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Teideal :   Plean Gaeilge 

Réamhráiteas 

(a) Conas a cuireadh an phlean le chéile agus cé a bhí páirteach ann? 

Cuireadh an phlean le chéile ag deireadh an scoilbhliain 2020/2021. Bhí gach múinteoir sa scoil i láthair, 

na múinteoirí tacaíochta foghlama san áireamh. Fuair cabhair ó cuiditheoir i mbliana chun cabhrú linn. 

Tá an phlean bunaithe ar shaineolas na múinteoirí, ar laethanta inseirbhíse agus ar laethanta pleanála. 

(b) Cén fáth go bhfuil gá leis an bplean seo? 

 chun cabhrú linn Curaclam Teanga na Bunscoile ó thaobh Gaeilge a chur i bhfeidhm agus a chur in 

oiriúint ’ár don scoil 

 ionas go mbeidh a fhios ag gach duine cad atá ar siúl tríd an scoil uilig 

 ionas go mbeidh leanúnachas agus forbairt ann ó rang go rang 

 mar áis scoile le haghaidh múinteoirí nua/ionadaithe 

 chun go mbeidh treoir cinnte againn i múineadh agus in úsáid na Gaeilge 

 

Fís agus Aidhmeanna 

(a) Fís – An plean i gcomhthéacs na scoile: 

 

 spéis agus suim a chothú sa Ghaeilge trí na páistí a spreagadh chun í a úsáid in atmaisféar 

taitneamhach 

 cuirtear béim ar labhairt na Gaeilge  

 go mbeidh muinín ag na páistí an Ghaeilge a úsáid agus cumarsáid shimplí a dhéanamh i nGaeilge i 

ngach rang sa scoil. 

 Tá an Ghaeilge le feiceáil ar fud na scoile. Tá béim ar an gcultúr Ghaelach m.sh. ceol, iománaíocht, 

peil Ghaelach, Seachtain na Gaeilge, frásaí na seachtaine, seanfhocal na seachtaine srl.  

 

 

(b) Aidhmeanna: 

Is mian linn na haidheamma seo a bhaint amach; 

 

 Gaeilge a úsáid chomh minic agus is féidir i rith an lae. 

 Taitneamh agus pléisiúr a bhaint as foghlaim na Gaeilge. 

 Dearcadh dearfach i leith na Gaeilge agus spéis agus dúil inti a chothú. 

 Cumas éisteachta agus labhartha an pháiste a fhorbairt agus a m(h)uinín chun an Ghaeilge a úsáid a 

chothú. 

 Cumas léitheoireachta agus scríbhneoireachta an pháiste a chothú ó rang a dó suas go rang a sé ag 

leibhéil a oireann dó/di féin agus don chinéal scoile. 

 An teanga ó bhéal, an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht a fhorbairt ar bhealach chomhtháite. 

 Feasacht teanga agus feasacht cultúrtha a chothú. 

 Cúram a dhéanamh d’fhorbairt iomlán an pháiste. 

 Cur le líofacht, le cruinneas foghraíochta agus le saibhreas teanga an pháiste. 

 Go mbeidh ‘Gaeilge bheo’ sa scoil atá réadúil agus atá bainteach le saol an pháiste. 

 

Abhae an Plean: 
 

1. Curaclam na Gaeilge 

1.1 Cur Chuige Cumarsáideach: 

Cuirtear béim ar an gcumarsáid sa scoil seo.  Tuigimid sa scoil seo go bhfuil trí thréimhse i ngach ceacht 

Gaeilge:  

 An Tréimhse Réamhchumarsáide 

 An Tréimhse Cumarsáide 
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 An Tréimhse Iarchumarsáide 

 

Bainimid úsáid as cluichí teanga, comhrá beirte, drámaíocht, frásaí agus seanfhocail go neamhfhoirmiúil 

timpeall na scoile chun feabhas a chur ar labhairt na Gaeilge.  

1.2 Feidhmeanna Teanga: 

 

Is é is ciall le feidhm teanga ná an úsáid a bhaineann duine as an teanga chun cuspóir éigin cumarsáide a 

bhaint amach, mar shampla cuireadh a thabhairt, rud a iarraidh, cead a lorg, mian a chur in iúl, srl. Is iad na 

feidhmeanna teanga croí-lár an churaclam Ghaeilge, agus beidh siad le comhlíonadh i ngach gné den 

chumarsáid, pé acu ag éisteacht, ag labhairt, ag léamh nó ag scríobh atá an pháiste. (Curaclam na Bunscoile 

– Teanga lth 18) 

Is iad na catagóir d’fheidhmeanna ná; 

 Caidreamh sóisialta a dhéanamh 

 Eolas a thabhairt agus a lorg 

 Dearcadh a léiriú agus a  lorg 

 Dul i gcion ar dhuine 

 Struchtúr a chur ar chomhrá 

 Soiléiriú a lorg i gcomhrá 

 

Tá an-bhéim ar na feidhmeanna teanga sa scoil seo.  Beidh liosta de na feidhmeanna teanga ar fáil i ngach 

seomra ranga. (Aguisín 1) 

1.3 Snáitheanna an Churaclaim: 

 

Tá ábhar teagaisc agus foghlama an churaclam Gaeilge eagraithe faoi thrí shnáithe; 

 An teanga ó bhéal 

 An Léitheoireacht 

 An Scríbhneoireacht 

 

An Teanga ó bhéal:  go neamhfhoirmiúil chomh minic agus is féidir i rith an lae agus go foirmiúil sa 

cheacht (m sh cluichí teanga, scéalaíocht, ról-ghlacadh, srl) Cuirimid béim ar na fuaimeanna a theagasc ar 

scoil mar tá a fhios againn go bhfuil siad lán tábhachtach (Aguisín 2) 

 

An Léitheoireacht: ullmhúcháin don léitheoireacht (m sh rainn, pictiúrleabhair, prionta Gaeilge sa 

timpeallacht-ar na ballaí, lipéid ar rudaí áirithe, fógraí do na páistí, ullmhúcháin don léitheoireacht: naíonáin 

bheaga – Rang 2.  Tús na léitheoireachta fhoirmiúil: nuair a bhíonn bonn maith faoi chumas tuisceana agus 

cainte apháiste. De ghnáth ní thosófar roimh rang 2 (Curaclam na Bunscoile – Teanga lth 10). Scileanna 

léitheoireachta a fhorbairt: téacsanna agus tascanna léitheoireacht scéalta sna leabhair atá in úsáid, dánta, 

amhráin, cur abairtí in ord, léigh agus tarraing pictiúr, srl. 

