubh agus dorcha?’ ‘Cén t-am a thosaigh
na creatlaigh ag damhsa?’ ‘Ar chas na creatlaigh?’ ‘Ar lúb na creatlaigh?’ ‘An raibh spórt agus spraoi acu?’ ‘Cá raibh an
t-ulchabhán?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag an ulchabhán?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag na creatlaigh agus na púcaí?’ ‘Cén t-am a stop na
creatlaigh ag damhsa?’

TascTuisceana: Aimsigh an focal leis an mbrí chéanna: ag rince/ag damhsa, an t-ulchabhán/an ceann cait, ag faire/ag féachaint,
na creatlaigh/na cnámharlaigh, an taibhse/an púca.

Cluiche Kim: an t-ulchabhán, an chailleach, an taibhse, na creatlaigh, an puimcín, an vaimpír, an ghealach, na réaltaí.

Freagair na Ceisteanna: Ar inis an múinteoir scéal do na páistí? Ar inis Mamaí scéal do na páistí? Cén saghas oíche
a bhí ann? Cén t-am a thosaigh an rince? Cad a bhí ar siúl ag na creatlaigh? Cá raibh an t-ulchabhán? Cad a bhí ar siúl ag
an ulchabhán? Cad a bhí ar siúl ag an taibhse? Cén t-am a chríochnaigh an damhsa? Ar imigh na cailleacha? Ar imigh an
t-ulchabhán?

Bí ag Caint: Ar inis an múinteoir scéal do na páistí? Ar inis Mamaí scéal do na páistí? Cén saghas oíche a bhí ann? Cén t-am
a thosaigh an rince? Cad a bhí ar siúl ag na creatlaigh? Cá raibh an t-ulchabhán? Cad a bhí ar siúl ag an ulchabhán? Cad a bhí ar
siúl ag an taibhse? Cén t-am a chríochnaigh an damhsa? Ar imigh na cailleacha? Ar imigh an t-ulchabhán?

Litriú: Ar inis ___ scéal? (an múinteoir, Mamaí) D’inis/Níor inis sí scéal. Ar imigh ___? (an chailleach, an ceann cait)
D’imigh/Níor imigh.
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Oíche Shamhna
Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Bunaítear dráma ar ábhar an chomhrá. Bíonn páistí gléasta mar chreatlaigh,
mar chailleacha, mar phúcaí agus mar ulchabhán. Insíonn páistí an ranga an scéal agus
déanann na páistí gníomhartha éagsúla chun an scéal a léiriú.Tosaíonn na creatlaigh ag
damhsa, lúbann siad agus casann siad. Bíonn ulchabhán ag faire ar na creatlaigh ag damhsa.
Bhí cailleacha agus púcaí ag faire ar na creatlaigh freisin. Stopann na creatlaigh agus imíonn
na cailleacha agus na pucaí.

Bua na Cainte 4 lch. 53. Léann na páistí an scéal. Ceistíonn an múinteoir na páistí:
‘Cén oíche a bhí ann?’ ‘Cén t-am a thosaigh an rince?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag na creatlaigh?’
‘Cá raibh an t-ulchabhán?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag an ulchabhán?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag an
taibhse?’ ‘Cén t-am a chríochnaigh an damhsa?’ ‘Ar imigh na cailleacha?’ ‘Ar imigh an
t-ulchabhán?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 53. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn
páiste B na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 53. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna: ‘Cén oíche
a bhí ann?’ srl.
Iarrann an múinteoir ar na páistí pictiúr a tharraingt bunaithe ar an scéal.Tarraingíonn na
páistí na creatlaigh, an ceann cait, an chailleach agus an taibhse ag faire orthu. Scríobhann
na páistí abairtí in aice leis na pictiúir.Tuairiscíonn páistí éagsúla faoin bpictiúr atá
tarraingthe acu.

Bua na Cainte 4 lch. 54. Léann na páistí an dán.Tarraingíonn siad pictiúr cruthaitheach
chun an dán a léiriú. Scríobhann na páistí na focail chuí in aice leis an bpictiúr atá
tarraingthe acu. Scríobhann na páistí abairtí faoin bpictiúr.
.
Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Nuair a bhíonn na páistí amuigh ag spraoi ag
am sosa/lóin ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An raibh spórt agus spraoi agaibh?’
‘Ar lúb sibh?’ ‘Ar chas sibh?’ Nuair a bhíonn cluiche ag am lóin ceistíonn an múinteoir na páistí:
‘An raibh sibh ag faire ar an gcluiche?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Oideachas Sóisialta Imshaoil agus
Eolaíochta. Úsáidtear na téarmaí seo nuair a bhíonn Oíche Shamhna á múineadh san Oideachas Sóisialta Imshaoil agus
Eolaíochta.
Ealaín: Tarraingíonn na páistí pictiúr chun an scéal a léiriú.
Drámaíocht: Dráma bunaithe ar an dán: Faoi Sholas na Gealaí

53

Ceacht 1

1 Cén saghas oíche a bhí ann? 2 An raibh an ghealach sa spéir?3 Cén t-am a thosaigh an rince? 4 Cad a bhí ar siúl ag na creatlaigh?
5 Cá raibh an t-ulchabhán? 6 Cad a bhí ar siúl ag an ulchabhán?
7 Cad a bhí ar siúl ag an taibhse? 8 Cén t-am a chríochnaigh an damhsa?
9 Ar imigh an chailleach? 10 Ar imigh an taibhse?

Oíche Shamhna a bhí ann.Bhí an oíche dubh agus
dorcha.
Bhí an ghealach agus
réaltaí sa spéir.

Ar bhuille a dódhéag, thosaigh nacreatlaigh ag damhsa faoi sholasna gealaí.
Lúb siad agus chas siad.Bhí spórt agus spraoi acu.

Bhí ulchabhán in
airde ar chrann.
Bhí sé ag faire ar na
creatlaigh ag damhsa.

Bhí cailleach agus taibhse agfaire ar na creatlaigh freisin.

Ar bhuille a haon,
stop na creatlaigh den
damhsa.

D’imigh an chailleach agusan taibhse.
B’shin deireadh leis an rincefaoi sholas na gealaí.

1 Tarraing na creatlaigh ag damhsa faoi sholas na gealaí.2 Tarraing an ceann cait ag faire orthu.3 Tarraing an chailleach agus an taibhse ag faire orthu freisin.4 Scríobh abairtí faoin bpictiúr.

Obair Bheirte

Tarraing

Oíche Shamhna

54

Ceacht 1

Faoi Sholas na Gealaí

Oíche Shamhna ar bhuille a dódhéag,Thosaigh na creatlaigh.
Bhí siad réidh.
Lúb siad is chas siad.
Bhí spórt acu is spraoi.
Ag damhsa is ag bogadh.Faoi sholas na gealaí.

Bhí ulchabhán ag faire.
Bhí cailleacha sa spéir.
Bhí taibhse ag eitilt.
Is bhí draíocht san aer.

Ar bhuille a haon, b’shin deireadh leis an spraoi.Stop na creatlaigh, ar ais leo ina luí.D’imigh na cailleacha ’s an taibhse ar a slí.B’shin deireadh leis an rince faoi sholas na gealaí.

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Oíche Shamhna a bhí ann.’ ‘Bhí an oíche dubh agus dorcha.’
srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (Oíche Shamhna, dubh agus dorcha, ar bhuille a
dódhéag, na creatlaigh, ag damhsa, faoi sholas na gealaí, lúb siad, chas siad, spórt agus spraoi,
ulchabhán, in airde ar chrann, ag faire, cailleacha, púcaí)
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Oíche Shamhna
Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Cur síos a dhéanamh
● Stór focal a úsáid
● Aird a lorg

A Ruairí, tar anseo agus inis dúinn faoi do phictiúr.
Tharraing mé cailleach ghránna.
Tá hata ard biorach uirthi.
Tá gúna fada corcra uirthi.
Tá réaltaí buí ar a gúna.
Tá riteoga glasa uirthi.
Tá bróga dubha uirthi.
Tá scuab in aice leis an gcailleach.
Tá cat ar leac na fuinneoige.
Tá tine chnámh ar lasadh.
Tá slat draíochta ag an gcailleach.
Tá sí ag déanamh draíochta.
Chuir sí péist, luch, éan agus frog isteach sa choire.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a tharraing Ruairí?’ ‘An bhfuil hata ar an gcailleach?’ ‘Cén saghas
hata atá ar an gcailleach?’ ‘Cén saghas gúna atá uirthi?’ ‘Cén dath atá ar a gúna?’ ‘An bhfuil riteoga ar an gcailleach?’ ‘Cén dath
atá ar na riteoga?’ ‘An bhfuil bróga ar an gcailleach?’ ‘Cén dath atá ar na bróga?’ ‘Cad atá in aice leis an gcailleach?’ ‘Cad atá ar
leac na fuinneoige?’ ‘Cad atá ar lasadh?’ ‘Cad atá ag an gcailleach?’ ‘An bhfuil an chailleach ag déanamh draíochta?’ ‘Cad a chuir
sí sa choire?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

TascTuisceana: Féach ar an gcailleach ghránna. Cuir hata ard biorach uirthi. Cuir gúna fada corcra uirthi. Cuir réaltaí buí
ar a gúna. Cuir riteoga glasa uirthi. Cuir bróga dubha uirthi. Cuir scuab in aice leis an gcailleach. Cuir cat dubh ar leac na
fuinneoige.Tabhair slat draíochta don chailleach. Cuir coire os a comhair. Cuir péist isteach sa choire. Cuir luch isteach sa
choire. Cuir éan isteach sa choire. Cuir frog isteach sa choire.

Scríobh an Scéal: Seo í an chailleach ghránna.Tá hata ard biorach uirthi.Tá gúna fada corcra uirthi.Tá réaltaí buí ar a
gúna.Tá riteoga glasa uirthi.Tá bróga dubha uirthi.Tá scuab agus cat dubh aici.Tá slat draíochta aici freisin.Tá sí ag déanamh
draíochta. Chuir sí péist isteach sa choire. Chuir sí luch isteach sa choire. Chuir sí éan isteach sa choire. Chuir sí frog isteach
sa choire.

Litriú: teach, isteach, beach, sceach, coileach, cailleach.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 55. Spreagann an múinteoir na páistí labhairt faoin bpictiúr. Ceistíonn
an múinteoir na páistí chun cabhrú leo tuairisciú faoin bpictiúr: ‘An bhfuil hata ar an
gcailleach?’ ‘Cén saghas hata atá ar an gcailleach?’ ‘Cén saghas gúna atá uirthi?’ ‘Cén dath
atá ar a gúna?’ ‘An bhfuil riteoga ar an gcailleach?’ ‘Cén dath atá ar na riteoga?’ ‘An bhfuil
bróga ar an gcailleach?’ ‘Cén dath atá ar na bróga?’ ‘Cad atá in aice leis an gcailleach?’
‘Cad atá ar leac na fuinneoige?’ ‘Cad atá ar lasadh?’ ‘Cad atá ag an gcailleach?’ ‘An bhfuil
an chailleach ag déanamh draíochta?’ ‘Cad a chuir sí sa choire?’ Freagraíonn na páistí na
ceisteanna.

Tagann páiste amach os comhair an ranga.Tuairiscíonn an páiste faoin bpictiúr.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 55.Tuairiscíonn páiste A faoin bpictiúr.Tuairiscíonn
páiste B faoin bpictiúr.

55

Oíche Shamhna – Ceacht 2

Scríobh an scéal.
Tarraing pictiúr.

hata ard biorach

ag déanamh draíochta

scuab

gúna fada corcra

tine chnámh

luch

coire

péist

frog
éan

cat dubh

ar leac na
fuinneoige

Bí ag Caint An Chailleach Ghránna

riteoga glasa

réaltaí buí

bróga dubha

slat draíochta

Seo í an chai l leach ghránna.Tá hata ard biorach uirthi .Tá gúna fada corcra uirthi .Tá réaltaí buí ar a gúna.Tá riteoga glasa uirthi .Tá bróga dubha uirthi .
Tá scuab in aice le is an gcai l leach.Tá cat dubh ar leac na fuinneoige.

Tá puimcín ar leac na fuinneoige freis in.Tá slat draíochta ag an gcai l leach.Tá sí ag déanamh draíochta.Chuir sí péist isteach sa choire.Chuir sí luch isteach sa choire.Chuir sí éan isteach sa choire.Chuir sí frog isteach sa choire.

An Cha i l l each Ghránna
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Oíche Shamhna
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Léann na páistí an scéal faoin gcailleach.Tarraingíonn na páistí pictiúr den chailleach ghránna. Scríobhann na páistí
abairtí.

Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc: Scríobhann na páistí tuairisc faoin gcailleach ghránna.Tig leo an foclóir ar lch. 55
a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann siad
eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Nuair a thagann cailín ó rang eile isteach sa seomra ranga ceistíonn an múinteoir
páistí an ranga:‘An bhfuil hata uirthi?’ ‘An bhfuil réaltaí ar a gúna?’ ‘An bhfuil bróga dubha uirthi?’ srl. Freagraíonn na páistí na
ceisteanna.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Oideachas Sóisialta Imshaoil agus
Eolaíochta. Úsáidtear na téarmaí seo nuair a bhíonn Oíche Shamhna á múineadh san Oideachas Sóisialta Imshaoil agus
Eolaíochta.
Ealaín:Tarraingíonn na páistí pictiúr den chailleach ghránna ag déanamh draíochta.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Tharraing mé cailleach ghránna.’ ‘Tá hata ard
biorach uirthi.’ ‘Tá gúna fada corcra uirthi.’ ‘Tá réaltaí buí ar a gúna.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (cailleach, hata biorach, gúna, réaltaí, riteoga, bróga,
scuab dhraíochta, leac na fuinneoige, tine chnámh, péist, luch, éan, frog, coire)
An bhfuil an páiste in ann aird a lorg? ‘A Ruairí, tar anseo agus inis dúinn faoi do phictiúr.’
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Oíche Shamhna
Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Tuairisciú
● Scéal a insint
● Stór focal a úsáid

Oíche Shamhna
Oíche Shamhna a bhí ann.
Bhí laethanta saoire ag na páistí ón scoil.
Bhí Mamó agus Daideo ag tabhairt aire do na páistí.
Bhí Mamaí agus Daidí ag obair.
Rinne Mamó bairín breac.
Mhaisigh na páistí an teach.
Chroch Oisín cnámharlach ar an doras.
Chuir Ciara taibhse ar an mballa.
Ghearr Niamh súile, srón agus béal sa phuimcín.
Las sí coinneal agus chuir sí an choinneal sa phuimcín.
Chuir sí an puimcín ar leac na fuinneoige.
Chuir Mamó soilse oráiste ar an bhfuinneog.
Chuir Daideo cailleach ghránna ar an bhfuinneog.
Chuir Ciara puimcín lasmuigh den doras.
Las Daideo tine chnámh sa ghairdín.
Chuir sé adhmad sa tine chnámh.
Bhí na páistí ar bís.
Bhí siad sona sásta.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén oíche a bhí ann?’ ‘An raibh na páistí ar laethanta saoire?’ ‘Cé a
bhí ag tabhairt aire do na páistí?’ ‘An raibh Mamaí agus Daidí ag obair?’ ‘Cad a rinne Mamó?’ ‘Cé a mhaisigh an teach?’ ‘Cad a
chroch Oisín ar an doras?’ ‘Cad a chuir Ciara ar an mballa?’ ‘Cad a ghearr Niamh sa phuimcín?’ ‘Cé a las an choinneal?’ ‘Cár
chuir Niamh an choinneal?’ ‘Cár chuir Niamh an puimcín?’ ‘Cad a chuir Niamh ar leac na fuinneoige?’ ‘Cad a chuir Mamó ar an
bhfuinneog?’ ‘Cár chuir Daideo an chailleach ghránna?’ ‘Cad a las Daideo sa ghairdín?’ ‘Cad a chuir Daideo sa tine?’ ‘An raibh
na páistí ar bís?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foclóir: bairín breac, cnámharlach, taibhse, puimcín, coinneal, cailleach, tine chnámh, soilse oráiste, cnónna, ar leac na
fuinneoige, vaimpír, ulchabhán.

TascTuisceana: Croch cnámharlach ar an doras. Cuir taibhse ar an mballa. Cuir bairín breac ar an mbord. Cuir an puimcín
ar leac na fuinneoige. Cuir súile ar an bpuimcín. Cuir srón ar an bpuimcín. Cuir béal ar an bpuimcín. Cuir soilse oráiste ar an
bhfuinneog. Cuir cailleach ghránna ar an bhfuinneog. Cuir coinneal ar an gcuntar. Cuir vaimpír ina shuí ar an mbord.

Spraoi le Briathra: Inné, chroch sé. Gach lá, crochann sé. Amárach, crochfaidh sé. Inné, chuir sé. Gach lá, cuireann sé.
Amárach, cuirfidh sé. Inné, ghearr sé. Gach lá, gearrann sé. Amárach, gearrfaidh sé. Inné, las sé. Gach lá, lasann sé. Amárach,
lasfaidh sé.

Scríobh an Scéal: Chroch Oisín cnámharlach ar an doras. Chuir Ciara taibhse ar an mballa. Ghearr Niamh súile, srón
agus béal sa phuimcín. Las sí coinneal agus chuir sí an choinneal sa phuimcín. Chuir sí an puimcín lasmuigh den doras. Chuir
sí puimcín eile ar leac na fuinneoige. Chuir Mamó soilse oráiste ar an bhfuinneog. Chuir Daideo cailleach ghránna ar an
bhfuinneog. Las Daideo tine chnámh sa ghairdín. Chuir sé adhmad sa tine chnámh. Bhí na páistí ar bís.

Litriú: Inné, chroch sé. Gach lá, crochann sé. Amárach, crochfaidh sé. Inné, ghearr sé. Gach lá, gearrann sé. Amárach,
gearrfaidh sé. Inné, las sé. Gach lá, lasann sé. Amárach, lasfaidh sé.
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Oíche Shamhna
Tréimhse Chumarsáide
Déanann na páistí dráma bunaithe ar an scéal. Insíonn na páistí an scéal le chéile le linn
do na páistí bheith ag déanamh drámaíochta.

Bua na Cainte 4 lch. 56. Léann na páistí an scéal.

Bua na Cainte 4 lch. 57.Tagann páiste amach os comhair an ranga. Líonann an páiste na
bearnaí chun an scéal a léamh.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 57. Líonann páiste A na bearnaí chun an scéal a
léamh. Líonann páiste B na bearnaí chun an scéal a léamh.

Obair Bheirte: Athraíonn na páistí na briathra ón aimsir chaite, go dtí an aimsir
láithreach go dtí an aimsir fháistineach.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 57. Líonann an páiste na bearnaí chun an scéal a scríobh.
Scríobhann na páistí na briathra san aimsir láithreach agus san aimsir fháistineach.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Tar éis Oíche Shamhna ceistíonn an múinteoir
na páistí: ‘Cé mhaisigh an teach?’ ‘An raibh puimcín agat?’ ‘Ar ghearr tú súile, srón agus
béal sa phuimcín?’ ‘An raibh cnámharlach agat?’ ‘Cár chroch tú an cnámharlach?’
‘Ar las tú coinneal sa phuimcín?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Ealaín: D’fhéadfadh na páistí an seomra ranga a mhaisiú. D’fhéadfadh na páistí puimcín a
dhearadh.
Drámaíocht: Déanann na páistí dráma bunaithe ar an scéal.

56

Ceacht 3

páistí ón scoil. e do na páistí.Bhí Mamaí agus Daidí ag obair.
Rinne Mamó bairín
breac.

Mhaisigh na páistí an teach.Chroch Oisín cnámharlach aran doras.
Chuir Ciara taibhse ar
an mballa.

Ghearr Niamh súile, srónagus béal sa phuimcín.

sa phuimcín.
Chuir sí puimcín eile ar leac nafuinneoige. Chuir Mamó soilse

oráiste ar an bhfuinneog.

Chuir Daideo cailleach
ghránna ar an
bhfuinneog.

Las Daideo tine chnámh saghairdín.
Chuir sé adhmad sa tine chnámh.

Bhí na páistí ar bís.
Bhí siad sona sásta.

an mballa.
Ghearr Niamh súile, srónagus béal sa phuimcín.

Las sí coinneal agus
chuir sí an choinneal
sa phuimcín.

Chuir sí an puimcín lasmuigh dendoras.
Chuir sí puimcín eile ar leac nafuinneoige. Chuir Mamó soilse

oráiste ar an bhfuinneog.

Oíche Shamhna a bhí ann.Bhí laethanta saoire ag napáistí ón scoil.

Bhí Mamó agus Daideo agtabhairt aire do na páistí.Bhí Mamaí agus Daidí ag obair.
Rinne Mamó bairín
breac.

Chuir Ciara taibhse ar
an mballa.

Bhí na páistí ar bís.
Bhí siad sona sásta.

Bí ag Léamh Oíche Shamhna

57

Oíche Shamhna – Ceacht 3

1 Chroch Oisín ___ ar an doras.
2 Chuir Ciara ___ ar an mballa.
3 Ghearr Niamh súile, ___ agus béal sa phuimcín.4 Las sí ___ agus chuir sí an choinneal sa phuimcín.5 Chuir sí an ___ lasmuigh den doras.
6 Chuir sí puimcín eile ar ___ na fuinneoige.
7 Chuir Mamó ___ ___ ar an bhfuinneog.
8 Chuir Daideo ___ ghránna ar an bhfuinneog.
9 Las Daideo ___ ___ sa ghairdín.
10 Chuir sé ___ sa tine chnámh.
11 Bhí na páistí ar ___.

1 Ghearr sí súile, béal agus srón sa phuimcín inné.___ sí súile, béal agus srón sa phuimcín gach lá.___ sí súile, béal agus srón sa phuimcín amárach.2 Las sí coinneal inné.
___ sí coinneal gach lá.
___ sí coinneal amárach.

3 Chuir sí an puimcín ar leac na fuinneoige inné.___ sí an puimcín ar leac na fuinneoige gach lá.___ sí an puimcín ar leac na fuinneoige amárach.

Scríobh an Scéal Oíche Shamhna

Spraoi le Briathra

Grúpa a hAon
Inné
h

Gach Lá
ann
eann

Amárach
faidh
fidh

Chroch sí

Chuir sí

Grúpa a hAon
Inné
h

Gach Lá
ann
eann

Amárach
faidh
fidh

Ghearr sí

Las sí

bís

tine chnámh

coinneal

adhmad

puimcín

cailleach

cnámharlach

srón

soilse oráiste

taibhse

leac

Scríobh na hAbairtí

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Oíche Shamhna a bhí ann.’ ‘Bhí laethanta saoire ag na páistí ón
scoil.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Bhí Mamó agus Daideo ag tabhairt aire do na páistí.’
‘Bhí Mamaí agus Daidí ag obair.’ ‘Rinne Mamó bairín breac.’ ‘Mhaisigh na páistí an teach.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (Oíche Shamhna, laethanta saoire, na páistí, scoil, ag
tabhairt aire, bairín breac, an teach, cnámharlach, ar an doras, taibhse, ar an mballa, súile, srón, béal,
puimcín, coinneal, lasmuigh, ar leac na fuinneoige, soilse, fuinneog, cailleach, tine chnámh, adhmad,
ar bís, sona sásta)
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Oíche Shamhna
Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Cur síos a dhéanamh
● Stór focal a úsáid
● Briathra a athrú ó aimsir amháin go

haimsir eile

Comhrá 4.1
Bhí Oisín gléasta mar vaimpír.
Bhí Niamh gléasta mar chailleach.
Bhí Ciara gléasta mar phuimcín.
D’ith na páistí bairín breac agus cnónna.
D’ól siad oráiste.
Chroch Daidí úll ón tsíleáil.
D’imir na páistí cluiche.
Rinne na páistí iarracht plaic a bhaint as an úll.
Tháinig Ruairí agus Róisín go dtí an doras.
Bhí siad ag lorg bob nó bia.
Thug Oisín milseáin agus borróga dóibh.

Comhrá 4.2
D’éirigh an chailleach go luath inné.
Éiríonn an chailleach go luath gach lá.
D’imir an chailleach cluiche leis an gcat inné.
Imríonn an chailleach cluiche leis an gcat gach lá.
D’inis sí scéal don chat inné.
Insíonn sí scéal don chat gach lá.
D’imigh siad leo ar an scuab inné.
Imíonn siad leo ar an scuab gach lá.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 4.1. Ceistítear na páistí: ‘Cé a bhí gléasta mar vaimpír?’ ‘Cé a bhí gléasta mar chailleach?’ ‘Cé a bhí gléasta
mar phuimcín?’ ‘Cad a d’ith na páistí?’ ‘Ar imir na páistí cluiche?’ ‘Cé a chroch an t-úll ón tsíleáil?’ ‘An ndearna na páistí iarracht
plaic a bhaint as an úll?’ ‘Cé a tháinig go dtí an doras?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag Róisín agus Ruairí?’
Múintear comhrá 4.2.Tugtar an briathar in abairt san aimsir chaite agus athraítear é go dtí an aimsir láithreach. D’éirigh
an chailleach go luath inné. Éiríonn an chailleach go luath gach lá. D’imir an chailleach cluiche leis an gcat inné. Imríonn an
chailleach cluiche leis an gcat gach lá. D’inis sí scéal don chat inné. Insíonn sí scéal don chat gach lá. D’imigh siad leo ar an
scuab inné. Imíonn siad leo ar an scuab gach lá.

Bí ag Caint: Cé a bhí gléasta mar vaimpír? Cé a bhí gléasta mar chailleach? Cé a bhí gléasta mar phuimcín? Cad a d’ith na
páistí? Cad a d’ól na páistí? Ar imir na páistí cluiche? Cé a chroch an t-úll ón tsíleáil? An ndearna na páistí iarracht plaic a
bhaint as an úll? Cé a tháinig go dtí an doras? Cad a bhí ar siúl ag Róisín agus Ruairí?

Spraoi le Briathra: Inné, d’éirigh sé. Gach lá, éiríonn sé. Inné, d’imigh sé. Gach lá, imíonn sé. Inné, d’imir sé. Gach lá, imríonn
sé. Inné, d’inis sé. Gach lá, insíonn sé.

Scríobh na hAbairtí: D’éirigh an chailleach go luath inné. Éiríonn an chailleach go luath gach lá. D’imir an chailleach cluiche
leis an gcat inné. Imríonn an chailleach cluiche leis an gcat gach lá. D’inis sí scéal don chat inné. Insíonn sí scéal don chat gach
lá. D’imigh siad leo ar an scuab inné. Imíonn siad leo ar an scuab gach lá.

Litriú: Inné, d’éirigh sé. Gach lá, éiríonn sé. Inné, d’imigh sé. Gach lá, imíonn sé. Inné, d’imir sé. Gach lá, imríonn sé. Inné, d’inis
sé. Gach lá, insíonn sé.
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Oíche Shamhna
Tréimhse Chumarsáide
Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 59. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cé a bhí gléasta mar
vaimpír?’ ‘Cé a bhí gléasta mar chailleach?’ ‘Cé a bhí gléasta mar phuimcín?’ ‘Cad a d’ith na
páistí?’ ‘Cad a d’ól na páistí?’ ‘Ar imir na páistí cluiche?’ ‘Cé a chroch an t-úll ón tsíleáil?’
‘An ndearna na páistí iarracht plaic a bhaint as an úll?’ ‘Cé a tháinig go dtí an doras?’ ‘Cad
a bhí ar siúl ag Róisín agus Ruairí?’

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 59. Iarrann an múinteoir ar gach beirt pháistí na
habairtí san aimsir chaite a rá san aimsir láithreach.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 59. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.
Scríobhann na páistí na habairtí san aimsir láithreach.
Bua na Cainte 4 lch. 58. Scríobhann na páistí scéal faoin bpictiúr agus tarraingíonn siad
pictiúr.

Seánra Scríbhneoireachta:Tuairisc. Scríobhann na páistí tuairisc faoi Oíche
Shamhna.Tig leo an foclóir ar lch. 58 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas
scríbhneoireachta. Scríobhann an páiste dréacht. Déanann sé/sí eagarthóireacht ar an
dréacht agus athscríobhann sé/sí an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra
ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Tar éis Oíche Shamhna ceistíonn an múinteoir
na páistí: ‘An raibh tú gléasta mar chailleach?’ ‘An raibh tú gléasta mar phuimcín?’ ‘Cad a
d’ith tú?’ ‘Cad a d’ ól tú?’ ‘Ar imir tú cluichí?’ ‘Ar chroch tú úll on tsíleáil?’ ‘Ar bhain tú
plaic as an úll?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta. Úsáidtear na téarmaí seo nuair a bhíonn
Oíche Shamhna á múineadh san Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta.

An Chóisir

58

Ceacht 4

gléasta mar vaimpír

cluiche

soilse oráiste

sciathán
leathair

scuab

oráiste

crúiscín

oráistí

gléasta mar
chailleach

gléasta mar
chreatlach

gléasta
mar phuimcín

bairín breac
cnónna

ag lorg bob
nó bia

Bí ag Caint

Scríobh an scéal.
Tarraing pictiúr.

59

Oíche Shamhna – Ceacht 4

1 Cé a bhí gléasta mar vaimpír? 2 Cé a bhí gléasta mar chailleach?3 Cé a bhí gléasta mar phuimcín? 4 Cad a d’ith na páistí?5 Cad a d’ól na páistí? 6 Ar imir na páistí cluiche?7 Cé a tháinig go dtí an doras? 8 Cad a bhí ar siúl ag Róisín agus Ruairí?9 Cé a chroch an t-úll ón tsíleáil? 10 An ndearna na páistí iarracht plaic abhaint as an úll?

1 D’éirigh an chailleach go luath inné.___ an chailleach go luath gach lá.
2 D’imir an chailleach cluiche leis an gcatinné.

___ an chailleach cluiche leis an gcatgach lá.

3 D’inis sí scéal don chat inné.___ sí scéal don chat gach lá.
4 D’imigh siad leo ar an scuab inné.___ siad leo ar an scuab gach lá.

Obair Bheirte

Grúpa a Dó
Inné
D’

Gach Lá
aíonn
íonn

D’éirigh sí Éiríonn sí
D’imigh sí Imíonn sí
D’imir sí Imríonn sí
D’inis sí Insíonn sí

Spraoi le Briathra

Scríobh na hAbairtí

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Bhí Oisín gléasta mar vaimpír.’ ‘Bhí Niamh gléasta
mar chailleach.’ ‘Bhí Ciara gléasta mar phuimcín.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (vaimpír, cailleach, puimcín, bairín breac, cnónna,
oráiste, cluiche, úll, síleáil, plaic, bob, bia, milseáin, borróga)
An bhfuil an páiste in ann briathra a athrú ón aimsir chaite go dtí an aimsir láithreach? ‘D’éirigh.
Éiríonn. D’imir. Imríonn. D’inis. Insíonn. D’imigh. Imíonn.’
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Oíche Shamhna
Scéal – AnTeach aThóg Seán

Seo é an teach a thóg Seán.

Seo é an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Seo é an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Seo í an luch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Seo é an cat a mharaigh an luch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Seo é an madra a lean an cat a mharaigh an luch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Seo í an bhó a rop an madra a lean an cat a mharaigh an luch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Seo é an fear a chrúigh an bhó a rop an madra a lean an cat a mharaigh an luch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa
teach a thóg Seán.

Scríobh an Scéal: Seo é an teach a thóg Seán. Seo é an mála a bhí sa teach a thóg Seán. Seo é an téad a cheangail an mála a
bhí sa teach a thóg Seán. Seo í an luch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán. Seo é an cat a mharaigh
an luch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán. Seo é an madra a lean an cat a mharaigh an luch a d’ith
an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán. Seo í an bhó a rop an madra a lean an cat a mharaigh an luch a d’ith an
téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán. Seo é an fear a chrúigh an bhó a rop an madra a lean an cat a mharaigh an
luch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Foclóir: an bhó, an luch, an fear, an madra, an téad, an mála, an teach, an cat.

Tarraing: Tarraing an fear a chrúigh an bhó a rop an madra a lean an cat a mharaigh an luch a d’ith an téad a cheangail an
mála a bhí sa teach a thóg Seán. Scríobh na focail in aice leis na pictiúir.

Bua na Cainte 4 lch. 60. Canann na páistí an t-amhrán.

Bua na Cainte 4 lch. 61.Tarraingíonn na páistí pictiúr agus scríobhann siad na focail chun na habairtí a chríochnú. Scríobhann na
páistí abairtí faoin bpictiúr.

60

Scéal

Seo é an teach a thóg Seán. Seo é an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Seo é an téad a cheangail an mála a bhísa teach a thóg Seán.
Seo í an luch a d’ith an téad a cheangailan mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Seo é an cat a mharaigh an luch a d’ithan téad a cheangail an mála a bhí sateach a thóg Seán.

Seo é an madra a lean an cat a mharaighan luch a d’ith an téad a cheangail an málaa bhí sa teach a thóg Seán.

Seo í an bhó a rop an madra a lean ancat a mharaigh an luch a d’ith an téad acheangail an mála a bhí sa teach a thógSeán.

Seo é an fear a chrúigh an bhó a rop anmadra a lean an cat a mharaigh an lucha d’ith an téad a cheangail an mála abhí sa teach a thóg Seán.

Léigh an Scéal An Teach a Thóg Seán

61

Oíche Shamhna – ScéalAn Teach a Thóg Seán

an bhó

an luch
an fear

an madra

an mála

an teach

an cat

Bí ag Caint

an téad

1 Seo é ___ a thóg Seán.

2 Seo é ___ a bhí sa teach a thóg Seán.
3 Seo é ___ a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.
4 Seo í ___ a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.5 Seo é ___ a mharaigh an luch a d’ith an téad a cheangail anmála a bhí sa teach a thóg Seán.
6 Seo é ___ a lean an cat a mharaigh an luch a d’ith an téad a cheangailan mála a bhí sa teach a thóg Seán.
7 Seo í ___ a rop an madra a lean an cat a mharaigh an luch a d’ith an téada cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.
8 Seo é ___ a chrúigh an bhó a rop an madra a lean an cat a mharaigh anluch a d’ith an téad a cheangail an mála a bhí sa teach a thóg Seán.

Scríobh an Scéal
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Bia
Bia – AonadTeagaisc agus Foghlama 1

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 62–67)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 17–18)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Bhí Seáinín agus a chara faoin tuath inné.
Chonaic siad úlla deasa thuas ar an gcrann i bpáirc mhór.
‘Ba mhaith liom ceann,’ arsa Seáinín.
‘Ba mhaith liom ceann freisin,’ arsa Úna.
Isteach leo sa pháirc.
Bhí bata ag Seáinín.
Chaith sé an bata suas.
‘Leagfaidh an bata na húlla.’
‘Titfidh na húlla anuas.’
Níor leag an bata na húlla.
Tháinig an bata anuas ar a cheann.
Bhuail an bata Seáinín.
Thit Seáinín go talamh.
Bhí pian uafásach ina cheann aige.
‘Ó féach,’ arsa Úna.
‘Tá an feirmeoir agus a mhadra mór fíochmhar ag teacht.’
‘Brostaigh ort.’
Chabhraigh a chara le Seáinín.
Léim siad thar an gclaí.
Rith siad amach as an bpáirc ar nós na gaoithe.

An Satharn a bhí ann.
Dhúisigh Oisín go luath.
D’éirigh sé ansin.
Chuir sé a chuid éadaí air.
Chíor sé a chuid gruaige.
Rith sé síos an staighre.
Déanfaidh mé an bricfeasta don chlann.
Chuir sé uibheacha, ispíní agus slisíní bagúin isteach sa fhriochtán.
Chabhraigh Bran leis.
Chuir Bran an páipéar isteach sa bhosca bruscair.
Leag sé an bord.
Chuir sé éadach boird, gréithe agus bia ar an mbord.
Nuair a d’éirigh an chlann, bhí an bricfeasta réidh.
Go raibh míle maith agat.Tá ocras an domhain orainn.
Maith thú!
Bhí an chlann go léir an-sásta.

Dhúisigh Oisín go luath inné.
Dúiseoidh Oisín go luath amárach.
D’éirigh sé go luath inné.
Éireoidh sé go luath amárach.
Thosaigh Oisín ag obair inné.
Tosóidh Oisín ag obair amárach.
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Bia
Bhí Oisín ag dul suas an staighre.
Bhí Niamh thuas staighre.
Bhí Ciara ag teacht anuas an staighre. 3

Litriú: ag dul suas, thuas, ag teacht anuas. 3

Chabhraigh Bran le hOisín inné.
Cabhróidh Bran le hOisín amárach.
Chríochnaigh Oisín an leabhar inné.
Críochnóidh Oisín an leabhar amárach.
Bhailigh Oisín na cóipleabhair inné.
Baileoidh Oisín na cóipleabhair amárach.
Ghortaigh Oisín a chos inné.
Gortóidh Oisín a chos amárach. 3

Litriú: Inné, chabhraigh sé. Amárach, cabhróidh sé.
Inné, dhúisigh sé. Amárach, dúiseoidh sé.
Inné, d’éirigh sé. Amárach, éireoidh sé. 3

An Satharn a bhí ann.
D’ullmhaigh Oisín an bricfeasta dom.
Bhí mé stiúgtha leis an ocras.
Ar dtús, d’ith mé gránach.
Ansin, d’ith mé ubh fhriochta, ispíní agus slisíní bagúin.
D’ith mé tósta, im agus marmaláid freisin.
Ar deireadh, d’ól mé sú oráiste.
Bhí mé lán go béal.
Thaitin an bricfeasta go mór liom. 3

Litriú: Ullmhóidh sí. Éireoidh sí. Imeoidh sí. Imreoidh sí.
Inseoidh sí. 3

An Chistin
Tharraing na páistí pictiúr den chistin.
Chroch siad an pictiúr ar an mballa.
Cuirigí na focail in aice leis na pictiúir: inneall níocháin,
triomadóir, cuntar, babhla torthaí, gréithe, doirteal,
miasniteoir, cuirtíní, dallóg, bláthchuach, leac na fuinneoige,
féilire, sorn, oigheann, friochtán.
Maith sibh!
A Róisín, déan cur síos ar an bpictiúr.
Tá inneall níocháin in aice leis an triomadóir.
Tá gránach, leite, sú oráiste agus taephota ar an gcuntar.
Tá babhla torthaí ar an gcuntar freisin.
Tá gréithe sa doirteal.
Tá miasniteoir faoin doirteal.
Tá cuirtíní agus dallóg ar an bhfuinneog.
Tá bláthchuach ar leac na fuinneoige.
Tá bláthanna sa bhláthchuach.
Tá féilire agus clog ar crochadh ar an mballa.
Tá cófra in aice leis an miasniteoir.
Tá friochtán, sáspan agus citeal ar an sorn.
Tá oigheann sa sorn.
Tá feoil san oigheann.
Tá an cuisneoir in aice leis an sorn.
Tá reoiteoir faoin gcuisneoir.
Tá crúiscín bainne, babhla siúcra, scian, forc agus spúnóg ar
an mbord.
Tá cathaoireacha in aice leis an mbord.
Maith thú! 3

Litriú: doirteal, citeal, leaba, nead, fear, eagla. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta
Seáinín Fionn agus a Mhac Oisín

Drámaíocht Cluichí
Dráma bunaithe ar an dán:
Seáinín
Dráma bunaithe ar an scéal:
Fionn agus a Mhac Oisín

Scríobh na hAbairtí Suimeanna Focal
Freagair na Cluiche Kim
Ceisteanna Bí ag Scríobh
Bí ag Caint Scríobh an Scéal
Tasc Tuisceana Foclóir
Spraoi le Briathra

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.
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Bia
Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Drámaíocht
Seáinín

Ealaín
Biachlár

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Bia
Aonad 1 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Tuairisciú
● Taitneamh a léiriú
● Ordú a thabhairt
● Treonna a thuiscint agus úsáid
● Scéal a insint

Comhrá 1.1
Bhí Seáinín agus a chara faoin tuath inné.
Chonaic siad úlla deasa thuas ar an gcrann i bpáirc mhór.
‘Ba mhaith liom ceann,’ arsa Seáinín.
‘Ba mhaith liom ceann freisin,’ arsa Úna.
Isteach leo sa pháirc.
Bhí bata ag Seáinín.
Chaith sé an bata suas.
‘Leagfaidh an bata na húlla.’
‘Titfidh na húlla anuas.’
Níor leag an bata na húlla.
Tháinig an bata anuas ar a cheann.
Bhuail an bata Seáinín.
Thit Seáinín go talamh.
Bhí pian uafásach ina cheann aige.
‘Ó féach,’ arsa Úna.
‘Tá an feirmeoir agus a mhadra mór fíochmhar ag teacht.’
‘Brostaigh ort.’
Chabhraigh a chara le Seáinín.
Léim siad thar an gclaí.
Rith siad amach as an bpáirc ar nós na gaoithe.

Comhrá 1.2
Bhí Oisín ag dul suas an staighre.
Bhí Niamh thuas staighre.
Bhí Ciara ag teacht anuas an staighre.

Dán – Seáinín

Bhí bata ag Seáinín
Bhí úlla ar an gcrann.
‘Ó’ arsa Seáinín
Ba mhaith liom ceann.

Chaith sé an bata,
Suas ar an gcrann.
Ach tháinig an bata,
Anuas ar a cheann.

Tá bata ag Seáinín.
Tá úlla ar an gcrann.
Níl aon rud ag Seáinín,
Ach pian ina cheann.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán Seáinín. Ceistítear na páistí: ‘Cad a bhí ag Seáinín?’ ‘Cad a bhí ar an gcrann?’ ‘Ar chaith Seáinín an bata?’
‘Ar tháinig an bata anuas?’ ‘Ar leag an bata na húlla?’ ‘Ar bhuail an bata Seáinín?’ ‘An raibh pian ina cheann aige?’ ‘Cén fáth a
raibh pian ina cheann aige?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 1.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cé a bhí faoin tuath inné.’ ‘Cad a chonaic siad ar an gcrann?’ ‘Cá
ndeachaigh na páistí?’ ‘An raibh ocras orthu?’ ‘An raibh bata ag Úna?’ ‘An raibh bata ag Seáinín?’ ‘Cé a chaith an bata?’ ‘Cad a
bhí ag Seáinín?’ ‘Ar leag an bata na húlla?’ ‘Ar bhuail an bata Seáinín?’ ‘Ar thit Seáinín?’ ‘An raibh pian ina cheann ag Seáinín?’ ‘Cé
a bhí ag teacht?’ ‘An raibh an madra sásta?’ ‘Cé a chabhraigh le Seáinín?’ ‘Cén fáth a rith Seáinín agus Úna amach as an bpáirc?’

Múintear comhrá 1.2. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá raibh Oisín ag dul?’ ‘Cá raibh Niamh?’ ‘Cá raibh Ciara ag teacht?’

Cruthaítear staighre beag sa rang. Siúlann páiste suas an staighre. Seasann páiste ag barr an staighre.Tagann páiste anuas an
staighre. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá raibh ___ ag dul?’ ‘Cá raibh ___ ?’ ‘Cá raibh ___ ag teacht?’ (ainm an pháiste)

Scríobh na hAbairtí: Bhí Bran ag dul suas an staighre. Bhí Róisín thuas staighre. Bhí Ruairí ag teacht anuas an staighre.
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Freagair na Ceisteanna: Cathain a raibh na páistí faoin tuath? Cad a chonaic siad ar an gcrann? Cad a bhí ag Seáinín? Cé a
chaith an bata? Ar thit na húlla anuas? Ar thit an bata anuas? Ar bhuail an bata Seáinín? Ar bhuail an bata Úna? Cén fáth a raibh
pian ina cheann aige? Cén fáth a rith na páistí amach as an bpáirc go tapa?

Bí ag Caint: Cathain a raibh na páistí faoin tuath? Cad a chonaic siad ar an gcrann? Cad a bhí ag Seáinín? Cé a chaith an
bata? Ar thit na húlla anuas? Ar thit an bata anuas? Ar bhuail an bata Seáinín? Ar bhuail an bata Úna? Cén fáth a raibh pian ina
cheann aige? Cén fáth a rith na páistí amach as an bpáirc go tapa?

Litriú: ag dul suas, thuas, ag teacht anuas.

Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht – Déanann na páistí dráma bunaithe ar ábhar an dáin.
Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhí ag Seáinín?’ ‘Cad a bhí ar an gcrann?’ ‘Ar
chaith Seáinín an bata?’ ‘Ar tháinig an bata anuas?’ ‘Ar leag an bata na húlla?’ ‘Ar bhuail
an bata Seáinín?’ ‘An raibh pian ina cheann aige?’ ‘Cén fáth a raibh pian ina cheann aige?’
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.
Bua na Cainte 4 lch. 62. Léann na páistí an scéal. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cé a bhí
faoin tuath inné.’ ‘Cad a chonaic siad ar an gcrann?’ ‘Cá ndeachaigh na páistí?’ srl.
Iarrann an múinteoir ar pháiste teacht amach os comhair an ranga. Ceistíonn an
múinteoir an páiste:‘Cé a bhí faoin tuath inné?’ srl. Freagraíonn an páiste na ceisteanna.
Iarrann an múinteoir ar bheirt pháistí teacht os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A
páiste B: ‘Cé a bhí faoin tuath inné?’ srl. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B. Ansin malartaíonn na páistí róil. Bua na
Cainte 4 lch. 62.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 62. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 63. Deir na páistí an dán.Tarraingíonn na páistí pictiúr chun an dán
a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil tú
ag dul suas go dtí an príomhoide?’ ‘Cé atá thuas ag barr an ranga?’ ‘Ar tháinig tú anuas an
staighre ar maidin?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Drámaíocht:Tig leis an múinteoir ceacht drámaíochta a bhunú ar ábhar an dáin nó ar
ábhar an scéil.

62

Aonad 1 Ceacht 1

Bia

1 Cathain a bhí na páistí faoin tuath? 2 Cad a chonaic siad ar an gcrann?3 Cad a bhí ag Seáinín? 4 Cé a chaith an bata?5 Ar thit na húlla anuas? 6 Ar thit an bata anuas?7 Ar bhuail an bata Seáinín? 8 Ar bhuail an bata Úna?9 Cén fáth a raibh pian ina 10 Cén fáth ar rith na páistí amach as an bpáirc
cheann aige?

go tapa?

Léigh an Scéal Na hÚlla

Freagair na Ceisteanna

Bhí Seáinín agus Úna faoin tuath inné.Chonaic siad úlla deasa thuas ar angcrann i bpáirc mhór.

Ba mhaith
liom ceann
freisin.

Ba mhaith
liom ceann.

Isteach leo sa pháirc.
Bhí bata ag Seáinín.Leagfaidh an bata na húlla.Titfidh na húlla anuas.

Chaith sé an bata suas aran gcrann.

Chabhraigh Úna le Seáinín.

Níor leag an bata na húlla.Tháinig an bata anuas ar acheann.

Bhuail an bata Seáinín.
Thit Seáinín go talamh.
Bhí pian uafásach ina
cheann aige.Féach! Tá an feirmeoir

agus a mhadra mór
fíochmhar ag teacht.

Léim siad thar an gclaí.
Rith siad amach as an
bpáirc ar nós na gaoithe.

63

úlla

ar an gcrann

pian ina cheann

bata

claí

sceacha

Abair an dán
Scríobh an dán.
Tarraing pictiúr.