An Scríbhneoireacht: tús na scríbhneoireachta – nuair a bheidh bunús maith faoi thuiscint agus faoi 

labhairt na teanga. Cuirimid béim ar an grammach mar gné den scríobhneoireacht mar tá a fhios againn go 

bhfuil siad lán tábhachtach, ach tá an béim ar an grammadach ceangailte go dtí ár cuid oibre sna snáthanna 

eile chomh maith, ón gcéad bhlian ar  scoil (Aguisín 3) De ghnáth cuirfear tús leis an scríbhneoireacht i rang 

2 (Curaclam na Bunscoile – lth 10).  Tascanna scríbhneoireachta: ailt, scéalta, litir, cárta poist, srl.  (Aguisín 

4) Mar thoradh, beidh eolas ag gach múinteoir sa scoil seo ar na cuspóirí a ghabhann lena rang-ghrúpa féin 

(féach Curaclam na Gaeilge).  

 

1.4 Comhtháthú na Snáitheanna: 

 

Tarlaíonn sé go nádútha go bhfuil na snáitheanna fite fuaite lena chéile. Tá béim ar teanga ó bhéal  go 

háirithe. Cuirimid béim ar teanga ó bhéal agus ar éisteacht sula ndéanaimid léitheoireacht agus 

scríbhneoireacht.  

1.5 Gnéithe an Churaclaim 



 

 

 4 

Tá ábhar teagaisc agus foghlama an churaclam Gaeilge eagraithe faoi thrí gnéithe; 

 Gné 1: Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt trí theanga (Cumarsáid) 

 Gné 2: Ábhar agus structúr na teanga a thuiscint (Tuiscint) 

 Gné 3: Teanga a fhiosrú agus a úsáid (Fiosrú agus úsáid) 

 

1.6 Comhtháthú na Gnéithe: 

Cosúil le i gcás na snáithanna, tá a fhios againn go sé go nádútha go bhfuil na gnéithe den gcuraclam teanga 

na Bunscoile fite fuaite lena chéile sa Gaeilge. Arís tá béim ar teanga ó bhéal go háirithe. Cuirimid béim ar 

teanga ó bhéal agus ar éisteacht sula ndéanaimid léitheoireacht agus scríbhneoireacht.  

1.7 Téamaí, Straitéisí agus Modhanna Múinte: 

 

Téamaí 

Is comhthéacs iad na téamaí seo chun na feidhmeanna teanga a mhúineadh. Beidh an ábhar teagaisc 

bunaithe ar na téamaí ionas go mbeidh nasc idir an fhoghlaim agus saol laethúil an pháiste. Ní miste don 

mhúinteoir topaicí a roghnú as na téamaí agus iad a leathnú amach chun ábhar atá spéisiúl don pháiste a 

úsáid; 

 Mé Féin 

 Sa Bhaile 

 An Scoil 

 Bia 

 Siopadóireacht 

 Caitheamh Aimsire 

 Éadaí 

 An Aimsir 

 Ócáidí Speisialta 

 An Teilifís 

 

Straitéisí 

Bainfear úsáid as na straitéisí seo a leanas chun seans a thabhairt do na páistí an teanga a chleachtadh; 

 Cluichí teanga 

 Tascanna agus fadhbanna 

 Druileanna 

 Drámaíocht 

 Dlúthdhioscaí srl 

 Frásaí 

 Seanfhocail 

 Filíocht: rainn, dánta, amhráin, rabhlóga, tomhais, srl. (Aguisín 5) 

 Agallaimh (Cómhrá beirte) 

 Scéalaíocht 

 

Modhanna Múinte 

Múinfear an teanga tríd úsáid a bhaint as na modhanna múinte seo a leanas; 

 An Modh Díreach – m sh. Seo ríomhaire 

 Modh na Sraithe – m.sh. D’éirigh mé ar maidin. Ghlan mé m’fhiacla. D’ith mé mo bhricfeasta 

 Modh na lánfhreagartha Gníomhaí - m.sh . Éist agus déan: cuir suas do lámh, bí ag rith, srl 

 Modh closlabhartha – m.sh. éisteacht le dlúthdhioscaí, cluiche biongó, éist agus tarraing, srl 

 Modh closamharc – m.sh, fiseáin, pictiúir, cluichí 

 Modh na Ráite – m.sh. Is mise Tomás…..abair é (agus agallaimh ar siúl)/ Is maith liom úll….abair é. 

 

1.8 Gaeilge Neamhfhoirmiúil – úsáid na Gaeilge i rith an lae: 
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Déanfar iarracht an Ghaeilge a úsáid go neamhfhoirmiúil i rith an lae taobh amuigh den cheacht Gaeilge: sa 

seomra ranga, sa chlós, sa halla, srl. Moltar an Ghaeilge a úsáid chomh minic agus is féidir i dtaispeantaisí, 

fógraí, lipéid, srl. laistigh agus lasmuigh den seomra ranga. 

Is féidir an Ghaeilge a úsáid ag amannta áirithe i rith an lae;  

 Ar maidin 

 Am rolla 

 Am sosa 

 Am lóin 

 Am baile 

 Teachtaireachtaí 

 

Baintear leas as imeachtaí a bhaineann le cultúr na Gaeilge sa scoil agus i dtimpeallacht na scoile; 

 Frása na seachtaine 

 Seanfhocal na seachtaine 

 Fógraí agus lipéidí sa timpeallacht 

 Seachtain na Gaeilge (tráth na gceist i nGaeilge) 

 Féile na hInse 

 

1. Pleanáil Eagraíochta 

 

2.1 Pleanáil an Mhúinteora: 

 

Déanann na múinteoirí an pleanáil seo a leanas; 

 Pleanáil fad-téarmach – Scéim Bliana 

 Pleanáil ghearr-théarmach – Scéim Coicíse. Tá Cúntaisí Míosúla ag dul leis an scéim seo  

 

2.2 Áiseanna: 

 

Beifímid ag bhaint úsáid as an téacsleabhar ‘Bua na Cainte’ ó Naíonáin go dtí Rang 4 ó Méan Fómhair 

2020. Beifímid ag bhaint úsáid as an téacsleabhar “Bun go Barr “ ó rang a 5 agus rang a 6 . Chomh maith le 

sin tá réimse leathan áiseanna againn. Tá liosta de na háiseanna go léir atá in úsáid sa scoil seo mar aguisín 

4 sa phlean. 

 

 

 

2.3 Éagsúlacht Cumais: 

 

Sa scoil seo déanfar iarracht freastal ar éagsúlacht cumais na bpáistí trí úsáid a bhaint as; 

 Modhanna múinte éagsúla 

 Straitéisí éagsúla 

 Réimse leathan áiseanna 

 

Glacann gach páiste sa scoil páirt sa cheacht Gaeilge (tá díolúine ag cúpla pháiste sa scoil agus I  gcásanna 

áirithe, téann an dalta chuig an múinteoir SET nuair atá an Ghaeilge ar siúl sa seomra.  