Bia – Aonad 1 Ceacht 1

Bhí bata ag Seáinín.
Bhí úlla ar an gcrann.
‘Ó!’ arsa Seáinín.
‘Ba mhaith liom ceann.’

Chaith sé an bata,
Suas ar an gcrann.
Ach tháinig an bata,
Anuas ar a cheann.

Tá bata ag Seáinín.
Tá úlla ar an gcrann.
Níl aon rud ag Seáinín,
Ach pian ina cheann.

Seáinín

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Bhí Seáinín agus a chara faoin tuath inné.’ ‘Chonaic siad úlla
deasa thuas ar an gcrann i bpáirc mhór.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Bhí Seáinín agus a chara faoin tuath inné.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann taitneamh a léiriú? ‘Ba mhaith liom ceann,’ arsa Seáinín.
An bhfuil an páiste in ann ordú a thabhairt? ‘Brostaigh ort.’
An bhfuil an páiste in ann treonna a thuiscint agus a úsáid? ‘Bhí Oisín ag dul suas an staighre.’
‘Bhí Niamh thuas staighre.’ ‘Bhí Ciara ag teacht anuas an staighre.’
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Aonad 1 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Stór focal a úsáid
● Duine a mholadh
● Buíochas a léiriú
● Briathra sa dara réimniú a athrú

ón aimsir chaite go dtí an aimsir
fháistineach

Comhrá 2.1
An Satharn a bhí ann.
Dhúisigh Oisín go luath.
D’éirigh sé ansin.
Chuir sé a chuid éadaí air.
Chíor sé a chuid gruaige.
Rith sé síos an staighre.
Déanfaidh mé an bricfeasta don chlann.
Chuir sé uibheacha, ispíní agus slisíní bagúin isteach sa fhriochtán.
Chabhraigh Bran leis.
Chuir Bran an páipéar isteach sa bhosca bruscair.
Leag sé an bord.
Chuir sé éadach boird, gréithe agus bia ar an mbord.
Nuair a d’éirigh an chlann, bhí an bricfeasta réidh.
Go raibh míle maith agat.Tá ocras an domhain orainn.
Maith thú!
Bhí an chlann go léir an-sásta.

Comhrá 2.2
Dhúisigh Oisín go luath inné.
Dúiseoidh Oisín go luath amárach.
D’éirigh sé go luath inné.
Éireoidh sé go luath amárach.
Thosaigh Oisín ag obair inné.
Tosóidh Oisín ag obair amárach.
Chabhraigh Bran le hOisín inné.
Cabhróidh Bran le hOisín amárach.
Chríochnaigh Oisín an leabhar inné.
Críochnóidh Oisín an leabhar amárach.
Bhailigh Oisín na cóipleabhair inné.
Baileoidh Oisín na cóipleabhair amárach.
Ghortaigh Oisín a chos inné.
Gortóidh Oisín a chos amárach.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén lá a bhí ann?’ ‘Ar dhúisigh Oisín go luath?’ ‘Ar éirigh Oisín go
luath?’ ‘Ar ghléas sé é féin?’ ‘Ar chíor sé a chuid gruaige?’ ‘Ar rith sé síos an staighre?’ ‘An ndearna sé an bricfeasta?’ ‘Cé a
chabhraigh leis?’ ‘Cad a chuir Bran isteach sa bhosca bruscair?’ ‘Cad a chuir Oisín isteach sa fhriochtán?’ ‘Cad a chuir sé ar an
mbord?’ ‘An raibh ocras ar an gclann?’ ‘An raibh an chlann sásta?’ ‘Cén fáth?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

TascTuisceana: Grúpa a hAon nó Grúpa a Dó. Cuir na briathra sa bhosca ceart. (Grúpa 1: Rith sí, Ghlan sí, Chuir sí, Chíor
sí, Leag sí. Grúpa 2: Dhúisigh sí, D’éirigh sí,Thosaigh sí, Chríochnaigh sí, Bhailigh sí)

Scríobh na hAbairtí: Dhúisigh sé go luath inné. Dúiseoidh sé go luath amárach. D’éirigh sé go luath inné. Éireoidh sé go
luath amárach.Thosaigh sé ag obair inné.Tosóidh sé ag obair amárach. Chríochnaigh sé an leabhar inné. Críochnóidh sé an
leabhar amárach. Chabhraigh Bran le Niamh inné. Cabhróidh Bran le Niamh amárach.

Spraoi le Briathra: Inné, dhúisigh sé. Amárach, dúiseoidh sé. Inné, d’éirigh sé. Amárach, éireoidh sé. Inné, thosaigh sé.
Amárach, tosóidh sé. Inné, chríochnaigh sé. Amárach, críochnóidh sé. Inné, chabhraigh sé. Amárach, cabhróidh sé. Inné,
bhailigh sé, Amárach, baileoidh sé.
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Suimeanna Focal: Tos + óidh = Tosóidh. Cabhr + óidh = Cabhróidh. Dúis + eoidh = Dúiseoidh. Bail + eoidh = Baileoidh.
Éir + eoidh = Éireoidh. Gort + óidh = Gortóidh. Scrúd + óidh = Scrúdóidh. Críochn + óidh = Críochnóidh.

Litriú: Inné, chabhraigh sé. Amárach, cabhróidh sé. Inné, dhúisigh sé. Amárach, dúiseoidh sé. Inné, d’éirigh sé. Amárach,
éireoidh sé.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 64. Léann na páistí an scéal. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén lá a
bhí ann?’ ‘Ar dhúisigh Oisín go luath?’ ‘Ar éirigh Oisín go luath?’ ‘Ar ghléas sé é féin?’ srl.
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Freagraíonn an páiste na ceisteanna.

Drámaíocht: Déanann na páistí dráma bunaithe ar an scéal.

Tagann páiste amach os comhair an ranga agus deir an múinteoir briathar san aimsir
chaite agus ansin spreagann an múinteoir an páiste an briathar a rá san aimsir
fháistineach.

Obair Bheirte: Deir páiste A briathar san aimsir chaite agus ansin deir páiste B an
briathar san aimsir fháistineach.Ansin malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 65. Cuireann na páistí na briathra sa bhosca cuí agus
scríobhann siad na briathra san aimsir fháistineach.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí ar maidin:
‘Ar dhúisigh tú go luath ar maidin?’ ‘Ar chíor tú do chuid gruaige?’ ‘Ar rith tú síos an
staighre?’ Ag am sosa/lóin ceistítear na páistí: ‘An bhfuil ocras ort?’

64

Aonad 1 Ceacht 2

Spraoi le Briathra

Grúpa a hAon
Grúpa a Dó

D’éirigh Leag Dhún Rith Chuir Chíor Dhúisigh Chabhraigh

Cuir na briathra sa bhosca ceart.

An Satharn a bhí ann.
Dhúisigh Oisín go luath.D’éirigh sé ansin. Chuir sé a chuid éadaí air. Chíor sé a chuid gruaige.

Rith sé síos an
staighre.

Chuir sé uibheacha, ispíní agus slisíníbagúin isteach sa fhriochtán.Chabhraigh Bran leis.
Chuir Bran an páipéar isteach sa bhoscabruscair.

Leag sé an bord.
Chuir sé éadach boird,
gréithe agus bia ar an
mbord.

Nuair a d’éirigh an
chlann, bhí an
bricfeasta réidh.

Go raibh míle
maith agat.

Tá ocras an
domhain orainn.

Maith thú! Bhí an chlann go léir
an-sásta.

Déanfaidh mé an bricfeasta don chlann.

Bí ag Léamh An Bricfeasta

65

Bia – Aonad 1 Ceacht 2

1 Dhúisigh Oisín go luath inné.
____ Oisín go luath amárach.

2 Bhailigh Niamh na cóipleabhair inné.
____ Niamh na cóipleabhair amárach.

3 Chabhraigh Bran le hOisín inné.
____ Bran le hOisín amárach.

4 Ghortaigh Oisín a chos inné.
____ Oisín a chos amárach.

Spraoi le Briathra

Grúpa a Dó
Inné Amárach

óidh
eoidh

Thosaigh sé Tosóidh sé
Chabhraigh sé Cabhróidh sé
Chríochnaigh sé Críochnóidh sé
Dhúisigh sé Dúiseoidh sé
Bhailigh sé Baileoidh sé
Ghortaigh sé Gortóidh sé
Scrúdaigh sé Scrúdóidh sé

Suimeanna Focal
eoidh
óidh

Scríobh na hAbairtí

1

Tos + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _
2

Críochn + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3

Dúis +_ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _
4

Cabhr + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _

6

Bail + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _

5

Gort + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

7

Scrúd + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘An Satharn a bhí ann.’ srl. ‘Dhúisigh Oisín go luath.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (a chuid éadaí, a chuid gruaige, síos an staighre, an
bricfeasta, uibheacha, ispíní, slisíní bagúin, friochtán, an páipéar, bosca bruscair, éadach boird, gréithe,
bia, bord, an chlann, réidh, ocras an domhain)
An bhfuil an páiste in ann duine a mholadh? ‘Maith thú!’
An bhfuil an páiste in ann buíochas a léiriú? ‘Go raibh míle maith agat.’
An bhfuil an páiste in ann briathra sa dara réimniú a athrú ón aimsir chaite go dtí an aimsir
fháistineach?
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Aonad 1 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Stór focal a úsáid

Mo Bhricfeasta
An Satharn a bhí ann.
D’ullmhaigh Oisín an bricfeasta dom.
Bhí mé stiúgtha leis an ocras.
Ar dtús, d’ith mé gránach.
Ansin, d’ith mé ubh fhriochta, ispíní agus slisíní bagúin.
D’ith mé tósta, im agus marmaláid freisin.
Ar deireadh, d’ól mé sú oráiste.
Bhí mé lán go béal.
Thaitin an bricfeasta go mór liom.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén lá a bhí ann?’ ‘Cé a d’ullmhaigh an bricfeasta?’ ‘An raibh Niamh
stiúgtha leis an ocras?’ ‘Cad a d’ith sí ar dtús?’ ‘Ar ith sí ubh fhriochta?’ ‘Ar ith sí leite?’ ‘Cad a d’ól sí?’ ‘An raibh sí lán go béal?’
‘Ar thaitin an bricfeasta léi?’

Cluiche Kim: gránach, leite, ubh fhriochta, uibheacha, ispíní, slisíní bagúin, tósta, im, marmaláid, sú oráiste.

Scríobh an Scéal: Mo Bhricfeasta. An Satharn a bhí ann. D’ullmhaigh Oisín an bricfeasta dom. Bhí mé stiúgtha leis an ocras.
Ar dtús, d’ith mé gránach. Ansin, d’ith mé ubh fhriochta, ispíní agus slisíní bagúin. D’ith mé tósta, im agus marmaláid freisin.
Ar deireadh, d’ól mé sú oráiste. Bhí mé lán go béal.Thaitin an bricfeasta go mór liom.

Bí ag Scríobh: Bhí ___ stiúgtha leis an ocras. (an múinteoir, an príomhoide, an feirmeoir, an ceoltóir, an siopadóir, an búistéir,
an dochtúir, an báicéir, an gréasaí bróg, an fathach)

Suimeanna Focal: Ullmh + óidh = Ullmhóidh. Éir + eoidh = Éireoidh. Im + eoidh = Imeoidh. Imr + eoidh = Imreoidh.
Ins + eoidh = Inseoidh.

Litriú: Ullmhóidh sí. Éireoidh sí. Imeoidh sí. Imreoidh sí. Inseoidh sí.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 66. Léann na páistí an scéal le chéile.

Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Cad a bhí agat don bhricfeasta ar maidin?’
Úsáideann na páistí an fráma agus an biachlár ar leathanach 66 mar cabhair chun an cheist a fhreagairt.
___ a bhí ann. Bhí mé ___ leis an ocras. D’ullmhaigh ___ an bricfeasta dom. Ar dtús, d’ith mé ___.
Ansin, d’ith mé ___. Ar deireadh, d’ól mé ___. Bhí mé lán ___.Thaitin ___ go mór liom.

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad a bhí agat don bhricfeasta ar maidin?’
Déanann páiste B cur síos ar an mbricfeasta a bhí aige/aici ar maidin. Ansin malartaíonn na páistí róil.
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Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Seánra Scríbhneoireachta – Athinsint. Bua na Cainte 4 lch. 66. Iarrtar ar
gach páiste cuntas a scríobh faoina b(h)ricfeasta féin.Tig leo an foclóir ar lch. 66 a úsáid
mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht.
Déanann siad eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an
píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Ar ullmhaigh
tú an bricfeasta?’ ‘An raibh tú stiúgtha leis an ocras ar maidin?’ ‘Cad a d’ith tú don
bhricfeasta?’ ‘Ar ith tú leite?’ ‘Ar ith tú ubh fhriochta?’ ‘Ar ith tú ispíní?’ ‘Ar ól tú sú
oráiste?’ ‘Ar thaitin an bricfeasta leat?’ Tar éis am lóin ceistíonn an múinteoir páistí
éagsúla: ‘An bhfuil tú lán go béal?’

66

Aonad 1 Ceacht 3

Mo Bhricfeasta
An ____ a bhí ann.

Bhí mé ____ leis an ocras.
D’ullmhaigh ____ an bricfeasta dom.
Ar dtús, d’ith mé ____.
D’ith mé ____ freisin.
Ansin, d’ith mé ____.
Ar deireadh, d’ól mé ____.
Bhí mé lán ____.

Thaitin ____ go mór liom.

Bí ag Léamh Mo Bhricfeasta

Scríobh an Scéal

leite gránach tósta im

marmaláid subh

sú oráiste

bainne

uisce

arán donn

arán bán

ispíní slisíní bagúin ubh fhriochta

Biachlár

An Satharn a bhí ann.
D’ullmhaigh Oisín an bricfeastadom.
Bhí mé stiúgtha leis an ocras. Ar dtús, d’ith mé gránach.

Ansin, d’ith mé ubh
fhriochta, ispíní agus slisíníbagúin.

D’ith mé tósta, im agus
marmaláid freisin.

Ar deireadh, d’ól mé sú
oráiste.

Bhí mé lán go béal.
Thaitin an bricfeasta go mórliom.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘An Satharn a bhí ann.’ ‘D’ullmhaigh Oisín an bricfeasta
dom.’ ‘Bhí mé stiúgtha leis an ocras.’ ‘Ar dtús, d’ith mé gránach.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (An Satharn, d’úllmhaigh, an bricfeasta, stiúgtha leis an
ocras, gránach, ubh fhriochta, ispíní, slisíní bagúin, tósta, im, marmaláid, sú oráiste, lán go béal)
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Aonad 1 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Cur síos a dhéanamh
● Réamhfhocail a úsáid mar is cuí
● Duine/Daoine a mholadh

An Chistin
Tharraing na páistí pictiúr den chistin.
Chroch siad an pictiúr ar an mballa.
Cuirigí na focail in aice leis na pictiúir: inneall níocháin, triomadóir, cuntar,
babhla torthaí, gréithe, doirteal, miasniteoir, cuirtíní, dallóg, bláthchuach, leac na
fuinneoige, féilire, sorn, oigheann, friochtán.
Maith sibh!
A Róisín, déan cur síos ar an bpictiúr.
Tá inneall níocháin in aice leis an triomadóir.
Tá gránach, leite, sú oráiste agus taephota ar an gcuntar.
Tá babhla torthaí ar an gcuntar freisin.
Tá gréithe sa doirteal.
Tá miasniteoir faoin doirteal.
Tá cuirtíní agus dallóg ar an bhfuinneog.
Tá bláthchuach ar leac na fuinneoige.
Tá bláthanna sa bhláthchuach.
Tá féilire agus clog ar crochadh ar an mballa.
Tá cófra in aice leis an miasniteoir.
Tá friochtán, sáspan agus citeal ar an sorn.
Tá oigheann sa sorn.
Tá feoil san oigheann.
Tá an cuisneoir in aice leis an sorn.
Tá reoiteoir faoin gcuisneoir.
Tá crúiscín bainne, babhla siúcra, scian, forc agus spúnóg ar an mbord.
Tá cathaoireacha in aice leis an mbord.
Maith thú!

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a tharraing na páistí?’ ‘Cad a chroch siad ar an mballa?’ ‘Cad atá in
aice leis an triomadóir?’ ‘Cad atá ar an gcuntar?’ ‘Cad atá sa doirteal?’ ‘Cad atá faoin doirteal?’ ‘Cad atá ar an bhfuinneog?’
‘Cad atá ar leac na fuinneoige?’ ‘Cad atá sa bhláthchuach?’ ‘Cad atá ar crochadh ar an mballa?’ ‘Cad atá in aice leis an
múinteoir?’ ‘Cad atá ar an sorn?’ ‘Cad atá sa sorn?’ ‘Cad atá san oigheann?’ ‘Cad atá faoin gcuisneoir?’ ‘Cad atá ar an mbord?’
‘Cad atá in aice leis an mbord?’

Foclóir: reoiteoir, cuisneoir, gréithe, crúiscín, miasniteoir, cuirtíní, triomadóir, doirteal, dallóg, sorn.

TascTuisceana: Cuir dallóg ar an bhfuinneog. Cuir cuirtíní ar an bhfuinneog freisin. Cuir bláthchuach ar leac na fuinneoige.
Cuir friochtán ar an sorn. Cuir oigheann sa sorn. Cuir gréithe sa doirteal. Cuir an miasniteoir faoin doirteal. Cuir inneall
níocháin in aice leis an triomadóir. Cuir an cuisneoir in aice leis an gcófra. Cuir an reoiteoir faoin gcuisneoir. Cuir féilire ar
crochadh ar an mballa. Cuir clog ar crochadh ar an mballa freisin.

Scríobh an Scéal: Tá inneall níocháin in aice leis an triomadóir.Tá gránach, leite, sú oráiste agus taephota ar an gcuntar.
Tá babhla torthaí ar an gcuntar freisin.Tá gréithe sa doirteal.Tá miasniteoir faoin doirteal.Tá cuirtíní agus dallóg ar an
bhfuinneog.Tá bláthchuach ar leac na fuinneoige.Tá bláthanna sa bhláthchuach.Tá féilire agus clog ar crochadh ar an mballa.
Tá cófra in aice leis an miasniteoir.Tá an sorn in aice leis an miasniteoir.Tá friochtán, sáspan agus citeal ar an sorn.Tá
oigheann sa sorn.Tá feoil san oigheann.Tá an cuisneoir in aice leis an sorn.Tá reoiteoir faoin gcuisneoir.Tá crúiscín bainne,
babhla siúcra, scian, forc agus spúnóg ar an mbord.Tá cathaoireacha in aice leis an mbord.

Litriú: doirteal, citeal, leaba, nead, fear, eagla.
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Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 67. Iarrann an múinteoir ar na páistí cur síos a dhéanamh ar an gcistin.

Obair Bheirte: Déanann páiste A cur síos ar an gcistin. Ansin déanann páiste B cur síos
ar an gcistin.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ainmníonn na páistí na nithe éagsúla sa chistin – inneall níocháin, triomadóir,
gránach, leite, sú oráiste, taephota, babhla torthaí, gréithe, miasniteoir, cuirtíní, dallóg,
bláthchuach, bláthanna, féilire, clog, cófra, friochtán, citeal, cuisneoir, sorn, reoiteoir,
cathaoireacha.

Tarraingíonn na páistí pictiúr dá gcistin.

Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc. Bua na Cainte 4 lch. 67. Iarrtar ar gach páiste
cuntas a scríobh faoina c(h)istin féin.Tig leo an foclóir ar lch. 67 a úsáid mar chabhair.
Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann
siad eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa
scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad atá in aice leis an doras?’ ‘Cad atá ar an mbord,
ar an gcathaoir?’ ‘Cad atá sa mhála, sa chás peann luaidhe?’ ‘Cad atá faoin mbord, faoin gcathaoir?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Ealaín. Is féidir an pictiúr seo a tharraingt i
gceacht Ealaíne.

67

Bia – Aonad 1 Ceacht 4Bí ag Caint

Scríobh faoi do chistin.
Tarraing pictiúr de do chistin.

An Chistin

inneall níocháin

triomadóir

oigheann

gránach

leite

sú oráiste

taephota

ar an gcuntar

babhla torthaí

gréithe

sconna

miasniteoir

faoin doirteal

cuirtíní
dallóg

ar an bhfuinneog

bláthchuach

ar leac na fuinneoige

bláthanna

clog
ar an mballa

féilire

friochtán
citeal

cófra

sorn

reoiteoir

cuisneoir

in aice leis an mbord

cathaoireacha

Bord

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (inneall níocháin, triomadóir, cuntar, babhla torthaí,
gréithe, doirteal, miasniteoir, cuirtíní, dallóg, bláthchuach, leac na fuinneoige, féilire, sorn, oigheann,
friochtán, feoil, cuisneoir, sáspan, crúiscín, babhla siúcra, scian, forc, spúnóg, cathaoireacha)
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Tá inneall níocháin in aice leis an triomadóir.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann réamhfhocail a úsáid go cruinn? (ar, sa, faoi, in aice)
An bhfuil an páiste in ann duine/daoine a mholadh? ‘Maith thú!’ ‘Maith sibh!’
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Bia – AonadTeagaisc agus Foghlama 2

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 68–72)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 19–20)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Bhí an chlann ag ithe an dinnéir.
D’ith siad scadán, glasraí agus sceallóga prátaí.
Bhí Oisín stiúgtha leis an ocras.
D’ith sé an béile go tapa.
‘Bí cúramach. Ná hith na cnámha san iasc,’ arsa Mamaí.
Go tobann, thosaigh Oisín ag béiceadh.
‘Cad atá air?’ arsa Niamh.
‘Tá cnámh ina scornach,’ arsa Mamaí.
‘Tóg go bog é,’ arsa Mamaí. ‘Beidh tú ceart go leor.’
Bhuail Mamaí a dhroim.
Thosaigh Oisín ag casacht.
Leis sin, thóg Oisín cnámh amach as a bhéal.
‘An bhfuil tú ceart go leor?’ arsa Mamaí.
‘Tá mé ceart go leor, buíochas le Dia,’ arsa Oisín.
Thug Mamaí gloine uisce d’Oisín.
Lean an chlann ar aghaidh ag ithe.
D’ith Oisín go mall agus go cúramach.
Seo an ciseán do na focail leis an nguta ___. (gearr a, fada á)
Cuir an focal ___ sa chiseán ceart.
___ sin an guta ___. (gearr a, fada á)
(Cad, Fan, Fág, Póca, Cnámh, Glasra, Madra, Clár Bán,
Seán, fada, Cnag, Cupán, Capall, Piorra) 3

Litriú: cnámh, práta, scadán, ag casacht Cad? glasra. 3

Tá sú talún uaim.
Tá sú craobh uait.
Tá úll uaidh.
Tá fíonchaora uaithi.
Tá piorraí uainn.
Tá sméara gorma uaibh.
Tá úlla uathu. 3

Litriú: uainn, uaibh, uathu. 3
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Ba mhaith liom sailéad torthaí úra a dhéanamh.
An gcabhróidh tú liom?
Cabhróidh mé leat.
Go hiontach.
Is breá liom bheith ag cócaireacht.
Ar dtús, faigh úll, oráiste, fíonchaora agus banana.
Ceart go leor.
Faigh sú oráiste agus iógart freisin.
Ceart go leor.
Faigh babhla, scian agus spúnóg mhór freisin.
Ceart go leor.
Nigh an t-úll. Gearr an t-úll i gceithre chuid.
Bain an croí as an úll.
Gearr an t-úll i bpíosaí.
Bain an craiceann den oráiste.
Gearr an t-oráiste i bpíosaí.
Nigh na fíonchaora.
Gearr na fíonchaora in dhá leath.
Bain an craiceann den bhanana.
Gearr an banana i bpíosaí.
Cuir na torthaí go léir isteach sa bhabhla.
Cuir braon sú oráiste isteach sa bhabhla freisin.
Measc le chéile iad le spúnóg mhór.
Cuir an sailéad torthaí úra isteach i mbabhlaí beaga.
Cuir iógart ar an sailéad torthaí.
Tá mé stiúgtha leis an ocras.
Go raibh maith agat.
Tá an sailéad torthaí úra an-bhlasta.
Tá mé stiúgtha leis an ocras freisin.
Thaitin an sailéad torthaí go mór liom.
Tá mé lán go béal. 3

Litriú: torthaí, úll, oráiste, piorra, sú talún, fíonchaora. 3

Tá an t-úll dearg mór.
Tá an t-úll glas níos mó ná an t-úll dearg.
Tá an t-úll buí mór.
Tá an t-úll dearg níos mó ná an t-úll buí.
Tá an banana buí mór.
Tá an banana glas níos mó ná an banana buí.
Tá an t-úll mór.
Tá an piorra níos mó ná an t-úll.

Tá sú talún beag.
Tá an fhíonchaor níos lú ná an sú talún.
Tá an sú talún beag.
Tá an sméar dubh níos lú ná an sú talún.
Tá an t-oráiste beag.
Tá an sú talún níos lú ná an t-oráiste.
Tá an t-úll beag.
Tá an piorra níos lú ná an t-úll. 3

Litriú: mór, níos mó, beag, níos lú. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta
Dán – Seán Bán Fionn agus a Mhac Oisín

Drámaíocht Cluichí
Dráma bunaithe ar an scéal: Fionn agus
a Mhac Oisín
Dráma bunaithe ar an scéal: Oisín agus
an chnámh.
Dráma bunaithe ar an dán: Seán Bán.

Tasc Tuisceana Cluiche Kim
Freagair na Scríobh an Scéal
Ceisteanna Scríobh na hAbairtí
Bí ag Caint Foclóir
Líon na Bearnaí

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní
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Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte
Sailéad Torthaí

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Aonad 2 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Foláireamh a thabhairt
● Stór focal a úsáid
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Idirdhealú a dhéanamh idir an guta

gearr a agus an guta fada á

Comhrá 1.1
Bhí an chlann ag ithe an dinnéir.
D’ith siad scadán, glasraí agus sceallóga prátaí.
Bhí Oisín stiúgtha leis an ocras.
D’ith sé an béile go tapa.
‘Bí cúramach. Ná hith na cnámha san iasc,’ arsa Mamaí.
Go tobann, thosaigh Oisín ag béiceadh.
‘Cad atá air?’ arsa Niamh.
‘Tá cnámh ina scornach,’ arsa Mamaí.
‘Tóg go bog é,’ arsa Mamaí. ‘Beidh tú ceart go leor.’
Bhuail Mamaí a dhroim.
Thosaigh Oisín ag casacht.
Leis sin, thóg Oisín cnámh amach as a bhéal.
‘An bhfuil tú ceart go leor?’ arsa Mamaí.
‘Tá mé ceart go leor, buíochas le Dia,’ arsa Oisín.
Thug Mamaí gloine uisce d’Oisín.
Lean an chlann ar aghaidh ag ithe.
D’ith Oisín go mall agus go cúramach.

Comhrá 1.2
Seo an ciseán do na focail leis an nguta ___. (gearr a, fada á)
Cuir an focal ___ sa chiseán ceart.
___ sin an guta ___. (gearr a, fada á)
(Cad, Fan, Fág, Póca, Cnámh, Glasra, Madra, Clár Bán, Seán, Fada, Cnag, Cupán,
Capall, Piorra)

Dán – Seán Bán

Seán bán bolg scadán,
D’ith sé cnámh Dé hAoine.
Chaith sé an lá ag béiceadh go hard.
Is bhí sé ag gearán san oíche.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán Seán Bán. Deir an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair an dán. Ceistíonn an múinteoir na páistí:
‘Cad a d’ith Seán?’ ‘Cathain a d’ith Seán an chnámh?’ ‘An raibh Seán ag béiceadh?’ ‘An raibh Seán ag gearán san oíche?’
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhí ar siúl ag an gclann?’ ‘Cad a d’ith siad don dinnéar?’ ‘An raibh
ocras ar Oisín?’ ‘Ar ith sé an béile go tapa?’ ‘Cad a dúirt Mamaí le hOisín?’ ‘Ar thosaigh Oisín ag béiceadh?’ ‘Cén fáth a raibh
Oisín ag béiceadh?’ ‘Cad a bhí ina scornach?’ ‘Cad a rinne Mamaí nuair a thosaigh Oisín ag béiceadh?’ ‘Cad a thóg Oisín amach
as a bhéal?’ ‘Cad a thug Mamaí d’Oisín?’ ‘An raibh Oisín ceart go leor?’ ‘Ar lean an chlann ar aghaidh ag ithe?’ ‘Ar ith Oisín go
mall agus go cúramach?’

TascTuisceana: Cuir an focal sa bhosca ceart. bán, Cad? cnámh, glasra, ag casacht, piorra, fan, fág, fada, Seán.
Cuirtear na focail leis an nguta gearr a agus leis an nguta fada á sa bhosca cuí.

Freagair na Ceisteanna: Cad a d’ith na páistí? An raibh cnámha san iasc? An raibh ocras ar Oisín? Cén fáth a thosaigh
Oisín ag béiceadh? Cad a rinne Mamaí nuair a thosaigh Oisín ag béiceadh? Cén saghas éisc a d’ith Oisín? Cad a bhí i scornach
Oisín? Cad a thóg Oisín as a bhéal? Cad a thug Mamaí d’Oisín? An raibh Oisín ceart go leor?
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Bí ag Caint: Cad a d’ith na páistí? An raibh cnámha san iasc? An raibh ocras ar Oisín? Cén fáth a thosaigh Oisín ag béiceadh?
Cad a rinne Mamaí nuair a thosaigh Oisín ag béiceadh? Cén saghas éisc a d’ith Oisín? Cad a bhí i scornach Oisín? Cad a thóg
Oisín as a bhéal? Cad a thug Mamaí d’Oisín? An raibh Oisín ceart go leor?

Litriú: cnámh, práta, scadán, ag casacht Cad? glasra.

Tréimhse Chumarsáide
Léann na páistí an scéal.

Drámaíocht: Déanann na páistí dráma bunaithe ar an scéal.
Bua na Cainte 4 lch. 68. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhí ar siúl ag an gclann?’
‘Cad a d’ith siad don dinnéar?’ ‘An raibh ocras ar Oisín?’ ‘Ar ith sé an béile go tapa?’
‘Cad a dúirt Mamaí le hOisín?’ ‘Ar thosaigh Oisín ag béiceadh?’ ‘Cén fáth a raibh Oisín
ag béiceadh?’ ‘Cad a bhí ina scornach?’ ‘Cad a rinne Mamaí nuair a thosaigh Oisín ag
béiceadh?’ ‘Cad a thóg Oisín amach as a bhéal?’ ‘Cad a thug Mamaí d’Oisín?’ ‘An raibh
Oisín ceart go leor?’ ‘Ar lean an chlann ar aghaidh ag ithe?’ ‘Ar ith Oisín go mall agus go
cúramach?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cad a
bhí ar siúl ag an gclann?’ ‘Cad a d’ith siad don dinnéar?’ ‘An raibh ocras ar Oisín?’ srl.
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B.
Malartaíonn na páistí róil.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 68. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B
na ceisteanna.
‘Cad a d’ith na páistí?’ ‘An raibh cnámha san iasc?’ ‘An raibh ocras ar Oisín?’ ‘Cén fáth a
thosaigh Oisín ag béiceadh?’ ‘Cad a rinne Mamaí nuair a thosaigh Oisín ag béiceadh?’
‘Cén saghas éisc a d’ith Oisín?’ ‘Cad a bhí i scornach Oisín?’ ‘Cad a thóg Oisín as a bhéal?’
‘Cad a thug Mamaí d’Oisín?’ ‘An raibh Oisín ceart go leor?’
Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 68. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 69. Deir na páistí an dán. Iarrann an múinteoir ar na páistí focail leis an
guta fada ‘á’ a roghnú ón dán.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Ar ith tú do lón go tapa?’
‘An raibh tú stiúgtha leis an ocras?’ Má thiteann páiste sa chlós ceistítear an páiste: ‘An bhfuil tú ceart go leor?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte.
Úsáidtear an foclóir seo nuair a bhíonn bia á phlé san ábhar seo.

68

Aonad 2 Ceacht 1

1 Cad a d’ith na páistí? 2 An raibh cnámha san iasc?3 An raibh ocras ar Oisín? 4 Cén fáth ar thosaigh Oisín ag béiceadh?5 Cad a rinne Mamaí nuair a thosaigh 6 Cén saghas éisc a d’ith Oisín?Oisín ag béiceadh?
7 Cad a bhí i scornach Oisín? 8 Cad a thóg Oisín as a bhéal?9 Cad a thug Mamaí d’Oisín? 10 An raibh Oisín ceart go leor?

Bí ag Léamh An Dinnéar

Obair Bheirte

Bhí an chlann ag ithe an dinnéir.D’ith siad scadán, glasraí agussceallóga prátaí.

Bhí Oisín stiúgtha leis
an ocras.
D’ith sé an béile go
tapa.

‘Bí cúramach!’ arsa Mamaí.‘Ná hith na cnámha sa
scadán.’

‘Tóg go bog é!’ arsa Mamaí.‘Beidh tú ceart go leor.’

‘Cad atá air?’ arsa Niamh.‘Tá cnámh ina scornach,’ arsaMamaí.

Go tobann, thosaigh
Oisín ag béiceadh.

Bhuail Mamaí a
dhroim.
Thosaigh Oisín ag
casacht.

Leis sin, thóg Oisín
cnámh amach as a
bhéal.

Thug Mamaí gloine uisce d’Oisín.

An bhfuil tú
ceart go leor?

Tá mé ceart go leor,
buíochas le Dia.

69

Bia – Aonad 2 Ceacht 1

Seán bán bolg scadán,
D’ith sé cnámh Dé hAoine.Chaith sé an lá ag béiceadh go hard.Is bhí sé ag gearán san oíche.

Seán Bán

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Bhí an chlann ag ithe an dinnéir.’ ‘D’ith siad scadán, glasraí
agus sceallóga prátaí.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann foláireamh a thabhairt? ‘‘Bí cúramach.’ ‘Ná hith na cnámha san iasc.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (an chlann, ag ithe an dinnéir, scadán, glasraí, sceallóga
prátaí, stiúgtha leis an ocras, an béile, go tapa, bí cúramach, ag béiceadh, cnámh, scornach, ag casacht,
a bhéal, gloine uisce)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘An bhfuil tú ceart go leor?’ ‘Tá mé ceart go leor,
buíochas le Dia.’
An bhfuil an páiste in ann idirdhealú a dhéanamh idir focail leis an nguta gearr a agus an guta fada á?
(Cad, fan, fág, póca, cnámh, glasra, madra, clár bán, Seán, fada, cnag, cupán, capall, piorra)
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Bia
Aonad 2 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Gá a léiriú
● An forainm réamhfhoclach ‘ó’ a úsáid

mar is cuí
● Stór focal a úsáid

Tá sú talún uaim.
Tá sú craobh uait.
Tá úll uaidh.
Tá fíonchaora uaithi.
Tá piorraí uainn.
Tá sméara gorma uaibh.
Tá úlla uathu.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá.Tógann an múinteoir sú talún agus deir sé/sí: ‘Tá sú talún uaim.’ Tógann páiste sú craobh agus deir an
múinteoir: ‘Tá sú craobh uait.’ Tógann buachaill úll agus deir an múinteoir: ‘Tá úll uaidh.’ Tógann cailín fionchaora agus deir an
múinteoir: ‘Tá fionchaora uaithi.’ Tógann an múinteoir agus páiste eile piorra agus deir an múinteoir: ‘Tá piorraí uainn.’ Tógann
beirt pháistí sméara dubha agus deir an múinteoir: ‘Tá sméara dubha uaibh.’ Tógann grúpa sa rang úll an duine agus deir an
múinteoir: ‘Tá úlla uathu.’ Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad atá uaim?’ ‘Cad atá uait?’ ‘Cad atá uaidh?’ ‘Cad atá uaithi?’
‘Cad atá uainn?’ ‘Cad atá uaibh?’ ‘Cad atá uathu?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

TascTuisceana: Cuir ___ sa bhabhla torthaí. (úll, oráiste, banana, piorra, sú talún, fíonchaora, sméara dubha, sméara gorma,
sú craobh)

Líon na Bearnaí: Tá sú craobh uaim.Tá sú talún uait.Tá sméara dubha uaidh.Tá úll uaithi.Tá fíonchaora uainn.Tá sméara
gorma uaibh.Tá úlla uathu.Tá piorraí uathu.

Scríobh na hAbairtí: Tá banana uathu.Tá sméara dubha uathu.Tá úlla uainn.Tá sméara gorma uathu.Tá piorraí uathu.
Tá oráistí uaibh.Tá fíonchaora uathu.Tá úlla uathu.

Litriú: uainn, uaibh, uathu.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 70. Úsáideann na páistí an forainm réamhfhoclach ceart chun na habairtí a chríochnú.

Obair Bheirte: Úsáideann páiste A an forainm réamhfhoclach ceart chun na habairtí a chríochnú.
Bua na Cainte 4 lch. 70.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 70. Scríobhann na páistí na habairtí: ‘Tá ___ (úll, oráiste,
piorra, srl.) ___.’ (uaim, uait, srl.) ‘Tá ___ uathu.’ (fíonchaora, sú talún, srl.)

Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc. Bua na Cainte 4 lch. 70. Scríobhann na páistí
faoin mbabhla torthaí: ‘Tá ___ sa bhabhla torthaí.’ (úll, oráiste, piorra, srl.)

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad atá uait?’
‘Cad atá uaidh?’ ‘Cad atá uaithi?’ ‘Cad atá uainn?’ ‘Cad atá uaibh?’ ‘Cad atá uathu?’
‘An bhfuil ___ (leabhar, peann, rialóir, srl.) ___?’ (uait, uaidh, uaithi, uaibh, uathu)

úll oráiste fíonchaora banana

Comhábhair

2 Gearr an t-úll i
gceithre chuid.

6 Gearr an t-oráiste
i bpíosaí.

10 Gearr an banana
i bpíosaí.

12 Cuir braon sú oráiste
isteach sa bhabhla freisin.

11 Cuir na torthaí go léir
isteach sa bhabhla.

14 Cuir iógart ar an
sailéad torthaí úra.

13 Measc le chéile iad le
spúnóg mhór.

8 Gearr na fíonchaora
in dhá leath.

9 Bain an craiceann
den bhanana.

7 Nigh na
fíonchaora.

5 Bain an craiceann
den oráiste.

3 Bain an croí as an
úll.

1 Nigh an t-úll.

4 Gearr an t-úll
i bpíosaí.

71

Bia – Aonad 2 Ceacht 3Oideas do Shailéad Torthaí Úra

Scríobh oideas do shailéad torthaí úra.Roghnaigh do thorthaí féin.
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Bia

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann gá a léiriú? ‘An bhfuil ___ uait?’ srl.
An bhfuil an páiste in ann an forainm réamhfhoclach ‘ó’ a úsáid go cruinn? ‘An bhfuil ___ (leabhar,
peann, srl.) ag teastáil ___?’ (uaidh, uaithi, uaibh, uatha)
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid?’ (sú talún, sú craobh, fíonchaora, piorraí, sméara gorma,
úlla)
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Bia
Aonad 2 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Mian a léiriú
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Duine a mholadh
● Iarraidh ar dhuine rud éigin a

dhéanamh
● Treoracha a thabhairt
● Stór focal a úsáid

Ba mhaith liom sailéad torthaí úra a
dhéanamh.
An gcabhróidh tú liom?
Cabhróidh mé leat.
Go hiontach.
Is breá liom bheith ag cócaireacht.
Ar dtús, faigh úll, oráiste, fíonchaora
agus banana.
Ceart go leor.
Faigh sú oráiste agus iógart freisin.
Ceart go leor.
Faigh babhla, scian agus spúnóg mhór
freisin.
Ceart go leor.
Nigh an t-úll. Gearr an t-úll i gceithre
chuid.
Bain an croí as an úll.
Gearr an t-úll i bpíosaí.
Bain an craiceann den oráiste.
Gearr an t-oráiste i bpíosaí.

Nigh na fíonchaora.
Gearr na fíonchaora in dhá leath.
Bain an craiceann den bhanana.
Gearr an banana i bpíosaí.
Cuir na torthaí go léir isteach sa
bhabhla.
Cuir braon sú oráiste isteach sa
bhabhla freisin.
Measc le chéile iad le spúnóg mhór.
Cuir an sailéad torthaí úra isteach i
mbabhlaí beaga.
Cuir iógart ar an sailéad torthaí.
Tá mé stiúgtha leis an ocras.
Go raibh maith agat.
Tá an sailéad torthaí úra an-bhlasta.
Tá mé stiúgtha leis an ocras freisin.
Thaitin an sailéad torthaí go mór
liom.
Tá mé lán go béal.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a rinne Niamh?’ ‘An maith le Niamh cócaireacht?’ ‘Cad iad na
hábair a d’úsáid sí?’ ‘Cad a ghearr Niamh?’ ‘Cad a nigh Niamh?’ ‘Cé a mheasc na hábhair?’ ‘Cad a bhain Niamh den bhanana?’
‘Cár chuir Niamh na hábhair?’ ‘Cad a rinne Niamh leis an sú oráiste?’ ‘Cár chuir Niamh an bruscar?’ ‘An raibh Daidí stiúgtha
leis an ocras?’ ‘An raibh Niamh stiúgtha leis an ocras?’ ‘Ar thaitin an sailéad torthaí le Niamh?’ Freagraíonn na páistí na
ceisteanna.

Cluiche Kim: úll, oráiste, banana, piorra, sú talún, fíonchaora, sméara dubha, sméara gorma, sú craobh.

Scríobh an Scéal: Oideas do Shailéad Torthaí Úra. Nigh an t-úll. Gearr an t-úll i gceithre chuid. Bain an croí as an úll. Gearr
an t-úll i bpíosaí. Bain an craiceann den oráiste. Gearr an t-oráiste i bpíosaí. Nigh na fíonchaora. Gearr na fíonchaora in dhá
leath. Cuir na torthaí go léir isteach sa bhabhla. Cuir braon sú oráiste isteach sa bhabhla freisin. Measc le chéile iad le spúnóg
mhór. Cuir iógart ar an sailéad torthaí úra.

Litriú: torthaí, úll, oráiste, piorra, sú talún, fíonchaora.

Tréimhse Chumarsáide
Déanann an múinteoir agus na páistí sailéad torthaí úra le chéile.
Tugann an múinteoir treoracha do pháistí éagsúla: ‘Faigh na comhábhair.’ ‘Faigh úll, oráiste, fíonchaora agus banana.’ ‘Faigh sú
oráiste agus iógart freisin.’ ‘Faigh babhla, scian agus spúnóg mhór freisin.’ ‘Nigh an t-úll.’ ‘Gearr an t-úll i gceithre chuid.’ ‘Bain
an croí as an úll.’ ‘Gearr an t-úll i bpíosaí.’ ‘Bain an craiceann den oráiste.’ ‘Gearr an t-oráiste i bpíosaí.’ ‘Nigh na fíonchaora.’
‘Gearr na fíonchaora in dhá leath.’ ‘Bain an craiceann den bhanana.’ ‘Gearr an banana i bpíosaí.’ ‘Cuir na torthaí go léir isteach
sa bhabhla.’ ‘Cuir braon sú oráiste isteach sa bhabhla freisin.’ ‘Measc le chéile iad le spúnóg mhór.’
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Bia
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 71. Scríobhann na páistí an t-oideas chun sailéad torthaí a
dhéanamh.

Seánra Scríbhneoireachta – Scríbhneoireacht Ghnásúil. Scríobhann gach páiste
a (h)oideas féin do shailéad torthaí a dhéanamh.Tig leo an foclóir ar lch. 71 a úsáid mar
chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht.
Déanann siad eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear
an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An gcabhróidh
tú liom?’ ‘An maith leat bheith ag cócaireacht?’ ‘An bhfuil tú stiúgtha leis an ocras?’
‘An bhfuil tú lán go béal?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte. Úsáidtear an foclóir seo nuair a bhíonn bia á
phlé san ábhar seo.

úll oráiste fíonchaora banana

Comhábhair

2 Gearr an t-úll i
gceithre chuid.

6 Gearr an t-oráiste
i bpíosaí.

10 Gearr an banana
i bpíosaí.

12 Cuir braon sú oráiste
isteach sa bhabhla freisin.

11 Cuir na torthaí go léir
isteach sa bhabhla.

14 Cuir iógart ar an
sailéad torthaí úra.

13 Measc le chéile iad le
spúnóg mhór.

8 Gearr na fíonchaora
in dhá leath.

9 Bain an craiceann
den bhanana.

7 Nigh na
fíonchaora.

5 Bain an craiceann
den oráiste.

3 Bain an croí as an
úll.

1 Nigh an t-úll.

4 Gearr an t-úll
i bpíosaí.

71

Bia – Aonad 2 Ceacht 3Oideas do Shailéad Torthaí Úra

Scríobh oideas do shailéad torthaí úra.Roghnaigh do thorthaí féin.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann mian a léiriú? ‘Ba mhaith liom sailéad torthaí úra.’
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘An gcabhróidh tú liom?’ ‘Cabhróidh mé leat?’
An bhfuil an páiste in ann duine a mholadh? ‘Go hiontach.’ ‘Is breá liom bheith ag cócaireacht.’
An bhfuil an páiste in ann iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh? ‘Bain an craiceann den oráiste.’
An bhfuil an páiste in ann treoracha a thabhairt? ‘Bain an croí as an úll.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (sailéad torthaí úra, ag cócaireacht, comhábhair, úll,
oráiste, fíonchaora, banana, sú oráiste, babhla, scian, spúnóg, an croí, an craiceann, an bruscar, bosca
bruscair, iógart, stiúgtha leis an ocras, lán go béal)
An bhfuil an páiste in ann buíochas a léiriú? ‘Go raibh maith agat.’
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Bia
Aonad 2 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Comparáid a dhéanamh
● Stór focal a úsáid

Tá an t-úll dearg mór.
Tá an t-úll glas níos mó ná an t-úll dearg.
Tá an t-úll buí mór.
Tá an t-úll dearg níos mó ná an t-úll buí.
Tá an banana buí mór.
Tá an banana glas níos mó ná an banana buí.
Tá an t-úll mór.
Tá an piorra níos mó ná an t-úll.
Tá sú talún beag.
Tá an fhíonchaor níos lú ná an sú talún.
Tá an sú talún beag.
Tá an sméar dubh níos lú ná an sú talún.
Tá an t-oráiste beag.
Tá an sú talún níos lú ná an t-oráiste.
Tá an t-úll beag.
Tá an piorra níos lú ná an t-úll.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil an t-úll glas níos mó ná an t-úll dearg?’ ‘An bhfuil an t-úll
dearg níos mó ná an t-úll buí?’ ‘An bhfuil an banana glas níos mó ná an banana buí?’ ‘An bhfuil an piorra níos mó ná an t-úll?’
‘An bhfuil an fhíonchaor níos lú ná an sú talún?’ ‘An bhfuil an sméar dubh níos lú ná an sú talún?’ ‘An bhfuil an sú talún níos lú
ná an t-oráiste?’ ‘An bhfuil an piorra níos lú ná an t-úll?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

TascTuisceana: Fíor nó Bréagach.Tá an t-úll dearg mór.Tá an t-úll glas níos mó ná an t-úll dearg.Tá an t-úll buí mór.Tá an
t-úll dearg níos mó ná an t-úll buí.Tá an banana buí mór.Tá an banana glas níos mó ná an banana buí.Tá an t-úll mór.Tá an
piorra níos mó ná an t-úll.Tá sú talún beag.Tá an fhíonchaor níos lú ná an sú talún.Tá an sú talún beag.Tá an sméar dubh níos
lú ná an sú talún.Tá an t-oráiste beag.Tá an sú talún níos lú ná an t-oráiste.Tá an t-úll beag.Tá an piorra níos lú ná an t-úll.Tá
an banana beag.Tá an fhíonchaor níos lú ná an banana.