 

 

2.4 Comhtháthú le hÁbhair eile: 

 

Moltar an Ghaeilge a úsáid i múineadh ábhair eile an churaclam chomh minic agus is féidir m.sh; 

 Corpoideachas – cluichí, damhsa, srl 
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 Ceol – amhráin Ghaeilge, feadóg 

 Matamaitic – uimhreas,áireamh 

 Amharcealaíona – péint, dath 

 Drámaíocht trí Ghaeilge 

 

Is féidir na snáitheanna labhairt, léitheoireacht agus scríbhneoireacht a chomhtháthú lena chéile de ghnáth sa 

cheacht Ghaeilge.  Tá smaointe agus eiseamláirí tugtha ag bun gach snáithe sa Churaclam Bunscoile faoi 

seo.   

              2.5    Measúnú: 

Seo iad na huirlisí atá in úsáid againn; 

 Dírbhreathnú an mhúinteora 

 Ceachtanna bunaithe ar na scéimeanna teagaisc agus ar na téacsleabhair 

 Gníomhaíochtaí a dhéanamh 

 Treoracha a leanúint 

 Úsáid a bhaint as na feidhmeanna teanga 

 Tascanna agus trialacha a dhéanamh atá deartha ag an múinteoir  

 Bailiúchán d’obair an pháiste  

 Páirt a ghlacadh sna cluichí 

 Ábhair éagsúla m.sh. Nollaig, bia, éadaí, srl a aithint agus ainmniú 

 Scrúdaithe 

 

                2.6    Obair Bhaile: 

Béim ar obair bhaile shimplí: 

 Tugtar obair le foghlaim nó le scríobh 

 Obair bhaile bunaithe ar an méid atá ar siúl sa scoil sna scéimeanna ‘Bua na Cainte’ agus Bun go 

Barr  

 Rang 2: Obair ó bhéal, leitheoireacht agus uaireanta píosa scríbhneoireachta. 

 Rang 3 agus 4: Litriú gach oíche agus ceachtanna bunaithe ar obair an ranga 

 Rang 5 agus 6: Litriú gach oíche ceachtanna léitheoireachta/foghlaim agus obair scríofa gach oíche 

 

 

  2.7    Forbairt Foirne: 

 

Cuiditheoir sa scoil ar lá pleanála chun cabhair agus smaointe a thabhairt do na múinteoirí. 

 

 

               2.8   Tuismitheoirí agus an Ghaeilge: 

 

Bíonn na tuismitheoirí páirteach san obair bhaile 

 Bíonn cumarsáid idir an múinteoir agus an tuismitheoir go rialta (Cruinniú Tuismitheoirí/Múinteoirí)  

 Is féidir liosta d‘abairtí agus focail shimplí a thabhairt do na tuismitheoirí i rith Sheachtain na 

Ghaeilge. Is féidir iad a chleachtadh lena bpáiste iad féin. 

 

2.9     Comhionannas:  

 
Beidh deis ag gach páiste sa scoil seo an Ghaeilge a fhoghlaim. 
Cur I bhfeidhm: 

(a) Rólanna agus freagracht: 

 Tá gach múinteoir freagrach as an bplean scoile a chur i bhfeidhm 

 Tá an príomhoide i bhfeidhil ar an bplean 

(b) Spriocdhátaí leis an bplean a chur i bhfeidhm: 
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Cuirfear an plean seo i bhfeidhim sa scoil bhlian 2021/2022. Déanfaimid athbhreithniú i dtearma a trí sa 

scoil bhlian 2020. Tabharfar cóip den phlean scoile seo don mBord Bainistíochta chun moltaí a fháil uathu. 

Beidh an plean faofa ag an mBord tar éis dóibh iniúchadh a dhéanamh air. 
Athbhreithniú: 

(a) Rólanna agus freagracht: 

 Tá gach múinteoir freagrach as a rang féin 

 

(b) Spriocdháta don athbhreithniú: 

 

Pléifear dul chun cinn an phleain go minic. Beidh athbreithniu déanta ar an bplean seo go rialta. 
 
Daingniú agus Cumarsáid:  
Beidh cóip don phlean scoile le fáil ar LAN na scoile agus beidh ceann le fáil san Oifig.  Tá deis ag gach 

múinteoir an phlean a athrú, más maith leis/léi. 

 

Síniú : F. Peadar Murphy P.P.……                                  Dáta:22nd Meitheamh 2021 

            Cathaoirleach an Bhord Bainistíochta 

 

 

Síniú :… ………………………………………………..  Dáta :22nd Meitheamh 2021 

            Príomhoide 

 

 

(Aguisín 1) Feidhmeanna Teanga 
Beifimid ag déanamh ár ndícheall chun béim mór a chur ar na feidhmeanna teanga seo: 

Feidhmeanna Teanga – Ranganna  Naíonáin 

 Dia duit. 

 Dia is Muire duit. 

 Tá fáilte romhat. 

 Slán leat a Niamh 

 Slán leat agus go raibh maith agat 

 A mhúinteoir 

 Tar anseo 

 Conas atá tú? 

 Seo é/í… 

 Seo X. 

 Sin X. 

 Maith an buachaill. 

 Maith an chailín. 

 Tá brón orm. 

 An bhfuil cead agam dul go dtí an leithreas? 

 Go raibh maith agat. 

 Buíochas le Dia. 

 Stad 

 Ná dean é sin 

 Dún an doras más é do thoill é. 

 Tabhair dom.. 

 Seo duit 

 Tá a fhios agam/Níl a fhios agam. 

 Tá/Níl 
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 Is maith liom X/Ní maith liom X 

 Gabh mo leithscéal. 

 Go maith/go deas. 

 Cad é seo?/Cad é sin? 

 Seo é 

 An Luan atá ann inniu 

 Ta X ag ithe 

 Seo duit an X 

 Cé hé/hí sin? 

 Cad is ainm duit? 

 An bhfuil? 

 Cén rang ina bhfuil tú? 

 

 

 

 

Feidhmeanna Teanga – Ranganna 1 agus 2 

 Dia duit a mhúinteoir 

 Dia is Muire duit. 

 Dia duit a Sheáin 

 Fáilte Romhat 

 A Mháire, conas atá tú? 

 Slán go fóill 

 Slán is beannacht 

 Feicfidh mé amárach thú. 

 A athair 

 A Mháire  

 Gabh mo leithscéal 

 An bhfuil tú réidh? Tá/Níl 

 An bhfuil tú go maith? 

 Tá mé tinn srl.  

 Seo é/Seo í 

 Lá breithe sona duit. 

 Mí-ádh 

 An dtuigeann tú? 

 Tuigim/Ni thuigim 

 Cén Gaeilge atá ar…? 

 An bhfuil cead agam dul amach? 

 Ceart go leor 

 Go raibh mile maith agat. 

 Ar mhaith leat? 

 Ar aghaidh libh. 

 Bí cúramach 

 Tá mise go maith ag snámh 

 Tá/Níl a fhios agam 

 Cé/Cá 

 Is breá liom.. 

 Is fuath liom… 

 B’fhearr liom 
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 Tá brón orm. 

 Tá sé sin go maith 

 Tá/Níl 

 Shea/Ní hea 

 Is féidir liom../Ní féidir liom 

 Ceart go leor 

 Maith thú 

 Go deas 

 Go maith 

 Ó, tá tinneas cinn orm (tinneas fiacaile, tinneas boilg) 

 Ar maidin 

 Inné 

 

Feidhmeanna Teanga – Ranganna 1 agus 2 

 Is X é sin 

 Is X í sin 

 Tá X ag ithe a bhricfeasta/bricfeasta 

 Seo nóta duit ó X 

 Cá bhfuil? 

 Cén t-am é? 

 Cad/Céard a tharla? 

 An raibh? 

 Ar ith/Ar Ól? 

 

Feidhmeanna Teanga Ranganna 3 agus 4 

 Dia duit/dhaoibh 

 Dia is Muire duit/dhaoibh 

 Trathnóna mhaith 

 Tar anseo más é do thoill é 

 An bhfuil tú/sibh réidh? Táim/Táimid réidh 

 An bhfuil tú/sibh ag éisteacht? Táim/Táimid ag éisteacht 

 Nóiméad amháin, más é do thoill é 

 Aon scéal nua? 

 Seo é/Seo í.. 

 Tá sé ina chónaí i…/Tá sí ina cónaí i… 

 Maith thú 

 Ní maith liom do thrioblóid 

 An dtuigeann sibh? Tuigimid/ Ní thuigimid 

 Cad is brí le X? 

 Litrigh X más é do thoill é. 

 Abair é sin arís más é do thoill é. 

 An bhfuil cead agam imirt leat? 

 An bhfuil cead agam mo lámha a ní? 

 An bhfuil cead agam mo bhuidéal a líonadh? 

 Mile buíochas. 

 Ar mhaith leat? Ba mhaith liom/Níor mhaith liom.. 

 Ba bhreá liom X 

 An féidir leat suí síos? 

 Lean ort 
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 Ar mhaith leat teacht go dtí mo chóisir? Ní féidir liom/Ba mhaith liom 

 Cá mbeidh sé ar siúl? 

 Tóg go bog é 

 Tabhair aire 

 Brostaigh ort 

 Is mise an duine is aired/óige/sine/ísle 

 Tá mé go hiontach/ar fheabhas ag X 

 

 

Feidhmeanna Teanga – Ranganna 3 agus 4 

 Bhuaigh mé an chéad áit 

 An féidir leat é sin a dhéanamh? Is féidir liom/Ní féidir liom 

 Cé hé/hí sin? 

 Táim/Nílilm cinnte. 

 B’fhéidir 

 An bhfuil Máire tinn? Is docha go bhfuil 

 An maith leat? Is maith liom/ní maith liom/is aoibheann liom 

 Ar mhaith leat? Ba mhaith liom/Níor mhaith liom 

 Cé acu is fearr leat? Is fearr liom… 

 An bhfuil sé sin go deas/go maith/ceart go leor? 

 Shea, tá an ceart agat 

 Ní hea, níl an ceart agat 

 An bhfuil tú abalata? Tá/Níl mé ábalata 

 Tá go maith 

 Tá sé sin ceart go leor 

 Tá sé sin go breá/ar fheabhas 

 Lean ar aghaidh 

 Is fathach mé… 

 Is féidir liom.. 

 Dé Sathairn seo caite.. 

 Aréir 

 Caithfidh mé/Ní chaithfidh mé 

 Cailín maith is ea í/Buachaill maith is ea é srl. 

 Dith sé sé phancóg 

 Ní bheidh mé ar scoil amárach 

 Beidh mé ag dul go dtí an bhfiaclóir srl. 

 Tá mo chóta gorm 

 Ní leatsa é 

 Is liomsa é 

 Ceisteanna le briathartha ón aimsir chaite, aimsir láithreach – dearfach agus 

diúltach 

 Ar chuala tú?  

 Tá an lá go hálainn/go dona/fliuch/fuar/go deas. 

 Ó, gabh mo leithscéal/Tá brón orm.. 

 Ní hea ach.. 

 Ní anois ach níos déanaí/níos luaithe/ ag am… 

 Ar dtús/Ansin/Tar éis tamaillín/Le sin 

 ..agus is mar sin a tharla. 

 Sin sin/Sin é 
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 Ceart go leor mar sin. 

 Tá deifir orm anois 

 Tá orm imeacht (mar) 

 

 

 

Feidhmeanna Teanga – Ranganna 5 agus 6 

 Dia is Muire daoibh 

 Dia is Muire daoibh is Pádraig 

 Slán agus go néirí an bóthar leat 

 Feicfidh mé tú/sibh níos déanaí/amárach 

 An féidir liom labhairt lea tar feadh noiméad? 

 An féidir liom rud éigin a fháil? 

 Aon scéal nua? Scéal ar bith 

 Cén chaoi ina bhfuil tú? 

 Seo é X/Seo í X 

 Is cara é le X/Is cara í le X 

 Comhghairdeas 

 Togha fir/mná 

 Deanaim comhbhrón leat 

 Beidh lá eile agat/agaibh. 

 Conas a déarfá? 

 Conas a litrigh an focal X más é do thoill é? 

 Gabh mo leithscéal, abair é sin arís más é do thoill é 

 An bhfuil cead agam imirt libh? 

 Nil sé sin ceart go leor. 

 Go méadaí Dia do stór 

 Cad mar gheall ar? 

 Céard faoi cluiche peile? 

 An dtabharfá píosa dom le do thoill? 

 Bain trial as 

 An dtiocfaidh tú go dtí mo theach? Tiocfaidh cinnte/Ní thiocfaidh mé an am seo. 

 Ba bhreá liom, go raibh maith agat. 

 Cén t-am a thosóidh sí? 

 Ná bí ag dul ró-thapa 

 Mise an ceannaire/is mise an captain 

 An bhfaca tú é sin? 

 Is mise an duine is fearr… 

 An bhfuil tú in ann…? (poc soar a thógáil m.sh.) 

 An cuimhin leat? Is cuimhin liom/Ní cuimhin liom 

 An bhfuil tú cinnte? Táim/Nílim cinnte 

 B’fhéidir go.. 