Scríobh na hAbairtí: Tá an t-úll dearg mór.Tá an t-úll glas níos mó ná an t-úll dearg.Tá an t-úll buí mór.Tá an t-úll dearg
níos mó ná an t-úll buí.Tá an banana buí mór.Tá an banana glas níos mó ná an banana buí.Tá an t-úll mór.Tá an piorra níos
mó ná an t-úll.Tá sú talún beag.Tá an fhíonchaor níos lú ná an sú talún.Tá an sú talún beag.Tá an sméar dubh níos lú ná an sú
talún.Tá an t-oráiste beag.Tá an sú talún níos lú ná an t-oráiste.Tá an t-úll beag.Tá an piorra níos lú ná an t-úll.

Foclóir: úll, oráiste, banana, piorra, sú talún, fíonchaora, sméara dubha, sméara gorma, sú craobh.

Litriú: mór, níos mó, beag, níos lú.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 72.Tagann páiste amach os comhair an ranga. Cuirtear úll dearg agus
úll glas ar an mbord. Spreagtar an páiste tuairisciú: ‘Tá an t-úll dearg mór.’ ‘Tá an t-úll glas
níos mó.’

Tugtar pictiúir de na torthaí éagsúla do na páistí. Spreagtar na páistí tuairisciú: ‘Tá an t-úll
dearg mór.’ ‘Tá an piorra glas níos mó ná an t-úll.’ ‘Tá an t-oráiste beag.’ ‘Tá an piorra níos
lú ná an t-oráiste.’

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 72. Spreagtar na páistí tuairisciú: ‘Tá an piorra mór.’
‘Tá an t-oráiste níos mó ná an piorra.’ ‘Tá an t-oráiste beag.’ ‘Tá an sú talún níos lú ná an
t-oráiste.’

72

Aonad 2 Ceacht 4

Tá an t-úll dearg mór.
Tá an piorra buí níos mó ná an t-úll.

1 Tá an t-úll dearg mór.
Tá an t-úll glas ____ ____ ná an t-úlldearg.

3 Tá an t-úll glas mór.
Tá an t-úll dearg ____ ____ ná an t-úllglas.

5 Tá an piorra mór.
Tá an t-oráiste ____ ____ ná an piorra.

2 Tá an t-úll buí mór.
Tá an t-úll glas ____ ____ ná an t-úllbuí.

4 Tá an t-úll mór.
Tá an t-oráiste ____ ____ ná an t-úll.

6 Tá an sú talún mór.
Tá an t-úll ____ ____ ná an sú talún.

Tá an t-oráiste beag.
Tá an piorra níos lú ná an t-oráiste.

1 Tá an t-oráiste beag.
Tá an t-úll ____ ____ ná an t-oráiste.

3 Tá an t-oráiste beag.
Tá an sú talún ____ ____ ná ant-oráiste.

2 Tá an sú talún beag.
Tá an fhíonchaor ____ ____ ná an sútalún.

4 Tá an sú talún beag.
Tá an sú craobh ____ ____ ná an sútalún.

Bí ag Léamh

Bí ag Léamh

Bí ag Scríobh

Bí ag Scríobh
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Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 72. Scríobhann na páistí na habairtí. ‘Tá an piorra mór.’ ‘Tá an t-oráiste níos mó ná an piorra.’
‘Tá an t-oráiste beag.’ ‘Tá an sú talún níos lú ná an t-oráiste.’

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil an liathróid níos mó ná an sliotar?’
‘An bhfuil an cás peann luaidhe níos lú ná an mála scoile?’ Ag am lóin/sosa ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil an
fhíonchaor níos lú ná an t-oráiste?’ ‘An bhfuil an t-úll níos mó ná an sú craobh?’

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann comparáid a dhéanamh? ‘Tá an t-úll glas níos mó ná an t-úll dearg.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (an t-úll, an banana, an piorra, an t-oráiste, sú talún,
an fhíonchaor, an sméar dubh)
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Bia – AonadTeagaisc agus Foghlama 3

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 73–80)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 21–22)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Cad é?
Is ___ é?
(tornapa, cairéad, cabáiste, leitís, meacan bán, tráta, oinniún,
piobar buí, piobar glas, piobar dearg)
Is glasra é.
Cabhraigh liom na torthaí a chur i mbosca amháin agus na
glasraí a chur i mbosca eile.
An glasra é ___? (an cairéad, an tornapa, an cabáiste, an leitís,
an piorra, an t-oinniún, an sú talún, an sú craobh)
Is ea. Is glasra é.
Ní hea. Ní glasra é. Is toradh é.
Cuirfidh mé é ___. (sa bhosca glasraí, sa bhosca torthaí)
Cuirfidh mé na boscaí isteach sa chófra.
Maith sibh.
Tá an chistin go deas glan.
Tá sibh ar fheabhas ar fad.
Ar mhaith libh sútha craobh? Ba bhreá linn.
Suígí síos ag an mbord. Ligigí bhur scíth. Bígí ag ithe.
Go raibh míle maith agat.Tá siad an-bhlasta. 3

Litriú: glasraí, tornapa, cairéad, cabáiste, leitís, oinniún,
piobar. 3

Breithlá Liam a bhí ann.
Bhí sé deich mbliana d’aois.
Tháinig a chairde go dtí a theach.
Thug siad bronntanais dó.
Bhí sé an-sásta.
Thosaigh siad ag ithe agus ag ól.
D’ith siad píotsa agus sceallóga prátaí.
D’ól siad sú oráiste agus uisce.
D’imir siad cluichí.
Thaitin an chóisir go mór leo.
Dhúisigh Liam go luath ar maidin inné.
Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá.
Dúiseoidh sé go luath ar maidin amárach.
Thosaigh sé ag ithe inné.
Tosaíonn sé ag ithe gach lá.
Tosóidh sé ag ithe amárach.

Chabhraigh sé le Mamaí inné.
Cabhraíonn sé le Mamaí gach lá.
Cabhróidh sé le Mamaí amárach.

Bhailigh sé na héadaí inné.
Bailíonn sé na héadaí gach lá.
Baileoidh sé na héadaí amárach. 3
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Litriú: Thosaigh sé.Tosaíonn sé.Tosóidh sé. Chabhraigh
sé. Cabhraíonn sé. Cabhróidh sé. Dhúisigh sé. Dúisíonn sé.
Dúiseoidh sé. Bhailigh sé. Bailíonn sé. Baileoidh sé. 3

Bhí na páistí ag an gcóisir.
Bhí siad ina seasamh i gciorcal.
Chuir Mamaí púicín ar Liam.
Chuir Mamaí an ceol ar siúl.
Chuaigh na páistí timpeall i gciorcal.
Stop an ceol.
Thóg páiste amháin briosca as bosca na mbrioscaí.
Chuir Mamaí an ceol ar siúl.
Chuaigh na páistí timpeall i gciorcal.
Stop an ceol.
Stop na páistí.
Bhain Mamaí an puicín de Liam.
Cé a thóg an briosca as bosca na mbrioscaí?
Ar thóg tú? Níor thóg mé.Thóg mé.
Thug na páistí bualadh bos.
Chuaigh Samar go lár an chiorcail.
Lean na páistí ar aghaidh ag imirt an chluiche.
Aon cheathrú den phíotsa.
Dhá cheathrú nó leath den phíotsa.
Trí cheathrú den phíotsa.
Ceithre cheathrú.
An píotsa go léir. 3

Litriú: aon cheathrú, dhá cheathrú, leath, trí cheathrú,
ceithre cheathrú. 3

An Nuacht
An nuacht á léamh ag Niamh.
Dia daoibh a chairde agus fáilte romhaibh.
Breithlá Liam a bhí ann.
Chuaigh mé féin agus mo chairde go dtí an chóisir.
Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam.
Bhí mé ar bís.
Thug mé bronntanas dó.
Bhí sé an-sásta.
D’ith mé píotsa agus sceallóga prátaí.
D’ól mé sú oráiste.
D’imir mé cluichí le mo chairde.
Bhí spórt agus scléip agam.
Thaitin an chóisir go mór liom.
An ndeachaigh tú go cóisir?

Ceisteanna
Cá raibh an chóisir ar siúl?
Ar thug tú bronntanas dó?
Cad a thug tú dó?
Cad a d’ith tú ag an gcóisir?
Cad a d’ól tú?
Ar imir tú cluichí?
Ar thaitin an chóisir leat?

An Aimsir
Anois, beidh tuar na haimsire againn á léamh ag Oisín.
Dia daoibh agus fáilte romhaibh.
Beidh an lá fliuch amárach.
Beidh sé ag cur báistí.
Leathfaidh báisteach trasna na tíre.
Beidh sé ag cur fearthainne.
Beidh sé ag stealladh báistí.
Beidh na páistí fliuch báite. 3

Litriú: báisteach, ag cur báistí, ag stealladh báistí,
ag cur fearthainne. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta
Amhrán – Ailiú Éanaí
Amhrán – Cé a thóg an Briosca as
Bosca na mBrioscaí?

Fionn agus a Mhac Oisín

Drámaíocht Cluichí
Dráma bunaithe ar: Breithlá Liam
Dráma bunaithe ar: Fionn agus a Mhac
Oisín

Tasc Tuisceana
Cluiche Kim
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Scríobh an Scéal
Scríobh na hAbairtí

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.
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Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte
Alanna

Drámaíocht
Breithlá Liam

Matamaitic
Aon cheathrú, dhá cheathrú, leath, trí cheathrú, ceithre cheathrú.

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Aonad 3 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Glasraí éagsúla a ainmniú
● Torthaí éagsúla a ainmniú
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Iarraidh ar dhuine rud éigin a

dhéanamh
● Cur síos a dhéanamh
● Daoine a mholadh
● Buíochas a léiriú

Comhrá 1.1
Cad é?
Is ___ é?
(tornapa, cairéad, cabáiste, leitís, meacan bán, oinniún, piobar buí, piobar glas,
piobar dearg)
Is glasra é.

Comhrá 1.2
Cabhraigh liom na torthaí a chur i mbosca amháin agus na glasraí a chur i
mbosca eile.
An glasra é ___? (an cairéad, an tornapa, an cabáiste, an leitís, an piorra, an
t-oinniún, an sú talún, an sú craobh)
Is ea. Is glasra é.
Ní hea. Ní glasra é. Is toradh é.
Cuirfidh mé é ___. (sa bhosca glasraí, sa bhosca torthaí)
Cuirfidh mé na boscaí isteach sa chófra.
Maith sibh.
Tá an chistin go deas glan.
Tá sibh ar fheabhas ar fad.
Ar mhaith libh sútha craobh? Ba bhreá linn.
Suígí síos ag an mbord.
Ligigí bhur scíth.
Bígí ag ithe.
Go raibh míle maith agat.
Tá siad an-bhlasta.

Amhrán – Ailiú Éanaí

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Shiúil mé an drúcht is an ghrian ag éirí.
Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Sheol mé mo bhó sa ghleanntán sléibhe.
Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Fuair mé romham mo tháilliúir aerach.
Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Ag fuáil cóta mór den bhréidín.
Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Nach álainn é mo tháilliúir aerach.
Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Ailiú Éanaí. Canann an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair an t-amhrán.
Múintear comhrá 1.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad é?’ Freagraíonn na páistí: ‘Is ___ é.’ (tornapa, cairéad, cabáiste,
leitís, meacan bán, oinniún, piobar buí, piobar glas, piobar dearg) ‘Is glasra é.’

Múintear comhrá 1.2. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An glasra é ___?’ (an cairéad, an tornapa, an cabáiste, an leitís, an
piorra, an t-oinniún, an sú talún, an sú craobh) Freagraíonn na páistí: ‘Is ea.’ ‘Is glasra é.’ ‘Ní hea.’ ‘Ní glasra é.’ ‘Is toradh é.’
‘Cá gcuirfidh tú é?’ ‘Cuirfidh mé é ___.’ (sa bhosca glasraí, sa bhosca torthaí) ‘An gcuirfidh tú na boscaí isteach sa chófra?’
‘An bhfuil an chistin go deas glan?’ ‘Ar mhaith libh sútha craobh?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

TascTuisceana: An ___ é? (glasra, toradh) Is ea. Is ___ é. Ní hea. Ní ___ é. (cairéad, tornapa, sú talún, sú craobh, piobar dearg,
oinniún)

Cluiche Kim: tornapa, cairéad, cabáiste, leitís, meacan bán, tráta, oinniún, piobar dearg, piobar buí, piobar glas.

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp079-156).indd 116 26/08/2019 14:34



117

Bia
Freagair na Ceisteanna: An toradh é? Is ea. Is toradh é. Ní hea. Ní toradh é.An glasra é? Is ea. Is glasra é. Ní hea. Ní glasra é.
(oinniún, piobar, sú talún, sú craobh, fíonchaor, piobar dearg, piorra)

Bí ag Caint: An toradh é? Is ea. Is toradh é. Ní hea. Ní toradh é.An glasra é? Is ea. Is glasra é. Ní hea. Ní glasra é.
(oinniún, piobar, sú talún, sú craobh, fíonchaor, piobar dearg, piorra)

Litriú: glasraí, tornapa, cairéad, cabáiste, leitís, oinniún, piobar.

Tréimhse Chumarsáide
Cluiche:Taispeántar pictiúr do na páistí.Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad é?’ Freagraíonn
na páistí: ‘Is ___ é.’ (tornapa, cairéad, cabáiste, leitís, meacan bán, tráta, oinniún, piobar buí,
piobar glas, piobar dearg)

Tagann páiste amach os comhair an ranga. Taispeánann an páiste pictiúr do pháiste eile.
Ceistíonn an páiste páiste eile: ‘Cad é?’ Freagraíonn an páiste:‘Is ___ é.’ (tornapa, srl.)

Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga.Taispeánann páiste A pictiúr do pháiste B.
Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad é?’ Freagraíonn an páiste:‘Is ___ é.’ (tráta, srl.)

Obair Bheirte: Tugtar pictiúir bheaga do gach beirt pháistí. Ceistíonn páiste A páiste B.
Freagraíonn páiste B. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 73. Iarrann an múinteoir ar na páistí na focail a chur
sna boscaí cuí. (Glasraí agus Torthaí) Freagraíonn na páistí na ceisteanna: ‘An ___ é?’
‘Is/Ní ___ é.’

Bua na Cainte 4 lch. 74. Scríobhann na páistí an t-amhrán ina gcóipleabhair.Tarraingíonn
siad pictiúr chun an t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad é?’
‘An ___ é?’ (leabhar, peann luaidhe, srl.) Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta Pearsanta agus Sláinte. Úsáidtear an foclóir seo nuair a bhíonn bia á
phlé san ábhar seo.

73

Bia – Aonad 3 Ceacht 1

Scríobh 5 ghlasra sa bhosca. Scríobh 5 thoradh sa bhosca.

An glasra é?
An glasra é?Is ea. Is glasra é.
Ní hea. Ní glasra é.

tornapa

tráta

cairéad

oinniún

cabáiste

piobar dearg

leitís

piobar buí

meacan bán

piobar glas

1 An glasra é?
__________________

2 An glasra é?
_____________

3 An glasra é?
_____________

4 An glasra é?
_____________

5 An glasra é?
_____________

6 An glasra é?
_____________7 An glasra é?

_____________
8 An glasra é?
_____________

9 An glasra é?
_____________

Bí ag Scríobh

Bí ag Scríobh

Bí ag Léamh Glasraí

Glasraí
Torthaí

1 ____

2 ____

3 ____

4 ____

5 ____

1 ____

2 ____

3 ____

4 ____

5 ____

Is ea . Is g lasra é .

74

Aonad 3 Ceacht 1

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Shiúil mé an drúcht is an ghrian ag éirí.Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Sheol mé mo bhó sa ghleanntán sléibhe.Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Fuair mé romham mo tháilliúir aerach.Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Ag fuáil cóta mór den bhréidín.Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.
Nach álainn é mo tháilliúir aerach.Ailiú Éanaí, Ailiú Éaraí.

Ailiú Éanaí

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann torthaí agus glasraí a ainmniú? (cairéad, cabáiste, piorra, sú talún, srl.)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad é?’ ‘Is ___ é.’ (tornapa, srl.)
An bhfuil an páiste in ann iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh? ‘Suigí síos ag an mbord.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Tá an chistin go deas glan.’
An bhfuil an páiste in ann daoine a mholadh? ‘Maith sibh.’
An bhfuil an páiste in ann buíochas a léiriú? ‘Go raibh míle maith agat.’
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Aonad 3 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Tuairisciú
● Bianna éagsúla a ainmniú
● Briathra sa dara réimniú a athrú ó

aimsir amháin go haimsir eile

Comhrá 2.1
Breithlá Liam a bhí ann.
Bhí sé deich mbliana d’aois.
Tháinig a chairde go dtí a theach.
Thug siad bronntanais dó.
Bhí sé an-sásta.
Thosaigh siad ag ithe agus ag ól.
D’ith siad píotsa agus sceallóga prátaí.
D’ól siad sú oráiste agus uisce.
D’imir siad cluichí.
Thaitin an chóisir go mór leo.

Comhrá 2.2
Dhúisigh Liam go luath ar maidin inné.
Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá.
Dúiseoidh sé go luath ar maidin
amárach.

Thosaigh sé ag ithe inné.
Tosaíonn sé ag ithe gach lá.
Tosóidh sé ag ithe amárach.

Chabhraigh sé le Mamaí inné.
Cabhraíonn sé le Mamaí gach lá.
Cabhróidh sé le Mamaí amárach.

Bhailigh sé na héadaí inné.
Bailíonn sé na héadaí gach lá.
Baileoidh sé na héadaí amárach.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 2.1. Ceistítear na páistí: ‘An raibh breithlá Liam ann?’ ‘Cén aois a bhí ag Liam?’ ‘Cé a tháinig go dtí a theach?’
‘Cad a thug siad dó?’ ‘An raibh Liam sásta?’ ‘Ar thosaigh siad ag ithe agus ag ól?’ ‘Cad a d’ith siad?’ ‘Cad a d’ól siad?’ ‘Cad a
d’imir na páistí?’ ‘Ar thaitin an chóisir leo?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 2.2. Deir an múinteoir an abairt leis an mbriathar san aimsir chaite ar dtús, ansin san aimsir láithreach agus
ansin san aimsir fháistineach.

Scríobh an Scéal: Breithlá Liam a bhí ann. Bhí sé deich mbliana d’aois.Tháinig a chairde go dtí a theach.Thug siad
bronntanais dó. Bhí sé an-sásta.Thosaigh siad ag ithe agus ag ól. D’ith siad píotsa agus sceallóga prátaí. D’ól siad sú oráiste
agus uisce. D’imir siad cluichí.Thaitin an chóisir go mór leo.

Freagair na Ceisteanna: Cén aois Liam? Bhí Liam deich mbliana d’aois. Cé a tháinig go dtí a theach? Tháinig a chairde go
dtí a theach. Céard a thug siad dó? Thug siad bronntanas dó. Céard a d’ith siad? D’ith siad píotsa agus sceallóga prátaí. Céard a
d’ól siad? D’ól siad sú oráiste agus uisce.Ar imir siad cluichí? D’imir siad cluichí.

Scríobh na hAbairtí: Dhúisigh Liam go luath ar maidin inné. Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá. Dúiseoidh sé go luath
ar maidin amárach.Thosaigh sé ag ithe inné.Tosaíonn sé ag ithe gach lá.Tosóidh sé ag ithe amárach. Chabhraigh sé le Mamaí
inné. Cabhraíonn sé le Mamaí gach lá. Cabhróidh sé le Mamaí amárach. Bhailigh sé na héadaí inné. Bailíonn sé na héadaí gach
lá. Baileoidh sé na héadaí amárach.

Litriú: Thosaigh sé.Tosaíonn sé.Tosóidh sé. Chabhraigh sé. Cabhraíonn sé. Cabhróidh sé. Dhúisigh sé. Dúisíonn sé. Dúiseoidh
sé. Bhailigh sé. Bailíonn sé. Baileoidh sé.
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Bia
Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Tagann na páistí amach os comhair an ranga agus déanann siad dráma
bunaithe ar an scéal.

Bua na Cainte 4 lch. 75. Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘An raibh breithlá Liam ann?’
‘Cén aois a bhí ag Liam?’ ‘Cé a tháinig go dtí a theach?’ ‘Cad a thug siad dó?’ ‘An raibh
Liam sásta?’ ‘Ar thosaigh siad ag ithe agus ag ól?’ ‘Cad a d’ith siad?’ ‘Cad a d’ól siad?’ ‘Cad a
d’imir na páistí?’ ‘Ar thaitin an chóisir leo?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Tagann páiste amach os comhair an ranga. Ceistíonn an páiste páistí eile: ‘An raibh
breithlá Liam ann?’ srl.

Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn
páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B. Malartaíonn na páistí
róil.

Deir an múinteoir an abairt san aimsir chaite. Dhúisigh Liam go luath maidin inné.Thosaigh sé ag ithe inné. Chabhraigh sé le
Mamaí inné. Bhailigh sé na héadaí inné.Ansin spreagann an múinteoir páiste an abairt a rá san aimsir láithreach agus san aimsir
fháistineach.

Obair Bheirte: Deir páiste A na habairtí san aimsir chaite. Deir páiste B na habairtí san aimsir láithreach agus san aimsir
fháistineach.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 75. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna. Scríobhann siad na habairtí san aimsir láithreach
agus san aimsir fháistineach.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An raibh breithlá agat inné?’ ‘Cén aois thú?’ ‘An
raibh cóisir agat?’ ‘Ar tháinig do chairde go dtí an chóisir?’ ‘Cad a thug siad duit?’ ‘An raibh tú sásta?’ ‘Ar thosaigh siad ag ithe
agus ag ól?’ ‘Cad a d’ith siad?’ ‘Cad a d’ól siad?’ ‘Ar thaitin an chóisir leat?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Drámaíocht. Is féidir ceacht drámaíochta a
bhunú ar bhreithlá Liam.

75

Bia – Aonad 3 Ceacht 2

1 Cén aois é Liam?
2 Cé a tháinig go dtí a theach?3 Cad a thug siad dó? 4 An raibh Liam sásta?5 Cad a d’ith na páistí? 6 Ar imir siad cluichí?7 Ar thaitin an chóisir leis na páistí?

1 Dhúisigh Liam go luath inné.
____ Liam go luath gach lá.
____ Liam go luath amárach.

2 Chabhraigh Liam le Mamaí inné.
____ Liam le Mamaí gach lá.
____ Liam le Mamaí amárach.

Bí ag Léamh Breithlá Liam

Freagair na Ceisteanna

Scríobh na hAbairtí Spraoi le Briathra

Breithlá Liam a bhí ann.Bhí sé deich mbliana d’aois.

Tháinig a chairde go dtí a theach.Thug siad bronntanais dó.Bhí Liam an-sásta.

Thosaigh siad ag ithe agus ag ól.D’ith siad píotsa agus sceallóga prátaí.
D’imir siad cluichí.
Thaitin an chóisir go mór leo.

Grúpa a Dó
Inné
h

Gach Lá
aíonn
íonn

Amárach
óidh
eoidh

Thosaigh sé ____ sé ____ sé
Chabhraigh sé ____ sé ____ sé
Dhúisigh sé ____ sé ____ sé

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Breithlá Liam a bhí ann.’ ‘Bhí sé deich mbliana d’aois.’ ‘Tháinig a
chairde go dtí a theach.’ ‘Thug siad bronntanais dó.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann bianna éagsúla a ainmniú? (píotsa, sceallóga prátaí).
An bhfuil an páiste in ann briathra a athrú ó aimsir amháin go haimsir eile? ‘Dhúisigh Liam go luath
ar maidin inné.’ ‘Dúisíonn sé go luath ar maidin gach lá.’ ‘Dúiseoidh sé go luath ar maidin amárach.’
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Bia
Aonad 3 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Cur síos a dhéanamh
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Stór focal a úsáid
● Codáin a ainmniú

Comhrá 3.1
Bhí na páistí ag an gcóisir.
Bhí siad ina seasamh i gciorcal.
Chuir Mamaí púicín ar Liam.
Chuir Mamaí an ceol ar siúl.
Chuaigh na páistí timpeall i gciorcal.
Stop an ceol.
Thóg páiste amháin briosca as bosca
na mbrioscaí.
Chuir Mamaí an ceol ar siúl.
Chuaigh na páistí timpeall i gciorcal.
Stop an ceol.
Stop na páistí.

Bhain Mamaí an puicín de Liam.
Cé a thóg an briosca as bosca na
mbrioscaí?
Ar thóg tú? Níor thóg mé.Thóg mé.
Thug na páistí bualadh bos.
Chuaigh Samar go lár an chiorcail.
Lean na páistí ar aghaidh ag imirt an
chluiche.

Comhrá 3.2
Aon cheathrú den phíotsa.
Dhá cheathrú nó leath den phíotsa.
Trí cheathrú den phíotsa.
Ceithre cheathrú.
An píotsa go léir.

Amhrán – Cé a thóg an Briosca as Bosca na mBrioscaí?

Cé a thóg an briosca as bosca na mbrioscaí?
Cé a thóg an briosca as bosca na mbrioscaí?
Ar thóg tú? Níor thóg mé.
Ar thóg tú? Níor thóg mé.
Ar thóg tú? Thóg mé.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Cé a thóg an Briosca as Bosca na mBrioscaí?
Múintear comhrá 3.1. Ceistítear na páistí: ‘Cá raibh na páistí?’ ‘Cá raibh siad ina seasamh?’ ‘Cad a chuir Mamaí ar Liam?’ ‘Cad
a chuir Mamaí ar siúl?’ ‘Cé a chuaigh timpeall i gciorcal?’ ‘Ar stop an ceol?’ ‘Cad a thóg páiste amháin as bosca na mbrioscaí?’
‘Cad a bhain Mamaí de Liam?’ ‘Cé a thóg an briosca as bosca na mbrioscaí?’ ‘Ar lean na páistí ar aghaidh ag imirt an chluiche?’
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 3.2. Roinneann an múinteoir leathanach i ceithre cheathrú. Gearrann sé/sí amach ceathrú amháin, dhá
cheathrú (leath), trí cheathrú agus ceithre cheathrú den leathanach, d’úll, srl. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén chuid den
leathanach é seo?’ Freagraíonn na páistí: ‘Ceathrú amháin, Dhá cheathrú (leath),Trí cheathrú, Ceithre cheathrú.’

TascTuisceana: Cé mhéad den phíotsa a d’ith Oisín? D’ith Oisín aon cheathrú den phíotsa. D’ith Oisín dhá cheathrú den
phíotsa. D’ith Oisín trí cheathrú den phíotsa. D’ith Oisín ceithre cheathrú den phíotsa. D’ith Oisín an píotsa go léir.

Freagair na Ceisteanna: Cá raibh na páistí? Cad a chuir Mamaí ar Liam? Cé a chuir an ceol ar siúl? Cé a bhain an púicín
de Liam? Ar thóg Niamh an briosca as bosca na mbrioscaí? Ar thóg Oisín an briosca as bosca na mbrioscaí? Ar thóg Ruairí
an briosca as bosca na mbrioscaí? Ar thóg Róisín an briosca as bosca na mbrioscaí? Ar thóg Liam an briosca as bosca na
mbrioscaí? Ar thóg Samar an briosca as bosca na mbrioscaí?

Bí ag Caint: Cá raibh na páistí? Cad a chuir Mamaí ar Liam? Cé a chuir an ceol ar siúl? Cé a bhain an púicín de Liam? Ar
thóg Niamh an briosca as bosca na mbrioscaí? Ar thóg Oisín an briosca as bosca na mbrioscaí? Ar thóg Ruairí an briosca as
bosca na mbrioscaí? Ar thóg Róisín an briosca as bosca na mbrioscaí? Ar thóg Liam an briosca as bosca na mbrioscaí? Ar thóg
Samar an briosca as bosca na mbrioscaí?

Litriú: aon cheathrú, dhá cheathrú, leath, trí cheathrú, ceithre cheathrú.
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Bia
Tréimhse Chumarsáide
Imríonn na páistí an cluiche: ‘Cé a thóg an briosca as bosca na mbrioscaí?’

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 76. Féachann na páistí ar an bpictiúr agus freagraíonn siad
ceisteanna bunaithe ar an bpictiúr: ‘An raibh ceol ar siúl?’ ‘An raibh cóisir ar siúl?’ ‘Cé a
bhí ag an gcóisir?’ ‘Ar thóg ___ an briosca as bosca na mbrioscaí?’ (Liam, Ruairí, srl.)
‘Cé mhéad den phíotsa a d’ith Oisín?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna: ‘D’ith sé ___
den phíotsa.’ (aon cheathrú, dhá cheathrú, trí cheathrú, ceithre cheathrú, leath)

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Ar thóg tú do
lón as do mhála?’ ‘Ar thóg tú an leabhar?’ srl. ‘An bhfuil leath den obair déanta agat?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Matamaitic. Nuair a bhíonn codáin á ndéanamh sa Mhatamaitic úsáidtear na téarmaí:
‘Ceathrú amháin, dhá cheathrú (leath), trí cheathrú, ceithre cheathrú.’ 76

Aonad 3 Ceacht 3

1 Cé mhéad den phíotsa a d’ith Oisín? 2 Cé mhéad den phíotsa a d’ith Oisín?
____________________________________ D’ith Oisín _____________________.

3 Cé mhéad den phíotsa a d’ith Oisín? 4 Cé mhéad den phíotsa a d’ith Oisín?D’ith Oisín _____________________. D’ith Oisín _____________________.

Bí ag Caint

Freagair na Ceisteanna

Obair Bheirte

1 An raibh ceol ar siúl?
2 An raibh cóisir ar siúl?
3 Cé a bhí ag an gcóisir?
4 Ar thóg Róisín an briosca as bosca na mbrioscaí?5 Ar thóg Ruairí an briosca as bosca na mbrioscaí?6 Ar thóg Oisín an briosca as bosca na mbrioscaí?7 Ar thóg Liam an briosca as bosca na mbrioscaí?8 Ar thóg Samar an briosca as bosca na mbrioscaí?

Ar
thóg?

Thóg

Níor
thóg

1/4 = ________ 2/4 = ________ ¾ = ________ 1/2 = ________ 4/4 = ________

Bí ag Léamh

aon cheathrú dhá cheathrú leath trí cheathrú ceithre cheathrú

D’ ith O is ín aon cheathrú den ph íotsa .

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Bhí na páistí ag an gcóisir.’ ‘Bhí siad ina seasamh i
gciorcal.’ ‘Chuir Mamaí púicín ar Liam.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (cóisir, píotsa, i gciorcal, ceol, púicín, briosca, aon
cheathrú, dhá cheathrú, leath, trí cheathrú, ceithre cheathrú)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Ar thóg tú?’ ‘Níor thóg mé.’ ‘Thóg mé.’ srl.
An bhfuil an páiste in codáin a ainmniú? ‘Ceathrú amháin, dhá cheathrú (leath), trí cheathrú, ceithre
cheathrú.’
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Bia
Aonad 3 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Nuacht a thabhairt
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Tuairisciú faoin aimsir

Comhrá 4.1
An Nuacht
An nuacht, á léamh ag Niamh.
Dia daoibh a chairde agus fáilte romhaibh.
Breithlá Liam a bhí ann.
Chuaigh mé féin agus mo chairde go dtí an chóisir.
Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam.
Bhí mé ar bís.
Thug mé bronntanas dó.
Bhí sé an-sásta.
D’ith mé píotsa agus sceallóga prátaí.
D’ól mé sú oráiste.
D’imir mé cluichí le mo chairde.
Bhí spórt agus scléip agam.
Thaitin an chóisir go mór liom.

An Aimsir
Anois, beidh tuar na haimsire againn á léamh ag Oisín.
Dia daoibh agus fáilte romhaibh.
Beidh an lá fliuch amárach.
Beidh sé ag cur báistí.
Leathfaidh báisteach trasna na tíre.
Beidh sé ag cur fearthainne.
Beidh sé ag stealladh báistí.
Beidh na páistí fliuch báite.

Comhrá 4.2
Ceisteanna
An ndeachaigh tú go cóisir? Chuaigh mé go cóisir.
Cá raibh an chóisir ar siúl? Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam.
Ar thug tú bronntanas dó? Thug mé bronntanas dó.
Cad a thug tú dó? Thug mé liathróid dó.
Cad a d’ith tú ag an gcóisir? D’ith mé sceallóga prátaí agus píotsa.
Cad a d’ól tú? D’ól mé sú oráiste.Ar imir tú cluichí? D’imir mé cluichí. Ar thaitin
an chóisir leat? Thaitin an chóisir go mór liom.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Éisteann na páistí leis an nuacht. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An ndeachaigh tú go cóisir?’ ‘Cé a chuaigh go dtí an chóisir
leat?’ ‘Cá raibh an chóisir ar siúl?’ ‘Cad a thug tú dó?’ ‘An raibh sé sásta?’ ‘Cad a d’ith tú ag an gcóisir?’ ‘Cad a d’ól tú?’ ‘Ar imir
tú cluichí?’ ‘An raibh spórt agus scléip agat?’ ‘Ar thaitin an chóisir leat?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.
Éisteann na páistí leis an aimsir. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén saghas lae a bheidh ann amárach?’ ‘An mbeidh an lá
fliuch amárach?’ ‘An mbeidh sé ag cur báistí amárach?’ ‘An mbeidh báisteach ag dul trasna na tíre?’ ‘An mbeidh sé ag cur
fearthainne?’ ‘An mbeidh na páistí fliuch báite?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Bí ag Caint: An ndeachaigh tú go cóisir? Chuaigh mé go cóisir. Cá raibh an chóisir ar siúl? Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam.
Ar thug tú bronntanas do do chara? Thug mé bronntanas do mo chara. Cad a thug tú do do chara? Thug mé liathróid do mo
chara. Cad a d’ith tú ag an gcóisir? D’ith mé sceallóga prátaí agus píotsa. Cad a d’ól tú? D’ól mé sú oráiste. Ar imir tú cluichí?
D’imir mé cluichí. Ar thaitin an chóisir leat? Thaitin an chóisir go mór liom.

Litriú: báisteach, ag cur báistí, ag stealladh báistí, ag cur fearthainne.
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Bia
Tréimhse Chumarsáide
Ceistítear na páistí chun iad a spreagadh chun labhairt faoi chóisir: ‘An ndeachaigh tú go dtí an chóisir?’ ‘Cé a chuaigh go dtí
an chóisir leat?’ ‘Cá raibh an chóisir ar siúl?’ ‘Cad a thug tú dó?’ ‘An raibh sé sásta?’ ‘Cad a d’ith tú ag an gcóisir?’ srl.

Tagann páiste amach os comhair an ranga agus ligeann an páiste air/uirthi go bhfuil sé/sí ar an teilifís.Tugtar micreafón don
pháiste agus insíonn an páiste an nuacht don rang.
Tugann na páistí eile bualadh bos nuair a bhíonn críochnaithe ag an bpáiste.

Spreagtar páiste tuar na haimsire a thabhairt chomh maith.

Obair Bheirte: Insíonn páiste A nuacht do pháiste B. Déanann páiste A cur síos ar an
aimsir. Insíonn páiste B nuacht do pháiste A. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 77. Léann na páistí an nuacht agus an aimsir.

Seánra Scríbhneoireachta:Athinsint. Scríobhann na páistí nuacht faoi chóisir.Tig leo
an foclóir ar lch. 77 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta.
Scríobhann an páiste dréacht. Déanann sé/sí eagarthóireacht ar an dréacht agus
athscríobhann sé/sí an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Nuair a théann páistí chuig breithlá ceistítear
iad: ‘Cé a chuaigh go dtí an chóisir leat?’ ‘Cá raibh an chóisir ar siúl?’ ‘Ar thug tú
bronntanas?’ ‘Cad a thug tú?’ ‘Cad a d’ith tú ag an gcóisir?’ ‘Cad a d’ól tú?’ ‘Ar imir tú
cluichí?’ ‘An raibh spórt agus scléip agat?’ ‘Ar thaitin an chóisir leat?’ Freagraíonn na
páistí na ceisteanna.

77

Bia – Aonad 3 Ceacht 4

1 An raibh tú ag cóisir? 2 Cá raibh an chóisir ar siúl?3 Ar thug tú bronntanas do do chara? 4 Cad a d’ith tú?5 Cad a d’ól tú?
6 Ar imir tú cluichí?

Bí ag Scríobh Mo Nuacht

An Aimsir

An Nuacht

An Nuacht
Breithlá Liam a bhí ann.
Chuaigh mé féin agus mo
chairde go dtí an chóisir.
Bhí an chóisir ar siúl i dteachLiam.
Bhí mé ar bís.
Thug mé bronntanas dó.
Bhí sé an-sásta.
D’ith mé píotsa agus
sceal lóga prátaí.

D’ól mé sú oráiste.
D’imir mé cluichí le mo chairde.Bhí spórt agus scléip agam.Thaitin an chóisir go mór liom.

An A ims irBe idh an lá f l i uch amárach .Be idh sé ag cur bá ist í .Leathfa idh bá isteach
trasna na t íre .
Be idh sé ag cur
feartha inne .
Be idh sé ag stea l l adh bá ist í .Be idh na pá ist í f l i uch bá ite .

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann an nuacht a thabhairt? ‘Breithlá Liam a bhí ann.’ ‘Chuaigh mé féin agus mo
chairde go dtí an chóisir.’ ‘Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú faoin aimsir? ‘Beidh an lá fliuch amárach.’ ‘Beidh sé ag cur báistí.’
‘Leathfaidh báisteach trasna na tíre.’
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘An ndeachaigh tú go cóisir?’ ‘Chuaigh mé go
cóisir.’ ‘Cá raibh an chóisir ar siúl?’ ‘Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam.’ srl.
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Bia
Scéal – Fionn agus a Mhac Oisín

Scéalaí: Fadó, fadó, bhuail Fionn Mac Cumhail le spéirbhean álainn.
Sadhbh ab ainm di.
Thit Fionn i ngrá léi.
Thit Sadhbh i ngrá leis.

Fionn: Is mise Fionn Mac Cumhail, taoiseach na bhFiann.
An bpósfaidh tú mé?

Sadhbh: Pósfaidh mé, cinnte.

Scéalaí: Phós Fionn Sadhbh agus mhair siad le chéile go sona sásta.
Lá amháin, chuaigh Fionn amach ag fiach sa choill.
Bhí Sadhbh sa dún.
Bhí sí ag súil le páiste.
Tar éis tamaill, chuaigh Sadhbh amach ag siúl.
Bhuail sí le draoi gránna.
D’athraigh an draoi Sadhbh go fia.
Sadhbh bhocht.
Bhí brón an domhain ar Fhionn nuair a d’fhill sé abhaile.
Ní fhaca sé Sadhbh in aon áit.

Fionn: N’fheadar cad a tharla do mo bhean chéile bhocht.
Tá uaigneas an domhain orm.

Scéalaí: Mhair an fia bocht sa choill.
Bhí páiste beag ag an bhfia.
Thug an fia aire don pháiste beag.

Fia: Codail go sámh. Is é Fionn Mac Cumhail d’athair.

Scéalaí: Chabhraigh dhá chú leis an bhfia.
Bhí an-ghrá ag an bhfia agus ag na cúnna don pháiste.
Tamall ina dhiaidh sin, tháinig an draoi gránna agus thóg sé an fia.
Bhí brón ar an bpáiste ach thug na cúnna aire dó.

Cúnna: Codail go sámh. Is é Fionn Mac Cumhail d’athair.

Scéalaí: Chuardaigh Fionn i ngach áit chun Sadhbh a fháil.
Chuardaigh sé na páirceanna.
Chuardaigh sé na sléibhte.
Chuardaigh sé na coillte.
Chuardaigh sé na pluaiseanna.
Ní fhaca sé Sadhbh in aon áit.
Lá amháin, chonaic sé buachaill óg ag súgradh le cúnna i bpluais sa choill.

Oisín: Cé tusa?

Fionn: Is mise Fionn Mac Cumhail,Taoiseach na bhFiann

Oisín: Fionn Mac Cumhail. Is tusa m’athair.

Fionn: Mo mhac álainn.
Cad a tharla duit?
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Oisín: Rinne draoi gránna fia de mo mháthair.

Thug an fia an-aire dom.
Bhí an-ghrá agam di.
Ach lá amháin, tháinig an draoi ar ais.
Thóg sé mo mháthair.
Bhí brón orm ach thug na cúnna an-aire dom.

Fionn: Mo bhuachaill bocht.
Is tusa mo mhac.
Tá an-ghrá agam duit.
Tabharfaidh mé aire duit.
Glaofaidh mé Oisín ort.

Scéalaí: Chuaigh Fionn, Oisín agus na cúnna go dtí an dún.
Chuaigh siad ag fiach le chéile go minic.
Mhair siad go léir le chéile go sona sásta.

Bua na Cainte 4 lch. 78.Tarraingíonn na páistí pictiúr agus scríobhann siad an scéal.

Foclóir: fuinneog, cúnna, ag súgradh, fia, sa phluais, sléibhte, draoi, slat draíochta, páiste, dún, coillte.

Scríobh an Scéal: Bua na Cainte 4 lch. 79. Lá amháin, chuaigh Fionn amach ag fiach sa choill. Bhí Sadhbh sa dún. Bhí sí ag
súil le páiste.Tar éis tamaill, chuaigh Sadhbh amach ag siúl. Bhuail sí le draoi gránna. D’athraigh an draoi Sadhbh go fia. Sadhbh
bhocht. Nuair a d’fhill Fionn abhaile, ní fhaca sé Sadhbh in aon áit. Bhí brón an domhain ar Fhionn.

Bí ag Scríobh: Bua na Cainte 4 lch. 79. Chuardaigh sé na páirceanna. Chuardaigh sé na coillte. Chuardaigh sé na pluaiseanna.
Chuardaigh sé na sléibhte.

79

Bia – ScéalFionn agus a Mhac Oisín
Lá amháin, chuaigh Fionn amach ag fiach ____ ____.Bhí Sadhbh sa ____.
Bhí sí ag súil le ____.

Tar éis tamaill, ____ Sadhbh amach ag siúl.Bhuail sí le ____ gránna.
D’athraigh an draoi Sadhbh go ____.
Sadhbh bhocht.

Nuair a d’fhill Fionn abhaile, ní fhaca sé Sadhbh in aon ____.Bhí ____ an domhain ar Fhionn.

1 Chuardaigh sé __ ____. 2 Chuardaigh sé __ ____.
3 Chuardaigh sé __ ____. 4 Chuardaigh sé __ ____.

Scríobh an Scéal

fia

draoi

sa choill

dún

páiste

Chuaigh

brón

áit

na sléibhte na páirceanna na coillte na pluaiseanna

Bí ag Scríobh

78

Scéal

Fionn agus a Mhac Ois
ín

Fionn Mac Cumhail

fuinneog

brón an domhain

sléibhte

coillte

sa phluais

sona sásta

ag súgradh

slat draíochta

fia

leanbh

cúnna

draoi

Bí ag caint.
Scríobh an scéal.

Tarraing pictiúr.

Bí ag Caint
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Measúnú don Fhoghlaim

Teanga ó Bhéal

Bí ag Caint: An ndeachaigh tú go cóisir? Chuaigh mé go cóisir. Cá raibh an chóisir ar siúl? Bhí an chóisir ar siúl i dteach Liam.
Ar thug tú bronntanas do do chara? Thug mé bronntanas do mo chara. Cad a thug tú do do chara? Thug mé liathróid do mo
chara. Cad a d’ith tú ag an gcóisir? D’ith mé sceallóga prátaí agus píotsa. Cad a d’ól tú? D’ól mé sú oráiste. Ar imir tú cluichí?
D’imir mé cluichí. Ar thaitin an chóisir leat? Thaitin an chóisir go mór liom.

Léitheoireacht

Cluiche Kim: tornapa, cairéad, cabáiste, leitís, meacan bán, oinniún, piobar dearg, piobar buí, piobar glas.

Scríobh an Scéal: Mo Bhricfeasta. An Satharn a bhí ann. D’ullmhaigh Oisín an bricfeasta dom. Bhí mé stiúgtha leis an ocras.
Ar dtús, d’ith mé gránach. Ansin, d’ith mé ubh fhriochta, ispíní agus slisíní bagúin. D’ith mé tósta, im agus marmaláid freisin.
Ar deireadh, d’ól mé sú oráiste. Bhí mé lán go béal.Thaitin an bricfeasta go mór liom.

Scríbhneoireacht

Líon na Bearnaí: Tá sú craobh uaim.Tá sú talún uait.Tá sméara dubha uaidh.
Tá fíonchaora uainn.Tá sméara gorma uaibh.Tá úlla uathu.Tá piorraí uathu.

Spraoi le Briathra: Bhuail sí. Buaileann sí. Buailfidh sí.Thit sí.Titeann sí.Titfidh sí. Leag sí.
Leagann sí. Leagfaidh sí. Chuir sí. Cuireann sí. Cuirfidh sí.

Foclóir: Bua na Cainte 4 lch. 80. glasraí, cairéad, tornapa, cabáiste, leitís, oinniún.

Líon na Bearnaí: Bua na Cainte 4 lch. 80.Tá oráiste uaim.Tá sú craobh uaithi.Tá sú
talún uait.Tá piorraí uathu.Tá bananaí uaibh.Tá úlla uainn.Tá oráistí uathu.

Spraoi le Briathra: Bua na Cainte 4 lch. 80.

Grúpa a Dó

Inné Gach Lá
aíonn
íonn

Amárach
óidh
eoidh

Thosaigh sé Tosaíonn sé Tosóidh sé

Chabhraigh sé Cabhraíonn sé Cabhróidh sé

Chríochnaigh sé Críochnaíonn sé Críochnóidh sé

Dhúisigh sé Dúisíonn sé Dúiseoidh sé

Bhailigh sé Bailíonn sé Baileoidh sé

Ghortaigh sé Gortaíonn sé Gortóidh sé

80

Measúnú

1

_ _ _ _ _ _ _

2

_ _ _ _ _ _ _

3

_ _ _ _ _ _ _4

_ _ _ _ _ _ _ _

5

_ _ _ _ _ _

6

_ _ _ _ _ _ _

1 mé: Tá oráiste ____.

2 sí: Tá sú craobh ____.

3 tú: Tá sú talún ____.

4 siad: Tá piorraí ____.

5 sibh: Tá bananaí ____.

6 sinn: Tá úlla ____.

7 na páistí: Tá oráistí ____.