 Sílim 

 Measaim 

 B’fhéidir go dtiocfaidh 

 Níl aon seans againn 

 Taitníonn liom/Ní thaitníonn liom 

 Ba mhaith liom dul go dtí an phictiúrlann 

 Ba bhreá liom X 
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 Cé acu ab fearr leat? B’fhearr liom X 

 Tá brón orm go bhfuil mé déanach 

 

Feidhmeanna Teanga – Ranganna 5 agus 6 

 Ceard a cheapann tú? 

 Tá sé sin fíor/bréagach 

 An bhfuil tú in ann X? tá/Níl mé in ann X 

 Ar fhág tú? D’fhág mé/Níor fhág mé.. 

 Ná bac le sin 

 Ná tóg aon ceann de 

 Beidh tú go breá 

 Ar aghaidh leat/linn 

 Is mór an trua é sin 

 Tá diomá orm 

 Ní chreidim é 

 Tá súil agam 

 Táim ag tnúth go mór le.. 

 Féach is féidir liomsa.. 

 Anuraidh/Tar éis tamaill, ar dtús, faoi dheireadh 

 Beidh orm/Ní bheidh orm 

 X atá ann 

 Nach é sin… 

 Shocraigh X dul ag __ ar an __ 

 __ atá agam sa bhaile 

 Conas/Cén fáth/Caidé an dóigh/Cathain/Cén t-am/Cén/Cá háit? 

 Ceisteanna le briathartha ón aimsir fháistineach – dearfach agus diúltach 

 Tá tu ag obair go crua/go dian 

 Fan go bhfeicfidh mé 

 Níorbh fhada/Ar deireadh 

 ___agus mar sin/dá bhrí sin/ da bharr sin ní bheidh __ ar scoil srl. 

 Caithfidh mé imeacht 

 Beidh mé ag caint leat arís 

 Feicfidh mé arís/amárach/níos déanaí thú 

 

 

Feidhmeanna Teanga Neamhfhoirmiúila  

Na Naíonáin 

Caint An Mhúinteora – Ar Maidin Caint an pháiste – Mr Maidin 

Isteach libh. 

Dia dhaoibh ar maidin, a pháistí! 

Conas atá sibh ar maidin? 

Bain díot do chóta. 

Croch suas do chóta. 

Seas i gcomhair na paidreacha. 

An bhfuil aon duine as láthair? 

Cé atá as láthair inniu? 

Dia dhuit, a mhúinteoir. 

Dia is Muire duit, a mhúinteoir.  

Táimid go maith. 

 

Caint An Mhúinteora – Am Rolla Caint an pháiste – Am Rolla 

Ciúnas! Anseo 
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Bígí ciúin a pháistí. 

An bhfuil Seán ar scoil inniu? 

Tá/Níl 

 

Caint An Mhúinteora – Am Lón Caint an pháiste – Am Lón 

Tóg amach an lón/do bhosca 

Ith do lón. 

Ól do dheoch. 

Ól do chuid bainne. 

Suigí síos. 

Suigh ag an mbord. 

Suigh in aice le Seán.  

Cuir isteach do lón. 

Cuir i do mhála/bhosca lóin é 

Nigh do lámha. 

Pioc suas é sin. 

Cuir sa bhosca bruscair é. 

Cuir ort do chóta agus do chaipín. 

Déan líne. 

Téigh amach sa chlós. 

Téigh amach ag súgradh. 

Seas sa line 

Is maith liom 

Ní maith liom 

Tá íogart/úll agam don lón inniu. 

 

 

Caint An Mhúinteora – Ag Dul Anbhaile Caint an pháiste – Ag Dul Abhaile 

An bhfuil sibh réidh? 

Cé atá ag caint? 

Glanaigí suas. 

Faigh do chóta. 

Faighigí bhur gcótaí. 

Cuir ort do chóta. 

Cuirigí oraibh bhur gcótaí. 

Seas/Seasaigí sa líne. 

Oscail an doras, a Mháire. 

Siúil/ Siúlaigí amach. 

Feicfidh mé amárach sibh. 

Ná bígí ag rith. 

Slán abhaile./Slán libh. 

Slán leat, a mhúinteoir. 

Slán. 

 

Feidhmeanna Teanga Neamhfhoirmiúila 

Ranganna 1 & 2 

Caint An Mhúinteora – Ar Maidin Caint an pháiste – Ar Maidin 

Tógaigí amach an obair bhaile. 

An bhfuil an obair bhaile déanta agat? 

Cén fáth nach bhfuil sé déanta agat? 

Cé a bhí tinn inné?  

An bhfuil biseach ort? 

An bhfuil nóta agat? 

Tá an seomra ranga an-te. Oscail an 

fhuinneog le do thoil, a Mhairtín. 

Breithlá sona duit, a Mháire. Cén aois tú 

Bhí mé tinn inné. 

Tá nóta agam. 

Inniu mo bhreithlá. Tá mé sé bliana 

d’aois/seacht mbliana d’aois/ocht mblian 

d’aois inniu. 
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inniu? 

 

Caint An Mhúinteora – Am Rolla Caint an pháiste – Am Rolla 

An bhfuil gach duine ag éisteacht? 

Éistigí! 

An bhfuil sibh réidh? 

Cá bhfuil Máire inniu? 

An bhfuil Seán ar scoil inniu? 

An bhfuil biseach ort? 

An bhfuil nóta agat? 

Breithlá shona duit, a Mháire. 

Tá/Níl sí anseo. 

Tá/Níl sí tinn. 

Tá/Níl sé ar scoil inniu. 

Táimid réidh. 

Bhí mé tinn inné. 

Tá nóta agam. 

 

 

 

Caint An Mhúinteora – Am Lón Caint an pháiste – Am Lón 

Tógaigí amach an lón anois. 

An bhfuil bainne agat?  

Ithigí an lón. 

Ar ith tú do lón? 

Glanaigí na boird. 

Cuirigí isteach an lón. 

Bailigí an bruscar. 

Cuirigí na boscaí sna málaí. 

Cuirigí oraibh bhur gcótaí. 

Cá bhfuil do chóta agus do chaipín, a 

Sheáin? 

Seasaigí sa líne. 

Déanaigí líne agus siúlaigí amach go dtí an 

clós. 

Tá tart orm. 

Tá ocras orm. 

An bhfuil sé in am lóin? 

An bhfuil bainne/sú oráiste agat inniu? 

Ná bí ag brú sa líne. 

Ná bí ag rith. 

An maith leat ceapairí cáise/liamháis/banana 

Oscail an buidéal dom le do thoil. 

 

 

 

 

Caint An Mhúinteora –Ag Dul Abhaile Caint an pháiste – Ag Dul Abhaile 

Cé atá ag caint? 

Faigh do chóta. 

Cuir ort do chóta. 

Faighigí bhur gcótaí. 

Cuirigí oraibh bhur gcótaí. 

Seasaigí sa líne anois. 

Siúlaigí amach go ciúin. 