Líon na Bearnaí

Spraoi le Briathra

Grúpa a Dó
Inné
h

Gach Lá
aíonn
íonn

Amárach
óidh
eoidh

Thosaigh sé

Chabhraigh sé

Chríochnaigh sé

Dhúisigh sé

Bhailigh sé

Ghortaigh sé

mé: uaim
tú: uait
sé: uaidh
sí: uaithi
sinn: uainn
sibh: uaibh
siad: uathu

Foclóir Measúnú
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Aimsir – An Geimhreadh – AonadTeagaisc agus Foghlama
Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 81–88)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 23–24)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Cén saghas aimsire a bhí ann ___ de Mhí na Nollag? (ar
an aonú lá déag, ar an dara lá déag, ar an tríú lá déag, ar an
gceathrú lá déag, ar an gcúigiú lá déag, ar an séú lá déag, ar
an seachtú lá déag, ar an ochtú lá déag, ar an naoú lá déag,
ar an bhfichiú lá)
Bhí sé grianmhar.
Bhí an lá tirim.
Bhí sé fuar agus gaofar.
Bhí gaoth láidir ag séideadh.
Bhí na páistí préachta leis an bhfuacht.
Bhí stoirm ann.
Chuala mé toirneach.
Bhí stoirm ann.
Chonaic mé tintreach.
Bhí sé scamallach.
Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir.
Bhí sé ag cur báistí.
Bhí na páistí fliuch báite go craiceann.
Bhí sé ag cur fearthainne.
Bhí sé ag stealladh báistí.
Bhí sioc ann.
Bhí sé ag cur seaca.
Bhí sneachta ann.
Bhí sé ag cur sneachta. 3

Litriú: sioc, ag cur seaca, ag cur sneachta, fear sneachta. 3

Nuair a dhúisigh na páistí ar maidin, bhí sé ag cur sneachta.
Bhí brat bán sneachta ar an talamh.
Bhí gliondar croí ar na páistí.
Bhí siad ar bís.
Chuaigh na páistí amach ag súgradh sa sneachta.
Bhí sneachta i ngach áit.
Rinne siad liathróidí sneachta.
Bhuail siad a chéile leis na liathróidí sneachta.
Bhí spórt agus scléip acu.
Rinne na páistí fear sneachta.
Chuir siad súile, srón agus béal air.
Chuir Oisín píopa ina bhéal.
Chuir Ciara cnaipí air feisin.
Chuir Niamh hata ar a cheann agus scairf ar a mhuineál.
Bhí an fear sneachta go hálainn ar fad.
Thaitin an spórt sa sneachta go mór leis na páistí.

Chuir mé hata ar mo cheann.
Chuir tú hata ar do cheann.
Chuir sé hata ar a cheann.
Chuir sí hata ar a ceann. 3

Litriú: mo cheann, do cheann, a cheann, a ceann. 3
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Tá trí mhí sa gheimhreadh, Mí na Samhna, Mí na Nollag
agus Eanáir.
Éiríonn sé dorcha go luath sa tráthnóna.
Bíonn na laethanta níos giorra sa gheimhreadh
Bíonn na hoícheanta níos faide sa gheimhreadh.
Geimhríonn an ghráinneog agus an sciathán leathair.
Fanann siad ina gcodladh i rith an gheimhridh.
Codlaíonn an phéist, an frog, an bhóín Dé i rith an
gheimhridh.
Codlaíonn an t-iora rua i rith an gheimhridh freisin ach
dúisíonn sé go minic chun cnónna a ithe.
Imíonn an chuach agus an fháinleog ar imirce go dtí an Afraic
don gheimheadh.
Tagann siad ar ais san earrach.

D’éirigh na páistí go luath inné.
Éiríonn na páistí go luath gach lá.
Éireoidh na páistí go luath amárach.
D’imigh na héin go dtí an Afraic inné.
Imíonn na héin go dtí an Afraic gach lá.
Imeoidh na héin go dtí an Afraic amárach.
D’imir na páistí cluiche inné.
Imríonn na páistí cluiche gach lá.
Imreoidh na páistí cluiche amárach.
D’inis an múinteoir scéal do na páistí inné.
Insíonn an múinteoir scéal do na páistí gach lá.
Inseoidh an múinteoir scéal do na páistí amárach. 3

Litriú: D’éirigh sé. Éiríonn sé. Éireoidh sé.
D’imigh sé. Imíonn sé. Imeoidh sé.
D’imir sé. Imríonn sé. Imreoidh sé.
D’inis sé. Insíonn sé. Inseoidh sé. 3

An geimhreadh a bhí ann.
Chuaigh na páistí ag scátáil go dtí an rinc scátála.
Bhí siad ar bís.
Bhí gliondar croí orthu.
Thaitin an scátáil go mór leo.
Bhí Oisín ar fheabhas ar fad ag scátaíl.
Bhí Oisín ag cabhrú le Ciara.
Go tobann, thit Oisín.
Leag sé Niamh.
Níor thit Ciara.
Bhí na páistí sna trithí ag gáire.

Bhí gliondar croí ___.
(orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu) 3

Litriú: orainn, oraibh, orthu. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta
Dán – Fear Sneachta Proserpine

Drámaíocht Cluichí
Dráma bunaithe ar an scéal: Sneachta
Dráma bunaithe ar an scéal:An
Geimhreadh
Dráma bunaithe ar an scéal: Proserpine

Tasc Tuisceana
Aimsigh an Abairt Cheart
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Scríobh na hAbairtí
Scríobh an Scéal
Bí ag Scríobh
Aimsigh an Focal Ceart
Spraoi le Briathra
Líon na Bearnaí

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.
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Idirdhealú

Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhthái te Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta –Tíreolaíocht
An aimsir. An geimhreadh.

Ealaín
An Fear Sneachta

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● An dáta a aithint/a ainmniú
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Tuairisciú
● Stór focal a úsáid

Cén saghas aimsire a bhí ann ___ de Mhí na Nollag? (ar an aonú lá déag, ar an
dara lá déag, ar an tríú lá déag, ar an gceathrú lá déag, ar an gcúigiú lá déag, ar an
séú lá déag, ar an seachtú lá déag, ar an ochtú lá déag, ar an naoú lá déag, ar an
bhfichiú lá)
Bhí sé grianmhar.
Bhí an lá tirim.
Bhí sé fuar agus gaofar.
Bhí gaoth láidir ag séideadh.
Bhí na páistí préachta leis an bhfuacht.
Bhí stoirm ann.
Chuala mé toirneach.
Bhí stoirm ann.
Chonaic mé tintreach.
Bhí sé scamallach.
Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir.
Bhí sé ag cur báistí.
Bhí na páistí fliuch báite go craiceann.
Bhí sé ag cur fearthainne.
Bhí sé ag stealladh báistí.
Bhí sioc ann.
Bhí sé ag cur seaca.
Bhí sneachta ann.
Bhí sé ag cur sneachta.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An raibh an lá tirim?’ ‘An raibh sé fuar agus gaofar?’ ‘An raibh gaoth
láidir ag séideadh?’ ‘An raibh na páistí préachta leis an bhfuacht?’ ‘An raibh stoirm ann?’ ‘Ar chuala tú toirneach?’ ‘Ar chuala
tú tintreach?’ ‘An raibh sé scamallach?’ ‘Cén saghas scamall a bhí sa spéir?’ ‘An raibh sé ag cur báistí?’ ‘An raibh na páistí fliuch
báite go craiceann?’ ‘An raibh sé ag cur fearthainne?’ ‘An raibh sé ag stealladh báistí?’ ‘An raibh sioc ann?’ ‘An raibh sé ag cur
seaca?’ ‘An raibh sneachta ann?’ ‘An raibh sé ag cur sneachta?’

TascTuisceana: Faigh an tsiombail cheart. Bhí sé grianmhar. Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir. Bhí stoirm ann.
Chuala mé toirneach. Bhí stoirm ann. Chonaic mé tintreach. Bhí sé scamallach. Bhí scamaill mhóra, dhubha sa spéir. Bhí sé ag
cur fearthainne. Bhí sé ag cur báistí. Bhí sé ag stealladh báistí. Bhí sioc ann. Bhí sé ag cur seaca. Bhí sé ag cur sneachta ___ de
Mhí na Nollag. (ar an aonú lá déag, ar an dara lá déag, ar an tríú lá déag, ar an gceathrú lá déag, ar an gcúigiú lá déag, ar an séú
lá déag, ar an seachtú lá déag, ar an ochtú lá déag, ar an naoú lá déag, ar an bhfichiú lá)

Aimsigh an Abairt Cheart: Bhí sé grianmhar. Bhí toirneach ann. Bhí tintreach ann. Bhí sé scamallach. Bhí scamaill mhóra
dhubha sa spéir. Bhí scamaill bhána sa spéir. Bhí sé ag cur fearthainne. Bhí sé ag cur báistí. Bhí sé ag stealladh báistí. Bhí sioc
ann. Bhí sé ag cur seaca. Bhí sé ag cur sneachta.

Freagair na Ceisteanna: Cén saghas aimsire a bhí ann ___ de Mhí na Nollag? (ar an aonú lá déag, ar an dara lá déag, ar
an tríú lá déag, ar an gceathrú lá déag, ar an gcúigiú lá déag, ar an séú lá déag, ar an seachtú lá déag, ar an ochtú lá déag, ar
an naoú lá déag, ar an bhfichiú lá) Bhí sé fuar agus gaofar. Bhí gaoth láidir ag séideadh. Bhí stoirm ann. Bhí toirneach ann. Bhí
tintreach ann. Bhí sé scamallach. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Bhí sé ag cur báistí. Bhí sé ag cur fearthainne. Bhí sé ag
stealladh báistí. Bhí sioc ann. Bhí sé ag cur seaca.

Bí ag Caint: Cén saghas aimsire a bhí ann ___ de Mhí na Nollag? (ar an aonú lá déag, ar an dara lá déag, ar an tríú lá déag,
ar an gceathrú lá déag, ar an gcúigiú lá déag, ar an séú lá déag, ar an seachtú lá déag, ar an ochtú lá déag, ar an naoú lá déag, ar
an bhfichiú lá) Bhí sé fuar agus gaofar. Bhí gaoth láidir ag séideadh. Bhí stoirm ann. Bhí toirneach ann. Bhí tintreach ann. Bhí sé
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scamallach. Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir. Bhí sé ag cur báistí. Bhí sé ag cur fearthainne. Bhí sé ag stealladh báistí. Bhí sioc
ann. Bhí sé ag cur seaca.

Litriú: sioc, ag cur seaca, ag cur sneachta, fear sneachta.

Tréimhse Chumarsáide
Taispeánann an múinteoir dáta ar an bhféilire do pháiste agus ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cén saghas aimsire a bhí ann
___ de Mhí na Nollag?’ (ar an aonú lá déag, srl.) Freagraíonn an páiste: ‘Bhí scamaill mhóra dhubha sa spéir,’ srl.
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Ceistíonn an páiste páiste eile: ‘Cén saghas aimsire a bhí ann ___ de Mhí na
Nollag?’ (ar an dara lá déag, srl.) Freagraíonn an páiste: ‘Bhí sé ag cur seaca,’ srl.
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 81. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén saghas aimsire a bhí ann ___ de Mhí na Nollag?’
(ar an aonú lá déag, srl.) Freagraíonn páiste B. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 81. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí gach maidin
faoin aimsir i rith an gheimhridh: ‘An raibh sé gaofar inné?’ ‘An raibh sé tirim inné?’ ‘An
raibh sé fuar agus gaofar aréir?’ ‘An raibh gaoth láidir ag séideadh aréir?’ ‘An raibh tú
préachta leis an bhfuacht?’ ‘An raibh stoirm ann inné?’ ‘Ar chuala tú toirneach aréir?’
‘Ar chuala tú tintreach aréir?’ ‘An raibh sé scamallach inné?’ ‘An raibh sé ag cur báistí
inné?’ ‘An raibh tú fliuch báite go craiceann?’ ‘An raibh sé ag cur fearthainne ar maidin?’
‘An raibh sé ag stealladh báistí ar maidin?’ ‘An raibh sioc ann ar maidin?’ ‘An raibh sé ag
cur seaca aréir?’ ‘An raibh sneachta ann ar maidin?’ ‘An raibh sé ag cur sneachta aréir?’
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta – Tíreolaíocht. Nuair a bhíonn aimsir á
déanamh úsáidtear na téarmaí seo.

81

Ceacht 1AnGeimhreadh

1 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an naoú lá déag de Mhí na Nollag?Bhí sé ag cur seaca.
2 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an bhfichiú lá de Mhí na Nollag?3 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an ochtú lá déag de Mhí na Nollag?4 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an seachtú lá déag de Mhí na Nollag?5 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an séú lá déag de Mhí na Nollag?6 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an gceathrú lá déag de Mhí na Nollag?Bhí ____ ann.
7 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an gcúigiú lá déag de Mhí na Nollag?8 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an tríú lá déag de Mhí na Nollag?9 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an aonú lá déag de Mhí na Nollag?10 Cén saghas aimsire a bhí ann ar an dara lá déag de Mhí na Nollag?

Freagair na Ceisteanna

Bí ag Caint Cén saghas aimsire a bhí ann?

fliuch
an ghaoth
ag séideadh toirneach tintreach

ag cur báistí
ag stealladh
báistí

ag cur
fearthainne ag cur seaca ag cur sneachta

scamaill mhóra
dhubha

Mí na Nollag

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Bhí sé ag cur fearthainne.’ ‘Bhí sé ag stealladh báistí.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén saghas aimsire a bhí ann ___ de Mhí na
Nollag?’ (ar an aonú lá déag, ar an dara lá déag, srl. ‘Bhí an lá tirim.’ ‘Bhí sé fuar agus gaofar.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid?’ (tirim, fuar agus gaofar, gaoth láidir, préachta leis an
bhfuacht, stoirm, toirneach, tintreach, scamallach, scamaill mhóra dhubha, ag cur báistí, fliuch báite
go craiceann, ag cur fearthainne, ag stealladh báistí, sioc, ag cur seaca, ag cur sneachta)
An bhfuil an páiste in ann dátaí a aithint agus a ainmniú? (ar an aonú lá déag, ar an dara lá déag,
ar an tríú lá déag, srl.)
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An Geimhreadh
Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Tuairisciú
● Scéal a insint
● Briathar a úsáid san aimsir chaite
● An aidiacht shealbhach a úsáid go

cruinn

Comhrá 2.1
Nuair a dhúisigh na páistí ar maidin, bhí sé ag cur sneachta.
Bhí brat bán sneachta ar an talamh.
Bhí gliondar croí ar na páistí.
Bhí siad ar bís.
Chuaigh na páistí amach ag súgradh sa sneachta.
Bhí sneachta i ngach áit.
Rinne siad liathróidí sneachta.
Bhuail siad a chéile leis na liathróidí sneachta.
Bhí spórt agus scléip acu.
Rinne na páistí fear sneachta.
Chuir siad súile, srón agus béal air.
Chuir Oisín píopa ina bhéal.
Chuir Ciara cnaipí air feisin.
Chuir Niamh hata ar a cheann agus scairf ar a mhuineál.
Bhí an fear sneachta go hálainn ar fad.
Thaitin an spórt sa sneachta go mór leis na páistí.

Comhrá 2.2
Chuir mé hata ar mo cheann.
Chuir tú hata ar do cheann.
Chuir sé hata ar a cheann.
Chuir sí hata ar a ceann.

Dán – Fear Sneachta

Fear sneachta mise
Fear breá groí
Tá gach aon rud agam,
Ach amháin – an croí.

Ní shilim riamh aon deor –
Níl ach sneachta i mo chliabh.
Éist leis seo, a pháistí:
Ní dhearna mé gáire riamh!

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán Fear Sneachta. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cé hé seo?’ ‘An bhfuil croí aige?’ ‘Cad atá ina chliabh?’
‘An bhfuil ___ air? (hata, scairf, bróga) ‘An maith leat an fear sneachta?’
Deir an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair an dán.
Múintear comhrá 2.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén saghas aimsire a bhí ann?’ ‘Cad a bhí ar an talamh?’ ‘An raibh
gliondar croí ar na páistí?’ ‘An raibh sneachta i ngach áit?’ ‘An ndearna na páistí liathróidí sneachta?’ ‘Ar bhuail siad a chéile
leis na liathróidí sneachta?’ ‘An raibh spórt agus scléip acu?’ ‘Cad a rinne na páistí?’ ‘Cad a chuir siad ar an bhfear sneachta?’
‘Cé a chuir píopa ina bhéal?’ ‘Cad a chuir Ciara air?’ ‘Cad a chuir Niamh air?’ ‘An raibh an fear sneachta go hálainn?’ ‘Ar thaitin
an spórt sa sneachta leis na páistí?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 2.2. Cuireann an múinteoir hata ar a c(h)eann agus deir sé/sí: ‘Chuir mé mo hata ar mo cheann.’ Tagann
páiste amach os chomhair an ranga agus cuireann sé/sí hata ar a c(h)eann agus deir an múinteoir leis an bpáiste: ‘Chuir tú do
hata ar do cheann.’
Tagann buachaill amach os chomhair an ranga agus cuireann sé hata ar a cheann agus deir an múinteoir: ‘Chuir sé a hata ar
a cheann.’
Tagann cailín amach os chomhair an ranga agus cuireann sí hata ar a ceann agus deir an múinteoir: ‘Chuir sí a hata ar
a ceann.’

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp079-156).indd 132 26/08/2019 14:34



133

An Geimhreadh
Freagair na Ceisteanna: Cad a bhí ar an talamh? An raibh áthas ar na páistí? Cá ndeachaigh na páistí? An ndearna siad
liathróidí sneachta? An ndearna siad fear sneachta? Cad a chuir Niamh ar a cheann? Cad a chuir Niamh ar a mhuineál? Cad a
chuir Oisín ina bhéal? Cé a chuir cnaipí air? Ar thaitin an sneachta leis na páistí?

Scríobh na hAbairtí: Chuir mé hata ar mo cheann. Chuir tú hata ar do cheann. Chuir sé hata ar a cheann. Chuir sí hata ar
a ceann.

Litriú: mo cheann, do cheann, a cheann, a ceann.

Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Déanann na páistí dráma bunaithe ar an scéal.

Bua na Cainte 4 lch. 82. Léann na páistí an scéal. Roghnaíonn na páistí an focal ceart chun
na habairtí a iomlánú.
Léann an múinteoir agus páiste gach re abairt chun an scéal a insint.
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Léann na páistí gach re abairt chun an
scéal a insint.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 82. Léann na páistí gach re abairt chun an scéal a
insint.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 82. Scríobhann na páistí an scéal.

Bua na Cainte 4 lch. 83.Tarraingíonn na páistí pictiúr chun an dán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Nuair a thiteann sneachta ceistíonn an múinteoir
na páistí: ‘An raibh brat bán sneachta ar an talamh?’ ‘An ndearna tú liathróid sneachta?’
‘An ndearna tú fear sneachta?’ ‘Ar chuir tú súile air?’ ‘Ar chuir tú srón air?’ ‘Ar chuir tú
cnaipí air?’ ‘Ar chuir tú píopa ina bhéal?’ ‘Ar chuir tú hata ar a cheann?’ ‘Ar chuir tú scairf
ar a mhuineál?’ ‘Ar thaitin an spórt leat sa sneachta?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Ealaín. Déanann na páistí fear sneachta i gceacht Ealaíne.

82

Ceacht 2

Scríobh an Scéal Ag Súgradh sa Sneachta
Nuair a dhúisigh ____ ____ ar maidin, bhísé ag cur sneachta.
Bhí brat ____ sneachta ar an talamh.
Bhí gliondar ____ ar na páistí.
Bhí siad ar ____.
Chuaigh na páistí amach ag ____ sasneachta.
Bhí sneachta i ngach ____.
Rinne siad liathróidí ____.
Bhuail siad a chéile ____ na liathróidísneachta.
Bhí spórt agus ____ ag na páistí ag súgradhsa sneachta.
Rinne na páistí ____ sneachta.
Chuir ____ súile, srón agus béal air.
Chuir Oisín ____ ina bhéal.
Bhí an ____ sneachta go hálainn ar fad.
Thaitin an spórt sa sneachta go mórleis ____ ____.

bán na páistí sneachta

leis píopa scléip

croí súgradh áit

bís siad fear

83

An Geimhreadh – Ceacht 2

Fear sneachta mise
Fear breá groí
Tá gach aon rud agam,
Ach amháin – an croí.

Ní shilim riamh aon deor –
Níl ach sneachta i mo chliabh.
Éist leis seo, a pháistí:
Ní dhearna mé gáire riamh!

Fear Sneachta

cliabh

cnaipí

scairf

hata

cairéad
píopa

spideog

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing fear sneachta.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in stór focal a úsáid? (brat bán, gliondar croí, liathróidí sneachta, spórt agus
scléip, súile, srón, béal, cnaipí, hata, scairf, muineál)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Nuair a dhúisigh na páistí ar maidin, bhí sé ag cur sneachta.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Bhí brat bán sneachta ar an talamh.’ ‘Bhí gliondar croí ar na
páistí.’ ‘Bhí siad ar bís.’ ‘Chuaigh na páistí amach ag súgradh sa sneachta.’ ‘Bhí sneachta i ngach áit.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann na haidiachtaí sealbhacha ‘mo, do, a’ a úsáid go cruinn?
An bhfuil an páiste in ann briathra a úsáid san aimsir chaite? ‘Chuaigh, rinne, bhí, bhuail, chuir.’
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An Geimhreadh
Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Tuairisciú
● Briathra a úsáid san aimsir chaite,

san aimsir láithreach agus san aimsir
fháistineach

Comhrá 3.1
An Geimhreadh
Tá trí mhí sa gheimhreadh, Mí na Samhna, Mí na Nollag agus Eanáir.
Éiríonn sé dorcha go luath sa tráthnóna.
Bíonn na laethanta níos giorra sa gheimhreadh
Bíonn na hoícheanta níos faide sa gheimhreadh.
Geimhríonn an ghráinneog agus an sciathán leathair.
Fanann siad ina gcodladh i rith an gheimhridh.
Codlaíonn an phéist, an frog, an bhóín Dé i rith an gheimhridh.
Codlaíonn an t-iora rua i rith an gheimhridh freisin ach dúisíonn sé go minic
chun cnónna a ithe.
Imíonn an chuach agus an fháinleog ar imirce go dtí an Afraic don gheimheadh.
Tagann siad ar ais san earrach.

Comhrá 3.2
D’éirigh na páistí go luath inné.
Éiríonn na páistí go luath gach lá.
Éireoidh na páistí go luath amárach.
D’imigh na héin go dtí an Afraic inné.
Imíonn na héin go dtí an Afraic gach lá.
Imeoidh na héin go dtí an Afraic amárach.
D’imir na páistí cluiche inné.
Imríonn na páistí cluiche gach lá.
Imreoidh na páistí cluiche amárach.
D’inis an múinteoir scéal do na páistí inné.
Insíonn an múinteoir scéal do na páistí gach lá.
Inseoidh an múinteoir scéal do na páistí amárach.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 3.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad iad míonna an gheimhridh?’ ‘An éiríonn sé dorcha go luath sa
tráthnóna sa gheimhreadh?’ ‘An mbíonn na laethanta níos giorra sa gheimhreadh?’ ‘An mbíonn na hoícheanta níos faide sa
gheimhreadh?’ ‘Cad iad na hainmhithe a gheimhríonn?’ ‘An bhfanannn an ghráinneog agus an sciathán leathair ina gcodladh i
rith an gheimhridh?’ ‘An gcodlaíonn an phéist, an frog, an bhóín Dé i rith an gheimhridh?’ ‘An ndúisíonn an t-iora rua i rith an
gheimhridh?’ ‘Cá n-imíonn an chuach agus an fháinleog don gheimhreadh?’ ‘Cathain a thagann an chuach agus an fháinleog ar
ais?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 3.2. Múintear na briathra seo leanas, Éirigh, Imigh, Imir agus Inis, san aimsir chaite, san aimsir láithreach agus
san aimsir fháistineach. Ansin deir an múinteoir an briathar san aimsir chaite agus spreagtar na páistí an briathar a rá san
aimsir láithreach agus san aimsir fháistineach.

Scríobh an Scéal: Tá trí mhí sa gheimhreadh, Mí na Samhna, Mí na Nollag agus Eanáir. Éiríonn sé dorcha go luath sa
tráthnóna. Bíonn na laethanta níos giorra. Bíonn na hoícheanta níos faide. Geimhríonn an ghráinneog agus an sciathán leathair.
Fanann an ghráinneog agus an sciathán leathair ina gcodladh go dtí an t-earrach. Codlaíonn an phéist, an frog, an bhóín Dé i
rith an gheimhridh. Codlaíonn an t-iora rua i rith an gheimhridh freisin ach dúisíonn sé go minic chun cnónna a ithe. Imíonn
an chuach agus an fháinleog ar imirce go dtí an Afraic don gheimhreadh.Tagann siad ar ais san earrach.

Aimsigh an Focal Ceart: an t-iora rua, an phéist, an ghráinneog, an sciathán leathair, an frog, an béar, an bhóín Dé, an t-iora
liath, an chuach, an fháinleog.
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An Geimhreadh
Bí ag Scríobh: Codlaíonn ___ i rith an gheimhridh. (an t-iora rua, an phéist, an ghráinneog, an sciathán leathair, an frog,
an béar, an bhóín Dé, an t-iora liath)

Spraoi le Briathra: Inné d’éirigh sé. Gach lá éiríonn sé. Amárach éireoidh sé. Inné d’imigh sé. Gach lá imíonn sé. Amárach
imeoidh sé. Inné d’imir sé. Gach lá imríonn sé. Amárach imreoidh sé. Inné d’inis sé. Gach lá insíonn sé. Amárach inseoidh sé.

Litriú: D’éirigh sé. Éiríonn sé. Éireoidh sé. D’imigh sé. Imíonn sé. Imeoidh sé. D’imir sé. Imríonn sé. Imreoidh sé. D’inis sé.
Insíonn sé. Inseoidh sé.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 84. Léann na páistí an scéal.
Úsáidtear pictiúir agus meallann an múinteoir abairtí ó na páistí: ‘Codlaíonn ___ i rith an
gheimhridh.’ (an t-iora rua, an phéist, an ghráinneog, an sciathán leathair, an frog, an béar,
an bhóín Dé, an t-iora liath)

Deir an múinteoir an briathar san aimsir chaite (D’éirigh, D’imigh, D’imir) agus spreagtar
an páiste an briathar a rá san aimsir láithreach agus san aimsir fháistineach.

Deir páiste A an briathar san aimsir chaite agus deir páiste B an briathar san aimsir
láithreach agus san aimsir fháistineach. Malartaíonn na páistí róil.

Obair Bheirte: Deir páiste A an briathar san aimsir chaite agus deir páiste B an
briathar san aimsir láithreach agus san aimsir fháistineach. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 84. Scríobhann na páistí na habairtí.

Bua na Cainte 4 lch. 85. Scríobhann na páistí na briathra san aimsir láithreach agus san
aimsir fháistineach.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An éiríonn na
páistí go luath gach maidin?’ ‘An gcodlaíonn na páistí go déanach gach Satharn?’
‘An imíonn na páistí amach sa chlós gach lá ag am sosa?’ ‘An mbíonn na páistí ar scoil ar
an Satharn?’ ‘An dtagann na páistí ar scoil ar an Domhnach?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta. Úsáidtear na téarmaí seo i gceachtanna
OSIE.
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Ceacht 3

1 Codlaíonn ____ i rith an gheimhridh. 2 Codlaíonn ____ i rith an gheimhridh.
3 Codlaíonn ____ i rith an gheimhridh. 4 Codlaíonn ____ i rith an gheimhridh.
5 Codlaíonn ____ i rith an gheimhridh. 6 Codlaíonn ____ i rith an gheimhridh.
7 Codlaíonn ____ i rith an gheimhridh. 8 Codlaíonn ____ i rith an gheimhridh.

an sciathán leathair

an t-iora rua

an frog

an t-iora liath

an béar

an phéist

an bhóín Dé

an ghráinneog

Bí ag Léamh

Bí ag Scríobh

Tá trí mhí sa gheimhreadh,Mí na Samhna, Mí na
Nollag agus Eanáir.

Éiríonn sé dorcha go luath satráthnóna.
Bíonn na laethanta níos giorrasa gheimhreadh.
Bíonn na hoícheanta níos faidesa gheimhreadh.

Geimhríonn an
ghráinneog agus an
sciathán leathair.
Fanann siad ina gcodladhi rith an gheimhridh.

Codlaíonn an phéist, an
frog agus an bhóín Dé irith an gheimhridh.

Codlaíonn an t-iora rua irith an gheimhridh freisinach dúisíonn sé go minicchun cnónna a ithe.

Imíonn an chuach agus anfháinleog go dtí an Afraicdon gheimhreadh.
Tagann siad ar ais san
earrach.

An Afraic

M
ín
a
Sa

mh
na Mí na Nollag

Eanáir

An
Geimhreadh Lá

Oíche
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An Geimhreadh – Ceacht 3

1 D’éirigh Niamh go luath inné.
____ Niamh go luath gach lá.
____ Niamh go luath amárach.

2 D’imigh Niamh ar scoil ar a hocht a chlog inné.____ Niamh ar scoil ar a hocht a chlog gach lá.____ Niamh ar scoil ar a hocht a chlog amárach.

3 D’imir sí cluiche inné.
____ sí cluiche gach lá.
____ sí cluiche amárach.

4 D’inis sí scéal do Róisín inné.
____ sí scéal do Róisín gach lá.
____ sí scéal do Róisín amárach.

Spraoi le Briathra

Scríobh na hAbairtí

Grúpa 2
Inné
D’

Gach Lá
íonn
aíonn

Amárach
eoidh
óidhD’éirigh sé Éiríonn sé Éireoidh sé

D’imigh sé Imíonn sé Imeoidh sé
D’imir sé Imríonn sé Imreoidh séD’inis sé Insíonn sé Inseoidh sé

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (Mí na Samhna, Mí na Nollag, Eanáir, sa tráthnóna, an
ghráinneog, an sciathán leathair, i rith an gheimhridh, an phéist, an frog, an bhóín Dé, an t-iora rua,
cnónna, an chuach, an fháinleog, ar imirce, san earrach)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Tá trí mhí sa gheimhreadh, Mí na Samhna, Mí na Nollag agus
Eanáir.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann briathra a úsáid san aimsir chaite, san aimsir láithreach agus san aimsir
fháistineach? ‘D’éirigh. Éiríonn. Éireoidh.’ ‘D’imigh. Imíonn. Imeoidh.’ ‘D’inis. Insíonn. Inseoidh.’
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An Geimhreadh
Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Taitneamh a léiriú
● An forainm réamhfhoclach ‘ar’ a

úsáid go cruinn

Comhrá 4.1
An Geimhreadh
An geimhreadh a bhí ann.
Chuaigh na páistí ag scátáil go dtí an rinc scátála.
Bhí siad ar bís.
Bhí gliondar croí orthu.
Thaitin an scátáil go mór leo.
Bhí Oisín ar fheabhas ar fad ag scátaíl.
Bhí Oisín ag cabhrú le Ciara.
Go tobann, thit Oisín.
Leag sé Niamh.
Níor thit Ciara.
Bhí na páistí sna trithí ag gáire.

Comhrá 4.2
Bhí gliondar croí ___.
(orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu)

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 4.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén séasúr a bhí ann?’ ‘Cá ndeachaigh na páistí ag scátáil?’ ‘An raibh na
páistí ar bís?’ ‘An raibh gliondar croí orthu?’ ‘Ar thaitin an scátáil leo?’ ‘An raibh Oisín go maith ag scátáil?’ ‘An raibh Oisín ag
cabhrú le Ciara?’ ‘Cad a tharla d’Oisín?’ ‘Cé a leag Niamh?’ ‘Ar thit Ciara?’ ‘An raibh na páistí sna trithí ag gáire?’ Freagraíonn
na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 4.2. Seasann an múinteoir os comhair an ranga le cuma an-sásta air/uirthi agus deir sé/sí: ‘Tá gliondar croí
orm.’
Tagann páiste amach os comhair an ranga agus cuma an-sásta air/uirthi. Labhraíonn an múinteoir leis an bpáiste agus deir an
múinteoir: ‘Tá gliodar croí ort.’
Tagann buachaill amach os comhair an ranga agus cuma an-sásta air agus deir an múinteoir: ‘Tá gliodar croí air.’ Tagann cailín
amach os comhair an ranga agus cuma an-sásta uirthi agus deir an múinteoir: ‘Tá gliodar croí uirthi.’ Seasann an múinteoir
agus páiste eile le cuma an-sásta orthu agus deir an múinteoir: ‘Tá gliondar croí orainn.’
Bíonn cuma an-sásta ar bheirt pháistí agus deir an múinteoir leo: ‘Tá gliondar croí oraibh.’
Bíonn cuma an-sásta ar ghrúpa páistí agus deir an múinteoir: ‘Tá gliondar croí orthu.’

Freagair na Ceisteanna: Cá ndeachaigh na páistí? An raibh siad sásta? An raibh gliondar croí ar na páistí? Ar thaitin an
scátáil leo? Cé a bhí ag cabhrú le Ciara? Ar thit Oisín? Cé a leag Niamh? Ar thit Ciara?

Bí ag Caint: Cá ndeachaigh na páistí? An raibh siad sásta? An raibh gliondar croí ar na páistí? Ar thaitin an scátáil leo? Cé a
bhí ag cabhrú le Ciara? Ar thit Oisín? Cé a leag Niamh? Ar thit Ciara?

Líon na Bearnaí: Bhí gliondar croí ___. (orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu)

Scríobh na hAbairtí: Bhí gliondar croí ___. (orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu)

Litriú: orainn, oraibh, orthu.
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An Geimhreadh
Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Bunaítear dráma ar an gcomhrá. Bíonn páiste mar Oisín, Niamh, Ciara agus
páistí eile. Insíonn páistí an ranga/grúpa páistí an scéal le chéile.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Léann na páistí an scéal. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén séasúr a bhí
ann?’ ‘Cá ndeachaigh na páistí ag scátáil?’ ‘An raibh na páistí ar bís?’ srl.

Bua na Cainte 4 lch. 86. Úsáideann na páistí an forainm réamhfhoclach ceart chun na
habairtí a chríochnú. Bhí gliondar croí ___. (orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu)

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Nuair a bhuann páiste/páistí cluiche, comórtas,
duais srl. ceistíonn an múinteoir an páiste/na páistí: ‘An bhfuil gliondar croí ___?’ (ort, air,
uirthi, oraibh, orthu)

86

Ceacht 4

1 tú: Tá gliondar croí ___.
2 mé: Tá gliondar croí ___.
3 Ciara: Tá gliondar croí ___.
4 Oisín: Tá gliondar croí ___.
5 Niamh: Tá gliondar croí ___.
6 sinn: Tá gliondar croí ___.
7 sibh: Tá gliondar croí ___.
8 Niamh agus Liam: Tá gliondar croí ___.9 Ruairí agus Oisín: Tá gliondar croí ___.10 Ciara agus Róisín: Tá gliondar croí ___.

Líon na Bearnaí

mé: orm
tú: ort
sé: air
sí: uirthi
sinn: orainn
sibh: oraibh
siad: orthu

Bí ag Léamh Ag Scátáil

An geimhreadh a bhí ann.Chuaigh na páistí ag scátáilgo dtí an rinc scátála.

Bhí siad ar bís.
Bhí gliondar croí orthu.Thaitin an scátáil go mór leo.

Bhí Oisín ar fheabhas
ar fad ag scátáil.

Bhí Oisín ag cabhrú le
Ciara. Go tobann, thit Oisín.

Leag sé Niamh.

Níor thit Ciara.
Bhí na páistí sna trithí aggáire.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘An geimhreadh a bhí ann.’ ‘Chuaigh na páistí ag scátáil go
dtí an rinc scátála.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann taitneamh a léiriú? ‘Bhí siad ar bís.’ ‘Bhí gliondar croí orthu.’ ‘Thaitin an
scátáil go mór leo.’
An bhfuil an páiste in ann an forainm réamhfhocach ‘ar’ a úsáid go cruinn? ‘Bhí gliondar croí ___.’
(orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu)
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An Geimhreadh
Scéal – Proserpine

Scéalaí: Fadó, fadó, bhí an samhradh ann i gcónaí san Iodáil.
Bhí an ghrian ag taitneamh go hard sa spéir i gcónaí.
Bhí gach lá grianmhar san Iodáil.
Ní raibh aon bháisteach ann i rith an lae.
Chan na héin go binn ó mhaidin go hoíche.
Bhí duilleoga glasa ag fás ar na crainn.
Bhí bláthanna deasa ag fás sna páirceanna.
Bhí na hainmhithe agus na héin an-sásta.
Bhí an dia Ceres i gceannas ar an aimsir.
Thug sí aire an-mhaith don aimsir.
Thug sí aire an-mhaith don dúlra freisin.
Bhí iníon ag Ceres.
Proserpine ab ainm di.
Cailín álainn ab ea í. Bhí gruaig fhada fhionn uirthi.
Chabhraigh Proserpine le Ceres aire a thabhairt don dúlra.

Ceres: Nach bhfuil an aimsir go hálainn.
Is breá liom an ghrian, na héin, na hainmhithe agus an dúlra.

Proserpine: Tá an aimsir go hálainn.
Is breá liom an ghrian, na héin, na hainmhithe agus an dúlra freisin.

Scéalaí: Bhí gliondar croí ar Ceres agus ar Proserpine.
Thaitin an tír álainn go mór leo.
Lá amháin, bhí Proserpine ag tabhairt aire do na bláthanna sa choill.
Go tobann, d’oscail an talamh in aice léi.
Tháinig dhá chapall agus carbad amach as an bpoll sa talamh.
Tháinig fear mór láidir amach as an gcarbad.

Plúto: Is mise Plútó.
Is rí mé.
Tá tír mhór agam faoin talamh.
Is cailín álainn tú.
Tar liom go dtí mo thír.
Beidh tú i do bhanríon.

Scéalaí: Bhí eagla an domhain ar Proserpine.
Bhí eagla uirthi gan dul le Plútó.
Bhí an-bhrón ar Ceres gan Proserpine.

Ceres: Cá bhfuil m’iníon álainn?
Cén fáth nár tháinig sí abhaile?

Scéalaí: Chuardaigh Ceres i ngach áit ó mhaidin go hoíche.
Rinne sí dearmad ar an aimsir.
Stop an ghrian ag taitneamh.
Rinne sí dearmad ar an dúlra feisin.
Stop na héin ag canadh.
Stop na bláthanna ag fás.
Tháinig sioc agus sneachta.
Bhí uaigneas an domhain ar Ceres.
Chuaigh sí go dtí an dia Iúpatar.
An bhfuil fhios agat cá bhfuil m’iníon álainn?
Cabhraigh liom m’iníon álainn a fháil.

Iúpatar: Cabhróidh mé leat cinnte.
Inseoidh mé duit cá bhfuil d’iníon álainn.
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An Geimhreadh
Scéalaí: Tháinig an rí Pluto agus thóg sé Proserpine.

Is banríon í Proserpine anois.

Ceres: Téigh go dtí Plútó led’ thoil.
Abair leis Proserpine a thabhairt ar ais dom ar feadh sé mhí gach bliain.

Scéalaí: Chuaigh Iúpatar go dtí Plútó.
Bhí an-bhrón ar Proserpine sa tír faoin talamh.
Bhí uaigneas an domhain uirthi.

Iúpatar: Tá an-bhrón ar Proserpine agus ar a máthair Ceres.
Scaoil saor í ar feadh sé mhí.
Tiocfaidh sí ar ais chugat tar éis sé mhí.

Proserpine: Ba bhreá liom dul abhaile.
Tiocfaidh mé ar ais tar éis sé mhí.

Plútó: Ceart go leor.

Scéalaí: Chuaigh Proserpine abhaile ar feadh sé mhí.
Bhí gliondar croí ar Proserpine nuair a chonaic sí Ceres.
Bhí gliondar croí ar Ceres freisin.
Thug Ceres agus Proserpine aire don aimsir agus don dúlra arís.
Thosaigh an ghrian ag taitneamh.
D’imigh an sioc agus an sneachta.
Thosaigh na duilleoga agus na bláthanna ag fás arís.
Tar éis sé mhí chuaigh Proserpine ar ais faoin talamh arís.
Gach bliain chaith Proserpine sé mhí faoin talamh.
Bhí an Iodáil ina gheimhreadh nuair a bhí Proserpine faoin talamh.
Ach bhí an Iodáil ina shamhradh gach bliain nuair a bhí Proserpine lena máthair Ceres.

Foclóir: na héin, an ghrian, dhá chapall, An Iodáil, na hainmhithe, bláthanna, tír faoin talamh, an rí, duilleoga, carbad.

Aimsigh an Focal Ceart: na héin, an ghrian, dhá chapall, An Iodáil, na hainmhithe, bláthanna, tír faoin talamh, an rí, duilleoga,
carbad.

Scríobh an Scéal: Fadó, fadó, bhí an samhradh ann i gcónaí san Iodáil. Bhí ann ghrian ag taitneamh go hard sa spéir i gcónaí.
Chan na héin go binn ó mhaidin go hoíche. Bhí duilleoga glasa ag fás ar na crainn. Bhí na hainmhithe agus na héin an-sásta. Bhí
an dia Ceres i gceannas ar an aimsir. Bhí iníon ag Ceres. Proserpine ab ainm di.

Bua na Cainte 4 lch. 87.Tarraingíonn na páistí pictiúr ina gcóipleabhair chun an scéal a léiriú. Scríobhann na páistí abairtí.

Bua na Cainte 4 lch. 88. Roghnaíonn an páiste an focal cuí a théann le gach pictiúr. Scríobhann na páistí an scéal.

88

Scéal

Bí ag Scríobh Proserpine
Fadó, fadó, bhí an samhradh ann i gcónaí san ____.
Bhí ___ ______ ag taitneamh go hard sa spéir i gcónaí.
Chan ___ ______ go binn ó mhaidin go hoíche.
Bhí ____ glasa ag fás ar na crainn.

Bhí ___ ______ agus na héin an-sásta.

Bhí an ____ Ceres i gceannas ar an aimsir.

Bhí ____ ag Ceres.

Proserpine ab ____ di.

Roghnaigh an Focal Ceart

na héin

duilleoga

an ghrian

iníon

na hainmhithe

ainm

dia

Iodáil

1
na bláthanna

na héin

na hainmhithe

3
na bláthanna

na héin

na hainmhithe

2
na bláthanna

na héin

na hainmhithe

4
an rí

an carbad

An Iodáil

Proserpine

3

87

An Geimhreadh – Scéa
l

Proserpine

Scríobh abairtí.

Tarraing pictiúr.

na hainmhithe

na héin

crann

an ghrian

An Iodáil

duilleoga

carbad

an rí

dhá chapall

tír faoin talamh
ag cur
uisce
ar na
bláthanna

bláthanna

Bí ag Caint
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An Nollaig
Ócáidí Speisialta – An Nollaig – AonadTeagaisc agus Foghlama

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní

Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 89–98)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 25–27)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga

Cad a tharraing tú ar an gcrann Nollag?
Tharraing mé soilse ildaite, maisiúcháin, réaltaí, cloigíní agus
coinnle ar an gcrann Nollag.
Cad a chuir tú ar bharr an chrainn?
Chuir mé aingeal ar bharr an chrainn.
Cad a chuir tú faoin gcrann?
Chuir mé bronntanais faoin gcrann.
Cad a chuir tú in aice leis an gcrann?
Chuir mé Daidí na Nollag in aice leis an gcrann Nollag.
Cad a chuir tú ar leac na fuinneoige?
Chuir mé coinneal na Nollag ar leac na fuinneoige.
Cad a chuir tú ar an mbord beag in aice leis an gcrann
Nollag?
Chuir mé teach arán sinséir agus fear sinséir ar an mbord
beag in aice leis an gcrann Nollag.
Tá an pictiúr go hálainn.
Sárobair! 3

Litriú: fear amháin, beirt fhear, triúr fear, ceathrar fear,
cúigear fear. 3

Tharraing mé tinteán sa seomra suí um Nollaig.
Cad atá sa tinteán?
Tá tine ar lasadh sa tinteán.
Cad atá sa tine?
Tá adhmad agus gual sa tine.
Cá bhfuil na cártaí Nollag?
Tá na cártaí Nollag ar an matal os cionn na tine.
Cá bhfuil na stocaí Nollag?
Tá na stocaí Nollag ar an matal os cionn na tine freisin.
Cá bhfuil an scáthán?
Tá an scáthán os cionn na tine.
Cá bhfuil an cuileann?
Tá an cuileann ar an scáthán os cionn na tine.
Cá bhfuil an carr sleamhnáin?
Tá an carr sleamhnáin ar an mbord in aice na tine.
Cá bhfuil na réinfhianna?
Tá na réinfhianna ar an mbord in aice na tine freisin.
Cá bhfuil fleasc na Nollag?
Tá fleasc na Nollag ar an doras.
Cad atá os comhair na tine?
Tá mata os comhair na tine.
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An Nollaig
Tá Bran ina chodladh sámh os comhair na tine freisin.
Tá an pictiúr ar fheabhas ar fad.
Maith thú!

Litriú: seisear fear, seachtar fear, ochtar fear,
naonúr fear, deichniúr fear. 3

Lá Nollag a bhí ann.
Bhí dinnéar na Nollag réidh.
Tháinig cuairteoirí.
Tháinig Mamó agus Daideo.
Nollaig shona daoibh.
Go mbé hé daoibh.
Thug siad teach arán sinséir do na páistí.
Tá an teach arán sinséir go hálainn.
Bhí gliondar croí ar na páistí.
Cad a íosfaidh tú?
Íosfaidh mé turcaí rósta, prátaí, bachlóga Bruiséile agus
cairéid.
Cad a íosfaidh tú?
Íosfaidh mé turcaí rósta, liamhás, prátaí, agus cairéid.
Íosfaidh mé putóg Nollag freisin.
Tharraing gach duine pléascóg Nollag.
Bhí spórt agus scléip acu.
Thaitin dinnéar na Nollag go mór le gach duine.
D’ith mé mo dhóthain.
Tá mé lán go béal.
Is breá liom dinnéar na Nollag.
Is breá le Bran dinnéar na Nollag freisin.

Is breá liom an teach arán sinséir.
Tá simléar beag ar an díon.
Tá sneachta ar an díon.
Tá milseáin ar an díon freisin.
Tá fleasc na Nollag os cionn an dorais.
Tá cána candaí in aice leis an doras.
Tá crann Nollag in aice leis an teach.
Tá bheirt fhear sinséir os comhair an tí.
Tá an teach arán sinséir go hálainn ar fad.
D’ith na páistí fear sinséir an duine.
Tá sé an-bhlasta. 3

Litriú: mo dhóthain, do dhóthain, a dhóthain, a dóthain. 3

Seo iad Mamaí na Nollag agus Daidí na Nollag.
Cónaíonn siad sa mhol thuaidh.
Caitheann Daidí na Nollag cóta, hata agus bríste dearg.
Caitheann sé crios dubh.
Caitheann sé buataisí dubha freisin.
Bíonn féasóg bhán air.
Caitheann Mamaí na Nollag hata agus gúna fada dearg.
Caitheann sí crios dubh freisin.
Scríobhann páistí litreacha chuig Daidí na Nollag.
Déanann Daidí na Nollag agus Mamaí na Nollag a lán
bréagán do na páistí i rith na bliana.
Cabhraíonn na sióga leo.
Gach bliain ar an gceathrú lá is fiche de Mhí na Nollag téann
Daidí na Nollag isteach sa charr sleamhnáin.
Fágann Daidí na Nollag agus na réinfhianna slán ag Mamaí na
Nollag.
Téann Daidí na Nollag timpeall an domhain agus tugann sé
bronntanais do na páistí go léir.
Nollaig shona agus oíche mhaith. 3

Litriú: Chónaigh. Cónaíonn. Cónóidh. 3

Chabhraigh. Cabhraíonn. Cabhróidh 3

An chéad oíche Nollag a bhí ann.
Bhí sé ag cur sneachta go trom
Bhí brat bán sneachta ar an talamh.
Bhí Muire agus Iósaf ag dul go Beithil ar asal.
Nuair a shroich siad Beithil, bhí slua mór ann.
Bhí gach teach ósta lán.
Ní raibh aon áit do Mhuire ná d’Iósaf.
Bhí siad an-tuirseach agus bhí siad préachta leis an bhfuacht.
Chonaic Muire agus Iósaf stábla.
Bhí ainmhithe istigh sa stábla.
Chuaigh siad isteach sa stábla.
Chuir na hainmhithe céad míle fáilte roimh Mhuire agus Iósaf.
Rugadh an leanbh Íosa i lár na hoíche.
An oíche sin, bhí na haoirí ag tabhairt aire do na caoirigh ar
an sliabh.

An Nuacht
Dia daoibh agus fáilte romhaibh.
Thaitin an Nollaig go mór liom.
Fuair mé cártaí Nollag ó mo chairde.
Thug Ruairí, Róisín, Samar agus Liam cártaí dom.
Chabhraigh mé le Mamaí an teach a mhaisiú.
Mhaisigh mé an seomra suí.
Fuair mé bronntanais ó Dhaidí na Nollag.
Bhí mé an-sásta.
Tháinig cuairteoirí go dtí mo theach.
Tháinig Mamó agus Daideo go dtí mo theach.
Bhí dinnéar na Nollag an-bhlasta.
D’ith mé turcaí rósta, liamhás, prátaí, cairéid agus bachlóga
Bruiséile.
Tharraing mé pléascóga.
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An Nollaig
Go tobann, chonaic na haoirí aingil sa spéir.
Bhí siad ag canadh go binn.
Rugadh an leanbh Íosa i mBeithil anocht.
Chuaigh na haoirí go dtí an stábla.
Thug siad bronntanais don leanbh Íosa.
Thug siad uain dó.
An oíche sin, chonaic na trí rí réalta gheal sa spéir.
Lean siad an réalta.
Stop an réalta os cionn an stábla.
Chuaigh na trí rí isteach sa stábla.
Thug siad ór, miorr agus túis don leanbh Íosa.
Bhí an leanbh Íosa sona sásta. 3

Litriú: tuirseach, préachta leis an bhfuacht, i lár
na hoíche. 3

D’ith mé putóg Nollag agus cáca Nollag freisin.
D’ith mé mo dhóthain.
Bhí mé lán go béal.
D’fhéach mé ar scannán ar an teilifís.
Bhí an scannán ar fheabhas ar fad.
D’imir mé cluichí le mo chlann.
Bhí spórt agus scléip agam i rith laethanta saoire na Nollag.
Anois an aimsir á léamh ag Ruairí.

An Aimsir
Bhí brat bán sneachta ar an talamh lá Nollag.
Bhí Nollaig bhán againn.
Bhí spórt agus scléip ag na páistí sa sneachta.
Bhí sneachta i ngach áit.
Bhí an tír go hálainn ar fad. 3

Litriú: Nollaig shona duit. Go mba hé duit. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Scéalta
Dán – Coinneal na Nollag
Amhrán – Céad Míle Fáilte Romhat,
a Íosa
Amhrán – Oíche Chiúin

Jimín agus an Gandal

Drámaíocht Cluichí
Dráma bunaithe ar an scéal:
Oíche Nollag
Dráma bunaithe ar an scéal:
Jimín agus an Gandal

Tasc Tuisceana Bí ag Caint
Bí ag Scríobh Tarraing
Scríobh na hAbairtí Scríobh an Scéal
Spraoi le Briathra Foclóir
Scríobh na hAbairtí
Freagair na Ceisteanna

Obair Bheirte
Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú
Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Ealaín Ealaín
An Crann Nollag Teach Arán Sinséir

Ceol Creideamh
Céad Míle Fáilte Romhat, a Íosa Oíche Chiúin An Chéad Oíche Nollag

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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An Nollaig
Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Cur síos a dhéanamh
● Stór focal a úsáid
● Duine/Daoine a mholadh

An Crann Nollag
Cad a tharraing tú ar an gcrann Nollag?
Tharraing mé soilse ildaite, maisiúcháin, réaltaí, cloigíní agus coinnle ar an gcrann
Nollag.
Cad a chuir tú ar bharr an chrainn?
Chuir mé aingeal ar bharr an chrainn.
Cad a chuir tú faoin gcrann?
Chuir mé bronntanais faoin gcrann.
Cad a chuir tú in aice leis an gcrann?
Chuir mé Daidí na Nollag in aice leis an gcrann Nollag.
Cad a chuir tú ar leac na fuinneoige?
Chuir mé coinneal na Nollag ar leac na fuinneoige.
Cad a chuir tú ar an mbord beag in aice leis an gcrann Nollag?
Chuir mé teach arán sinséir agus fear sinséir ar an mbord beag in aice leis an
gcrann Nollag.
Tá an pictiúr go hálainn.
Sárobair!

Dán – Coinneal na Nollag

Lasfaidh mé coinneal na Nollag.
Is cuirfidh mé í san fhuinneog.
Ag fáiltiú roimh Mhuire is an leanbh.
A rugadh sa stábla fadó.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán Coinneal na Nollag. Bíonn coinneal na Nollag ag an múinteoir. Iarrann an múinteoir ar pháiste coinneal
na Nollag a lasadh agus í a chur san fhuinneog. Iarrann an múinteoir ar pháistí éagsúla ___ a thaispeáint dó/di: ‘Taispeáin dom
___.’ (coinneal na Nollag, Muire, an leanbh) Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá bhfuil coinneal na Nollag?’ ‘Cad is ainm don
leanbh?’ ‘Cár rugadh an leanbh?’

Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad atá ar an gcrann Nollag?’ ‘Cad atá ar bharr an chrainn?’ ‘Cad atá
faoin gcrann?’ ‘Cad atá in aice leis an gcrann?’ ‘Cad atá ar leac na fuinneoige?’ ‘Cad atá ar an mbord beag in aice leis an gcrann
Nollag?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Tagann páiste amach os comhair an ranga agus déanann sé/sí cur síos ar an gcrann Nollag agus ar an seomra suí.

TascTuisceana: Cuir soilse ildaite ar an gcrann Nollag. Cuir réaltaí ar an gcrann Nollag. Cuir cloigíní ar an gcrann Nollag.
Cuir maisiúcháin ar an gcrann Nollag. Cuir aingeal ar bharr an chrainn. Cuir bronntanais faoin gcrann. Cuir San Nioclás in aice
leis an gcrann. Cuir coinneal na Nollag ar leac na fuinneoige. Cuir teach arán sinséir ar an mbord beag.Tarraing fear sinséir
faoin mbord.

Tarraing: Tarraing soilse ildaite ar an gcrann Nollag.Tarraing maisiúcháin ar an gcrann Nollag.Tarraing réaltaí ar an gcrann
Nollag.Tarraing cloigíní ar an gcrann Nollag.Tarraing aingeal ar bharr an chrainn.Tarraing bronntanais faoin gcrann.Tarraing
San Nioclás in aice leis an gcrann.Tarraing coinneal na Nollag ar leac na fuinneoige.Tarraing teach arán sinséir ar an mbord
beag.Tarraing fear sinséir faoin mbord.

Bí ag Scríobh: Tá soilse ildaite ar an gcrann Nollag.Tá réaltaí ar an gcrann Nollag.Tá maisiúcháin ar an gcrann Nollag.
Tá aingeal ar bharr an chrainn.Tá bronntanais faoin gcrann.Tá San Nioclás in aice leis an gcrann.Tá coinneal na Nollag ar leac
na fuinneoige.Tá teach arán sinséir ar an mbord beag.

Litriú: fear amháin, beirt fhear, triúr fear, ceathrar fear, cúigear fear.
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An Nollaig
Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 89.Tugann an múinteoir treoracha do na páistí: ‘Tarraing crann Nollag.’
‘Tarraing fuinneog in aice leis an gcrann Nollag.’ ‘Tarraing bord beag in aice leis an gcrann
Nollag.’ ‘Tarraing cúig rud ar an gcrann Nollag.’ ‘Tarraing rud amháin ar bharr an chrainn.’
‘Tarraing rud amháin faoin gcrann Nollag.’ ‘Tarraing rud amháin in aice leis an gcrann
Nollag.’ ‘Tarraing rud amháin ar leac na fuinneoige.’ ‘Tarraing rud amháin ar an mbord.’
Tarraingíonn na páistí pictiúr den chrann Nollag.Tarraingíonn siad fuinneog agus bord in
aice leis an gcrann Nollag.Tarraingíonn siad rudaí ar an/faoin/in aice leis gcrann Nollag.
Dathaíonn siad an pictiúr.

Tagann páistí éagsúla amach os comhair an ranga agus déanann an páiste cur síos ar
an bpictiúr atá tarraingthe aige/aici: ‘Tá soilse ildaite, maisiúcháin, réaltaí, cloigíní agus
coinnle ar an gcrann Nollag.’ ‘Tá aingeal ar bharr an chrainn.’ ‘Tá bronntanais faoin
gcrann.’ ‘Tá Daidí na Nollag in aice leis an gcrann Nollag.’ ‘Tá coinneal na Nollag ar leac
na fuinneoige.’ ‘Tá teach arán sinséir agus fear sinséir ar an mbord beag in aice leis an
gcrann Nollag.’

Obair Bheirte: Taispeánann páiste A a p(h)ictiúr do pháiste B agus déanann páiste A cur síos ar a p(h)ictiúr. Malartaíonn na
páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Tagann páiste amach os comhair an ranga agus déanann an páiste cur síos ar an bpictiúr atá tarraingthe aige/aici.

Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc: Scríobhann na páistí tuairisc faoin bpictiúr a tharraing siad.Tig leo an foclóir ar
lch. 89 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann siad
eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Bua na Cainte 4 lch. 90. Scríobhann na páistí an dán ina gcóipleabhair agus tarraingíonn siad
pictiúr chun an dán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Cad
a tharraing tú sa phictiúr?’ ‘Cad a chuir tú i do mhála?’ ‘Cad atá ar an mbord/ar an
gcathaoir?’ ‘Cad atá faoin mbord/faoin gcathaoir?’ ‘Cad atá in aice leis an mbord/leis an
gcathaoir/leis an doras?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Ealaín.Tarraingíonn agus maisíonn na páistí crann Nollag i gceacht Ealaíne.

89

Ceacht 1AnNollaig
Foclóir

réalta

teach arán
sinséir

maisiúcháin

cloigín

réinfhia agus
carr sleamhnáin

Daidí na Nollag

aingeal

sióg

fear sneachta

bronntanas

coinneal na
Nollag

crann Nollag

fear sinséir

soilse ildaite

Tarraing

1 Tarraing crann Nollag.
2 Tarraing fuinneog in aice leis

an gcrann Nollag.
3 Tarraing bord beag in aice leis

an gcrann Nollag.
4 Tarraing cúig rud ar an

gcrann Nollag.
5 Tarraing rud amháin ar bharr an chrainn.6 Tarraing rud amháin faoin gcrann Nollag.
7 Tarraing rud amháin in aice leis

an gcrann Nollag.
8 Tarraing rud amháin ar leac na fuinneoige.
9 Tarraing rud amháin ar an mbord.

10 Dathaigh an pictiúr.

90

Ceacht 1

Lasfaidh mé coinneal na Nollag.
Is cuirfidh mé í san fhuinneog.
Ag fáiltiú roimh Mhuire is an leanbh.
A rugadh sa stábla fadó.

Coinneal na Nollag

san fhuinneog

coinneal na Nollag

Muire Iósaf

cuileann

sneachta

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad a tharraing tú ar an gcrann Nollag?’
‘Tharraing mé soilse ildaite, maisiúcháin, réaltaí, cloigíní agus coinnle ar an gcrann Nollag.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (soilse ildaite, maisiúcháin, réaltaí, cloigíní, crann Nollag,
aingeal, faoin gcrann, in aice leis an gcrann, bronntanais, leac na fuinneoige, ar an mbord, teach arán
sinséir, fear sinséir, an pictiúr, go hálainn)
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Tá aingeal ar bharr an chrainn.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann duine/daoine a mholadh? ‘Sárobair!’
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An Nollaig
Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Tuairisciú
● Stór focal a úsáid
● Duine a mholadh

Tharraing mé tinteán sa seomra suí um Nollaig.
Cad atá sa tinteán?
Tá tine ar lasadh sa tinteán.
Cad atá sa tine?
Tá adhmad agus gual sa tine.
Cá bhfuil na cártaí Nollag?
Tá na cártaí Nollag ar an matal os cionn na tine.
Cá bhfuil na stocaí Nollag?
Tá na stocaí Nollag ar an matal os cionn na tine freisin.
Cá bhfuil an scáthán?
Tá an scáthán os cionn na tine.
Cá bhfuil an cuileann?
Tá an cuileann ar an scáthán os cionn na tine.
Cá bhfuil an carr sleamhnáin?
Tá an carr sleamhnáin ar an mbord in aice na tine.
Cá bhfuil na réinfhianna?
Tá na réinfhianna ar an mbord in aice na tine freisin.
Cá bhfuil fleasc na Nollag?
Tá fleasc na Nollag ar an doras.
Cad atá os comhair na tine?
Tá mata os comhair na tine.
Tá Bran ina chodladh sámh os comhair na tine freisin.
Tá an pictiúr ar fheabhas ar fad.
Maith thú!

Amhrán – Céad Míle Fáilte Romhat, a Íosa

Céad míle fáilte romhat, a Íosa, a Íosa.
Céad míle fáilte romhat, a Íosa.
Céad míle fáilte romhat, a shlánaitheoir.
Céad míle, míle fáilte romhat, a Íosa, a Íosa.

Glóir agus moladh duit, a Íosa, a Íosa.
Glóir agus moladh duit, a Íosa.
Glóir agus moladh duit, a Shlánaitheoir.
Glóir, moladh agus buíochas duit, a Íosa, a Íosa.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Céad Míle Fáilte Romhat, a Íosa.
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad atá sa tinteán?’ ‘Cad atá sa tine?’ ‘Cá bhfuil na cártaí Nollag?’
‘Cá bhfuil na stocaí Nollag?’ ‘Cá bhfuil an scáthán?’ ‘Cá bhfuil an cuileann?’ ‘Cá bhfuil an carr sleamhnáin?’ ‘Cá bhfuil na
réinfhianna?’ ‘Cá bhfuil fleasc na Nollag?’ ‘Cad atá os comhair na tine?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

TascTuisceana: Cuir tine ar lasadh sa tinteán. Cuir adhmad sa tine. Cuir coinneal ar an matal os cionn na tine. Cuir teach
arán sinséir ar an matal os cionn na tine. Croch stoca Nollag ón matal. Cuir scáthán ar an mballa os cionn na tine. Cuir
cuileann ar an scáthán os cionn na tine. Cuir réinfhianna, Daidí na Nollag agus carr sleamhnáin ar an mbord in aice na tine.
Cuir fleasc na Nollag ar an doras. Cuir Bran ar an mata os comhair na tine.

Freagair na Ceisteanna: Cad atá sa tinteán? Cá bhfuil an gual? Cá bhfuil an matal? Cad atá ar an matal? Cá bhfuil an
scáthán? Cá bhfuil an cuileann? Cá bhfuil an mata? Cá bhfuil Bran? Cá bhfuil na brontannais? Cá bhfuil an t-aingeal?

Bí ag Caint: Cad atá sa tinteán? Cá bhfuil an gual? Cá bhfuil an matal? Cad atá ar an matal? Cá bhfuil an scáthán? Cá bhfuil an
cuileann? Cá bhfuil an mata? Cá bhfuil Bran? Cad atá faoin gcrann Nollag? Cad atá ar bharr an chrainn?

Litriú: seisear fear, seachtar fear, ochtar fear, naonúr fear, deichniúr fear.
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An Nollaig
Tréimhse Chumarsáide
Iarrtar ar na páistí cur síos a dhéanamh ar an seomra suí.
Tagann páiste amach os comhair an ranga agud déanann sé/sí cur síos ar an seomra suí.
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Deir siad gach re abairt chun cur síos a
dhéanamh ar an seomra suí.

Bua na Cainte 4 lch. 91. Ceistíonn an múinteoir páiste.‘Cad atá ar lasadh sa tinteán?’
‘Cá bhuil an gual?’ ‘Cad atá ar an matal?’ ‘Cad atá ar crochadh ón matal?’ ‘Cá bhfuil
an scáthán?’ ‘Cá bhfuil an cuileann?’ ‘Cá bhfuil an mata?’ ‘Cá bhfuil fleasc na Nollag?’
‘Cá bhfuil an fear sneachta?’ ‘Cá bhfuil na coinnle?’
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B.
Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 91. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste
B na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 91. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 92. Scríobhann na páistí an t-amhrán ina gcóipleabhair.Tarraingíonn
siad pictiúr chun an t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá bhfuil ___.’
(an leabhar, an scriosán, an bioróir, an peann luaidhe, an peann, an cóipleabhar, srl.)

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Ceol. Múintear an t-amhrán Céad Míle Fáilte Romhat, a Íosa i gceacht Ceoil.

91

An Nollaig – Ceacht 2

1 Cad atá ar lasadh sa tinteán? 2 Cá bhfuil an gual?3 Cad atá ar an matal? 4 Cad atá ar crochadh ón matal?5 Cá bhfuil an scáthán? 6 Cá bhfuil an cuileann?7 Cá bhfuil an mata? 8 Cá bhfuil fleasc na Nollag?9 Cá bhfuil an fear sneachta? 10 Cá bhfuil na coinnle?

Obair Bheirte

tine

cártaí Nollag

scáthán

os cionn na tine

ar an mbord

ar an doras

gual

coinnle

ar an matal

sa tinteánstocaí Nollag

cuileann

fleasc na Nollag

fear sneachta

mata

os comhair na tine

Bí ag Caint Nollaig Shona

92

Ceacht 2

Céad míle fáilte romhat, a Íosa, a Íosa.Céad míle fáilte romhat, a Íosa.
Céad míle fáilte romhat, a shlánaitheoir.Céad míle, míle fáilte romhat, a Íosa, a Íosa.

Glóir agus moladh duit, a Íosa, a Íosa.Glóir agus moladh duit, a Íosa.
Glóir agus moladh duit, a shlánaitheoir.Glóir, moladh agus buíochas duit, a Íosa, a Íosa.

Céad Míle Fáilte Romhat, a Íosa

brat bán sneachta

slánaitheoir

réalta

os cionn an stábla

asal

bó

Muire

Iósaf

Íosa

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad atá sa tinteán?’ ‘Cad atá sa tine?’ srl.
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Tá Bran ina c(h)odladh os comhair na tine.’
An bhfuil an páiste inn ann stór focal a úsáid? (tinteán, seomra suí, um Nollaig, tine, ar lasadh,
adhmad, gual, na cártaí Nollag, matal, os cionn na tine, stocaí Nollag, an scáthán, an cuileann, an carr
sleamhnáin, ar an mbord, in aice na tine, na réinfhianna, fleasc na Nollag, ar an doras, os comhair na
tine, mata, codladh sámh, os comhair na tine, an pictiúr, ar fheabhas ar fad)
An bhfuil an páiste in ann duine a mholadh? ‘Maith thú!’
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An Nollaig
Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Stór focal a úsáid
● Beannú do dhaoine
● Freagairt do bheannú
● Taitneamh a léiriú
● Tuairisciú
● Réamhfhocail a úsáid mar is cuí

Comhrá 3.1
Dinnéar na Nollag
Lá Nollag a bhí ann.
Bhí dinnéar na Nollag réidh.
Tháinig cuairteoirí.
Tháinig Mamó agus Daideo.
Nollaig shona daoibh.
Go mbé hé daoibh.
Thug siad teach arán sinséir do na páistí.
Tá an teach arán sinséir go hálainn.
Bhí gliondar croí ar na páistí.
Cad a íosfaidh tú?
Íosfaidh mé turcaí rósta, prátaí, bachlóga Bruiséile agus cairéid.
Cad a íosfaidh tú?
Íosfaidh mé turcaí rósta, liamhás, prátaí, agus cairéid.
Íosfaidh mé putóg Nollag freisin.
Tharraing gach duine pléascóg Nollag.
Bhí spórt agus scléip acu.
Thaitin dinnéar na Nollag go mór le gach duine.
D’ith mé mo dhóthain.
Tá mé lán go béal.
Is breá liom dinnéar na Nollag.
Is breá le Bran dinnéar na Nollag freisin.

Comhrá 3.2
Is breá liom an teach arán sinséir.
Tá simléar beag ar an díon.
Tá sneachta ar an díon.
Tá milseáin ar an díon freisin.
Tá fleasc na Nollag os cionn an dorais.
Tá cána candaí in aice leis an doras.
Tá crann Nollag in aice leis an teach.
Tá bheirt fhear sinséir os comhair an tí.
Tá an teach arán sinséir go hálainn ar fad.
D’ith na páistí fear sinséir an duine.
Tá sé an-bhlasta.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 3.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén lá a bhí ann?’ ‘Cé a tháinig go dtí an teach?’ ‘Cad a thug Mamó agus
Daideo do na páistí?’ ‘An raibh an teach sinséir go hálainn?’ ‘An raibh gliondar croí ar na páistí?’ ‘Cad a tharraing gach duine?’
‘An raibh spórt agus scléip acu?’ ‘Ar thaitin an dinnéar le gach duine?’ ‘An raibh an dinnéar go deas?’ Freagraíonn na páistí na
ceisteanna.

Múintear comhrá 3.2. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An maith leat an teach sinséir?’ ‘An bhfuil simléar beag ar an díon?’
‘An bhfuil sneachta ar an díon?’ ‘An bhfuil milseáin ar an díon?’ ‘Cad atá os cionn an dorais?’ ‘Cad atá in aice leis an doras?’
‘Cad atá os cionn an dorais?’ ‘Cad atá in aice leis an teach?’ ‘Cad atá os comhair an tí?’ ‘An bhfuil an teach arán sinséir go
hálainn ar fad?’ ‘Ar ith na páistí fear sinséir?’ ‘An raibh an bia an-bhlasta?’

TascTuisceana: Cuir simléar beag ar an díon. Cuir sneachta ar an díon. Cuir milseáin ar an díon freisin. Cuir fleasc na Nollag
os cionn an dorais. Cuir cána candaí in aice leis an doras. Cuir crann Nollag in aice leis an teach. Cuir fear sinséir os comhair
an tí.
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Bí ag Scríobh: Íosfaidh mé ___. (turcaí rósta, fear sinséir, bachlóga Bruiséile, putóg Nollag, cáca Nollag, liamhás, pióg úll,
uachtar reoite, glóthach, cairéid)

Scríobh an Scéal: Tá simléar beag ar an díon.Tá sneachta ar an díon.Tá milseáin ar an díon freisin.Tá fleasc na Nollag os
cionn an dorais.Tá cána candaí in aice leis an doras.Tá crann Nollag in aice leis an teach.Tá beirt fhear sinséir os comhair an
tí.Tá an teach arán sinséir go hálainn ar fad.

Litriú: D’ith mé mo dhóthain. D’ith tú do dhóthain. D’ith sé a dhóthain. D’ith sí a dóthain.

Tréimhse Chumarsáide
Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Cad a íosfaidh tú don dinnéar lá Nollag?’
Freagraíonn na páistí: ‘Íosfaidh mé ___.’ (liamhás, turcaí, fear sinséir, prátaí, putóg Nollag,
cairéid, cáca Nollag)
Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad a íosfaidh tú don dinnéar lá Nollag?’ Freagraíonn paiste B:
‘Íosfaidh mé ___.’ (turcaí, srl.) Ceistíonn páiste B páiste C: ‘Cad a íosfaidh tú don dinnéar lá
Nollag?’ Freagraíonn páiste C: ‘Íosfaidh mé ___.’ (liamhás, srl.) srl.

Bua na Cainte 4 lch. 93.Tugann an múinteoir treoracha do na páistí agus iarrann sé/sí orthu
teach sinséir a tharraingt: ‘Tarraing teach arán sinséir.’ ‘Tarraing doras agus fuinneoga.’
‘Tarraing simléar, sneachta agus milseáin ar an díon.’ ‘Tarraing fleasc na Nollag os cionn an
dorais.’ ‘Tarraing cána candaí in aice leis an doras.’ ‘Tarraing crann Nollag in aice leis an
teach.’ ‘Tarraing fear sinséir os comhair an tí.’

Tagann páiste amach os comhair an ranga agus déanann sé/sí cur síos ar an teach atá tarraingthe aige/aici.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 93.Taispeánann páiste A an teach atá tarraingthe aige/aici do pháiste B agus déanann
páiste A cur síos ar an teach.Taispeánann páiste B an teach atá tarraingthe aige/aici do pháiste A agus déanann páiste B cur
síos ar an teach.

Tréimhse Iarchumarsáide
Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc: Scríobhann na páistí tuairisc faoin teach atá tarraingthe acu.Tig leo an foclóir ar
lch. 92 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann siad
eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Bua na Cainte 4 lch. 93. Déanann na páistí na habairtí a chomhlánú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ag am sosa/lóin ceistíonn an múinteoir na páistí:
‘An íosfaidh tú ___?’ (ceapaire, úll, banana, oráiste, piorra) Tar éis am sosa/lóin ceistítear páistí éagsúla: ‘An bhfuil tú lán go
béal?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Ealaín.Tarraingíonn na páistí teach arán
sinséir i gceacht Ealaíne.

93

An Nollaig – Ceacht 3

Tú Féin: Cad a íosfaidh tú don dinnéar lá Nollag?
1 Íosfaidh mé ____.

2 Íosfaidh mé ____.
3 Íosfaidh mé ____.

4 Íosfaidh mé ____.
5 Íosfaidh mé ____.

6 Íosfaidh mé ____.
7 Íosfaidh mé ____.

8 Íosfaidh mé ____.

Tarraing

ar an díon

os cionn an dorais

fear sinséir
os comhair an tí

teach arán
sinséir

simléar

sneachta
milseáin

fleasc na
Nollag

crann Nollag

1 Tarraing teach arán sinséir.
2 Tarraing doras agus fuinneog.
3 Tarraing simléar, sneachta agus milseáinar an díon.
4 Tarraing fleasc na Nollag os cionn an dorais.5 Tarraing cána candaí in aice leis an doras.6 Tarraing crann Nollag in aice leis an teach.7 Tarraing fear sinséir os comhair an tí.

Bí ag Scríobh Dinnéar na Nollag

turcaí
prátaí

bachlóga Bruiséile

cairéid

cáca Nollag

putóg Nollag

fear sinséir

liamhás

Bí ag Caint

Bí ag Caint

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Lá Nollag a bhí ann.’ ‘Bhí dinnéar na Nollag réidh.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad a íosfaidh tú?’ ‘Íosfaidh mé ___.’
(turcaí rósta, liamhás, prátaí, cairéid, srl.)
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (Lá Nollag, dinnéar na Nollag, cuairteoirí, Nollaig
shona, teach arán sinséir, go hálainn, gliondar croí, na páistí, turcaí rósta, prátaí, bachlóga Bruiséile,
cairéid, liamhás, putóg Nollag, pléascóg Nollag, spórt agus scléip, lán go béal, simléar beag, díon,
sneachta, milseáin, fleasc na Nollag, os cionn an dorais, cána candaí, in aice leis an doras, crann
Nollag, os comhair an tí, go hálainn ar fad, an-bhlasta)
An bhfuil an páiste in ann beannú/freagairt do bheannú do dhaoine? ‘Nollaig shona daoibh.’
‘Go mbé hé daoibh.’
An bhfuil an páiste in ann taitneamh a léiriú? ‘Is breá liom dinnéar na Nollag.’
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Tá simléar beag ar an díon.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann réamhfhocail a úsáid mar is cuí? ‘Tá ___ ar an díon/os cionn an dorais/in
aice leis an doras/os comhair an tí.’
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An Nollaig
Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Cur síos a dhéanamh
● Stór focal a úsáid

Oíche Nollag
Seo iad Mamaí na Nollag agus Daidí na Nollag.
Cónaíonn siad sa mhol thuaidh.
Caitheann Daidí na Nollag cóta, hata agus bríste dearg.
Caitheann sé crios dubh.
Caitheann sé buataisí dubha freisin.
Bíonn féasóg bhán air.
Caitheann Mamaí na Nollag hata agus gúna fada dearg.
Caitheann sí crios dubh freisin.
Scríobhann páistí litreacha chuig Daidí na Nollag.
Déanann Daidí na Nollag agus Mamaí na Nollag a lán bréagán do na páistí i rith
na bliana.
Cabhraíonn na sióga leo.
Gach bliain ar an gceathrú lá is fiche de Mhí na Nollag téann Daidí na Nollag
isteach sa charr sleamhnáin.
Fágann Daidí na Nollag agus na réinfhianna slán ag Mamaí na Nollag.
Téann Daidí na Nollag timpeall an domhain agus tugann sé bronntanais
do na páistí go léir.
Nollaig shona agus oíche mhaith.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá gcónaíonn Daidí agus Mamaí na Nollag?’ ‘Cad a chaitheann Daidí na
Nollag?’ ‘Cad a chaitheann Mamaí na Nollag?’ ‘Cé a scríobhann litreacha chuig Daidí na Nollag?’ ‘Cad a dhéanann Daidí agus
Mamaí na Nollag?’ ‘Cé a chabhraíonn leo?’ ‘An dtéann Daidí na Nollag timpeall an domhain gach bliain le bréagáin?’ ‘An dtéann
Mamaí na Nollag timpeall an domhain gach bliain le bréagáin?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Scríobh an Scéal: Seo iad Mamaí na Nollag agus Daidí na Nollag. Cónaíonn siad sa mhol thuaidh. Caitheann Daidí na Nollag
cóta, hata agus bríste dearg. Caitheann sé crios dubh. Caitheann sé buataisí dubha freisin. Bíonn féasóg bhán air. Caitheann
Mamaí na Nollag hata agus gúna fada dearg. Caitheann sí crios dubh freisin. Scríobhann páistí litreacha chuig Daidí na Nollag.
Déanann Daidí na Nollag agus Mamaí na Nollag a lán bréagán do na páistí i rith na bliana. Cabhraíonn na sióga leo. Gach bliain
ar an gceathrú lá is fiche de Mhí na Nollag téann Daidí na Nollag isteach sa charr sleamhnáin. Fágann Daidí na Nollag agus na
réinfhianna slán ag Mamaí na Nollag.Téann siad timpeall an domhain agus tugann siad bronntanais do na páistí go léir.

Scríobh na hAbairtí: Chaith Daidí na Nollag crios dubh inné. Caitheann Daidí na Nollag crios dubh gach lá. Caithfidh Daidí
na Nollag crios dubh amárach.
Scríobh na páistí litreacha chuig Daidí na Nollag inné. Scríobhann na páistí litreacha chuig Daidí na Nollag gach lá. Scríobhfaidh
na páistí litreacha chuig Daidí na Nollag amárach.
D’fhág Daidí na Nollag agus na réinfhianna slán ag Mamaí na Nollag inné. Fágann Daidí na Nollag agus na réinfhianna slán ag
Mamaí na Nollag gach lá. Fágfaidh Daidí na Nollag agus na réinfhianna slán ag Mamaí na Nollag amárach.
Chónaigh Daidí na Nollag agus Mamaí na Nollag sa mhol thuaidh inné. Cónaíonn Daidí na Nollag agus Mamaí na Nollag sa
mhol thuaidh gach lá. Cónóidh Daidí na Nollag agus Mamaí na Nollag sa mhol thuaidh amárach. Chabhraigh na sióga leo inné.
Cabhraíonn na sióga leo gach lá. Cabhróidh na sióga leo amárach.

Spraoi le Briathra: Inné, chaith sí. Gach lá, caitheann sí. Amárach, caithfidh sí.
Inné, scríobh sí. Gach lá, scríobhann sí. Amárach, scríobhfaidh sí.
Inné, d’fhág sí. Gach lá, fágann sí. Amárach, fágfaidh sí.
Inné, chónaigh sí. Gach lá, cónaíonn sí. Amárach, cónóidh sí.
Inné, chabhraigh sí. Gach lá, cabhraíonn sí. Amárach, cabhróidh sí.

Litriú: Chónaigh. Cónaíonn. Cónóidh. Chabhraigh. Cabhraíonn. Cabhróidh.
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Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Bunaitear dráma ar an scéal.
Léann an múinteoir agus na páistí an scéal.
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Léann an múinteoir agus páiste gach re abairt.
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Léann páiste A agus páiste B gach re abairt.
Déanann na páistí na habairtí a iomlánú.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 94. Léann páiste A na habairtí faoin gcéad phictiúr.
Ansin léann páiste B na habairtí faoin dara pictiúr. Léann siad na habairtí faoi gach re
pictiúr.

Tréimhse Iarchumarsáide
Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc: Bua na Cainte 4 lch. 94: Scríobhann na páistí
scéal faoi Dhaidí na Nollag.Tig leo an foclóir ar lch. 94 a úsáid mar chabhair. Baintear
leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann siad
eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa
scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Nuair a bhíonn an aimsir fliuch/fuar ceistíonn
an múinteoir na páistí: ‘An gcaitheann tú cóta, hata?’ Ag an Nollaig ceistíonn an
múinteoir na páistí: ‘An scríobhann tú litir chuig Daidí na Nollag?’

94

Ceacht 4

ag Mamaí na Nollag.
domhain agus tugann sé b onntanaisdo na páistí go léir.

dubh sa charr
sleamhnáin litreacha slán sióga Mamaí

na Nollag

féasóg gúna crios buataisí bríste páistí

Bí ag Scríobh Oíche Nollag

An Mol Thuaidh

Seo iad Daidí na Nollag agus____ __ ____.
Cónaíonn siad sa mhol thuaidh.

Caitheann Daidí na Nollag cóta, hata agus____ dearg.
Caitheann sé crios ____.Caitheann sé ____ dubha freisin.Bíonn ____ bhán air.

Caitheann Mamaí na Nollag hataagus ____ fada dearg.

Scríobhann páistí ____ chuig Daidí na Nollag.Déanann Daidí na Nollag agus Mamaí na Nollaga lán bréagán do na ____ i rith na bliana.

Gach bliain ar an gceathrú lá is fichede Mhí na Nollag, téann Daidí naNollag isteach ____ ___ ____.Fágann Daidí na Nollag agus naréinfhianna ____ ag Mamaí na Nollag.

Téann Daidí na Nollag timpeall andomhain agus tugann sé bronntanaisdo na páistí go léir.

Nollaig shona agus oíche mhaith!

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Seo iad Mamaí na Nollag agus Daidí na Nollag.’
‘Cónaíonn siad sa mhol thuaidh.’ Caitheann Daidí na Nollag cóta, hata agus bríste dearg.’ ‘Caitheann
sé crios dubh.’ ‘Caitheann sé buataisí dubha freisin.’ ‘Bíonn féasóg bhán air.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (Mamaí na Nollag, Daidí na Nollag, sa mhol thuaidh,
cóta, hata, bríste, crios, buataisí, féasóg, gúna, litreacha, a lán bréagán, i rith na bliana, na sióga, carr
sleamhnáin, na réinfhianna, timpeall an domhain, bronntanais, Nollaig shona, oíche mhaith)
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Ceacht 5

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Cur síos a dhéanamh

An Chéad Oíche Nollag
An chéad oíche Nollag a bhí ann.
Bhí sé ag cur sneachta go trom
Bhí brat bán sneachta ar an talamh.
Bhí Muire agus Iósaf ag dul go Beithil ar asal.
Nuair a shroich siad Beithil, bhí slua mór ann.
Bhí gach teach ósta lán.
Ní raibh aon áit do Mhuire ná d’Iósaf.
Bhí siad an-tuirseach agus bhí siad préachta leis an bhfuacht.
Chonaic Muire agus Iósaf stábla.
Bhí ainmhithe istigh sa stábla.
Chuaigh siad isteach sa stábla.
Chuir na hainmhithe céad míle fáilte roimh Mhuire agus Iósaf.
Rugadh an leanbh Íosa i lár na hoíche.
An oíche sin, bhí na haoirí ag tabhairt aire do na caoirigh ar an sliabh.
Go tobann, chonaic na haoirí aingil sa spéir.
Bhí siad ag canadh go binn.
Rugadh an leanbh Íosa i mBeithil anocht.
Chuaigh na haoirí go dtí an stábla.
Thug siad bronntanais don leanbh Íosa.
Thug siad uain dó.
An oíche sin, chonaic na trí rí réalta gheal sa spéir.
Lean siad an réalta.
Stop an réalta os cionn an stábla.
Chuaigh na trí rí isteach sa stábla.
Thug siad ór, miorr agus túis don leanbh Íosa.
Bhí an leanbh Íosa sona sásta.

Amhrán – Oíche Chiúin

Oíche chiúin,
Oíche mhic Dé.
Cách ’na suan, dís araon.
Dís is dílse, faire le spéis.
Naíon beag gnaoigheal, ceannanntais caomh.
Críost ina chodladh go séimh.
Críost ina chodladh go séimh.

Oíche chiúin,
Oíche mhic Dé.
Aoirí ar dtús, chuala an scéal
Alleluia, aingil ag glaoch.
Cantain suairc i ngar is i gcéin.
Críost ár slánaitheoir féin.
Críost ár slánaitheoir féin.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Oíche Chiúin. Ceistítear na páistí: ‘Cén saghas oíche atá ann?’ ‘Cé atá ina chodladh?’ ‘Cé a chuala an
scéal ar dtús?’

Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén oíche a bhí ann?’ ‘Cén saghas aimsire a bhí ann?’ ‘Cá raibh Muire
agus Iósaf ag dul?’ ‘Conas a chuaigh siad go Beithil?’ ‘An raibh a lán daoine i mBeithil?’ ‘Ar fhan Muire agus Iósaf i dteach
lóistín?’ ‘An raibh gach teach ósta lán?’ ‘Cár fhan Muire agus Iósaf?’ ‘An raibh tuirse ar Mhuire agus Iósaf?’ ‘Cad a chonaic
Muire?’ ‘Cad a bhí istigh sa stábla?’ ‘Cathain a rugadh an leanbh Íosa?’ ‘Cad a bhí ar siúl ag na haoirí ar an sliabh?’ ‘Cad a
chonaic na haoirí sa spéir?’ ‘Cad a chuala na haoirí sa spéir?’ ‘An raibh na haingil ag canadh?’ ‘Cad a thug na haoirí don leanbh
Íosa?’ ‘Cad a chonaic na trí rí sa spéir?’ ‘Cad a thug na ríthe don leanbh Íosa?’ ‘An raibh an leanbh Íosa sona sásta?’

Spreagann an múinteoir na páistí an scéal a insint.
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TascTuisceana: Cuir ___ sa stábla. (Muire Iósaf, asal, bó, mainséar) Cuir ___ sa mhainséar. (tuí, an leanbh Íosa) Cuir ___ in
aice leis an stábla. (na haoirí, na trí rí) Cuir uan in aice leis na haoirí. Cuir réalta os cionn an stábla. Cuir aingeal os cionn an
stábla.

Foclóir: stábla, uan, Muire, Iósaf, an leanbh Íosa, tuí, aingeal, na trí rí, aoirí, réalta.

Freagair na Ceisteanna: Cén saghas aimsire a bhí ann? Cá raibh Muire agus Iósaf ag dul? Conas a chuaigh siad go Beithil?
An raibh a lán daoine i mBeithil? Ar fhan Muire agus Iósaf i dteach lóistín? Cár fhan Muire agus Iósaf? Ainmnigh na hainmhithe
a bhí sa stábla. Cathain a rugadh an leanbh Íosa? Cad a bhí ar siúl ag na haoirí ar an sliabh? Cad a chuala na haoirí sa spéir?

Litriú: tuirseach, préachta leis an bhfuacht, i lár na hoíche.

Tréimhse Chumarsáide
Léann an múinteoir agus na páistí an scéal le chéile.

Bua na Cainte 4 lch. 95. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén saghas aimsire a bhí ann?’
‘Cá raibh Muire agus Iósaf ag dul?’ ‘Conas a chuaigh siad go Beithil?’ ‘An raibh a lán
daoine i mBeithil?’ ‘Ar fhan Muire agus Iósaf i dteach lóistín?’ ‘Cár fhan Muire agus Iósaf?’
‘Ainmnigh na hainmhithe a bhí sa stábla.’ ‘Cathain a rugadh an leanbh Íosa?’ ‘Cad a bhí ar
siúl ag na haoirí ar an sliabh?’ ‘Cad a chonaic na haoirí sa spéir?’

Tagann páiste amach os comhair an ranga. Ceistíonn an múinteoir an páiste. Freagraíonn
an páiste na ceisteanna.
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn
páiste B. Malartaíonn na páistí róil.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 95. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn
páiste B. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 95. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 96. Scríobhann na páistí an t-amhrán ina gcóipleabhair.Tarraingíonn
siad pictiúr chun an t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An ndeachaigh
tú amach go dtí an clós ag am lóin/sosa?’ ‘An raibh tú préachta leis an bhfuacht amuigh sa
chlós?’ ‘Ar thug tú bronntanas do do chara nuair a bhí a b(h)reithlá ann?’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Creideamh. Is féidir an ceacht seo a dhéanamh i rang Creidimh. Ceol. Oíche Chiúin.
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An Nollaig – Ceacht 5

1 Cén saghas aimsire a bhí ann? 2 Cá raibh Muire agus Iósaf ag dul?3 Conas a chuaigh siad go Beithil? 4 An raibh a lán daoine i mBeithil?5 Ar fhan Muire agus Iósaf i dteach lóistín? 6 Cár fhan Muire agus Iósaf?

Bí ag Léamh An Chéad Oíche Nollag

An chéad oíche Nollag abhí ann.
Bhí sé ag cur sneachta gotrom.
Bhí brat bán sneachta ar antalamh.
Bhí Muire agus Iósaf ag dulgo Beithil ar asal.

Nuair a shroich siad Beithil,bhí slua mór ann.
Bhí gach teach ósta lán.Ní raibh aon áit do Mhuirená d’Iósaf.
Bhí siad an-tuirseach agusbhí siad préachta leis anbhfuacht.

Chonaic Muire agus Iósafstábla.
Bhí ainmhithe istigh sa
stábla.
Chuaigh siad isteach sa
stábla.
Chuir na hainmhithe céadmíle fáilte roimh Mhuire
agus Íosaf.

Rugadh an leanbh
Íosa i lár na hoíche.

An oíche sin, bhí na haoirí ag tabhairtaire do na caoirigh ar an sliabh.Go tobann, chonaic na haoirí aingilsa spéir.
Bhí siad ag canadh go binn.

Chuaigh na haoirí go dtían stábla.
Thug siad bronntanais donleanbh Íosa.
Thug siad uain dó.

An oíche sin, chonaic na trírí réalta gheal sa spéir.
Lean siad an réalta.

Stop an réalta os cionn
an stábla.
Chuaigh na trí rí isteachsa stábla.

Thug siad ór, miorr agustúis don leanbh Íosa.
Bhí an leanbh Íosa sona
sásta.

Rugadh Íosa i
stábla i mBeithil.

Freagair na Ceisteanna
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Ceacht 5

Oíche Chiúin
Oíche chiúin,
Oíche mhic Dé.
Cách ’na suan, dís araon.
Dís is dílse, faire le spéis.
Naíon beag gnaoigheal, ceannanntais caomh.Críost ina chodladh go séimh.
Críost ina chodladh go séimh.
Oíche chiúin,
Oíche mhic Dé.
Aoirí ar dtús, chuala an scéal
Alleluia, aingil ag glaoch.
Cantain suairc i ngar is i gcéin.
Críost ár slánaitheoir féin.
Críost ár slánaitheoir féin.

na trí rí

na haingil

na haoirí

ar an sliabh

na caoirigh

na hainmhithesa stábla

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (ag cur sneachta, brat bán sneachta, ar an talamh, asal,
slua mór, teach ósta, an-tuirseach, préachta leis an bhfuacht, stábla, ainmhithe, céad míle fáilte, i lár
na hoíche, na haoirí, ag tabhairt aire, na caoirigh, ar an sliabh, aingil, sa spéir, bronntanais, uain, réalta,
os cionn an stábla, ór, miorr, túis, sona sásta)
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘An chéad oíche Nollag a bhí ann.’ ‘Bhí sé ag cur
sneachta go trom.’ ‘Bhí brat bán sneachta ar an talamh.’ srl.
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An Nollaig
Ceacht 6

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● An nuacht a thabhairt
● Cur síos a dhéanamh

An Nuacht
Dia daoibh agus fáilte romhaibh.
Thaitin an Nollaig go mór liom.
Fuair mé cártaí Nollag ó mo chairde.
Thug Ruairí, Róisín, Samar agus Liam cártaí dom.
Chabhraigh mé le Mamaí an teach a mhaisiú.
Mhaisigh mé an seomra suí.
Fuair mé bronntanais ó Dhaidí na Nollag.
Bhí mé an-sásta.
Tháinig cuairteoirí go dtí mo theach.
Tháinig Mamó agus Daideo go dtí mo theach.
Bhí dinnéar na Nollag an-bhlasta.
D’ith mé turcaí rósta, liamhás, prátaí, cairéid agus bachlóga Bruiséile.
Tharraing mé pléascóga.
D’ith mé putóg Nollag agus cáca Nollag freisin.
D’ith mé mo dhóthain.
Bhí mé lán go béal.
D’fhéach mé ar scannán ar an teilifís.
Bhí an scannán ar fheabhas ar fad.
D’imir mé cluichí le mo chlann.
Bhí spórt agus scléip agam i rith laethanta saoire na Nollag.
Anois an aimsir á léamh ag Ruairí.

An Aimsir
Bhí brat bán sneachta ar an talamh lá Nollag.
Bhí Nollaig bhán againn.
Bhí spórt agus scléip ag na páistí sa sneachta.
Bhí sneachta i ngach áit.
Bhí an tír go hálainn ar fad.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Ar thaitin an Nollaig leat?’ ‘An bhfuair tú cártaí Nollag ó do chairde?’
‘Cé a thug cártaí Nollag duit?’ ‘An bhfuair tú bronntanais ó Dhaidí na Nollag?’ ‘Ar tháinig cuairteoirí go dtí do theach?’
‘Cé a tháinig go dtí do theach?’ ‘Cad a d’ith tú do dhinnéar na Nollag?’ ‘An raibh an dinnéar blasta?’ ‘Ar tharraing tú pléascóg?’
‘Ar fhéach tú ar scannán ar an teilifís?’ ‘Ar imir tú cluichí le do rang?’ ‘An raibh spórt agus scléip agat i rith laethanta saoire
na Nollag?’