Feicfidh mé amárach sibh. 

Ná bí ag rith. 

Ná bí ag brú. 

Seas sa líne. 

Oscail an doras, a Mháire. 

Slán leat, a Sheáin/a Mháire. 

Siúil amach. 

Slán abhaile. 

Slán libh. 

Slán leat, a Sheáin/a Mháire. 

Siúil amach. 

Slán abhaile. 

Slán libh. 

Ná bí ag brú. 

Ná bí ag rith. 

 

 

 

 

 

Feidhmeanna Teanga Neamhfhoirmiúila 

Ranganna 3 & 4 

Caint An Mhúinteora - Ar Maidin Caint an pháiste – Ar Maidin 
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Ordaithe: 

 ‘Croch suas do chóta’, 

’Oscail na dallóga’,’ 

Tógaigí amach bhur leabhair’ 

 

Ní dhearna mé m’obair bhaile mar bhí mé 

tinn/bhí cuairteoirí againn.  

Gabh mo leithscéal, a mhúinteoir-tá mé 

déanach.  

Rinne mé dearmad ar mo leabhar Mata/mo 

chóipleabhar Béarla. 

An mbeidh Ceol/Ealaín againn inniu? 

An bhfuil cead agam …? 

 

Caint An Mhúinteora – Am Rolla Caint an pháiste – Am Rolla 

Cá bhfuil Seán inniu? 

An bhfaca éinne Seán? 

Táim ag glaoch an rolla, bígí ciúin. 

Cá raibh tú inné? 

Cén fáth nach raibh tú ar scoil inné? 

A Sheáin, an raibh tú tinn inné? 

Tá duine amháin/beirt/triúr as láthair. 

Tá gach duine ar scoil. 

Tá sé as láthair inniu. 

Ní fhaca. 

B’fhéidir go bhfuil sé tinn. 

Bhí sé tinn inné tar éis na scoile. 

Bhí mé tinn inné. 

Bhí slaghdán orm. 

Bhris sé a chos/a lámh inné ag imirt peile. 

Chaill sé an bus. 

 

Caint An Mhúinteora – Am Lón Caint an pháiste – Am Lón 

Cá bhfuil do bhosca lóin, a Mháire? 

An ndearna tú dearmad ar do lón, a 

Phádraig? 

Tógaigí amach na lóin anois. 

An bhfuil spúnóg agat don íogart? 

An bhfuil sibh réidh leis an lón anois? 

Scuab/glan suas é sin anois. 

Cén fáth nár ith tú do lón/do cheapaire? 

Déanaigí deifir anois. 

Rinne mé dearmad ar mo lón. 

D’fhág mé mo lón sa bhaile. 

Táimid réidh leis an lón. 

An bhfuil cead agam …? 

An bhfuil cead againn dul amach? 

Tá sé fuar amuigh. 

Tá sé fliuch/ag cur báistí. 

An bhfuil spúnóg agat. 

 

Caint An Mhúinteora – Ag Dul Abhaile Caint an pháiste – Ag Dul Abhaile 

Tá sé in am dul abhaile. 

Go dté tú/sibh slán. 

Seasaigí le haghaidh na bpaidreacha. 

Dún na fuinneoga. 

Bígí cúramach ar an mbóthar ag 

siúl/rothaíocht abhaile. 

An bhfuil an obair bhaile ar fad scríofa síos 

agat? 

Bí ciúin.Tá an múinteoir ag caint. 

An bhfuil tú ag siúl/ag rothaíocht abhaile? 

An bhfuil tú ag dul abhaile ar an mbus/sa 

charr? 

Táim ag siúl/ag rothaíocht abhaile. 

 

 

Feidhmeanna Teanga Neamhfhoirmiúila 

Ranganna 5 & 6 

Caint An Mhúinteora – Ar Maidin Caint an pháiste – Ar Maidin 

Cá bhfuil do chulaith éide? 

Cén fáth nach bhfuil do chulaith reatha ort? 

 

Beannú do dhuine áirithe 

Na Paidreacha 

Leithscéal a ghabháil…’Tá brón orm ach 

rinne mé dearmad ar mo leabhar’,’Níl 

m’obair déanta agam mar…’ 

Seo nóta duit. 
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Cead a lorg…’An bhfuil cead agam…?’ 

 

 

 

 

 

Feidhmeanna Teanga Neamhfhoirmiúila 

Ranganna 5 & 6 

Caint An Mhúinteora – Am Rolla Caint an pháiste – Am Rolla 

Ag dul siar ar gach rud atá déanta roimhe 

seo.  

Ní bheidh sé ar scoil inniu mar tá slaghdán 

air/tá sé tinn. 

Ní bheidh mé ar scoil amárach mar caithfidh 

mé dul chuig an bhfiaclóir/dochtúir. 

Chuaigh sé chuig an bhfiaclóir ar maidin. 

Beidh sé ar ais tar éis am sosa/am lóin. 

Beidh sé ar scoil amárach, a mhúinteoir 

 

Caint An Mhúinteora – Am Lón Caint an pháiste –Am Lón 

Ar chríochnaigh sibh bhur lóin fós? 

Cén fáth nár chríochnaigh tú do lón, a 

Sheáin? 

Osclóidh mé é sin duit, a Cháit. 

Ní bheimíd ag dul amach sa chlós inniu mar 

tá sé ag cur báistí/ag sneachta/ró-ghaofar. 

An ndearna tú dearmad ar do lón inniu, a 

Mháirtín? 

Bhí deifir orm ar maidin agus rinne mé 

dearmad ar………. 

An osclóidh tú é seo dom, a mhúinteoir? 

Déanaigí deifir nó beidh an sos thart 

 

 

Caint An Mhúinteora – Ag Dul Abhaile Caint an pháiste – Ag Dul Abhaile 

Críochnaigí an obair sin anocht. 

Déanaigí bhur ndícheall leis sin anocht. 

Fágaimid é sin go dtí an chéad lá eile. 

Feicfidh mé amárach tú/sibh. 

Bíodh deireadh seachtaine deas agat. 

Bain taitneamh as an tráthnóna/ as an 

deireadh seachaine. 

An dtiocfaidh tú chuig mo theach-sa 

tráthnóna? 

Tá go leor obair bhaile againn anocht/Níl 

mórán obair againn anocht. 

Tá x ar siúl ar an dteilifís anocht. Cán t-am? 

Ag a sé a chlog. 

An bhfuil tú ag dul go dtí an cóisir tar éis na 

scoile Táim/Nílim. An bhfuil tusa bhaile 
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 18 

Feidhm Theanga  Naíonáin/Ranganna 

1 agus 2  

Ranganna 3 agus 4 Ranganna 5 agus 6 

Tabhairt chun cuimhne 

 
 Cé? 