Freagair na Ceisteanna: Ar thaitin an Nollaig le Róisín? An bhfuair Róisín cártaí Nollag óna chairde? Cé a thug cártaí di?
Ar chabhraigh sí le Mamaí an teach a mhaisiú? Ar mhaisigh Róisín an seomra suí? Ar tháinig cuairteoirí go dtí a teach? Cé a
tháinig go dtí a teach? Cad a d’ith Róisín do dhinnéar na Nollag? Ar ith sí a dóthain? Ar tharraing sí pléascóg?

Bí ag Caint: Ar thaitin an Nollaig le Róisín? An bhfuair Róisín cártaí Nollag óna chairde? Cé a thug cártaí di? Ar chabhraigh
sí le Mamaí an teach a mhaisiú? Ar mhaisigh Róisín an seomra suí? Ar tháinig cuairteoirí go dtí a teach? Cé a tháinig go dtí a
teach? Cad a d’ith Róisín do dhinnéar na Nollag? Ar ith sí a dóthain? Ar tharraing sí pléascóg?

Litriú: Nollaig shona duit. Go mba hé duit.
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An Nollaig
Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga agus ligeann an páiste air/uirthi go bhfuil sé/sí ar an teilifís.Tugtar micreafón don
pháiste agus tugann an páiste an nuacht don rang: ‘Dia daoibh agus fáilte romhaibh.’ ‘Thaitin an Nollaig go mór liom.’ ‘Fuair mé
cártaí Nollag ó mo chairde.’ srl.

Ceistíonn an múinteoir na páistí faoin aimsir: ‘Cén saghas aimsire a bhí ann?’ Tagann páiste amach os comhair an ranga agus
ligeann an páiste air/uirthi go bhfuil sé/sí ar an teilifís.Tugtar micreafón don pháiste agus déanann an páiste cur síos ar an
aimsir.

Obair Bheirte: Insíonn páiste A nuacht do pháiste B. Déanann páiste A cur síos ar an aimsir. Insíonn páiste B nuacht do
pháiste A. Malartaíonn na páistí róil.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 97. Ceistíonn páiste A páiste B.‘Ar thaitin an Nollaig
leat?’ ‘An bhfuair tú cártaí Nollag?’ ‘Cé a thug cártaí Nollag duit?’ ‘Ar tháinig cuairteoirí go
dtí do theach?’ ‘Cé a tháinig go dtí do theach?’ ‘Cad a d’ith tú?’ ‘Ar fhéach tú ar an teilifís?’
‘Ar imir tú cluichí?’ ‘Cén saghas aimsire a bhí ann?’ Freagraíonn páiste B. Malartaíonn na
páistí róil. Ceistíonn páiste B páiste A.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 97. Léann na páistí an nuacht agus an aimsir.

Seánra Scríbhneoireachta:Athinsint. Scríobhann na páistí tuairisc faoina nuacht.
Tig leo an foclóir ar lch. 97 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas
scríbhneoireachta. Scríobhann an páiste dréacht. Déanann sé/sí eagarthóireacht ar
an dréacht agus athscríobhann sé/sí an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa
seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Ar thaitin an Nollaig leat?’ ‘An bhfuair tú cártaí
Nollag ó do chairde?’ ‘An bhfuair tú brontannais ó Dhaidí na Nollag?’ ‘Cad a d’ith tú do dhinnéar na Nollag?’ ‘An raibh spórt
agus scléip agat i rith laethanta saoire na Nollag?’
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An Nollaig – Ceacht 6

An NuachtThaitin an Nollaig go mór liom.Fuair mé cártaí Nollag ó mo chairde.Thug Ruairí, Niamh, Samar agus Liam cártaí dom.Chabhraigh mé le Mamaí an teach a mhaisiú.Mhaisigh mé an seomra suí.Fuair mé bronntanais ó Dhaidí na Nollag.Bhí mé an-sásta.
Tháinig cuairteoirí go dtí mo theach.Tháinig Mamó agus Daideo go dtí mo theach.Bhí dinnéar na Nollag an-bhlasta.D’ith mé turcaí rósta, l iamhás, prátaí, cairéid agus bachlóga Bruiséile.Tharraing mé pléascóga.D’ith mé putóg Nollag agus cáca Nollag fresin.D’ith mé mo dhóthain.
Bhí mé lán go béal.
D’fhéach mé ar scannán ar an teil ifís.Bhí an scannán ar fheabhas ar fad.D’imir mé cluichí le mo chlann.Bhí spórt agus scléip agam i rith laethanta saoire na Nollag.

Tuar na hAimsireBhí brat bán sneachta ar an talamh lá Nollag.Bhí Nollaig bhán againn.
Bhí spórt agus scléip ag na páistísa sneachta.
Bhí sneachta i ngach áit.
Bhí an tír go hálainn ar fad.

1 Ar thaitin an Nollaig leat? 2 An bhfuair tú cártaí Nollag?3 Cé a thug cártaí Nollag duit? 4 Ar tháinig cuairteoirí go dtí do theach?5 Cé a tháinig go dtí do theach? 6 Cad a d’ith tú?7 Ar fhéach tú ar an teilifís? 8 Ar imir tú cluichí?

Bí ag Scríobh Mo Nuacht

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann an nuacht a thabhairt? ‘Dia daoibh agus fáilte romhaibh.’ ‘Thaitin an
Nollaig go mór liom.’ ‘Fuair mé cártaí Nollag ó mo chairde.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú faoin aimsir? ‘Bhí brat bán sneachta ar an talamh lá Nollag.’
‘Bhí Nollaig bhán againn.’ srl.
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An Nollaig
Scéal – Jimín agus an Gandal

Scéalaí: Maidin Nollag a bhí ann.
Chuaigh Mamaí agus Cáit ar aifreann go luath ar maidin.
D’fhan Daidí agus Jimín sa bhaile.
Tar éis tamaill, chuaigh Daidí amach ag crú na mbó.
Chuaigh Jimín go dtí an cófra.
D’fhéach sé ar na rudaí deasa a bhí ann don Nollaig.
D’ith sé úll blasta.
Chuir sé rísíní ina phóca.
Chonaic sé buidéal uisce beatha.
Thóg sé an buidéal amach as an gcófra.
Chonaic sé léarscáil na hÉireann ar an mbuidéal.
Líon sé cupán de.
D’ól sé é.

Jimín: Aaaahhh!

Scéalaí: Rith sé go dtí an doras agus chaith sé amach as a bhéal é.

Jimín: Tá an blas go huafásach.
Ní maith liom é sin.
Tá mo bhéal dóite.
Cad a dhéanfaidh mé leis an gcupán uisce beatha?

Scéalaí: Thug Jimín an t-uisce beatha don mhadra.
Ach níor ól an madra an t-uisce beatha.
Thosaigh an madra ag tafann agus rith sé uaidh.
Smaoinigh Jimín ar phlean.
Chuaigh sé isteach sa teach.
Fuair sé pláta.
Chuir sé píosaí aráin ar an bpláta.
Dhoirt sé an t-uisce beatha ar an arán.
Chuaigh sé amach sa chlós arís agus ghlaoigh sé ar an ngandal.

Jimín: Beadaí, beadaí, beadaí.

Scéalaí: Thug Jimín an pláta bia don ghandal.
Rith an gandal go dtí an pláta agus d’ith sé an t-arán go léir.
Tar éis tamaill, thosaigh an gandal ag rith timpeall agus timpeall go tapa.
Thosaigh Jimín ag gáire.
Bhí an gandal ar meisce.
Ach go tobann, thit an gandal.
Luigh sé síos ar an talamh agus dhún sé a shúile.
Bhí eagla an domhain ar Jimín

Jimín: Ó tá an gandal marbh.
Mharaigh mé an gandal bocht.

Scéalaí: Leis sin, chonaic Jimín Daidí ag teacht.
Rith sé isteach sa teach.
Nuair a chonaic Daidí an gandal bocht, ghlaoigh sé ar Jimín.

Daidí: Jimín, cad a tharla don ghandal?

Jimín: Ó a Dhaidí, tá brón orm.Thug mé uisce beatha don ghandal.

Daidí: An gandal bocht.
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An Nollaig
Scéalaí: Chuaigh Daidí agus Jimín ar aifreann ansin.

Bhí sé an-bhuartha faoin ngandal.
Nuair a tháinig Jimín abhaile, bhí an gandal istigh sa chistin.
Bhí Mamaí agus Cáit ag tabhairt aire don ghandal.
Bhí biseach air.

Mamaí: Cad a tharla don ghandal bocht?
Bhí sé an-tinn.

Daidí: Níl fhios agam cad a tharla don ghandal.

Scéalaí: Níor inis Daidí an scéal do Mham.
Bhí Jimín an-sásta go raibh an gandal ceart go leor.
Bhí áthas an domhain air nár mharaigh sé an gandal.
Ní thabharfaidh Jimín uisce beatha don ghandal riamh arís.

Foclóir: buidéal uisce beatha, cuileann, matal, coinneal na Nollag, leac na fuinneoige,
lérscáil na hÉireann, rísíní, putóg Nollag, tinteán, cártaí Nollag, gandal, citeal.

Aimsigh an Focal Ceart: cófra, leac na fuinneoige, coinneal, cuileann, citeal, buidéal
uisce beatha, tinteán, putóg Nollag, gandal.

Scríobh an Scéal: Thug Jimín an pláta bia don ghandal agus d’ith sé an t-arán go léir.
Tar éis tamaill, thosaigh an gandal ag rith timpeall agus timpeall go tapa.Thosaigh Jimín ag
gáire. Bhí an gandal ar meisce. Ach go tobann, thit an gandal. Luigh sé síos ar an talamh
agus dhún sé a shúile. Bhí eagla an domhain ar Jimín.‘Ó tá an gandal marbh,’ arsa Jimín.

Bua na Cainte 4 lch. 98.Tarraingíonn na páistí pictiúr ina gcóipleabhair. Scríobhann siad
abairtí faoin bpictiúr.

98

Scéal

Jimín agus an Gandal

Scríobh abairtí.
Tarraing pictiúr.

cófra

léarscáil na hÉireann

cáca Nollag

bord
putóg
Nollag

tinteán

tine
gandal

matal

scáthán

buidéal uisce beatha

rísíní

cártaí Nollag

citeal

leac na fuinneoige

coinneal na Nollag

cupán

plátaarán

cuileann

Bí ag Caint
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An Aimsir
Beidh an lá ceomhar.
Beidh sé ag cur fearthainne.
Leathfaidh báisteach trasna na tíre.
Beidh sioc ann.
Beidh sé ag cur seaca. 3

Litriú: Beidh an lá ceomhar. Beidh an lá grianmhar.
Beidh an lá scamallach. Beidh an lá gaofar. 3

Tá sé aon chéim amháin Celsius.
Tá sé dhá chéim Celsius.
Tá sé trí chéim Celsius.
Tá sé ceithre chéim Celsius.
Tá sé cúig chéim Celsius.
Tá sé sé chéim Celsius.
Tá sé seacht gcéim Celsius.
Tá sé ocht gcéim Celsius.
Tá sé naoi gcéim Celsius.
Tá sé deich gcéim Celsius.

Beidh an teocht idir cúig chéim agus seacht gcéim Celsius
sa tuaisceart amárach.
Beidh an teocht idir dhá chéim agus naoi gcéim Celsius sa
deisceart amárach.
Beidh an teocht idir trí chéim agus deich gcéim Celsius san
iarthar amárach.
Beidh an teocht idir ceithre chéim agus ocht gcéim
Celsius san oirthear amárach. 3

Litriú: aon chéim, dhá chéim, trí chéim, ceithre chéim,
cúig chéim, sé chéim. 3

Oíche ghaofar a bhí ann.
Bhí na páistí ina gcodladh sámh.
Dhúisigh Ciara i lár na hoíche.
Chuala sí torann.
D’éirigh sí go tapa.
Bhí eagla uirthi.
Ghlaoigh sí ar Niamh.
A Niamh, chuala mé torann thíos staighre.
Tá gadaí thíos staighre.
Níl gadaí thíos staighre.
Sin í an ghaoth.
Tá gaoth láidir ag séideadh.
Ná bí buartha.
Beidh tú ceart go leor.
Téigh isteach sa leaba agus téigh a chodladh.
Oíche mhaith agus codladh sámh.
Oíche mhaith. 3

Litriú: seacht gcéim, ocht gcéim, naoi gcéim, deich gcéim. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Cluichí

Dán – Éire
Amhrán – Chuala mé an Ghaoth

Tasc Tuisceana
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Bí ag Scríobh
Scríobh an Scéal

Obair Bheirte

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú

Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní
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An Aimsir

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta –Tíreolaíocht
An Aimsir

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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An Aimsir
Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Tuairisciú
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Cur síos a dhéanamh

Cén sórt aimsire a bheidh ann ___?
(ar an aonú lá is fiche d’Eanáir, ar an dara lá is fiche d’Eanáir, ar an tríú lá is fiche
d’Eanáir, ar an gceathrú lá is fiche d’Eanáir, ar an gcúigiú lá is fiche d’Eanáir, ar an
séú lá is fiche d’Eanáir, ar an seachtú lá is fiche d’Eanáir, ar an ochtú lá is fiche
d’Eanáir, ar an naoú lá is fiche d’Eanáir, ar an tríochadú lá d’Eanáir)
Beidh sé ag cur sneachta.
Beidh gaoth láidir ag séideadh.
Beidh an lá gaofar.
Beidh gach duine préachta leis an bhfuacht.
Beidh stoirm ann.
Beidh an lá stoirmiúil.
Beidh toirneach ann.
Beidh stoirm ann.
Beidh an lá stoirmiúil.
Beidh tintreach ann.
Beidh sé scamallach.
Beidh scamaill mhóra dhubha sa spéir.
Beidh sé ag stealladh báistí.
Beidh gach duine fliuch báite go craiceann.
Beidh tuar ceatha sa spéir.
Beidh ceo ann.
Beidh an lá ceomhar.
Beidh sé ag cur fearthainne.
Leathfaidh báisteach trasna na tíre.
Beidh sioc ann.
Beidh sé ag cur seaca.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An mbeidh sé ag cur sneachta ar an ___?’ ‘An mbeidh gaoth láidir
ag séideadh ar an ___?’ ‘An mbeidh an lá gaofar ar an ___?’ ‘An mbeidh gach duine préachta leis an bhfuacht ar an ___?’
‘An mbeidh stoirm ann ar an ___?’ ‘An mbeidh an lá stoirmiúil ___?’ ‘An mbeidh toirneach ann ar an ___?’ ‘An mbeidh
tintreach ann ar an ___?’ ‘An mbeidh sé ag stealladh báistí ar an ___?’ ‘An mbeidh scamaill mhóra dhubha sa spéir ar an ___?’
‘An mbeidh gach duine fliuch báite go craiceann ar an ___?’ ‘An mbeidh tuar ceatha sa spéir ar an ___?’ ‘An mbeidh ceo ann
ar an ___?’ ‘An mbeidh lá ceomhar ann ar an ___?’ ‘An mbeidh sé ag cur fearthainne ar an ___?’ ‘An leathfaidh báisteach
trasna na tíre ar an ___?’ ‘An mbeidh sioc ann ar an ___?’ ‘An mbeidh sé ag cur seaca ar an ___?’

TascTuisceana: Faigh an tsiombail cheart. Beidh ceo ann. Beidh sé ceomhar. Beidh sé grianmhar. Beidh an ghrian ag
taitneamh go hard sa spéir. Beidh stoirm ann. Beidh toirneach ann. Beidh stoirm ann. Beidh tintreach ann. Beidh sé scamallach.
Beidh scamaill mhóra dhubha sa spéir. Beidh sé ag cur fearthainne. Beidh sé ag cur báistí. Beidh sé ag stealladh báistí. Beidh
sioc ann. Beidh sé ag cur seaca. Beidh sé ag cur sneachta ___ d’Eanáir. (ar an aonú lá is fiche, ar an dara lá is fiche, ar an tríú lá
is fiche, ar an gceathrú lá is fiche, ar an gcúigiú lá is fiche, ar an séú lá is fiche, ar an seachtú lá is fiche, ar an ochtú lá is fiche, ar
an naoú lá is fiche, ar an tríochadú lá)

Freagair na Ceisteanna: Cén sórt aimsire a bheidh ann ___ d’Eanáir? (ar an aonú lá is fiche, ar an dara lá is fiche, ar an tríú
lá is fiche, ar an gceathrú lá is fiche, ar an gcúigiú lá is fiche, ar an séú lá is fiche, ar an seachtú lá is fiche, ar an ochtú lá is fiche,
ar an naoú lá is fiche, ar an tríochadú lá) Beidh sé fuar agus gaofar. Beidh gaoth láidir ag séideadh. Beidh stoirm ann. Beidh
toirneach ann. Beidh tintreach ann. Beidh sé scamallach. Beidh scamaill mhóra dhubha sa spéir. Beidh sé ag cur báistí. Beidh sé
ag cur fearthainne. Beidh sé ag stealladh báistí. Beidh sioc ann. Beidh sé ag cur seaca.
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Bí ag Caint: Cén sórt aimsire a bheidh ann ___ d’Eanáir? (ar an aonú lá is fiche, ar an dara lá is fiche, ar an tríú lá is fiche,
ar an gceathrú lá is fiche, ar an gcúigiú lá is fiche, ar an séú lá is fiche, ar an seachtú lá is fiche, ar an ochtú lá is fiche, ar an
naoú lá is fiche, ar an tríochadú lá) Beidh ceo ann. Beidh sé ceomhar. Beidh sé fuar agus gaofar. Beidh gaoth láidir ag séideadh.
Beidh stoirm ann. Beidh toirneach ann. Beidh tintreach ann. Beidh sé scamallach. Beidh scamaill mhóra dhubha sa spéir. Beidh
sé ag cur báistí. Beidh sé ag cur fearthainne. Leathfaidh báisteach trasna na tíre. Beidh sé ag stealladh báistí. Beidh sioc ann.
Beidh sé ag cur seaca.

Litriú: Beidh an lá ceomhar. Beidh an lá grianmhar. Beidh an lá scamallach. Beidh an lá gaofar.

Tréimhse Chumarsáide
Léiríonn an múinteoir Mí Eanáir ar an bhféilire ar an gclár bán.Taispeánann an múinteoir dáta ar an bhféilire do pháiste agus
ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cén saghas aimsire a bheidh ann ___ d’Eanáir?’ (ar an aonú lá is fiche, srl.) Freagraíonn an
páiste:‘Beidh stoirm ann.’ srl.
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Ceistíonn an páiste páiste eile: ‘Cén saghas aimsire a bheidh ann ___ d’Eanáir?’
(ar an dara lá is fiche, srl.) Freagraíonn an páiste:‘Beidh sé ag cur seaca.’ srl.
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Féachann na páistí ar an bhféilire ar an gclár bán. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén saghas aimsire a bheidh
ann ___ d’Eanáir?’ (ar an tríú lá is fiche, srl.) Freagraíonn páiste B. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 99. Labhraíonn na páistí faoin aimsir a bheidh ann gach lá i
mí Éanáir. Cuireann páiste A ceist ar pháiste B: ‘Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an dara
lá d’Eanáir.’ srl. Freagraíonn páiste B: ‘Beidh an lá gaofar.’ srl.
Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí faoin aimsir
gach maidin. Spreagtar na páistí cur síos a dhéanamh ar an aimsir: ‘Tá sé ag cur sneachta.’
‘Tá an lá gaofar.’ ‘Tá mé préachta leis an bhfuacht.’ ‘Beidh stoirm ann inniu.’ ‘Beidh
toirneach ann inniu.’ ‘Beidh tintreach ann inniu.’ ‘Beidh sé ag stealladh báistí inniu?’ ‘Beidh
scamaill mhóra dhubha sa spéir inniu?’ ‘Beidh ceo ann inniu.’ ‘Beidh sé ag cur fearthainne
inniu.’ ‘Leathfaidh báisteach trasna na tíre inniu.’ ‘Beidh sioc ann inniu.’ ‘Beidh sé ag cur
seaca inniu.’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta – Tíreolaíocht. Nuair a bhíonn aimsir á
déanamh úsáidtear na téarmaí seo.

99

Ceacht 1AnAimsir

1 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an dara lá is fiche d’Eanáir?Beidh an lá gaofar.
2 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an naoú lá is fiche d’Eanáir?3 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an tríochadú lá d’Eanáir?4 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an ochtú lá is fiche d’Eanáir?5 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an gceathrú lá is fiche d’Eanáir?6 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an seachtú lá is fiche d’Eanáir?7 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an aonú lá is fiche d’Eanáir?8 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an tríú lá is fiche d’Eanáir?9 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an gcúigiú lá is fiche d’Eanáir?Beidh ____ ann.

10 Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an séú lá is fiche d’Eanáir?

lá ceomhar lá gaofar lá grianmhar lá scamallach toirneach

tintreach lá fliuch ag cur báistí ag cur sneachta ag cur seaca

Eanáir

Freagair na Ceisteanna

Bí ag Caint Cén sórt aimsire a bheidh ann?

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid?’ (ar an aonú lá is fiche d’Eanáir, ar an dara lá is fiche
d’Eanáir, srl., ag cur sneachta, gaoth láidir, ag séideadh, lá gaofar, préachta leis an bhfuacht, stoirm,
lá stoirmiúil, toirneach, tintreach, scamallach, scamaill mhóra dhubha, sa spéir, ag stealladh báistí,
fliuch báite go craiceann, tuar ceatha, ceo, lá ceomhar, ag cur fearthainne, báisteach, trasna na tíre,
sioc, ag cur seaca)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Beidh sé ag cur sneachta.’ ‘Beidh gaoth láidir ag séideadh.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén sórt aimsire a bheidh ann ar an aonú lá is
fiche d’Eanáir?’ srl. ‘Beidh sé ag cur seaca.’
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Beidh sé ag cur fearthainne.’ ‘Leathfaidh báisteach
trasna na tíre.’
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Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Tuairisciú
● Stór focal a úsáid
● Cur síos a dhéanamh

Beidh sé grianmhar sa tuaisceart amárach.
Beidh sé ceomhar sa deisceart amárach.
Beidh sé scamallach san iarthar amárach.
Beidh sé gaofar san oirthear amárach.

Dán – Eire

Tá an deisceart go hálainn.
Tá an tuaisceart go breá.
Tá an t-oirthear go séimh.
Is tá an t-iarthar thar barr.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an dán Éire. Taispeántar an deiceart, an tuaiceart, an t-oirthear agus an t-iarthar do na páistí ar léarscáil na
hÉireann. Deir an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair an dán. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil an
deisceart go hálainn?’ ‘An bhfuil an tuaisceart go breá?’ ‘An bhfuil an t-oirthear go séimh?’ ‘An bhfuil an t-iarthar thar barr?’
‘Cén saghas aimsire atá ___?’ (sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar, san oirthear) Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén sórt aimsire a bheidh sa tuaisceart amárach?’ ‘Cén sórt aimsire
a bheidh sa deisceart amárach?’ ‘Cén sórt aimsire a bheidh san oirthear amárach?’ ‘Cén sórt aimsire a bheidh san iarthar
amárach?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

TascTuisceana 2.1: Cuir ___ (an ghrian, tuar ceatha, sioc, an ghaoth, toirneach, tintreach, sneachta, scamall) ___.
(sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar, san oirthear)

TascTuisceana 2.2: Cén sórt aimsire a bheidh ann ___? (sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar, san oirthear) Beidh sé
grianmhar sa tuaisceart. Beidh sé ceomhar sa deisceart. Beidh sé scamallach san iarthar. Beidh sé gaofar san oirthear. Beidh sé
___. (ag cur seaca, ag cur sneachta)

Freagair na Ceisteanna: Cén sórt aimsire a bheidh ann sa tuaisceart? Cén sórt aimsire a bheidh ann sa deisceart?
Cén sórt aimsire a bheidh ann san iarthar? Cén sórt aimsire a bheidh ann san oirthear?

Bí ag Caint: Cén sórt aimsire a bheidh ann sa tuaisceart? Cén sórt aimsire a bheidh ann sa deisceart? Cén sórt aimsire a
bheidh ann san iarthar? Cén sórt aimsire a bheidh ann san oirthear?

Litriú: tuaisceart, deisceart, iarthar, oirthear.

Tréimhse Chumarsáide
Taispeánann an múinteoir siombail aimsire ar an léarscáil ___ (sa tuaisceart, sa deisceart, san oirthear, san iarthar) do
pháiste agus ceistíonn an múinteoir an páiste: ‘Cén sórt aimsire a bheidh sa tuaisceart amárach?’ ‘Cén sórt aimsire a bheidh
sa deisceart amárach?’ ‘Cén sórt aimsire a bheidh san oirthear amárach?’ ‘Cén sórt aimsire a bheidh san iarthar amárach?’
Freagraíonn an páiste na ceisteanna: ‘Beidh sé ___.’ (ceomhar, grianmhar, scamallach, gaofar)

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén sórt aimsire a bheidh ann sa tuaisceart amárach?’ ‘Cén sórt aimsire a
bheidh ann sa deisceart amárach?’ ‘Cén sórt aimsire a bheidh ann san iarthar amárach?’ ‘Cén sórt aimsire a bheidh ann san
oirthear amárach?’ Freagraíonn páiste B na ceisteanna: ‘Beidh sé ___.’ (ceomhar, grianmhar, scamallach, gaofar)

Tagann páiste amach os comhair an ranga mar fhear/bhean aimsire agus tugann sé/sí tuar na haimsire: ‘Beidh an lá ___
(gaofar, scamallach, ceomhar) ___.’ (sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar, san oirthear)

Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.
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Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 100. Deir an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair
an dán.

Léann na páistí tuar na haimsire: ‘Beidh sé grianmhar sa tuaisceart amárach.’ ‘Beidh sé
ceomhar sa deisceart amárach.’ ‘Beidh sé scamallach san iarthar amárach.’ ‘Beidh sé gaofar
san oirthear amárach.’
Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén sórt aimsire a bheidh amárach ___.’ (sa tuaisceart,
sa deisceart, san iarthar, sa oirthear)

Bua na Cainte 4 lch. 101. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Spreagtar na páistí cur síos a dhéanamh ar
an aimsir gach maidin:‘Beidh sé grianmhar inniu.’ ‘Beidh sé ceomhar inniu.’ ‘Beidh sé
scamallach inniu.’ ‘Beidh sé gaofar inniu.’

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta – Tíreolaíocht. Úsáidtear na téarmaí
‘tuaisceart, deisceart, oirthear agus iarthar’ sa Tíreolaíocht.

Éire

100

Ceacht 2

Tá an deisceart go hálainn.
Tá an tuaisceart go breá.
Tá an t-oirthear go séimh.
Is tá an t-iarthar thar barr.

Éire

tuaisceart

iarthar

deisceart

oirthear

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing an léarscáil.

101

An Aimsir – Ceacht 2

1 Beidh sé grianmhar sa tuaisceart amárach.2 Beidh sé ceomhar sa deisceart amárach.3 Beidh sé scamallach san iarthar amárach.4 Beidh sé gaofar san oirthear amárach.

Obair Bheirte

tuaisceart

iarthar

deisceart

oirthear

Bí ag Léamh Tuar na hAimsire

1 Cén sórt aimsire a bheidh sa tuaisceart amárach?2 Cén sórt aimsire a bheidh sa deisceart amárach?3 Cén sórt aimsire a bheidh san iarthar amárach?4 Cén sórt aimsire a bheidh san oirthear amárach?

Tabhair tuar na haimsire don lá inniu.

ceomhar

scamallach

grianmhar

gaofar

Bí ag Caint

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Beidh sé ceomhar sa deisceart amárach.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (tuaisceart, deisceart, oirthear, iarthar, grianmhar,
ceomhar, scamallach, gaofar)
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Beidh sé scamallach san iarthar amárach.’
‘Beidh sé gaofar san oirthear amárach.’
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Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Tuairisciú
● Cur síos a dhéanamh

Comhrá 3.1
Tá sé aon chéim amháin Celsius.
Tá sé dhá chéim Celsius.
Tá sé trí chéim Celsius.
Tá sé ceithre chéim Celsius.
Tá sé cúig chéim Celsius.
Tá sé sé chéim Celsius.
Tá sé seacht gcéim Celsius.
Tá sé ocht gcéim Celsius.
Tá sé naoi gcéim Celsius.
Tá sé deich gcéim Celsius.

Comhrá 3.2
Beidh an teocht idir cúig chéim agus seacht gcéim Celsius sa tuaisceart amárach.
Beidh an teocht idir dhá chéim agus naoi gcéim Celsius sa deisceart amárach.
Beidh an teocht idir trí chéim agus deich gcéim Celsius san iarthar amárach.
Beidh an teocht idir ceithre chéim agus ocht gcéim Celsius san oirthear amárach.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 3.1. Scríobhann an múinteoir an teocht i bhfoirm fhigiúirí ar an mbord agus ceistítear na páistí:
‘Cén teocht é?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá sé aon chéim amháin Celsius.’ ‘Tá sé dhá chéim Celsius.’ ‘Tá sé trí chéim Celsius.’
‘Tá sé ceithre chéim Celsius.’ ‘Tá sé cúig chéim Celsius.’ ‘Tá sé sé chéim Celsius.’ ‘Tá sé seacht gcéim Celsius.’ ‘Tá sé ocht
gcéim Celsius.’ ‘Tá sé naoi gcéim Celsius.’ ‘Tá sé deich gcéim Celsius.’

Múintear comhrá 3.2. Léiríonn an múinteoir an teocht i bhfoirm fhigiúirí ar léarscáil na hÉireann sa tuaisceart, sa deisceart, san
iarthar agus san oirthear. Ceistítear na páistí: ‘Cén teocht a bheidh sa tuaisceart amárach?’ ‘Cén teocht a bheidh sa deisceart
amárach?’ ‘Cén teocht a bheidh san iarthar amárach?’ ‘Cén teocht a bheidh san oirthear amárach?’

TascTuisceana: aon chéim Celsius, dhá chéim Celsius, trí chéim Celsius, ceithre chéim Celsius, cúig chéim Celsius, sé chéim
Celsius, seacht gcéim Celsius, ocht gcéim Celsius, naoi gcéim Celsius, deich gcéim Celsius.

Bí ag Scríobh: Beidh sé deich gcéim Celsius san oirthear amárach. Beidh sé naoi gcéim Celsius san oirthear amárach. Beidh
sé aon chéim Celsius san oirthear amárach. Beidh sé ocht gcéim Celsius san oirthear amárach.
Beidh sé trí chéim Celsius san oirthear amárach. Beidh sé ceithre chéim Celsius san iarthar amárach. Beidh sé seacht gcéim
Celsius san iarthar amárach. Beidh sé sé chéim Celsius san iarthar amárach. Beidh sé dhá chéim Celsius san iarthar amárach.
Beidh sé cúig chéim Celsius san iarthar amárach.

Freagair na Ceisteanna: Cén teocht a bheidh ___ amárach? (sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar, san oirthear) Beidh an
teocht idir ___ agus ___. (aon chéim Celsius, dhá chéim Celsius, trí chéim Celsius, ceithre chéim Celsius, cúig chéim Celsius,
sé chéim Celsius, seacht gcéim Celsius, ocht gcéim Celsius, naoi gcéim Celsius, deich gcéim Celsius)

Bí ag Caint: Cén teocht a bheidh ___ amárach? (sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar, san oirthear) Beidh an teocht idir
___ agus ___. (aon chéim Celsius, dhá chéim Celsius, trí chéim Celsius, ceithre chéim Celsius, cúig chéim Celsius, sé chéim
Celsius, seacht gcéim Celsius, ocht gcéim Celsius, naoi gcéim Celsius, deich gcéim Celsius)

Litriú: aon chéim, dhá chéim, trí chéim, ceithre chéim, cúig chéim, sé chéim.
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Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga. Léiríonn an múinteoir an teocht i bhfoirm fhigiúirí ar léarscáil na hÉireann agus
spreagtar an páiste tuairisciú: ‘Tá sé aon chéim amháin Celsius.’ ‘Tá sé dhá chéim Celsius.’ ‘Tá sé trí chéim Celsius.’ ‘Tá sé
ceithre chéim Celsius.’ ‘Tá sé cúig chéim Celsius.’ ‘Tá sé sé chéim Celsius.’ ‘Tá sé seacht gcéim Celsius.’ ‘Tá sé ocht gcéim
Celsius.’ ‘Tá sé naoi gcéim Celsius.’ ‘Tá sé deich gcéim Celsius.’

Léiríonn an múinteoir an teocht i bhfoirm fhigiúirí ar léarscáil na hÉireann sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar agus san
oirthear agus spreagtar an páiste tuairisciú:‘Beidh an teocht idir ___ agus ___.’ (aon chéim Celsius, dhá chéim Celsius, trí
chéim Celsius, ceithre chéim Celsius, cúig chéim Celsius, sé chéim Celsius, seacht gcéim Celsius, ocht gcéim Celsius, naoi
gcéim Celsius, deich gcéim Celsius)

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 102. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén teocht a bheidh ___ amárach?’ (sa tuaisceart,
sa deisceart, san iarthar, san oirthear). Freagraíonn páiste B na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 102. Léann na páistí an teocht: ‘Tá sé aon chéim amháin
Celsius.’ srl.
Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén teocht a bheidh ___ amárach?’ (sa tuaisceart, sa
deisceart, san iarthar, san oirthear) Freagraíonn páiste B na ceisteanna. Malartaíonn na
páistí róil.

Bua na Cainte 4 lch. 102. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna: ‘Cén teocht a
bheidh ___ amárach?’ (sa tuaisceart, sa deisceart, san iarthar, san oirthear)

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí gach maidin:
‘Cén teocht atá ann inniu?’ Freagraíonn na páistí: ‘Tá sé aon chéim amháin Celsius.’
‘Tá sé dhá chéim Celsius.’ srl.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta – Tíreolaíocht. Úsáidtear na téarmaí ‘aon
chéim amháin Celsius, srl. sa Tíreolaíocht.
Matamaitic. Úsáidtear na téarmaí, ‘aon chéim amháin … deich gcéim’ nuair a bhíonn comhaireamh á dhéanamh sa
Mhatamaitic.

102

Ceacht 3

1 Cén teocht a bheidh sa tuaisceartamárach?
Beidh an teocht idir ____ ____ agus ________ Celsius sa tuaisceart amárach.2 Cén teocht a bheidh sa deisceartamárach?

3 Cén teocht a bheidh san iarthar amárach?4 Cén teocht a bheidh san oirthearamárach?

Bí ag Léamh An Teocht

Tá sé aon chéim
amháin Celsius.

Tá sé dhá
chéim Celsius.

Tá sé trí
chéim Celsius.

Tá sé ceithre
chéim Celsius.

Tá sé cúig
chéim Celsius.

Tá sé sé chéim
Celsius.

Tá sé seacht
gcéim Celsius.

Tá sé ocht
gcéim Celsius.

Tá sé naoi
gcéim Celsius.

Tá sé deich
gcéim Celsius.

3-7ºC

4-6ºC

2-5ºC

5-8ºC

Obair Bheirte

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (aon chéim amháin Celsius … deich gcéim Celsius, srl.)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Tá sé seacht gcéim Celsius inniu.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann cur síos a dhéanamh? ‘Tá an teocht idir cúig chéim Celsius agus sé seacht
gcéim Celsius.’
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An Aimsir
Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Tuairisciú
● Stór focal a úsáid
● Aird a lorg
● Ordú a thabhairt

Oíche ghaofar a bhí ann.
Bhí na páistí ina gcodladh sámh.
Dhúisigh Ciara i lár na hoíche.
Chuala sí torann.
D’éirigh sí go tapa.
Bhí eagla uirthi.
Ghlaoigh sí ar Niamh.
A Niamh, chuala mé torann thíos staighre.
Tá gadaí thíos staighre.
Níl gadaí thíos staighre.
Sin í an ghaoth.
Tá gaoth láidir ag séideadh.
Ná bí buartha.
Beidh tú ceart go leor.
Téigh isteach sa leaba agus téigh a chodladh.
Oíche mhaith agus codladh sámh.
Oíche mhaith.

Dán – Chuala mé an Ghaoth

Chuala mé an ghaoth
Ag bualadh na bhfuinneog,
Ag cnagadh ar na doirse.
Ag séideadh na nduilleog.

Chuala mé an ghaoth
Ag luascadh an chrainn,
Ag leagan na slinnte
Anuas ón díon.

Chuala mé an ghaoth,
An oíche go léir,
Ag séideadh na fearthainne
Tríd an aer.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Deir an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair an dán Chuala mé an Ghaoth. Ceistítear na páistí: ‘Cad a chuala tú?’
‘Ar bhuail an ghaoth na fuinneoga?’ ‘An raibh an ghaoth ag séideadh na nduilleog?’ ‘An raibh an ghaoth ag luascadh an chrainn?’
‘Ar leag an ghaoth na slinnte?’ ‘An raibh an ghaoth ag séideadh na fearthainne?’
Múintear an comhrá. Ceistítear na páistí: ‘Cén saghas oíche a bhí ann?’ ‘Cá raibh na páistí?’ ‘Ar dhúisigh Ciara i lár na hoíche?’
‘Cad a chuala Ciara?’ ‘Ar éirigh Ciara go tapa?’ ‘An raibh eagla ar Chiara?’ ‘Ar ghlaoigh Ciara ar Niamh?’ ‘Cad a chuala Ciara
thíos staighre?’ ‘An raibh gadaí sa teach?’ ‘Cad a rinne an torann?’ ‘An raibh gaoth láidir ag séideadh?’ ‘An ndeachaigh Ciara
isteach sa leaba arís?’

Bí ag Scríobh: Dhúisigh ___ i lár na hoíche. (an cat, an capall, an madra, an bhó, an mhuc, an chaora, an chearc, an luch)

Scríobh an Scéal: Dhúisigh Ciara i lár na hoíche. Oíche ghaofar a bhí ann. Chuala sí torann. D’éirigh sí go tapa. Bhí eagla
uirthi. Ghlaoigh sí ar Niamh.‘Tá gadaí thíos staighre,’ arsa Ciara.‘Níl gadaí thíos staighre,’ arsa Niamh.‘Tá gaoth láidir ag
séideadh.’ ‘Ná bí buartha.’ ‘Beidh tú ceart go leor.’ ‘Téigh isteach sa leaba agus téigh a chodladh.’ ‘Oíche mhaith agus codladh
sámh.’

Freagair na Ceisteanna: Cathain a dhúisigh Ciara? Cén saghas oíche a bhí ann? Cad a chuala Ciara? Ar éirigh Ciara i lár
na hoíche? Cén fáth a raibh eagla ar Ciara? An raibh gadaí thíos staighre? Cén fáth a raibh torann thíos staighre? An raibh
eagla ar Niamh?

Bí ag Caint: Cathain a dhúisigh Ciara? Cén saghas oíche a bhí ann? Cad a chuala Ciara? Ar éirigh Ciara i lár na hoíche? Cén
fáth a raibh eagla ar Chiara? An raibh gadaí thíos staighre? Cén fáth a raibh torann thíos staighre? An raibh eagla ar Niamh?

Litriú: seacht gcéim, ocht gcéim, naoi gcéim, deich gcéim.
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An Aimsir
Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Bunaítear dráma ar ábhair an chomhrá. Bíonn páiste mar Chiara, mar Niamh, páiste mar ghaoth. Insíonn na
páistí eile an scéal le chéile.

Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cathain a dhúisigh Ciara?’ ‘Cén saghas oíche a bhí ann?’
‘Cad a chuala Ciara?’ ‘Ar éirigh Ciara i lár na hoíche?’ ‘Ar dhúisigh Ciara Niamh?’ ‘Cén fáth
a raibh eagla ar Chiara?’ ‘An raibh gadaí thíos staighre?’ ‘An raibh eagla ar Niamh?’

Tagann páiste amach os comhair an ranga. Ceistíonn an páiste páiste eile: ‘Cathain a
dhúisigh Ciara?’ srl.

Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn
páiste B. Malartaíonn na páistí róil.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 103. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cathain a
dhúisigh Ciara?’ ‘Cén saghas oíche a bhí ann?’ ‘Cad a chuala Ciara?’ ‘Ar éirigh Ciara i
lár na hoíche?’ ‘Ar dhúisigh Ciara Niamh?’ ‘Cén fáth a raibh eagla ar Chiara?’ ‘An raibh
gadaí thíos staighre?’ ‘An raibh eagla ar Niamh?’ Freagraíonn páiste B na ceisteanna.
Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 103. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cathain a dhúisigh Ciara?’
‘Cén saghas oíche a bhí ann?’ srl. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 104. Deir an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair an dán.
Scríobhann na páistí an dán agus tarraingíonn siad pictiúr chun an dán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Má bhíonn páiste buartha faoi rud éigin deir an
múinteoir: ‘Ná bí buartha.’ Spreagtar na páistí é seo a rá má bhíonn páiste eile buartha
faoi rud éigin.

103

An Aimsir – Ceacht 4

1 Cathain a dhúisigh Ciara? 2 Cén saghas oíche a bhí ann?3 Cad a chuala Ciara? 4 Ar éirigh Ciara i lár na hoíche?5 Ar dhúisigh Ciara Niamh? 6 Cén fáth a raibh eagla ar Chiara?7 An raibh gadaí thíos staighre? 8 An raibh eagla ar Niamh?

Oíche ghaofar a bhí ann.Bhí na páistí ina gcodladhsámh.

Dhúisigh Ciara i lár na
hoíche. Chuala sí torann. D’éirigh sí go tapa. Bhí

eagla uirthi.

Ghlaoigh sí ar Niamh.

Chuala mé torann thíos
staighre. Tá gadaí thíos
staighre.

Níl gadaí thíos staighre.
Sin í an ghaoth. Tá gaothláidir ag séideadh.

Ná bí buartha. Beidh tú
ceart go leor.

Téigh isteach sa leaba
agus téigh a chodladh.

Oíche mhaith agus
codladh sámh.

Oíche mhaith.

Freagair na Ceisteanna

Bí ag Léamh Oíche Ghaofar

104

Ceacht 4

Chuala mé an ghaoth,
Ag bualadh na bhfuinneog,
Ag cnagadh ar na doirse,
Ag séideadh na nduilleog.

Chuala mé an ghaoth,
Ag luascadh an chrainn,
Ag leagan na slinnte,
Anuas ón díon.

Chuala mé an ghaoth,
An oíche go léir,
Ag séideadh na fearthainne,
Tríd an aer.

Chuala mé an Ghaoth

an ghaoth

pitseámaí

na cuirtíní

Abair an dán.
Scríobh an dán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Oíche ghaofar a bhí ann.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (oíche ghaofar, i lár na hoíche, torann, eagla, thíos
staighre, gadaí, an ghaoth, ag séideadh, leaba, oíche mhaith)
An bhfuil an páiste in ann aird a lorg? ‘A Niamh, chuala mé torann thíos staighre.’
An bhfuil an páiste in ann ordú a thabhairt? ‘Téigh isteach sa leaba agus téigh a chodladh.’
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Caitheamh Aimsire

Caitheamh Aimsire – AonadTeagaisc agus Foghlama 1

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní
Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 105–109)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 30–31)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga
An bhfuil caitheamh aimsire agat?
Tá a lán caitheamh aimsire agam.
Cén caitheamh aimsire atá agat?
Is maith liom bheith ___.
(ag snámh, ag tumadh, ag sleamhnú, ag marcaíocht,
ag dornálaíocht) 3

Is maith liom bheith ag tumadh.
Is maith leat bheith ag snámh.
Is maith leis bheith ag sleamhnú.
Is maith léi bheith ag dornálaíocht.
Is maith linn bheith ag marcaíocht.
Is maith libh bheith ag luascadh.
Is maith leo bheith ag canadh. 3

Litriú: linn, libh, leo. 3

An féidir leat ___ a imirt?
Is/Ní féidir liom ___ a imirt.
(peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí)
An féidir libh ___ a imirt?
Is/Ní féidir linn ___ a imirt.

Litriú: peil, cispheil, eitpheil, leadóg, galf, rugbaí. 3
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Caitheamh Aimsire
Cén caitheamh aimsire is fearr ___? (leat, leis, léi, leo,
leis na buachaillí, leis na cailíní)
Is fearr ___ (liom, leis, léi, leo) bheith ___. (ag imirt peile,
ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige,
ag imirt sacair, ag imirt gailf, ag imirt rugbaí) 3

Litriú: ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile. 3

Bhí na páistí ag an linn snámha.
Bhí Liam ar an sleamhnán mór.
Shleamhnaigh sé isteach san uisce.
Bhí Oisín, Ruairí agus Róisín ag snámh san uisce.
Bhí siad ag súgradh le liathróid mhór freisin.
Bhí garda tarrthála ag faire ar na páistí.
Bhí feadóg aige.
Thum Niamh isteach san uisce.
Thum Bran isteach san uisce freisin.
Steall sé uisce ar gach duine.
Thóg sé an liathróid.
Bhí spórt agus scléip ag na páistí san uisce.
Bhain siad taitneamh as bheith ag snámh sa linn snámha.

Bhain mé taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain tú taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain sé taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain sí taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhaineamar taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain sibh taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain siad taitneamh as bheith sa linn snámha. 3

Litriú: Bhain mé. Bhain tú. Bhain sé. Bhain sí.
Bhaineamar. Bhain sibh. Bhain siad. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Cluichí

Amhrán – Seáinín Bocht Cluiche Kim
Líon na Bearnaí
Foclóir
Bí ag Scríobh
Scríobh na hAbairtí
Bí ag Caint
Freagair na Ceisteanna
Scríobh an Scéal
Spraoi le Briathra
Suimeanna Focal

Drámaíocht Scéalta

Dráma bunaithe ar an scéal: Oisín i
dTír na nÓg
Dráma bunaithe ar an scéal: An Linn
Snámha
Dráma bunaithe ar an amhrán: Seáinín
Bocht

Oisín i dTír na nÓg

Obair Bheirte

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.
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Caitheamh Aimsire
Idirdhealú

Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta –Tíreolaíocht
Seáinín Bocht

Drámaíocht
Linn Snámha
Seáinín Bocht

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Caitheamh Aimsire
Aonad 1 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Tuairisciú
● Taitneamh a léiriú
● An forainm réamhfhoclach ‘le’ a

úsáid mar is cuí

Comhrá 1.1
An bhfuil caitheamh aimsire agat?
Tá a lán caitheamh aimsire agam.
Cén caitheamh aimsire atá agat?
Is maith liom bheith ___.
(ag snámh, ag tumadh, ag sleamhnú, ag marcaíocht, ag dornálaíocht)

Comhrá 1.2
Is maith liom bheith ag tumadh.
Is maith leat bheith ag snámh.
Is maith leis bheith ag sleamhnú.
Is maith léi bheith ag dornálaíocht.
Is maith linn bheith ag marcaíocht.
Is maith libh bheith ag luascadh.
Is maith leo bheith ag canadh.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 1.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil caitheamh aimsire agat?’ ‘An bhfuil a lán caitheamh aimsire
agat?’ ‘Cén caitheamh aimsire atá agat?’ ‘An maith leat bheith ___?’ (ag snámh, ag tumadh, ag sleamhnú, ag marcaíocht,
ag dornálaíocht) Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 1.2. Ligeann an múinteoir air/uirthi go bhfuil sé/sí ag tumadh agus deir sé/sí: ‘Is maith liom bheith ag tumadh.’
Tagann páiste amach os comhair an ranga agus ligeann sé/sí air/uirthi go bhfuil sé/sí ag snámh agus deir an múinteoir leis
an bpáiste: ‘Is maith leat bheith ag snámh.’ Tagann buachaill amach os comhair an ranga agus ligeann sé air go bhfuil sé ag
sleamhnú agus deir an múinteoir: ‘Is maith leis bheith ag sleamhnú.’ Tagann cailín amach os comhair an ranga agus ligeann sí
uirthi go bhfuil sí ag dornálaíocht agus deir an múinteoir: ‘Is maith léi bheith ag dornálaíocht.’ Ligeann an múinteoir agus páiste
eile orthu go bhfuil siad ag marcaíocht agus deir siad le chéile: ‘Is maith linn bheith ag marcaíocht.’ Ligeann beirt pháistí orthu
go bhfuil siad ag luascadh agus deir an múinteoir leo: ‘Is maith libh bheith ag luascadh.’ Canann beirt pháistí amhrán agus deir
an múinteoir: ‘Is maith leo bheith ag canadh.’

Cluiche Kim: ag snámh, ag tumadh, ag sleamhnú, ag dreapadh, ag luascadh, ag canadh, ag marcaíocht.

Líon na Bearnaí: Is maith ___ (liom, leat, leis, léi, linn, libh, leo) bheith ___. (ag snámh, ag tumadh, ag sleamhnú,
ag dornálaíocht, ag marcaíocht, ag luascadh, ag canadh, ag dreapadh)

Litriú: linn, libh, leo.

Tréimhse Chumarsáide
Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén caitheamh aimsire atá agat?’ Freagraíonn páiste B: ‘Is maith liom bheith ___.’ (ag imirt peile,
srl.) Ansin ceistíonn páiste B páiste C: ‘Cén caitheamh aimsire atá agat?’ Freagraíonn páiste C. Ansin ceistíonn páiste C
páiste D: ‘Cén caitheamh aimsire atá agat?’ Freagraíonn páiste D. Leantar ar aghaidh mar sin.

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén caitheamh aimsire atá agat?’ Freagraíonn páiste B. Ansin malartaíonn na
páistí róil.
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Caitheamh Aimsire
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 105. Léann na páistí na habairtí: ‘Is maith liom bheith ag
snámh.’ ‘Is maith leat bheith ag tumadh.’ srl.

Bua na Cainte 4 lch. 105. Roghnaíonn na páistí an forainm ceart chun na habairtí a
chríochnú. mé: Is maith ___ bheith ag snámh. Liam: Is maith ___ bheith ag sleamhnú.
tú: Is maith ___ bheith ag tumadh. sí: Is maith ___ bheith ag dornálaíocht. srl.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An maith leat
bheith ___’ (ag léamh, ag scríobh, ag tarraingt, srl.) ag amanna difriúla i rith an lae.

105

Aonad 1 Ceacht 1
CaitheamhAimsire

1 mé: Is maith ____ bheith ag snámh.
2 Liam: Is maith ____ bheith ag sleamhnú.
3 tú: Is maith ____ bheith ag tumadh.
4 sí: Is maith ____ bheith ag dornálaíocht.
5 na páistí: Is maith ____ bheith ag marcaíocht.
6 sibh: Is maith ____ bheith ag luascadh.
7 sinn: Is maith ____ bheith ag canadh.
8 na cailíní: Is maith ____ bheith ag léamh.
9 na buachaillí: Is maith ____ bheith ag scríobh.
10 Mamaí agus Daidí: Is maith ____ bheith ag rith.

bheith ag snámh. bheith ag tumadh. ag sleamhnú.
Is maith léi bheith
ag dornálaíocht.

Is maith linn bheith
ag canadh.

Is maith libh bheith
ag luascadh.

Is maith leo bheith
ag marcaíocht.

Is maith liom
bheith ag snámh.

Is maith leat
bheith ag tumadh.

Is maith leis bheith
ag sleamhnú.

Is maith léi bheith
ag dornálaíocht.

mé: liom
tú: leat
sé: leis
sí: léi
sinn: linn
sibh: libh
siad: leo

Líon na Bearnaí

Bí ag Léamh

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘An bhfuil caitheamh aimsire agat?’ ‘Tá a lán
caitheamh aimsire agam.’
An bhfuil an páiste in ann taitneamh a léiriú? ‘Is maith liom bheith ___.’ (ag snámh, ag tumadh,
ag sleamhnú, ag marcaíocht, ag dornálaíocht)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Tá a lán caitheamh aimsire agam.’
An bhfuil an páiste in ann an forainm réamhfhoclach ‘le’ a úsáid mar is cuí? ‘Is maith ___ (liom/leat/
leis/léi/linn/libh/leo) bheith ___.’ (ag snámh, ag tumadh, ag sleamhnú, ag dornálaíocht, ag marcaíocht,
ag luascadh, ag canadh, ag dreapadh)
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Caitheamh Aimsire
Aonad 1 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Stór focal a úsáid
● Ábaltacht/Easpa ábaltachta a léiriú
● Teachtaireacht a thabhairt

An féidir leat ___ a imirt?
Is/Ní féidir liom ___ a imirt.
(peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí)
An féidir libh ___ a imirt?
Is/Ní féidir linn ___ a imirt.

Amhrán – Seáinín Bocht

Tá pian i mo lámha, a mhúinteoir,
a mhúinteoir.
Tá pian i mo lámha;
Ní féidir liom scríobh.

Ní féidir leat scríobh, a Sheáinín,
a Sheáinín.
Ní féidir leat scríobh.
An féidir leat léamh?

Tá pian i mo shúile, a mhúinteoir,
a mhúinteoir.
Tá pian i mo shúile;
Ní féidir liom léamh.

Ní féidir leat léamh, a Sheáinín,
a Sheáinín.
Ní féidir leat léamh.
An féidir leat éisteacht?

Tá pian i mo chluasa, a mhúinteoir,
a mhúinteoir.
Tá pian i mo chluasa;
Ní féidir liom éisteacht.

Ní féidir leat éisteacht, a Sheáinín,
a Sheáinín.
Ní féidir leat éisteacht.
An féidir leat ithe?

Is féidir liom ithe, a mhúinteoir,
a mhúinteoir.
Ba bhreá liom milseáin, seacláid,
líomanáid.
Ba bhreá liom milseáin, seacláid,
líomanáid.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Seáinín Bocht. Canann an rang go léir/grúpaí éagsúla páistí/páistí aonair an t-amhrán. Ceistíonn an
múinteoir na páistí: ‘Cá bhfuil pian ag Seáinín?’ ‘An féidir le Seáinín ___?’ (léamh, scríobh, éisteacht, ithe) Freagraíonn na páistí
na ceisteanna. Déantar dráma bunaithe ar an amhrán.

Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘An féidir leat ___ a imirt?’ (peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar,
rugbaí, galf, cártaí) Freagraíonn an páiste mar is cuí: ‘Is/Ní féidir liom ___ a imirt.’ (peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí,
galf, cártaí)
Ceistíonn an múinteoir grúpaí éagsúla páistí: ‘An féidir libh ___ a imirt?’ (peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí)
Freagraíonn na páistí mar is cuí: ‘Is/Ní féidir linn ___ a imirt.’ (peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí)

Foclóir: peil, cispheil, eitpheil, rugbaí, sacar, leadóg, cártaí, galf.

Bí ag Scríobh: Is féidir liom ___ a imirt. (peil, cispheil, eitpheil, leadóg, rugbaí, galf, sacar, cártaí)

Scríobh na hAbairtí: An féidir leat ___ a imirt? Is/Ní féidir liom ___ a imirt. (peil, cispheil, eitpheil, leadóg, galf, sacar,
rugbaí, cártaí)

Litriú: peil, cispheil, eitpheil, leadóg, galf, rugbaí.

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp157-202).indd 173 26/08/2019 14:40



174

Caitheamh Aimsire
Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Déantar dráma bunaithe ar an amhrán. Ligeann páiste air/uirthi go bhfuil
pian aige/aici ina lámha/ina s(h)úile/ina c(h)osa.

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 106. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘An féidir leat ___
a imirt?’ (cispheil, eitpheil, leadóg, rugbaí, sacar, galf, cártaí) Freagraíonn an páiste:
‘Is/Ní féidir liom ___ a imirt.’ Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteoir páiste: ‘An féidir leat ___ a imirt?’ (peil, leadóg, cispheil,
eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí) Freagraíonn an páiste: ‘Is/Ní féidir liom ___
a imirt.’ (peil, srl.) Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An féidir libh ___ a imirt?’
(peil, leadóg, srl.) Freagraíonn na páistí: ‘Is/Ní féidir linn ___ a imirt.’ (peil, srl.)

Bua na Cainte 4 lch. 106. Léann na páistí na habairtí. Scríobhann na páistí freagraí na
gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 107. Scríobhann na páistí an t-amhrán agus tarraingíonn siad pictiúr
chun an t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Spreagtar na páistí ‘Tá pian i ___’ (mo lámh,
mo shúil, mo chluas, srl.) a rá mar is cuí.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile: Ceol.
Is féidir an t-amhrán seo a dhéanamh mar cheacht Ceoil.
Drámaíocht. Déantar dráma bunaithe ar an amhrán i gceacht Drámaíochta.

106

Aonad 1 Ceacht 2

1 An féidir leat peil a imirt?
Is féidir liom peil a imirt.

2 An féidir leat cispheil a imirt?
3 An féidir leat eitpheil a imirt?
4 An féidir leat leadóg a imirt?
5 An féidir leat rugbaí a imirt?
6 An féidir leat sacar a imirt?
7 An féidir leat galf a imirt?
8 An féidir leat cártaí a imirt?

Is féidir liom peil a imirt. Is féidir liom cispheil a imirt. Is féidir liom eitpheil a imirt.

Is féidir liom cártaí a imirt. Is féidir liom rugbaí a imirt. Is féidir liom galf a imirt.

Is féidir liom leadóg a imirt. Is féidir liom sacar a imirt.

An
féidir
leat?

Is féidir
liom

Ní
féidir
liom

Bí ag Léamh Is Féidir liom

Obair Bheirte An Féidir leat?

Tá pian i mo lámha,
a mhúinteoir, a mhúinteoir.Tá pian i mo lámha;
Ní féidir liom scríobh.

Ní féidir leat scríobh,
a Sheáinín, a Sheáinín.
Ní féidir leat scríobh.
An féidir leat léamh?

Tá pian i mo shúile,
a mhúinteoir, a mhúinteoir.Tá pian i mo shúile;
Ní féidir liom léamh.

Ní féidir leat léamh,
a Sheáinín, a Sheáinín.
Ní féidir leat léamh.
An féidir leat éisteacht?

Tá pian i mo chluasa,
a mhúinteoir, a mhúinteoir.Tá pian i mo chluasa;
Ní féidir liom éisteacht.

Ní féidir leat éisteacht,
a Sheáinín, a Sheáinín.
Ní féidir leat éisteacht.
An féidir leat ithe?

Is féidir liom ithe, a mhúinteoir, a mhúinteoir.Ba bhreá liom milseáin, seacláid, líomanáid.Ba bhreá liom milseáin, seacláid, líomanáid.

107

Caitheamh Aimsire – Aonad 1 Ceacht 2Seáinín Bocht

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.
Tarraing pictiúr.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘An féidir leat/libh ___ a imirt?’ (peil, leadóg,
cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí) ‘Is/Ní féidir liom/linn ___ a imirt.’ (peil, leadóg, cispheil,
eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí)
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí)
An bhfuil an páiste in ann ábaltacht/easpa ábaltachta a léiriú? ‘An féidir leat/libh ___ a imirt?’
(peil, leadóg, cispheil, eitpheil, sacar, rugbaí, galf, cártaí) ‘Is/Ní féidir liom/linn ___ a imirt.’ (peil, srl.)
An bhfuil an páiste in ann teachtaireacht a thabhairt? ‘Is/Ní féidir liom/linn ___ a imirt.’ (peil, leadóg,
srl.)
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Caitheamh Aimsire
Aonad 1 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Rogha a léiriú
● An forainm réamhfhoclach ‘le’ a

úsáid mar is cuí

Cén caitheamh aimsire is fearr ___?
(leat, leis, léi, leo, leis na buachaillí, leis na cailíní)
Is fearr ___ (liom, leis, léi, leo) bheith ___.
(ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige,
ag imirt sacair, ag imirt gailf, ag imirt rugbaí)

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén caitheamh aimsire is fearr ___?’ (leat, leis, léi, leo, leis na buachaillí,
leis na cailíní) Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Freagair na Ceisteanna: Cén caitheamh aimsire is fearr ___? (leis, léi, leo, leis na buachaillí, leis na cailíní) Is fearr ___
(leis, léi, leo) bheith ___. (ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag imirt sacair, ag imirt gailf,
ag imirt rugbaí)

Bí ag Caint: Cén caitheamh aimsire is fearr ___? (leis, léi, leo, leis na buachaillí, leis na cailíní) Is fearr ___ (leis, léi, leo) bheith
___. (ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag imirt sacair, ag imirt gailf, ag imirt rugbaí)

Litriú: ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile.

Tréimhse Chumarsáide
Úsáidtear pictiúir. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén caitheamh aimsire is fearr ___?’
(leis, léi, leo)

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén caitheamh aimsire is fear leat?’
Freagraíonn páiste B:‘Is fearr liom bheith ___.’ (ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt
eitpheile, ag imirt leadóige, ag imirt sacair, ag imirt gailf, ag imirt rugbaí)

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 108. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna:
‘Cén caitheamh aimsire is fearr ___?’ (leis, léi, leo) ‘Is fearr ___ (leis, léi, leo) bheith ___.’
(ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag imirt cártaí,
ag imirt rugbaí, ag imirt gailf, ag imirt sacair)

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An fearr leat bheith ___?’ (ag imirt peile, ag imirt
cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag imirt sacair, ag imirt gailf, ag imirt rugbaí) Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

108

Aonad 1 Ceacht 3

Obair Bheirte
leis
leo

léi

ag imirt cártaí

ag imirt peile

ag imirt rugbaí

ag imirt cispheile

ag imirt gailf

ag imirt eitpheile

ag imirt sacair

ag imirt leadóige

1 Cén caitheamh aimsire is fearr leis?
Is fearr leis bheith __ ____ ____.

2 Cén caitheamh aimsire is fearr leo?
Is fearr leo bheith __ ____ ____.

3 Cén caitheamh aimsire is fearr léi? 4 Cén caitheamh aimsire is fearr leo?

5 Cén caitheamh aimsire is fearr leo? 6 Cén caitheamh aimsire is fearr leo?

7 Cén caitheamh aimsire is fearr leis? 8 Cén caitheamh aimsire is fearr leis?

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén caitheamh aimsire is fearr ___?’ (leat, leis, léi,
leo, leis na buachaillí, leis na cailíní) ‘Is fearr ___ (liom, leis, léi, leo) bheith ___.’ (ag imirt peile, ag imirt
cispheile, srl.)
An bhfuil an páiste in ann rogha a léiriú? ‘Is fearr ___ (liom, leis, léi, leo) bheith ___.’ (ag imirt peile, srl.)
An bhfuil an páiste in ann an forainm réamhfhoclach ‘le’ a úsáid mar is cuí? ‘Is fearr ___ (liom, leis, léi,
leo) bheith ___.’ (ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag imirt sacair,
ag imirt gailf, ag imirt rugbaí)
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Caitheamh Aimsire
Aonad 1 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Stór focal a úsáid
● Briathra san aimsir chaite a úsáid go

cruinn

Comhrá 4.1
An Linn Snámha
Bhí na páistí ag an linn snámha.
Bhí Liam ar an sleamhnán mór.
Shleamhnaigh sé isteach san uisce.
Bhí Oisín, Ruairí agus Róisín ag snámh san uisce.
Bhí siad ag súgradh le liathróid mhór freisin.
Bhí garda tarrthála ag faire ar na páistí.
Bhí feadóg aige.
Thum Niamh isteach san uisce.
Thum Bran isteach san uisce freisin.
Steall sé uisce ar gach duine.
Thóg sé an liathróid.
Bhí spórt agus scléip ag na páistí san uisce.
Bhain siad taitneamh as bheith ag snámh sa linn snámha.

Comhrá 4.2
Bhain mé taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain tú taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain sé taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain sí taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhaineamar taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain sibh taitneamh as bheith sa linn snámha.
Bhain siad taitneamh as bheith sa linn snámha.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 4.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá raibh na páistí?’ ‘Cá raibh Liam?’ ‘Ar shleamhnaigh Liam isteach
san uisce?’ ‘An raibh Oisín, Ruairí agus Róisín san uisce?’ ‘Cad a bhí ar siúl acu san uisce?’ ‘Cé a bhí ag faire ar na páistí?’ ‘Cad
a bhí ag an garda tarrthála?’ ‘Ar thum Niamh isteach san uisce?’ ‘Ar thum Bran isteach san uisce?’ ‘Ar steall Bran uisce ar gach
duine?’ ‘Cad a thóg Bran?’ ‘An raibh spórt agus scléip ag na páistí san uisce?’

Múintear comhrá 4.2. Ligeann an múinteoir air/uirthi go bhfuil sé/sí ag baint taitnimh as bheith sa linn snámha agus deir
sé/sí: ‘Bhain mé taitneamh as bheith sa linn snámha.’ Tagann páiste amach os comhair an ranga agus ligeann sé/sí air/uirthi go
bhfuil sé/sí ag baint taitneamh as bheith sa linn snámha deir an múinteoir leis an bpáiste: ‘Bhain tú taitneamh as bheith sa linn
snámha.’ Tagann buachaill amach os comhair an ranga agus ligeann sé air go bhfuil sé ag baint taitnimh as bheith sa linn snámha
agus deir an múinteoir: ‘Bhain sé taitneamh as bheith sa linn snámha.’ Tagann cailín amach os comhair an ranga agus ligeann
sí uirthi go bhfuil sí ag baint taitnimh as bheith sa linn snámha agus deir an múinteoir: ‘Bhain sí taitneamh as bheith sa linn
snámha.’

Ligeann an múinteoir agus páiste eile orthu go bhfuil siad ag baint taitnimh as bheith sa linn snámha agus deir siad le chéile:
‘Bhaineamar taitneamh as bheith sa linn snámha.’ Ligeann beirt pháistí orthu go bhfuil siad ag baint taitnimh as bheith sa linn
snámha agus deir an múinteoir leo: ‘Bhain sibh taitneamh as bheith sa linn snámha.’ Ligeann páistí orthu go bhfuil siad ag baint
taitnimh as bheith sa linn snámha agus deir an múinteoir: ‘Bhain siad taitneamh as bheith sa linn snámha.’

Scríobh an Scéal: Bhí na páistí ag an linn snámha. Bhí Liam ar an sleamhnán mór. Shleamhnaigh sé isteach san uisce. Bhí
Oisín, Ruairí agus Róisín ag snámh san uisce. Bhí siad ag súgradh le liathróid mhór freisin. Bhí garda tarrthála ag faire ar na
páistí. Bhí feadóg aige.Thum Niamh isteach san uisce.Thum Bran isteach san uisce freisin. Steall sé uisce ar gach duine.Thóg sé
an liathróid. Bhí spórt agus scléip ag na páistí san uisce. Bhain siad taitneamh as bheith ag snámh sa linn snámha.

Spraoi le Briathra: Bhain mé. Bhain tú. Bhain sé. Bhain sí. Bhaineamar. Bhain sibh. Bhain siad.
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Caitheamh Aimsire
Suimeanna Focal: Bhain + eamar = Bhaineamar. Bhris + eamar = Bhriseamar. Chuir + eamar = Chuireamar. Bhuail + eamar
= Bhuaileamar.Thóg + amar = Thógamar. Ghlan + amar = Ghlanamar. Rith + eamar = Ritheamar. Léim + eamar = Léimeamar.

Scríobh na hAbairtí: Bhain ___ taitneamh as bheith sa linn snámha. (mé, tú, sé, sí) Bhaineamar taitneamh as bheith sa linn
snámha. Bhain ___ taitneamh as bheith sa linn snámha. (sibh, siad)

Litriú: Bhain mé. Bhain tú. Bhain sé. Bhain sí. Bhaineamar. Bhain sibh. Bhain siad.

Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Déantar dráma bunaithe ar an scéal ‘An Linn Snámha’.

Obair Bheirte: Úsáidtear pictiúir mar spreagthach. Ar dtús, insíonn páiste A an scéal do pháiste B. Ansin malartaíonn na
páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 109. Léann na páistí an scéal. Iarrann an múinteoir ar na
páistí na briathra a chur sna pearsana éagsúla san aimsir chaite.

Seánra Scríbhneoireachta:Athinsint. Scríobhann na páistí faoi thuras go dtí an linn
snámha.Tig leo an foclóir ar lch. 109 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas
scríbhneoireachta. Scríobhann an páiste dréacht. Déanann sé/sí eagarthóireacht ar
an dréacht agus athscríobhann sé/sí an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa
seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘Ar bhain
tú taitneamh as bheith ___.’ (ag scríobh, ag léamh, ag rith, ag canadh, ag imirt peile)
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Drámaíocht. Déantar dráma bunaithe ar an scéal i gceacht Drámaíochta.

109

Caitheamh Aimsire – Aonad 1 Ceacht 4

1 Bhain + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2 Bhris + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _3 Ghlan + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _4 Thóg + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _5 Bhuail + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _6 Rith + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bí ag Léamh An Linn Snámha

Suimeanna Focal
amar
eamar

Inné amar
eamar

Bhain mé Chuir mé Bhris mé
Bhain tú Chuir tú
Bhain sé
Bhain sí
Bhaineamar
Bhain sibh
Bhain siad

Bhí na páistí ag an linn snámha.Bhí Liam ar an sleamhnán mór.Shleamhnaigh sé isteach sanuisce.

Bhí Oisín, Ruairí agus
Róisín ag snámh san uisce.Bhí siad ag súgradh le
liathróid mhór freisin.

Bhí garda tarrthála ag
faire ar na páistí.
Bhí feadóg aige.

Thum Niamh isteach
san uisce. Thum Bran isteach san uisce freisin.Steall sé uisce ar gach duine. Thóg sé an liathróid.

Bhí spórt agus scléip ag na páistí san uisce.Bhain siad taitneamh as bheith ag snámh sa linn snámha.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Bhí na páistí sa linn snámha.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (linn snámha, sleamhnán mór, uisce, ag snámh, liathróid
mhór, garda tarrthála, feadóg, spórt agus scléip, taitneamh)
An bhfuil an páiste in ann briathra san aimsir chaite a úsáid mar is cuí? (Bhí, Shleamhnaigh,Thum,
Steall,Thóg, Bhain)
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Caitheamh Aimsire

Caitheamh Aimsire – AonadTeagaisc agus Foghlama 2

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní
Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 110–114)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 32–33)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga
Cén caitheamh aimsire atá agat?
Is breá liom bheith ag éisteacht le ceol.
Is breá liom bheith ag seinm ceoil.
Seinnimid le chéile i mbanna ceoil.
Cad a sheinneann tú?
Seinnim ___.
(an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an veidhlín,
an giotár leictreach)
An seinneann tú ceol?
Seinnim ___.
Go hiontach ar fad.
Is breá liom an giotár leictreach. 3

Seinnim ceol gach lá.
Seinneann tú ceol gach lá.
Seinneann sé ceol gach lá.
Seinneann sí ceol gach lá.
Seinnimid ceol gach lá.
Seinneann sibh ceol gach lá.
Seinneann siad ceol gach lá. 3

Litriú: Seinnim. Seinneann tú. Seinneann sé. Seinneann sí.
Seinnimid. Seinneann sibh. Seinneann siad. 3

An Cheolchoirm
Gach bliain, bíonn ceolchoirm mhór ar siúl sa halla.
Seinnimid ceol.
Canaimid amhráin le chéile.
Déanaimid dráma.
Bíonn slua mór ag an gceolchoirm.
Bíonn an áit dubh le daoine.
Bíonn spórt agus scléip againn.
Bainimid an-taitneamh as an gceolchoirm. 3

Canaim amhrán gach lá.
Canann tú amhrán gach lá.
Canann sé amhrán gach lá.
Canann sí amhrán gach lá.
Canaimid amhrán gach lá.
Canann sibh amhrán gach lá.
Canann siad ceol gach lá. 3

Litriú: Canaim. Canann tú. Canann sé. Canann sí.
Canaimid. Canann sibh. Canann siad. 3
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Caitheamh Aimsire
An seinneann ___ (Oisín, Ruairí, Róisín, Samar, tú) ___?
(an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an bainseó,
an fhidil, an giotár leictreach, an pianó, an veidhlín, an chruit)
Seinneann/Ní sheinneann ___ (Oisín, srl.) ___. (an druma,
an fheadóg stáin, srl.)
Ar aghaidh linn. 3

Litriú: An seinneann? Seinneann. Ní sheinneann. 3

Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?
Bhí mé ___ ar an Aoine.
Bhí mé ___ ar an Satharn.
Bhí mé ___ ar an Domhnach.
(ag marcaíocht, ag dornálaíocht, ag rothaíocht,
ag imirt sacair, ag imirt peile, ag imirt cispheile,
ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag snámh) 3

Litriú: an veidhlín, an chruit, an pianó, an druma,
an fheadóg stáin, an bodhrán. 3

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Cluichí

Amhrán – Is Mise Fear an Cheoil Tasc Tuisceana
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Bí ag Scríobh
Cluiche Kim
Suimeanna Focal
Foclóir
Spraoi le Briathra
Scríobh na hAbairtí

Drámaíocht Scéalta

Déantar dráma bunaithe ar an scéal:
Oisín i dTír na nÓg
Déantar dráma bunaithe ar an amhrán:
Is Mise Fear an Cheoil
Déantar dráma bunaithe ar an scéal:
An Cheolchoirm

Oisín i dTír na nÓg

Obair Bheirte

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.

Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú

Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Ceol
Is Mise Fear an Cheoil

Drámaíocht
An Cheolchoirm
Oisín i dTir na nÓg

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Aonad 2 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Taitneamh a léiriú
● Briathra san aimsir láithreach a úsáid

mar is cuí

Comhrá 1.1
Cén caitheamh aimsire atá agat?
Is breá liom bheith ag éisteacht le ceol.
Is breá liom bheith ag seinm ceoil.
Seinnimid le chéile i mbanna ceoil.
Cad a sheinneann tú?
Seinnim ___.
(an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an veidhlín, an giotár leictreach)
An seinneann tú ceol?
Seinnim ___.
Go hiontach ar fad.
Is breá liom an giotár leictreach.

Comhrá 1.2
Seinnim ceol gach lá.
Seinneann tú ceol gach lá.
Seinneann sé ceol gach lá.
Seinneann sí ceol gach lá.
Seinnimid ceol gach lá.
Seinneann sibh ceol gach lá.
Seinneann siad ceol gach lá.

Amhrán – Is Mise Fear an Cheoil

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an pianó.

Pia, Pia, Pianó
Pianó, Pianó.
Pia, Pia, Pianó
Pia, Pia, Pianó.

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an trumpa.

Umpa, umpa, umpa-pa
Umpa-pa, umpa-a.
Umpa, umpa, umpa-pa
Umpa-a, umpa-pa.

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an fheadóg

Feadóg, feadóg.
Feadóg stáin.
Feadóg stáin.
Feadóg stáin.
Feadóg, feadóg
Feadóg stáin.
Feadóg, feadóg stáin

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an druma.

Druma, druma, druma mór.
Druma mór, druma mór.
Druma, druma, druma mór.
Druma, druma mór.

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an veidhlín.

Veidh,Veidh,Veidhlín.
Veidhlín,Veidhlín.
Veidh,Veidh,Veidhlín.
Veidh,Veidhlín.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid
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Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Is Mise Fear an Cheoil. Canann an rang go léir/grúpaí éagsúla/páistí aonair an t-amhrán.
Múintear comhrá 1.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén caitheamh aimsire is maith leat?’ ‘An seinneann tú ceol?’ ‘Cad a
sheinneann tú?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna. Déantar dráma bunaithe ar an amhrán. Bíonn páiste mar fhear an cheoil.
srl.

Múintear comhrá 1.2. Ligeann an múinteoir air/uirthi go bhfuil sé/sí ag seinm ceoil agus deir sé/sí: ‘Seinnim ceol gach lá.’
Tagann páiste amach os comhair an ranga agus ligeann sé/sí air/uirthi go bhfuil sé/sí ag seinm ceoil agus deir an múinteoir leis
an bpáiste:‘Seinneann tú ceol gach lá.’ Tagann buachaill amach os comhair an ranga agus ligeann sé air go bhfuil sé ag seinm
ceoil agus deir an múinteoir: ‘Seinneann sé ceol gach lá.’ Tagann cailín amach os comhair an ranga agus ligeann sí uirthi go
bhfuil sí ag seinm ceoil agus deir an múinteoir: ‘Seinneann sí ceol gach lá. Ligeann an múinteoir agus páiste eile orthu go bhfuil
siad ag seinm ceoil agus deir siad le chéile: ‘Seinnimid ceol gach lá.’ Ligeann beirt pháistí orthu go bhfuil siad ag seinm ceoil
agus deir an múinteoir leo: ‘Seinneann sibh ceol gach lá.’ Ligeann beirt pháistí orthu go bhfuil siad ag seinm ceoil agus deir an
múinteoir: ‘Seinneann siad ceol gach lá.’

Foclóir: druma, veidhlín, trumpa, pianó, feadóg stáin, bodhrán, cruit, giotár leictreach, bainseó.

Bí ag Scríobh: Seinnim ___ gach lá. (an veidhlín, an trumpa, an pianó, an fheadóg stáin, an bodhrán, an chruit, an giotár
leictreach, an bainseó)

Suimeanna Focal: Seinn + imid = Seinnimid. Bris + imid = Brisimid. Cuir + imid = Cuirimid. Léim + imid = Léimimid.
Rith + imid = Rithimid. Buail + imid = Buailimid. Bain + imid = Bainimid.

Spraoi le Briathra: Seinnim. Seinneann tú. Seinneann sé. Seinneann sí. Seinnimid. Seinneann sibh. Seinneann siad.

Litriú: Seinnim. Seinneann tú. Seinneann sé. Seinneann sí. Seinnimid. Seinneann sibh. Seinneann siad.

Tréimhse Chumarsáide
Tugtar pictiúir dhifriúla do na páistí agus spreagtar na páistí na habairtí ‘Seinnim ___’
(an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an veidhlín, an giotár leictreach) a rá.
Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a sheinneann tú?’ Freagraíonn na páistí:
‘Seinnim ___.’ (an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an veidhlín, srl.)
Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B.
Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.
Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 110. Iarrann an múinteoir ar na páistí na briathra a chur
san aimsir láithreach sna pearsana éagsúla.

Bua na Cainte 4 lch. 111. Scríobhann na páistí an t-amhrán agus tarraingíonn siad pictiúr
chun an t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An seinneann
tú ___?’ (an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an veidhlín, an giotár leictreach)
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Ceol. Is féidir an t-amhrán seo a dhéanamh i gceacht Ceoil.

110

Aonad 2 Ceacht 1

1 Seinn + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 Bain + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _
3 Bris + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _
4 Buail + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 Rith + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _
6 Léim + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

Bí ag Caint

Suimeanna Focal
imid
aimid

Gach Lá imid
aimid

Seinnim Bainim CuirimSeinneann tú Baineann tú Cuireann túSeinneann sé
Seinneann sí
Seinnimid
Seinneann sibh
Seinneann siad

an veidhlín

an giotár an bodhrán

an fheadóg
stáin

an
druma

an giotár
leictreach

an pianó
Cáit

Eoin

Úna

an trumpa

an chruit

an bainseó

Pól

1 ‘Seinnim ______________,’ arsa Róisín.2 ‘Seinnim ______________,’ arsa Niamh.3 ‘Seinnim ______________,’ arsa Oisín.4 ‘Seinnim ______________,’ arsa Ruairí.5 ‘Seinnim ______________,’ arsa Samar.

6 ‘Seinnim ______________,’ arsa Cáit.7 ‘Seinnim ______________,’ arsa Eoin.8 ‘Seinnim ______________,’ arsa Úna.9 ‘Seinnim ______________,’ arsa Pól.10 ‘Seinnim ______________,’ arsa Liam.

Bí ag Scríobh

111

Caitheamh Aimsire – Aonad 2 Ceacht 1

Is Mise Fear an Cheoil
Buail do bhosa go hard san aer aguslean fear an cheoil. An bhfuil tú réidh?
Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an pianó.

Pia, Pia, Pianó.
Pianó, Pianó.
Pia, Pia, Pianó.
Pia, Pianó.

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an trumpa.

Umpa, umpa, umpa-pa.
Umpa-pa, umpa-pa.
Umpa, umpa, umpa-pa.
Umpa, umpa-pa.

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an fheadóg.

Feadóg, feadóg.
Feadóg stáin.
Feadóg stáin.
Feadóg stáin.
Feadóg, feadóg,
Feadóg stáin.
Feadóg, feadóg stáin.

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an druma.

Druma, druma, druma mór.Druma mór, druma mór.Druma, druma, druma mór.Druma, druma mór.

Is mise fear an cheoil.
Cónaím in aice leat.
Is seinnim ceol.

Cad a sheinneann tú?
Seinnim an veidhlín.

Veidh, Veidh, Veidhlín.
Veidhlín, Veidhlín.
Veidh, Veidh, Veidhlín.
Veidh, Veidhlín.

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.
Tarraing pictiúr.
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Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (caitheamh aimsire, banna ceoil, an druma, an fheadóg
stáin, an bodhrán, an veidhlín, an giotár leictreach)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad a sheinneann tú?’ ‘Seinnim ___.’ (an druma,
an fheadóg stáin, srl.) ‘An seinneann tú ceol?’ ‘Seinnim ___.’ (an druma, srl.)
An bhfuil an páiste in ann taitneamh a léiriú? ‘Is breá liom an giotár leictreach.’
An bhfuil an páiste in ann briathra a úsáid mar is cuí san aimsir láithreach? ‘Seinnim, seinneann tú/
sé/sí.’ srl.

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp157-202).indd 182 26/08/2019 14:40



183

Caitheamh Aimsire
Aonad 2 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Briathra san aimsir láithreach a úsáid

mar is cuí

Comhrá 2.1
An Cheolchoirm
Gach bliain, bíonn ceolchoirm mhór ar siúl sa halla.
Seinnimid ceol.
Canaimid amhráin le chéile.
Déanaimid dráma.
Bíonn slua mór ag an gceolchoirm.
Bíonn an áit dubh le daoine.
Bíonn spórt agus scléip againn.
Bainimid an-taitneamh as an gceolchoirm.

Comhrá 2.2
Canaim amhrán gach lá.
Canann tú amhrán gach lá.
Canann sé amhrán gach lá.
Canann sí amhrán gach lá.
Canaimid amhrán gach lá.
Canann sibh amhrán gach lá.
Canann siad ceol gach lá.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 2.1.Taispeántar na pictiúir do na páistí agus spreagtar na páistí an scéal a insint: ‘Gach bliain, bíonn
ceolchoirm mhór ar siúl sa halla.’ ‘Seinnimid ceol.’ ‘Canaimid amhráin le chéile.’ ‘Déanaimid dráma.’ ‘Bíonn slua mór ag an
gceolchoirm.’ ‘Bíonn an áit dubh le daoine.’ ‘Bíonn spórt agus scléip againn.’ ‘Bainimid an-taitneamh as an gceolchoirm.’
Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a bhíonn ar siúl sa halla?’ ‘An mbíonn slua mór ag an gceolchoirm?’ ‘An mbíonn an áit
dubh le daoine?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 2.2. Canann an múinteoir amhrán agus deir sé/sí: ‘Canaim amhrán gach lá.’ Tagann páiste amach os comhair
an ranga agus canann an páiste amhrán agus deir an múinteoir leis an bpáiste: ‘Canann tú amhrán gach lá.’ Tagann buachaill
amach os comhair an ranga agus canann an buachaill amhrán agus deir an múinteoir: ‘Canann sé amhrán gach lá.’ Tagann
cailín amach os comhair an ranga agus canann an cailín amhrán agus deir an múinteoir: ‘Canann sí amhrán gach lá.’ Canann
an múinteoir agus páiste eile amhrán agus deir siad: ‘Canaimid amhrán gach lá.’ Canann beirt pháistí amhrán agus deir an
múinteoir leo: ‘Canann sibh amhrán gach lá.’ Canann beirt pháistí amhrán agus deir an múinteoir: ‘Canann siad amhrán gach
lá.’

Bí ag Scríobh: Bíonn ___ dubh le daoine. (an t-ollmhargadh, an halla, an séipéal, an siopa ceoil, an caisleán, an phictiúrlann, an
sorcas, an tsráid)

Suimeanna Focal: Can + aimid = Canaimid. Dún + aimid = Dúnaimid. Glan + aimid = Glanaimid. Déan + aimid =
Déanaimid.Tóg + aimid = Tógaimid. Seas + aimid = Seasaimid.

Spraoi le Briathra: Canaim. Canann tú. Canann sé. Canann sí. Canaimid. Canann sibh. Canann siad.

Litriú: Canaim. Canann tú. Canann sé. Canann sí. Canaimid. Canann sibh. Canann siad.

Tréimhse Chumarsáide
Drámaíocht: Bunaítear dráma ar an scéal. Bíonn páistí ag seinm ceoil agus páistí ag canadh amhráin.
Tagann páiste amach os comhair an ranga agus taispeánann an múinteoir pictiúir don pháiste. Spreagtar an páiste tuairisciú:
‘Gach bliain, bíonn ceolchoirm mhór ar siúl sa halla.’ ‘Seinnimid ceol.’ srl.

Obair Bheirte: Taispeánann páiste A pictiúir do pháiste B.Tuairiscíonn páiste B faoi na pictiúir. Malartaíonn na páistí róil.
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Caitheamh Aimsire
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 112. Léann na páistí an scéal.

Bua na Cainte 4 lch. 112. Iarrann an múinteoir ar na páistí na briathra a chur sna pearsana
éagsúla san aimsir láithreach.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí:
‘An gcanann ___ amhrán?’ (tú, sé, sí sibh, siad) Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Drámaíocht. Déantar dráma bunaithe ar an scéal seo i gceacht Drámaíochta.

112

Aonad 2 Ceacht 2

1 Can + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _
2 Tóg + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _
3 Glan + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 Seas + _ _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 Rith + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _
6 Léim + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _
7 Cuir + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _
8 Bris + _ _ _ _ = _ _ _ _ _ _ _ _

Bí ag Léamh An Cheolchoirm

Gach bliain, bíonn
ceolchoirm mhór ar siúl
sa halla. ‘Seinnimid ceol,’ arsa Oisín.

‘Canaimid amhráin le
chéile,’ arsa Niamh.

‘Déanaimid dráma,’
arsa Liam.

Bíonn slua mór ag an
gceolchoirm.
Bíonn an áit dubh le daoine.

‘Bíonn spórt agus scléip
againn.’
‘Bainimid an-taitneamh
as an gceolchoirm’, arsa
Róisín.

Spraoi le Briathra Suimeanna Focal

imid
aimid

Grúpa 1
Gach Lá imid

aimid
Canaim Glanaim Tógaim
Canann tú Glanann tú Tógann tú
Canann sé
Canann sí
Canaimid
Canann sibh
Canann siad

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Gach bliain, bíonn ceolchoirm mhór ar siúl sa halla.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann briathra san aimsir láithreach a úsáid mar is cuí sna pearsana éagsúla?
‘Canaim.’ ‘Canann tú.’ ‘Canann sé.’ ‘Canann sí.’ ‘Canaimid.’ ‘Canann sibh.’ ‘Canann siad.’
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Caitheamh Aimsire
Aonad 2 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Stór focal a úsáid
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt

An seinneann ___ (Oisín, Ruairí, Róisín, Samar) ___?
(an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an bainseó, an fhidil, an giotár
leictreach, an pianó, an veidhlín, an chruit)
Seinneann/Ní sheinneann ___ (Oisín, srl.) ___.
(an druma, an fheadóg stáin, srl.)
Ar aghaidh linn.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An seinneann Oisín an druma?’ ‘An seinneann Ruairí an fheadóg stáin?’
‘An seinneann Ruairí an bodhrán?’ ‘An seinneann Róisín an bainseó?’ ‘An seinneann Róisín an fhidil?’ ‘An seinneann Samar
an giotár leictreach?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna: ‘Seinneann/Ní Sheinneann ___ (Oisín, Ruairí, Róisín, Samar) ___.’
(an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an bainseó, an fhidil, an giotár leictreach, an pianó, an veidhlín, an chruit)
Ceistíonn an múinteoir páistí éagsúla: ‘An seinneann tú ___?’ (an fheadóg stáin, srl.)
Freagraíonn na páistí: ‘Seinnim/Ní sheinnim ___.’ (an chruit, srl.)

Cluiche Kim: an veidhlín, an trumpa, an pianó, an giotár leictreach, an chruit, an bainseó, an fheadóg stáin, an druma.

Freagair na Ceisteanna: An seinneann ___ (Niamh, Oisín, Róisín, Ruairí, Samar, Cáit) ___? (an druma, an fheadóg stáin,
an bainseó, an veidhlín, an fhidil, an bodhrán, an giotár leictreach, an pianó) Seinneann/Ní sheinneann ___ (Niamh, Oisín,
Róisín, Ruairí, Samar, Cáit) ___. (an druma, an fheadóg stáin, an bainseó, an veidhlín, an fhidil, an bodhrán, an giotár leictreach,
an pianó)

Scríobh na hAbairtí: An seinneann ___ (Úna, Cáit, Eoin, Samar) ___? (an fheadóg stáin, an bainseó, an giotár leictreach, an
pianó, an chruit, an trumpa) Seinneann/Ní sheinneann ___ (Úna, Cáit, srl.) ___. (an pianó, srl.).

Bí ag Caint: An seinneann ___ (Niamh, Oisín, Ruairí, Róisín, Samar, Cáit) ___? (an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an
bainseó, an fhidil, an giotár leictreach, an pianó) Seinneann/Ní sheinneann ___ (Niamh, Oisín, srl.) ___. (an druma, an fhidil, srl.)

Litriú: An seinneann? Seinneann. Ní sheinneann.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 113. Ceistíonn an múinteoir páiste: ‘An seinneann ___ (Oisín, Ruairí, Róisín, Samar) ___?’ (an druma, srl.)
Freagraíonn an páiste na ceisteanna: ‘Seinneann/Ní sheinneann ___ (Oisín, srl.) ___.’ (an druma, an fheadóg stáin, srl.)

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 113. Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B
na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 113. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna: ‘An
seinneann ___ (Ruairí, Niamh, Oisín, Liam, Samar, Pól, Cáit, Úna) ___?’ (an bainseó, an
fheadóg stáin, an bodhrán, an pianó, an giotár, an giotár leictreach, an chruit, an trumpa)

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An seinneann
tú ___?’ (an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an veidhlín, an giotár leictreach)
Freagraíonn na páistí na ceisteanna. Spreagtar na páistí ‘Ar aghaidh linn’ a rá nuair a
bhíonn siad ag dul amach an doras ag am lóin/sosa nó ag dul abhaile.

113

1 An seinneann Róisín an veidhlín?
Seinneann Róisín an veidhlín.
3 An seinneann Niamh an fheadóg stáin?4 An seinneann Ruairí an bodhrán?
5 An seinneann Oisín an pianó?
6 An seinneann Liam an giotár?
7 An seinneann Samar an giotár leictreach?8 An seinneann Pól an bainseó?
9 An seinneann Cáit an chruit?
10 An seinneann Úna an trumpa?

An
seinneann?

Seinneann
Ní

sheinneann

Freagair na Ceisteanna

2 An seinneann Ruairí an bainseó?
Ní sheinneann Ruairí an bainseó.

Caitheamh Aimsire – Aonad 2 Ceacht 3
Bí ag Caint

Cáit

Eoin

Pól
Úna
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Caitheamh Aimsire

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an bainseó,
an fhidil, an giotár leictreach, an pianó, an veidhlín, an chruit)
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘An seinneann ___ (Oisín, Ruairí, Róisín, Samar)
___?’ (an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán, an bainseó, an fhidil, an giotár leictreach, an pianó, an
veidhlín, an chruit) ‘Seinneann/Ní sheinneann ___ (Oisín, srl.) ___.’ (an druma, an fheadóg stáin, srl.)
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Caitheamh Aimsire
Aonad 2 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Tuairisciú
● Stór focal a úsáid

Comhrá
Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?
Bhí mé ___ ar an Aoine.
Bhí mé ___ ar an Satharn.
Bhí mé ___ ar an Domhnach.
(ag marcaíocht, ag dornálaíocht, ag rothaíocht, ag imirt sacair, ag imirt peile,
ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag snámh)

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá.Taispeántar pictiúir do na páistí agus déantar na gníomhartha cuí. Ceistíonn an múinteoir na páistí:
‘Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?’ Freagraíonn na páistí: ‘Bhí mé ___ (ag marcaíocht, ag dornálaíocht, ag rothaíocht,
ag imirt sacair, ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag snámh) ___.’ (ar an Aoine, ar an Satharn,
ar an Domhnach)

Scríobh na hAbairtí: Cad a rinne ___ ag an deireadh seachtaine? (Liam, Niamh) Bhí ___ (Liam, Niamh) ___. (ag rothaíocht,
ag dornálaíocht, ag marcaíocht, ag imirt eitpheile, ag imirt cispheile, ag imirt leadóige)

Bí ag Caint: Cad a bhí ar siúl ag ___ (Liam, Niamh) ar an ___? (Aoine, Satharn, Domhnach) Bhí ___ (Liam, Niamh) ___.
(ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag rothaíocht, ag dornálaíocht, ag léamh, ag snámh, ag seinm ceoil,
ag imirt rugbaí) ar an ___. (Aoine, Satharn, Domhnach)

Litriú: an veidhlín, an chruit, an pianó, an druma, an fheadóg stáin, an bodhrán.

Tréimhse Chumarsáide
Bua na Cainte 4 lch. 114. Léann na páistí sceideal an deireadh seachtaine.Taispeánann an múinteoir sceideal don deireadh
seachtaine do na páistí. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a rinne ___ ag an deireadh seachtaine?’ (Liam, Niamh)
Freagraíonn na páistí: ‘Bhí Niamh ___ (ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag rothaíocht, ag dornálaíocht,
ag léamh, ag snámh, ag seinm ceoil, ag imirt rugbaí) ar an ___.’ (Aoine, Satharn, Domhnach)

Obair Bheirte: Bua na Cainte 4 lch. 114. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cad a rinne ___ ag an deireadh seachtaine?’ (Niamh,
Liam, Róisín) Freagraíonn páiste B na ceisteanna. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 114. Léann na páistí sceideal Niamh don deireadh
seachtaine.
Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Seánra Scríbhneoireachta –Tuairisc: Scríobhann na páistí tuairisc faoi na rudaí a
rinne siad ag an deireadh seachtaine.Tig leo an foclóir ar lch. 114 a úsáid mar chabhair.
Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta. Scríobhann na páistí dréacht. Déanann
siad eagarthóireacht ar an dréacht agus athscríobhann siad an píosa. Foilsítear an píosa
scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cad a rinne tú
ag an deireadh seachtaine?’