 Cad?/Céard? 

 Cén áit?/Cá háit? 

 Cén 

uair?/Cathain? 

 

 Cé mhéad? 

 Cad/Céard a 

tharla ansin? 

 

 Cén t-ainm atá ar…? 

 Cé acu atá fíor nó 

bréagach?  

 

Tuiscint   Cén 

chaoi/conas…?  

 

 Céard/Cad a 

tharlóidh an 

gceapann tú? 

 Cén chaoi/Conas 

a bhfuil siad 

difriúil/cosúil 

lena chéile?  

 Céard/Cad faoi? 

 An bhfuil tú in 

ann/ábalta insint 

dom…? 

 An bhfuil tú 

inann/ábalta 

taispeáint/léiriú 

dom? 

 Céard/Cad a 

chiallaíonn…? 

 Céard/Cad atá i gceist…? 

 Céard/Cad is brí le…? 

 Cén chaoi/Conas a 

gcuirfeá síos ar…? 

 Cén chaoi/Conas a ndéanfá 

cur síos ar...? 

 Céard/Cad é an 

príomhsmaoineamh…? 

 An féidir leat insint dom 

faoi…? 

 An féidir leat sampla a 

thabhairt…? 

 An bhfuil tú in ann/ábalta 

míniú go cruinn faoi…?  

Réiteach   Cén fáth…?  

 Cén bealach eile 

gur féidir iad a 

réiteach/a shocrú 

? 

 

 Céard/Cad a 

tharlódh dá.…? 

 Cén chaoi/Conas 

a ndéanfá…? 

 Céarad/Cad a 

chuireann sé seo i 

gcuimhne duit?  

 

 Cén chaoi/Conas gur féidir 

úsáid a bhaint as seo? 

 Cén chaoi/Conas gur féidir 

é seo a úsaid? 

 Cén t-eolas a theastódh 

uait chun…?/Cén t-eolas a 

bheadh ag teastáil uait 

chun…?Cén t-eolas nár 

mhór a bheith agat 

chun…? 

 Céard/Cad a dhéanfá an 

chéad uair eile? 

 Dá mbeadh ort…Céad/cad 

a dhéanfá? 

 Cén fáth a bhfuil tábhacht 

le …? 

 Cén áit a bhfaca tú rud 

éigin mar seo cheana? 

Réasúnaíocht   Cén fáth….?  Cén 

aidhm/fáth/cúis a 

bhí le…? 

 Céard/Cad iad na 

codanna …? 

 Céard/Cad a 

d’fhéadfadh tarlú 

dá..? 

 

 Cé acu na fíricí agus cé 

acu na tuairimí? 

 Cé na torthaí eile a 

d’fhéadfadh a bheith air? 

 Céard/Cad ba chúis leis? 

 Céard/Cad iad na 

cúiseanna a bhí leis? 

 Cén tionchar a bhí 

ag….ar…? 

 Cén bealach a bhfuil siad 

cosúil le chéile? 

 Céard/Cad é an difríocht 

idir…? 

Cruthú   Cén chaoi/Conas 

a bhféadfá…? 

 Lig ort féin…. 

 

 An bhféadfá 

_____ a dhearadh 

chun …? 

 Cé na bealaí a 

 Cén chaoi/Conas a tháinig 

sibh ar na cinntí sin? 

 Cén chaoi/Conas a ndearna 

sibh é sin amach? 
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Naíonáin/Ranganna 1 

agus 2 

Ranganna 3 agus 4 Ranganna 5 agus 6 

 Dúirt tú…. 

 Dúirt mé…. 

 Ceapaim 

 Ach…. 

 Mar sin…. 

 

 

 Sílim…. 

 Mar/mar go../de bhrí 

...go/de bharr go….  

 Cad/Céard faoi má….? 

 Cén fáth mar sin…….? 

 Ach cad/céard faoi….? 

 Tuigim/Tá sé agam 

 Tuigim cad/céard atá i 

gceist agat 

 Anois tá sé agam 

 An gciallaíonn sé sin go … 

 An féidir liom ceist a chur 

 Más ea …  ansin… 

 Cad/Céard faoi má….? 

 

  

 An bhféadfadh muid…a 

thriail 

 An bhféadfadh muid triail 

a bhaint as … 

 Sin pointe maith faoi 

…d’fhéadfadh sé freisin… 

 Ba mhaith cur leis an méid 

a dúirt … 

 Ba mhaith liom cur leis an 

méid atá ráite ag … 

 An bhfuil tú ag rá …? 

 An bhfuil an ceart agam … 

 An bhfuil sé ceart agam? 

 An gceapann tú go bhfuil 

an ceart agam? 

 Cad/Céard faoi a bhfuil sé   

? 

 Cad/Céard faoi a bhfuil tú 

Ceistiú agus Agallaimh 
Spreagann ceistiú smaointeoireacht ardoird agus is é is bunús do gach fiosrúchán. Ach a gcuirtear 
ceisteanna maithe feabhsaítear an tuiscint óir cuireann sé deiseanna ar fáil chun míniúcháin agus 
soiléiriú a fháil, fiosrú a dhéanamh, naisc a dhéanamh agus fadhbanna agus deacrachtaí a aithint. 
Spreagann ceistiú dialóg idir páistí agus an múinteoir agus téann sé i bhfeidhm ar an úsáid a bhaineann 
páistí as an gceistiú chun a gcuid foghlama féin a chur chun cinn. Cuireann féincheistiú ar chumas 
páistí machnamh agus meastóireacht a dhéanamh ar a gcuid torthaí agus iarrachtaí féin, rud a 
chuireann feabhas orthu.  
Cuireann agallaimh comhthéacs fíor ar fáil don cheistiú. Agus iad i mbun agallaimh, cleachtann páistí 
ceisteanna a chur agus forbraíonn siad scileanna géar-éisteachta.  
 
 
Is gníomhaíocht úsáideach í seo a chuireann páistí i mbun comhrá ar an nguthán. Oibríonn 
páistí ina mbeirteanna agus tugtar cárta ar a bhfuil cnámha scéil dóibh. Pléann siad an 
cárta agus pleanálann siad an cineál comhrá a bheidh acu agus ansin úsáideann siad 
gutháin chearta chun an comhrá a dhéanamh ar an nguthán. Cartaí Sampla de Chnámha 
Scéil  
Tá ort glaoch a chur ar 
chara chun cuireadh a 
thabhairt dó/di teacht 
chuig cóisir do bheithlae  

Tá dearmad déanta agat 
cén leathanach den leabhar 
atá  
le léamh agat don obair  
bhaile agus tá ort glaoch a 
chur ar dhalta eile sa rang 
chun ceist a chur air/uirthi  

Thit do chara dá rothar 
agus  
tá ort glaoch a chur ar a 
m(h)áthair lenar tharla dá  
mac/hiníon a insint di  

 Comhráití 
Is éard is comhráití ranga ann ná comhrá idir páistí agus an múinteoir nó idir páistí agus 

páistí. Baintear úsáid astu chun topaic a chruthú, a réiteach nó a thuiscint níos fearr. 
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ag caint? 