114

Aonad 2 Ceacht 4

An Deireadh Seachtaine
An Aoine

ag imirt eitpheile

An Satharn

ag imirt cispheile

An Domhnach

ag imirt leadóige

An Aoine

ag rothaíocht

An Satharn

ag dornálaíocht

An Domhnach

ag marcaíochtCad a rinne Liam ag an deireadh seachtaine?1 Bhí sé __ ____ ar an Aoine. 2 Bhí sé __ ____ ar an Satharn.3 Bhí sé __ ____ ar an Domhnach.
An Aoine

ag seinm ceoil

An Satharn

ag snámh

An Domhnach

ag imirt peileCad a rinne Róisín ag an deireadh seachtaine?1 Bhí sí __ ____ ar an Aoine. 2 Bhí sí __ ____ ar an Satharn.3 Bhí sí __ ____ ar an Domhnach.

Tusa
Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?1 Bhí mé __ ____ ar an Aoine. 2 Bhí mé __ ____ ar an Satharn.3 Bhí mé __ ____ ar an Domhnach.

Bí ag Scríobh

An Deireadh SeachtaineBhí mé ag imirt eitpheile ar an Aoine.Bhí mé ag imirt cispheile ar an Satharn.Bhí mé ag imirt leadóige ar an Domhnach.
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Caitheamh Aimsire

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cad a rinne ___ ag an deireadh seachtaine?’
(Liam, Niamh) ‘Bhí ___ (Liam, Niamh) ___.’ (ag rothaíocht, ag dornálaíocht, ag marcaíocht, ag imirt
eitpheile, ag imirt cispheile)
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú? ‘Bhí ___ (Liam, Niamh) ___.’ (ag rothaíocht, ag imirt cispheile,
ag dornálaíocht)
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (ag marcaíocht, ag dornálaíocht, ag rothaíocht, ag imirt
sacair, ag imirt peile, ag imirt cispheile, ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige, ag snámh)
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Caitheamh Aimsire

Caitheamh Aimsire – AonadTeagaisc agus Foghlama 3

Snáitheanna Gnéithe Acmhainní
Teanga ó Bhéal
Léitheoireacht
Scríbhneoireacht

Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt
trí theanga
Ábhar agus struchtúr na teanga a
thuiscint
Teanga a fhiosrú agus a úsáid

Bua na Cainte 4 (Teicneolaíocht)
Bua na Cainte 4 Leabhar an Pháiste
(lch. 115–122)
Bua na Cainte 4 Leabhar Litrithe
(lch. 34–35)
Pictiúir
Luaschártaí/Cártaí Cainte

Torthaí Foghlama

Teanga ó Bhéal Léitheoireacht Scríbhneoireacht

Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna sóisialta agus feasacht ar
dhaoine eile 3

Struchtúr abairte agus gramadach 3

Stór focal 3

Léiriú tuisceana 3

Iarratais agus ceisteanna 3

Catagóiriú 3

Athinsint agus mionléiriú 3

Teanga a úsáid go spraíúil agus go
cruthaitheach 3

Eolas, míniú agus údar a thabhairt 3

Cur síos, tuar agus machnamh 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Gnásanna cló agus struchtúr abairte 3

Feasacht fhóineolaíoch agus
fhóinéimeach 3

Fónaic, aithint focal agus staidéar ar
fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Tuiscint 3

Líofacht agus féincheartú 3

Rannpháirtíocht 3

Inspreagadh agus rogha 3

Struchtúr abairte agus gnásanna cló 3

Litriú agus staidéar ar fhocail 3

Stór focal 3

Cuspóir, seánra agus guth 3

Próiséas na scríbhneoireachta agus
ag cruthú téacs 3

Freagairt agus intinn an údair 3

Peannaireacht agus cur i láthair 3

Ábhar

EiseamláiríTeanga
Chuaigh Ruairí ag iascaireacht.
Bhí Daideo agus Róisín in éineacht leis.
Bhí siad ina suí ar bhruach na habhann.
Bhí líon ag Róisín.
Bhí slat iascaireachta agus ciseán ag Daideo.
Bhí slat iascaireachta ag Ruairí freisin.
Cheap sé go bhfuair sé iasc.
Bhí sé ar bís.
Ní bhfuair mé iasc.
Ní bhfuair mé ach seanbhróg. 3

Litriú: An raibh? Bhí. Ní raibh.
An bhfuair? Fuair. Ní bhfuair.
An ndeachaigh? Chuaigh. Ní dheachaigh. 3

Gearr na cártaí.
Roinn na cártaí.
Tá péire agam.
Tá péire eile agam.
An bhfuil ___ agat? (rí, banríon, fear na gcrúb, cuireata,
a deich)
Tá/Níl ___ agam. (rí, banríon, fear na gcrúb, cuireata, a deich)
Seo duit.
Faigh cárta ón bpaca.
Caithfidh mé cárta eile a fháil.
Tá dhá rí agam.
Mo sheans anois!
Níl aon chárta fágtha agam.
Is mise an buaiteoir.
Maith thú! 3

Litriú: ag dornálaíocht, ag marcaíocht, ag rothaíocht. 3
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Caitheamh Aimsire
Inné Gach lá
Chuir mé Cuirim
Chuir tú Cuireann tú
Chuir sé Cuireann sé
Chuir sí Cuireann sí
Chuireamar Cuirimid
Chuir sibh Cuireann sibh
Chuir siad Cuireann siad

Inné Gach lá
Bhain mé Bainim
Bhain tú Baineann tú
Bhain sé Baineann sé
Bhain sí Baineann sí
Bhaineamar Bainimid
Bhain sibh Baineann sibh
Bhain siad Baineann siad

An Nuacht
Bhí deireadh seachtaine iontach agam.
Bhí mé ag imirt leadóige ar an Aoine.
Bhuaigh mé an cluiche.
Bhí mé ag snámh ar an Satharn.
Thum mé isteach san uisce.
Bhí spórt agus scléip agam.
Bhí mé ag cluiche rugbaí ar an Domhnach.
Bhí an áit dubh le daoine.
Bhain mé an-taitneamh as an gcluiche.
Anois an aimsir á léamh ag Ruairí.

An Aimsir
Tuar na hAimsire
Beidh sé grianmhar sa tuaisceart.
Beidh an teocht idir ocht gcéim agus deich gcéim Celsius.
Beidh sé ag cur báistí sa deisceart.
Beidh an teocht idir sé chéim agus ocht gcéim Celsius.
Beidh sé gaofar san iarthar.
Beidh an teocht idir seacht gcéim agus naoi gcéim Celsius.
Beidh sé scamallach san oirthear.
Beidh an teocht idir aon chéim déag agus trí chéim déag
Celsius.

Seo an bosca do na focail leis an nguta ___. (gearr e, fada é)
Cuir an focal ___ sa bhosca ceart.
(le, léim, ag féachaint, éan, féar, tine, uisce, téad, ospidéal,
abhaile, eile, réalta, rince, oráiste)
Go hiontach ar fad.

Oideolaíochtaí

Modhanna Múinte StraitéisíTeagaisc agus Foghlama

An Modh Díreach
Modh na Lánfhreagartha Gníomhaí
An Modh Closamhairc
An Modh Closlabhartha
Modh na Sraithe
Modh na Ráite

Amhráin agus Dánta Cluichí

Amhrán – Ag Iascaireacht Scríobh an Scéal
Freagair na Ceisteanna
Bí ag Caint
Spraoi le Briathra
Cluiche Kim
Bí ag Scríobh
Dathaigh
Tasc Tuisceana

Drámaíocht Scéalta

Déantar dráma bunaithe ar an scéal:
Oisín i dTír na nÓg
Déantar dráma bunaithe ar an scéal:
Ag Iascaireacht

Oisín i dTír na nÓg

Obair Bheirte

Féach samplaí den obair bheirte i gceachtanna an aonaid.
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Caitheamh Aimsire
Úsáid Neamhfhoirmiúil na Gaeilge

Féach samplaí den Ghaeilge neamhfhoirmiúil i gceachtanna an aonaid.

Idirdhealú

Idirdhealú sna spriocanna foghlama
Idirdhealú san ábhar
Idirdhealú sa mhodheolaíocht

Idirdhealú sna straitéisí
Idirdhealú sna tascanna
Idirdhealú sa luas múinteoireachta

Idirdhealú trí thacaíocht bhreise
Idirdhealú trí acmhainní

Measúnú
Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus
Teanga/Comhtháthú le hÁbhair eile

Measúnú don Fhoghlaim
Dírbhreathnú an Mhúinteora
Ceistiú
Tascanna Measúnaithe
Féinmheasúnú

Ceol
Ag Iascaireacht

Drámaíocht
Ag Iascaireacht

Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta
Contaetha na Mumhan

Féinmhachnamh
Cuir na siombailí thíos in aice leis na heiseamláirí ag deireadh an aonaid.
Múineadh an t-ábhar seo agus d’éirigh leis na páistí dul chun cinn a dhéanamh san fhoghlaim. 3
Múineadh an t-ábhar seo ach teastaíonn tuilleadh tacaíochta ó na páistí chun a chinntiú go mbeidh dul chun cinn san 
fhoghlaim.
Níor múineadh an t-ábhar seo. 7
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Caitheamh Aimsire
Aonad 3 – Ceacht 1

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Scéal a insint
● Stór focal a úsáid

Chuaigh Ruairí ag iascaireacht.
Bhí Daideo agus Róisín in éineacht leis.
Bhí siad ina suí ar bhruach na habhann.
Bhí líon ag Róisín.
Bhí slat iascaireachta agus ciseán ag Daideo.
Bhí slat iascaireachta ag Ruairí freisin.
Cheap sé go bhfuair sé iasc.
Bhí sé ar bís.
Ní bhfuair mé iasc.
Ní bhfuair mé ach seanbhróg.

Amhrán – Ag Iascaireacht

Chuaigh mé ag iascaireacht
Síos chuig an lochán
Slat bhreá nua i mo lámh agam
Agus líon agus ciseán.

Thosaigh mé ag iascaireacht
Ag súil le breac beag óg.
Ach faic na fríde a tháinig chugam
Ach péire seanbhróg.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Ag Iascaireacht. Canann an múinteoir, grúpaí éagsúla páistí, páistí aonair an t-amhrán.
Múintear an comhrá. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cá ndeachaigh Ruairí?’ ‘Cé a bhí in éineacht le Ruairí?’ ‘Cá raibh siad
ina suí?’ ‘Cad a bhí ag Róisín?’ ‘Cad a bhí ag Daideo?’ ‘An raibh slat iascaireachta ag Ruairí?’ ‘An raibh Ruairí ar bís?’ ‘Cad a fuair
Ruairí?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Scríobh an Scéal: Chuaigh Ruairí ag iascaireacht. Bhí Daideo agus Róisín in éineacht leis. Bhí siad ina suí ar bhruach na
habhann. Bhí líon ag Róisín. Bhí ciseán ag Daideo. Bhí slat iascaireachta ag Ruairí. ‘Fuair mé iasc,’ arsa Ruairí. ‘Ní bhfuair mé ach
seanbhróg,’ arsa Ruairí.

Freagair na Ceisteanna: An ndeachaigh Ruairí ag iascaireacht? An ndeachaigh Oisín ag iascaireacht? An ndeachaigh Daideo
ag iascaireacht in éineacht le Ruairí? An raibh Daideo ina shuí ar bhruach na habhann? An raibh Mamó ina suí ar bhruach na
habhann. An raibh líon ag Daideo? An raibh ciseán ag Daideo? An bhfuair Ruairí seanbhróg? An bhfuair Róisín seanbhróg?
An bhfuair Ruairí iasc?

Bí ag Caint: An ndeachaigh Ruairí ag iascaireacht? An ndeachaigh Oisín ag iascaireacht? An ndeachaigh Daideo ag
iascaireacht in éineacht le Ruairí? An raibh Daideo ina shuí ar bhruach na habhann? An raibh Mamó ina suí ar bhruach na
habhann? An raibh líon ag Daideo? An raibh ciseán ag Daideo? An bhfuair Ruairí seanbhróg? An bhfuair Liam seanbhróg?
An bhfuair Ruairí iasc?

Spraoi le Briathra: An raibh? Bhí. Ní raibh. An bhfuair? Fuair. Ní bhfuair. An ndeachaigh? Chuaigh. Ní dheachaigh.

Litriú: An raibh? Bhí. Ní raibh. An bhfuair? Fuair. Ní bhfuair. An ndeachaigh? Chuaigh. Ní dheachaigh.

Tréimhse Chumarsáide
Taispeánann an múinteoir pictiúir do na páistí agus insíonn an rang go léir, grúpaí éagsúla páistí, páistí aonair an scéal.

Drámaíocht: Déantar dráma bunaithe ar an scéal seo. Bíonn páiste mar Ruairí, mar Róisín agus mar Dhaideo.

Obair Bheirte: Tugtar pictiúir do na páistí. Insíonn páiste A an scéal do pháiste B. Insíonn páiste B an scéal do pháiste A.
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Caitheamh Aimsire
Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 115. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An ndeachaigh Oisín
ag iascaireacht?’ ‘An ndeachaigh Daideo ag iascaireacht in éineacht le Ruairí?’ ‘An raibh
Ruairí ina shuí ar bhruach na habhann?’ ‘An raibh Mamó ina suí ar bhruach na habhann?’
‘An raibh líon ag Daideo?’ ‘An raibh ciseán ag Róisín?’ ‘An bhfuair Ruairí iasc?’ ‘An bhfuair
Ruairí seanbhróg?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B.

Bua na Cainte 4 lch. 115. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 116. Scríobhann na páistí an t-amhrán ina gcóipleabhair agus
tarraingíonn siad pictiúr chun an t-amhrán a léiriú.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí:
‘An ndeachaigh tú ag snámh?’ ‘Cé a bhí in éineacht leat?’ ‘An raibh tú ar bís?’
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Ceol. Is féidir an t-amhrán seo a mhúineadh i gceacht Ceoil.
Drámaíocht: Is féidir dráma a bhunú ar an scéal seo i gceacht Drámaíochta.

115

Caitheamh Aimsire – Aonad 3 Ceacht 1

1 An ndeachaigh Oisín ag iascaireacht?2 An ndeachaigh Daideo ag iascaireachtin éineacht le Ruairí?
3 An raibh Ruairí ina shuí ar bhruachna habhann?
4 An raibh Mamó ina suí ar bhruachna habhann?
5 An raibh líon ag Daideo?
6 An raibh ciseán ag Róisín?
7 An bhfuair Ruairí iasc?
8 An bhfuair Ruairí seanbhróg?

Bí ag Léamh Ag Iascaireacht

Chuaigh Ruairí ag iascaireacht.Bhí Daideo agus Róisín inéineacht leis.
Bhí siad ina suí ar
bhruach na habhann.

Bhí líon ag Róisín.
Bhí ciseán ag Daideo.

Bhí slat iascaireachta
ag Ruairí.

Cheap Ruairí go bhfuair
sé iasc.
Bhí sé ar bís.

Ní bhfuair Ruairí iasc.
Ní bhfuair sé ach seanbhróg.

Bí ag Caint
Spraoi le Briathra

Inné
An ndeachaigh? Chuaigh Ní dheachaighAn raibh? Bhí Ní raibh
An bhfuair? Fuair Ní bhfuair

Ceisteanna
? 3 7

An ndeachaigh?
An raibh?
An bhfuair?

Can an t-amhrán.
Scríobh an t-amhrán.
Tarraing pictiúr.

116

Aonad 3 Ceacht 1

Chuaigh mé ag iascaireacht,
Síos chuig an lochán,
Slat bhreá nua i mo lámh agam,Is líon agus ciseán.
Thosaigh mé ag iascaireacht
Ag súil le breac beag óg.
Ach faic na fríde a tháinig chugam,Ach péire seanbhróg.

Ag Iascaireacht

ag iascaireacht

lochán

breac

péire seanbhróg

madra

crann

scamall

líon

slat iascaireachta

ciseán

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann scéal a insint? ‘Chuaigh Ruairí ag iascaireacht.’ ‘Bhí Daideo agus Róisín in
éineacht leis.’
An bhfuil an páiste in ann stór focal a úsáid? (ar bhruach na habhann, líon, slat iascaireachta, ciseán,
iasc, seanbhróg)
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Caitheamh Aimsire
Aonad 3 – Ceacht 2

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Orduithe a thabhairt
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Teachtaireacht a thabhairt
● Stádas a fhógairt
● Duine a mholadh

Gearr na cártaí.
Roinn na cártaí.
Tá péire agam.
Tá péire eile agam.
An bhfuil ___ agat? (rí, banríon, fear na gcrúb, cuireata, a deich)
Tá/Níl ___ agam. (rí, banríon, fear na gcrúb, cuireata, a deich)
Seo duit.
Faigh cárta ón bpaca.
Caithfidh mé cárta eile a fháil.
Tá dhá rí agam.
Mo sheans anois!
Níl aon chárta fágtha agam.
Is mise an buaiteoir.
Maith thú!

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an comhrá. Bíonn paca cártaí ag an múinteoir.Taispeánann an múinteoir an rí, an bhanríon, fear na gcrúb, cuireata
do na páistí. Gearrann an múinteoir na cártaí. Anois roinneann an múinteoir na cártaí ar na páistí.Taispeánann an múinteoir
conas an cluiche a imirt. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil ___ agat?’ (rí, banríon, fear na gcrúb, cuireata) Freagraíonn
na páistí na ceisteanna.

Cluiche Kim: a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht, a hocht, a naoi, a deich, rí, banríon, cuireata, fear na gcrúb.

Bí ag Caint: An bhfuil ___ ag Oisín/Niamh? Tá/Níl ___ ag Oisín/Niamh. (a haon, a dó, a trí, a ceathair, a cúig, a sé, a seacht,
a hocht, a naoi, a deich, rí, banríon, cuireata, fear na gcrúb)

Bí ag Scríobh: Téigh ___. (ag iascaireacht, ag tumadh, ag rothaíocht, ag marcaíocht, ag dornálaíocht ag imirt cispheile,
ag imirt eitpheile, ag imirt leadóige)

Litriú: ag dornálaíocht, ag marcaíocht, ag rothaíocht.

Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga agus imríonn an múinteoir agus páiste cluiche cártaí.Tagann beirt pháistí amach os
comhair an ranga agus imríonn siad cluiche cártaí.

Obair Bheirte: Imríonn gach beirt pháistí cluiche cártaí.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 117. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil a trí ag
Oisín?’ ‘An bhfuil a hocht ag Oisín?’ ‘An bhfuil banríon ag Oisín?’ ‘An bhfuil cuireata ag
Oisín?’ ‘An bhfuil a trí ag Niamh?’ ‘An bhfuil a cúig ag Niamh?’ ‘An bhfuil cuireata ag
Niamh?’ ‘An bhfuil rí ag Niamh?’ Freagraíonn na páistí na ceisteanna.
Ceistíonn páiste A páiste B. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.

Bua na Cainte 4 lch. 117. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.

117

Caitheamh Aimsire – Aonad 3 Ceacht 2

1 An bhfuil a trí ag Oisín? 2 An bhfuil a hocht ag Oisín?3 An bhfuil banríon ag Oisín? 4 An bhfuil cuireata ag Oisín?5 An bhfuil a trí ag Niamh? 6 An bhfuil a cúig ag Niamh?7 An bhfuil cuireata ag Niamh? 8 An bhfuil rí ag Niamh?

Bí ag Léamh Imir Cluiche

Freagair na Ceisteanna

a haon

a sé

rí

a dó

a seacht

banríon

a trí

a hocht

cuireata

a ceathair

a naoi

fear na gcrúb

a cúig

a deich

Fear
na
gCrúb

Fear
na
gCrúb

An bhfuil? Tá
Níl
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Caitheamh Aimsire
Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An bhfuil ___ agat?’ (leabhar, peann, bioróir,
scriosán srl.) Nuair a bhuann páiste rud éigin ar scoil spreagtar é/í ‘Is mise an buaiteoir’ a rá. Má fhaigheann páiste scór i
gcluiche spreagtar na páistí ‘Maith thú’ a rá.

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann orduithe a thabhairt? ‘Gearr na cártaí.’ ‘Roinn na cártaí.’ ‘Faigh cárta ón
bpaca.’
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘An bhfuil ___ agat?’ ‘Tá ___ agam.’ (rí, banríon,
fear na gcrúb, cuireata, a deich)
An bhfuil an páiste in ann stádas a fhógairt? ‘Is mise an buaiteoir.’
An bhfuil an páiste in ann teachtaireacht a thabhairt? ‘Níl aon chárta fágtha agam.’
An bhfuil an páiste in ann duine a mholadh? ‘Maith thú.’

BUA NA CAINTE 4 TRB (pp157-202).indd 195 26/08/2019 14:40



196

Caitheamh Aimsire
Aonad 3 – Ceacht 3

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Dathanna a ainmniú
● Ceist a chur
● Ceist a fhreagairt
● Briathra sa chéad réimniú a athrú

ón aimsir chaite go dtí an aimsir
láithreach

Comhrá 3.1
Cén dath atá ar bhratach Phort Láirge?
Tá bratach Phort Láirge gorm agus bán.
Cén dath atá ar bhratach Chorcaigh?
Tá bratach Chorcaigh dearg agus bán.
Cén dath atá ar bhratach Chiarraí?
Tá bratach Chiarraí glas agus ór.
Cén dath atá ar bhratach an Chláir?
Tá bratach an Chláir buí agus gorm.
Cén dath atá ar bhratach Luimnigh?
Tá bratach Luimnigh glas agus bán.
Cén dath atá ar bhratach Thiobraid Árann?
Tá bratach Thiobraid Árann gorm agus ór.
Maith thú!

Comhrá 3.2
Inné Gach lá
Chuir mé Cuirim
Chuir tú Cuireann tú
Chuir sé Cuireann sé
Chuir sí Cuireann sí
Chuireamar Cuirimid
Chuir sibh Cuireann sibh
Chuir siad Cuireann siad

Inné Gach lá
Bhain mé Bainim
Bhain tú Baineann tú
Bhain sé Baineann sé
Bhain sí Baineann sí
Bhaineamar Bainimid
Bhain sibh Baineann sibh
Bhain siad Baineann siad

Amhrán – Cúige Mumhan

Port Láirge, Corcaigh, Ciarraí, Clár, Luimneach agus Tiobraid Árann.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear an t-amhrán Cúige Mumhan. Canann an rang go léir, grúpaí éagsúla páistí, páistí aonair an t-amhrán.
Múintear comhrá 3.1.Taispeántar bratacha Phort Láirge, Chorcaigh, Chiarraí, an Chláir, Luimnigh agus Thiobraid Árann do na
páistí agus ceistítear na páistí: ‘Cén dath atá ___?’ (ar bhratach Phort Láirge, ar bhratach Chorcaigh, ar bhratach Chiarraí, ar
bhratach an Chláir, ar bhratach Luimnigh, ar bhratach Thiobraid Árann) Freagraíonn na páistí: ‘Tá bratach Chiarraí glas agus
ór.’ srl.

Múintear comhrá 3.2.Athraítear na braithra ón aimsir chaite go dtí an aimsir láithreach sna pearsana éagsúla: ‘Chuir mé.’
‘Chuir tú.’ ‘Cuirim.’ ‘Cuireann tú.’ srl. ‘Bhain mé.’ ‘Bhain tú.’ ‘Bainim.’ ‘Baineann tú.’ srl.

Dathaigh: Cuir dath gorm agus bán ar bhratach Phort Láirge. Cuir dath dearg agus bán ar bhratach Chorcaigh. Cuir dath
glas agus ór ar bhratach Chiarraí. Cuir dath buí agus gorm ar bhratach an Chláir. Cuir dath glas agus bán ar bhratach Luimnigh.
Cuir dath gorm agus ór ar bhratach Thiobraid Árann.

Freagair na Ceisteanna: Cén dath atá ar bhratach Phort Láirge? Cén dath atá ar bhratach Chorcaigh? Cén dath atá
ar bhratach Chiarraí? Cén dath atá ar bhratach an Chláir? Cén dath atá ar bhratach Luimnigh? Cén dath atá ar bhratach
Thiobraid Árann?

Bí ag Caint: Cén dath atá ar bhratach Phort Láirge? Cén dath atá ar bhratach Chorcaigh? Cén dath atá ar bhratach Chiarraí?
Cén dath atá ar bhratach an Chláir? Cén dath atá ar bhratach Luimnigh? Cén dath atá ar bhratach Thiobraid Árann?

Spraoi le Briathra: Bainim. Baineann tú. Baineann sé. Baineann sí. Bainimid. Baineann sibh. Baineann siad. Cuirim. Cuireann tú.
Cuireann sé. Cuireann sí. Cuirimid. Cuireann sibh. Cuireann siad.

Litriú: Cuirim. Cuireann tú. Cuireann sé. Cuireann sí. Cuirimid. Cuireann sibh. Cuireann siad.
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Caitheamh Aimsire
Tréimhse Chumarsáide
Ceistíonn an múinteoir páiste: ‘Cén dath atá ar bhratach Phort Láirge?’ ‘Cén dath atá ar bhratach Chorcaigh?’ ‘Cén dath atá
ar bhratach Chiarraí?’ ‘Cén dath atá ar bhratach an Chláir?’ ‘Cén dath atá ar bhratach Luimnigh?’ ‘Cén dath atá ar bhratach
Thiobraid Árann?’

Tagann beirt pháistí amach os comhair an ranga. Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén dath atá ar bhratach Phort Láirge?’ srl.

Obair Bheirte: Ceistíonn páiste A páiste B: ‘Cén dath atá ar bhratach Chiarraí?’ srl. Freagraíonn páiste B na ceisteanna.
Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén dath atá ar bhratach Luimnigh?’ srl. Ceistíonn páiste A páiste B.

Bua na Cainte 4 lch. 118. Spreagtar na páistí an briathar ‘Bain’ a scríobh san aimsir chaite
agus san aimsir láithreach.

Bua na Cainte 4 lch. 118. Scríobhann na páistí freagraí na gceisteanna.
Féachann na páistí ar na pearsana difriúla den bhriathar ‘Cuir’ san aimsir chaite agus san
aimsir láithreach. Deir na páistí an briathar san aimsir chaite agus san aimsir láithreach.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘Cén dath atá
ar ___?’ (do chóta, do léine, do gheansaí, do bhríste, do sciorta, do bhróga) ‘Cén dath atá
ar d’éide scoile?’ ‘Cén dath atá ar do chuid gruaige?’
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agusTeanga/Comhtháthú le hÁbhair eile:
Oideachas Sóisialta Imshaoil agus Eolaíochta – Tíreolaíocht. Múintear dathanna
bhrathacha na Mumhan i gceacht Tíreolaíochta. 118

Aonad 3 Ceacht 3

Bratach Phort Láirge

gorm agus bán

Bratach Chorcaigh

dearg agus bán

Bratach Chiarraí

glas agus ór
Bratach an Chláir

buí agus gorm

Bratach Luimnigh

glas agus bán

Bratach Thiobraid Árann

gorm agus ór

1 Cén dath atá ar bhratach Phort Láirge? 2 Cén dath atá ar bhratach Chorcaigh?Tá bratach Phort Láirge ____ agus ____. Tá bratach Corcaigh ____ agus ____.3 Cén dath atá ar bhratach Chiarraí? 4 Cén dath atá ar bhratach an Chláir?Tá bratach Chiarraí ____ agus ____. Tá bratach an Chláir ____ agus ____.5 Cén dath atá ar bhratach Luimnigh? 6 Cén dath atá ar bhratach Thiobraid Árann?
____________________________. ______________________________.

Obair Bheirte

Spraoi le Briathra

Inné
h eamar

amar

Gach Lá
imid
aimidChuir mé Cuirim

Chuir tú Cuireann tú
Chuir sé Cuireann sé
Chuir sí Cuireann sí
Chuireamar Cuirimid
Chuir sibh Cuireann sibh
Chuir siad Cuireann siad

Inné
h eamar

amar

Gach Lá
imid
aimidBhain mé Bainim

Bí ag Léamh

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann dathanna a ainmniú? ‘Tá bratach Luimnigh glas agus bán.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann ceist a chur/a fhreagairt? ‘Cén dath atá ar bhratach Chiarraí?’ ‘Tá bratach
Chiarraí glas agus ór.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann briathra sa chéad réimniú a athrú ón aimsir chaite go dtí an aimsir
láithreach? ‘Chuir mé.’ ‘Cuirim.’ ‘Chuir tú.’ ‘Cuireann tú.’ srl. ‘Bhain mé.’ ‘Bainim.’ ‘Bhain tú.’ ‘Baineann
tú.’ srl.
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Caitheamh Aimsire
Aonad 3 – Ceacht 4

FeidhmeannaTeanga EiseamláiríTeanga

Ba cheart go mbeadh an páiste in ann:

● Nuacht a thabhairt
● Tuairisciú
● Tuar na hAimsire a thabhairt
● An guta gearr e agus an guta fada é a

aithint i bhfocail

Comhrá 4.1
An Nuacht
Bhí deireadh seachtaine iontach agam.
Bhí mé ag imirt leadóige ar an Aoine.
Bhuaigh mé an cluiche.
Bhí mé ag snámh ar an Satharn.
Thum mé isteach san uisce.
Bhí spórt agus scléip agam.
Bhí mé ag cluiche rugbaí ar an Domhnach.
Bhí an áit dubh le daoine.
Bhain mé an-taitneamh as an gcluiche.
Anois an aimsir á léamh ag Ruairí.

An Aimsir
Tuar na hAimsire
Beidh sé grianmhar sa tuaisceart.
Beidh an teocht idir ocht gcéim agus deich gcéim Celsius.
Beidh sé ag cur báistí sa deisceart.
Beidh an teocht idir sé chéim agus ocht gcéim Celsius.
Beidh sé gaofar san iarthar.
Beidh an teocht idir seacht gcéim agus naoi gcéim Celsius.
Beidh sé scamallach san oirthear.
Beidh an teocht idir aon chéim déag agus trí chéim déag Celsius.

Comhrá 4.2
Seo an bosca do na focail leis an nguta ___. (gearr e, fada é)
Cuir an focal ___ sa bhosca ceart.
(le, léim, ag féachaint, éan, féar, tine, uisce, téad, ospidéal, abhaile, eile, réalta, rince,
oráiste)
Go hiontach ar fad.

Snáitheanna: Teanga ó Bhéal, Léitheoireacht, Scríbhneoireacht
Gnéithe: Tuiscint, Fiosrú agus Úsáid, Cumarsáid

Tréimhse Réamhchumarsáide
Múintear comhrá 4.1. Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An raibh deireadh seachtaine deas agat?’ ‘Cad a rinne tú ar an
Aoine?’ ‘Ar bhuaigh tú an cluiche?’ ‘Cad a rinne tú ar an Satharn?’ ‘Ar thum tú isteach san uisce?’ ‘An raibh spórt agus scléip
agat?’ ‘Cá raibh tú ar an Domhnach?’ ‘An raibh a lán daoine ann?’ ‘Ar bhain tú taitneamh as an gcluiche?’ ‘Cé sórt aimsire a
bheidh sa tuaisceart?’ ‘Cén teocht a bheidh ann?’ ‘Cé sórt aimsire a bheidh sa deisceart?’ ‘Cén teocht a bheidh ann?’ ‘Cé sórt
aimsire a bheidh san iarthar?’ ‘Cén teocht a bheidh ann?’ ‘Cé sórt aimsire a bheidh san oirthear?’ ‘Cén teocht a bheidh ann?’
Freagraíonn na páistí na ceisteanna.

Múintear comhrá 4.2. Cuirear na focail leis an nguta fada/gearr e/é sa bhosca ceart. (le, léim, ag féachaint, éan, féar, tine, uisce,
téad, ospidéal, abhaile, eile, réalta, rince, oráiste)

TascTuisceana: Cuir an focal ___ sa bhosca ceart. (le, ag imirt peile, léim, réalta, tine, eile, ag féachaint, ospidéal, uisce,
oráiste, abhaile, rince)

Litriú: le, tine, uisce, eile, oráiste, rince, léim, éan, téad, réalta, ospidéal.
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Tréimhse Chumarsáide
Tagann páiste amach os comhair an ranga agus ligeann an páiste air/uirthi go bhfuil sé/sí ar an teilifís.Tugtar micreafón don
pháiste agus tugann an páiste an nuacht don rang: ‘Bhí deireadh seachtaine iontach agam.’ ‘Bhí mé ag imirt leadóige ar an
Aoine.’ ‘Bhuaigh mé an cluiche.’ ‘Bhí mé ag snámh ar an Satharn.’ ‘Thum mé isteach san uisce.’ ‘Bhí spórt agus scléip agam.’ ‘Bhí
mé ag cluiche rugbaí ar an Domhnach.’ ‘Bhí an áit dubh le daoine.’ ‘Bhain mé an-taitneamh as an gcluiche.’ Tugann na páistí eile
bualadh bos nuair a bhíonn críochnaithe ag an bpáiste.

Ceistíonn an múinteoir na páistí faoin aimsir: ‘Cén saghas aimsire a bheidh ann?’ ‘An mbeidh sé grianmhar sa tuaisceart?’
‘Cén teocht a bheidh ann sa tuaisceart?’ ‘An mbeidh sé ag cur báistí sa deisceart?’ ‘Cén teocht a bheidh ann sa deisceart?’ ‘An
mbeidh sé gaofar san iarthar?’ ‘Cén teocht a bheidh ann san oirthear?’ ‘An mbeidh sé grianmhar sa tuaisceart?’ ‘Cén teocht a
bheidh ann san oirthear?’ Tagann páiste amach os comhair an ranga agus ligeann an páiste air/uirthi go bhfuil sé/sí ar an teilifís.
Tugtar micreafón don pháiste agus déanann an páiste cur síos ar an aimsir.

Obair Bheirte: Insíonn páiste A nuacht do pháiste B. Déanann páiste A cur síos ar an aimsir. Insíonn páiste B nuacht do
pháiste A. Malartaíonn na páistí róil.

Tréimhse Iarchumarsáide
Dul siar: Bua na Cainte 4 lch. 119. Léann na páistí an nuacht agus an aimsir.

Seánra Scríbhneoireachta:Athinsint. Scríobhann na páistí a nuacht.Tig leo an
foclóir ar lch. 119 a úsáid mar chabhair. Baintear leas as an bpróiseas scríbhneoireachta.
Scríobhann an páiste dréacht. Déanann sé/sí eagarthóireacht ar an dréacht agus
athscríobhann sé/sí an píosa. Foilsítear an píosa scríbhneoireachta sa seomra ranga.

Úsáid neamhfhoirmiúil na Gaeilge: Ceistíonn an múinteoir na páistí: ‘An raibh
deireadh seachtaine deas agat?’ ‘Cad a rinne tú ag an deireadh seachtaine?’ Freagraíonn
na páistí na ceisteanna. Spreagtar na páistí cur síos a dhéanamh ar an deireadh
seachtaine a bhí acu: ‘Bhí mé ___.’ (ag imirt peile, ag snámh, ag an bpictiúrlann, srl.)

119

Caitheamh Aimsire – Aonad 3 Ceacht 4
An Nuacht

Tuar na hAimsire

Scríobh an nuacht.
Scríobh tuar na haimsire.
Tarraing pictiúr.

An Aimsir
Beidh sé grianmhar sa
tuaisceart.
Beidh an teocht id ir ochtgcéim agus deich gcéim Cels ius.Beidh sé ag cur báist í sadeisceart.
Beidh an teocht id ir sé chéimagus ocht gcéim Cels ius.Beidh sé gaofar san iarthar.

An Nuacht
Bh í de ireadh seachta ineiontach agam.
Bh í mé ag im irt leadó ige aran Ao ine .
Bhua igh mé an c lu i che .Bh í mé ag snámh ar anSatharn .
Thum mé isteach san u isce .Bh í spórt agus sc lé ip agam.

Beidh an teocht id ir seachtgcéim agus naoi gcéim Cels ius.Beidh sé scamal lach san oirthear.Beidh an teocht id ir aon chéimdéag agus trí chéim déag Cels ius.

Bh í mé ag c lu i che rugba í aran Domhnach .
Bh í an á it dubh le dao ine .Bha in mé an-ta itneamh asan gc lu i che .

8-10ºC

6-8ºC

7-9ºC

11-13ºC

Measúnú don Fhoghlaim: Dírbhreathnú an Mhúinteora/Ceistiú/Tascanna

An bhfuil an páiste in ann an nuacht a thabhairt? ‘Bhí deireadh seachtaine iontach agam.’ ‘Bhí mé ag
imirt leadóige ar an Aoine.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann tuairisciú faoin aimsir? ‘Beidh sé grianmhar sa tuaisceart.’ ‘Beidh an teocht
idir ocht gcéim agus deich gcéim Celsius.’ srl.
An bhfuil an páiste in ann an guta gearr e agus an guta fada é a aithint i bhfocail? (le, léim, ag
féachaint, éan, féar, tine, uisce, téad, ospidéal, abhaile, eile, réalta, rince, oráiste)
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Scéal – Oisín i dTír na nÓg

Scéalaí: Lá amháin, bhí Fionn agus a mhac Oisín ag fiach i gCiarraí.
Bhí na Fianna in éineacht leo.
Chonaic siad capall bán ag teacht.
Bhí cailín álainn ag marcaíocht ar an gcapall bán.
Bhí gruaig fhada fhionn uirthi.
Bhí gúna fada dearg uirthi.

Niamh: Is mise Niamh Chinn Óir.
Is as Tír na nÓg dom.
Is é m’athair rí na tíre.
Is tír álainn í Tír na nÓg.
Bíonn gach duine sona sásta ann.
Ní éiríonn aon duine sean i dTír na nÓg.
Bíonn gach duine óg i gcónaí.

Scéalaí: Bhí Oisín ag féachaint ar an gcailín álainn.
Thit sé i ngrá léi.
Thit Niamh i ngrá leis freisin.

Niamh: Cad is ainm duit?

Oisín: Oisín is ainm dom.

Niamh: An dtiocfaidh tú go Tír na nÓg liom?

Oisín: Ní maith liom mo thír féin a fhágáil.
Ní maith liom m’athair agus na Fianna a fhágáil.
Ach ba bhreá liom dul go Tír na nÓg leat.

Scéalaí: D’fhág Oisín slán ag a athair agus ag na Fianna.
Bhí brón an domhain orthu.
Chuaigh Oisín in airde ar an gcapall bán.

Oisín: Slán.

Niamh: Slán.

Fionn: Slán agus go n-éirí go geal libh.

Scéalaí: D’eitil an capall bán thar farraige go Tír na nÓg.
Bhí gach duine i dTír na nÓg óg agus sona.
Chuir siad fáilte mhór roimh Oisín.
Phós Oisín Niamh.
Bhí triúr páistí acu, beirt mhac agus iníon amháin.
Thaitin Tír na nÓg go mór le hOisín.
Chaith sé trí chéad bliain i dTír na nÓg.
Tar éis tamaill, bhí uaigneas ar Oisín.

Oisín: Ba mhaith liom dul go hÉirinn chun Fionn agus na Fianna a fheiceáil.

Niamh: Ceart go leor ach bí cúramach.
Téigh ar an gcapall bán.
Fan ar an gcapall an t-am go léir.
Ná cuir do chos ar thalamh na hÉireann.
Má chuireann tú do chos ar an talamh éireoidh tú sean.

Oisín: Beidh mé cúramach. Slán, a stór.

Niamh: Slán agus go n-éirí go geal leat.
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Scéalaí: Nuair a tháinig Oisín go hÉirinn ní fhaca sé Fionn ná na Fianna in aon áit.

Chonaic Oisín beirt fhear a bhí ag obair go dian i bpáirc mhór.
Bhí carraig mhór ar an talamh.
Bhí siad ag iarraidh an charraig mhór a ardú.

Fear 1: Ní féidir linn an charraig mhór seo a ardú.

Fear 2: Tá an charraig róthrom.

Fear 1: An gcabhróidh tú linn?

Oisín: Cabhróidh mé libh.

Scéalaí: Bhí Oisín fós ar an gcapall.
Bhog Oisín an charraig mhór.

Oisín: Áááááááá!

Scéalaí: Go tobann, thit sé den chapall bán agus bhí sé ina sheanfhear liath.
D’imigh an capall bán leis ar chosa in airde.
Bhí ionadh an domhain ar na fir.

Fear 1: Cé tusa?

Oisín: Is mise Oisín, mac le Fionn Mac Cumhail.

Fear 2: Ach tá Fionn Mac Cumhail agus na Fianna marbh le trí chéad bliain.

Scéalaí: Bhí brón an domhain ar Oisín nuair a chuala sé go raibh a chlann agus a chairde marbh.
Chabhraigh na fir le hOisín.
Bhuail Oisín le fear naofa.
Pádraig ab ainm dó.
D’inis Oisín scéalta do Phádraig faoi Fhionn, agus na Fianna.
Scríobh manach óg síos na scéalta a d’inis Oisín do Phádraig.
Tamall gearr ina dhiaidh sin fuair Oisín bocht bás.
Fear cróga ab ea é mar fuair sé bás ag cabhrú le daoine eile.

Foclóir: capall bán, ag marcaíocht, gúna fada, gruaig fhada fhionn, cú, loch, capall donn, ag fiach.

Scríobh an Scéal: Fadó, fadó, bhí Fionn agus a mhac Oisín ag fiach i gCiarraí. Bhí na Fianna in éineacht leo. Lá breá gréine
a bhí ann. Go tobann, thosaigh an cú ag tafann. Chonaic siad capall bán ag teacht. Bhí cailín álainn ag marcaíocht ar an gcapall
bán. Bhí gruaig fhada fhionn uirthi. Bhí gúna fada dearg uirthi freisin.

Aimsigh an Focal Ceart: cailín, capall, cloch, loch, seanfhear, páistí, cú, gúna.

Bua na Cainte 4 lch. 120. Scríobhann na páistí abairtí agus tarraingíonn siad pictiúr.

Bua na Cainte 4 lch. 121. Críochnaíonn na páistí na habairtí.

120

Scéal

Oisín i dTír na nÓg

Oisín

Fionn

Na Fianna

Lá breá gréine

ag fiach

an loch

cú

ag tafann

capall bán

ag marcaíocht

cailín álainn

i ngrá le

Niamh Chinn Óir

gúna fada dearg

gruaig fhada fhionn

Bí ag caint.
Scríobh an scéal.
Tarraing pictiúr.

Bí ag Caint

121

Caitheamh Aimsire – Scéal

3

Fadó, fadó, bhí Fionn agus a mhac Oisín __ ____ i gCiarraí.Bhí na Fianna in ____ leo.
Lá breá gréine a ____ ann.
Go tobann, thosaigh an cú ____ ____.
Chonaic siad ____ bán ag teacht.
Bhí ____ álainn ag marcaíocht ar an gcapall bán.Bhí gruaig fhada fhionn ____.
Bhí ____ fada dearg uirthi freisin.

Scríobh an Scéal Oisín i dTír na nÓg

cailín

ag fiach uirthi éineacht bhí

gúna ag tafann capall

Roghnaigh an Focal Ceart

1
capall
cailín
cloch

3
capall
cailín
cloch

5
sciorta
léine
gúna

7
capall
cú
clogad

2
báistí
páistí
páiste

4
capall
cailín
cloch

6
fear óg
seanfhear
seanbhean

8
loch
cloch
luch
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Measúnú don Fhoghlaim

Teanga ó Bhéal

1 Cén caitheamh aimsire is fearr leat?
2 An féidir leat leadóg a imirt?
3 Cén caitheamh aimsire is fearr leis?
4 Cén caitheamh aimsire is fearr léi?
5 Cén caitheamh aimsire is fearr leis na páistí?
6 An seinneann tú ceol?
7 An seinneann Niamh an bodhrán?
8 An seinneann Niamh an trumpa?
9 An ndeachaigh Niamh ag iascaireacht?

10 An bhfuair Niamh iasc?

Léitheoireacht

Scríobh an Scéal: Chuaigh Ruairí ag iascaireacht. Bhí Daideo agus Róisín in éineacht leis. Bhí siad ina suí ar bhruach na
habhann. Bhí líon ag Róisín. Bhí ciseán ag Daideo. Bhí slat iascaireachta ag Ruairí. ‘Fuair mé iasc,’ arsa Ruairí. ‘Ní bhfuair mé ach
seanbhróg,’ arsa Ruairí.

Scríbhneoireacht

Spraoi le Briathra: An raibh? Bhí. Ní raibh. An bhfuair? Fuair. Ní bhfuair. An ndeachaigh? Chuaigh. Ní dheachaigh.

Bua na Cainte 4 lch. 122. Líon na Bearnaí: Is maith liom bheith ag imirt gailf. Is maith léi
bheith ag imirt leadóige. Is maith leis bheith ag imirt cártaí. Is maith leat bheith ag imirt
sacair. Is maith leo bheith ag imirt rugbaí. Is maith linn bheith ag imirt cispheile. Is maith libh
bheith ag imirt eitpheile. Is maith leo bheith ag snámh. Is maith leo bheith ag tumadh.
Is maith leo bheith ag scátáil.

Bua na Cainte 4 lch. 122. Spraoi le Briathra:

122

Measúnú

1 mé: Is maith ____ bheith ag imirt gailf.2 Róisín: Is maith ____ bheith ag imirt leadóige.3 Samar: Is maith ____ bheith ag imirt cártaí.4 tú: Is maith ____ bheith ag imirt sacair.5 siad: Is maith ___ bheith ag imirt rugbaí.6 sinn: Is maith ___ bheith ag imirt cispheile.7 sibh: Is maith ___ bheith ag imirt eitpheile.8 na páistí: Is maith ___ bheith ag snámh.9 na cailíní: Is maith ___ bheith ag tumadh.10 na buachaillí: Is maith ___ bheith ag scátáil.

mé: liom
tú: leat
sé: leis
sí: léi
sinn: linn
sibh: libh
siad: leo

Spraoi le Briathra

Inné
h eamar

amar

Gach Lá
imid
aimidBhain mé Bainim

Bhain tú Baineann tú
Bhain sé Baineann sé
Bhain sí Baineann sí
Bhaineamar Bainimid
Bhain sibh Baineann sibh
Bhain siad Baineann siad

Inné
h eamar

amar

Gach Lá
imid
aimidThóg mé Tógaim

Thóg tú Tógann tú
Thóg sé Tógann sé
Thóg sí Tógann sí
Thógamar Tógaimid
Thóg sibh Tógann sibh
Thóg siad Tógann siad

Inné
h eamar

amar

Gach Lá
imid
aimidSheinn mé Seinnim

Inné
h eamar

amar

Gach Lá
imid
aimidGhlan mé Glanaim

Líon na Bearnaí Measúnú

Inné
h eamar

amar

Gach Lá
imid
aimid

Sheinn mé Seinnim

Sheinn tú Seinneann tú

Sheinn sé Seinneann sé

Sheinn sí Seinneann sí

Sheinneamar Seinnimid

Sheinn sibh Seinneann sibh

Sheinn siad Seinneann siad

Inné
h eamar

amar

Gach Lá
imid
aimid

Ghlan mé Glanaim

Ghlan tú Glanann tú

Ghlan sé Glanann sé

Ghlan sí Glanann sí

Ghlanamar Glanaimid

Ghlan sibh Glanann sibh

Ghlan siad Glanann siad
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