 Cén fáth a ndeir tú …? 

 An féidir leat beagán eile a 

insint dúinn faoi…? 

 Cad/Céard atá i gceist agat 

nuair a deir tú …? 

 An bhfuil in ann sampla a 

thabhairt dom/dúinn? 

 An mar an gcéanna é sin le 

…? 

 An mar a chéile é sin agus 

…? 

 An ionann é sin agus …? 

 An féidir leat é sin a 

mhíniú níor fearr ..? 

 An dtuigeann tú leat  é? 

 An bhfuil tú liom? 

 Chuir tú do mhéar air! 

 Sin é go díreach!/Sin go 

díreach é! 

 



 

 

 21 

   Struchtúr  Naíonáin/Ranganna 1 

agus 2 

Ranganna 3 agus 4  Ranganna  5 agus 6 

Tús 

     Beannú 

 
 Maidin 

mhaith/tráthnóna 

maith 

 Dia daoibh ar 

fad/uilig  

 Dia daoibh a dhaoine 

uaisle 

 Tá fáilte mhór romhaibh  

anseo …. 

 

 Tráthnóna maith, a aíonna 

uaisle! 

 Bhur céad fáilte anseo inniu  

 Ba mhaith liom an deis seo a 

thógáil fáilte a chur romhaibh ar 

fad chuig … …… 

 Is mian liom an deis seo a thapú 

le fáilte a chur romhaibh chuig 

…… 

 Ar son/Thar ceann  ______ ba 

mhaith liom fáilte a chur 

romhaibh chuig  ….. 

 A chathaoirligh, a mholtóirí  

agus a lucht éisteachta…  

Tráchtas  

 
 Is mise 

_______agus inniu 

labhróidh mé faoi 

…..  

 Is mise … agus inniu ba 

mhaith liom labhairt libh 

faoi…. 

 Is é an rún atá á phlé 

againn inniu ná….  

 

 Ba mhaith liom ar dtús mé féin 

a chur in aithne  

 Is mise agus is mian liom 

labhairt faoi... 

Seasamh a 

chur in iúl 

 

 Ceapaim/Ní 

cheapaim 

 Sílim/Ní shílim 

 Is ea/Ní hea 

 Is maith/Ní maith  

 Aontaím/Ní 

aontaím  

 

 

 Is fearr liom 

 Aontaím go láidir/Ní 

aontaím go láidir  

 I mo thuairim 

 Creidim 

 Mothaím/Airím 

 Ba mhaith liom a rá… 

 Tá súil agam… 

 

 Aontaím leat/Táim ar aon intinn 

leat. 

 Aontaím go huile agus go 

hiomlán  go…  

 Níl mé baileach cinnte 

céard/cad a cheapaim faoin 

scéal 

 Caithfidh mé a rá 

 Ní aontaím leis sin. 

 Ní dóigh liom go bhfuil tú 

ceart. 

 Ar dtús,ina dhiaidh sin…. 

 Le tosú… 

 Ar dtús ba mhaith liom a rá… 

 Molaim do…….   

 Is í an fhadhb atá le …ná… 

 Is é mo thuairim/mo bharúil 

 

Fianaise 

thacaíochta 

 

  Mar/de bhrí 

 

 Mar shampla 

 Mura/Ach amháin má… 

 

 

 Creidtear/Creidtear go 

forleathan… 

 Tá sé faighte amach/cruthaithe 

 Ar thaobh amháin/Ar lámh 

amháin 

  Ar an lámh eile/Ar an taobh 

eile den scéal 

 Smaoinigh ar…. 

 Chun cur le mo phointe… 

 Le mo phointe a shoiléiriú… 

 Chomh maith leis sin… 

 Mar a tharlaíonn sé… 

 Leis an fhírinne a rá… 

 Mar a chéile le/Freisin/Mar an 

gcéanna 

 Mar gheall ar/De bharr 

 Go háirid/Go háirithe 

 Go suntasach 
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Naíonáin/Ranganna 1 agus 2 Ranganna 3 agus 4  Ranganna 5 agus 6 

 Ceapaim/Ní cheapaim 

 Mar/De bhrí 

 Is ea/Ní hea 

 Aontaím/Ní aontaím 

 Is é mo rogha… 

  

 B’fhearr liom 

 Aontaím/Ní aontaím 

 I mo thuairim 

 Creidim 

 Mothaím 

 Mura/Ach amháin má 

 Mar sin féin 

 Ach/Seachas  

 Níl mé baileach cinnte céard/cad a 

cheapaim faoin scéal 

 Ina dhiaidh sin féin  

 Creidim go hiomlán/go láidir 

 Aontaím/Ní aontaím go láidir 

 Creidtear go/Creidtear go forleathan go 

 Ar thaobh amháin/Ar lámh amháin 

  Ar an lámh eile/Ar an taobh eile den scéal 

Díospóireachtaí Foirmiúla 
Is é is cuspóir le díospóireachtaí agus argóintí a fhorbairt ná a chur ina luí ar lucht 

éisteachta glacadh le dearcadh faoi leith. Tugann díospóireachtaí deis do dhaltaí cleachtadh 

a dhéanamh ar thuairimí a thabhairt agus a chosaint. Beidh ar pháistí taighde a dhéanamh 

ar thopaicí agus eolas cuí a chur ar fáil chun tacú lena ndearcadh. Is féidir díospóireachtaí a 

úsáid chun dearcaí agus saincheisteanna difriúla a scrúdú cosúil le topaicí ón litríocht atá á 

dhéanamh sa rang, nó rudaí a bhaineann leis an bpobal cosúil le truailliú, crainn 

chumarsáide ghutháin, agus cúrsaí reatha. 

Díospóireachtaí Neamhfhoirmiúla 
Is é is cuspóir le díospóireachtaí agus argóintí a fhorbairt ná a chur ina luí ar lucht 

éisteachta glacadh le dearcadh faoi leith. Tugann díospóireachtaí deis do dhaltaí 

cleachtadh a dhéanamh ar thuairimí a thabhairt agus a chosaint. Beidh ar pháistí taighde a 

dhéanamh ar thopaicí agus eolas cuí a chur ar fáil chun tacú lena ndearcadh. Is féidir 

díospóireachtaí a úsáid chun dearcaí agus saincheisteanna difriúla a scrúdú cosúil le 

topaicí ón litríocht atá á dhéanamh sa rang, nó rudaí a bhaineann leis an bpobal cosúil le 

truailliú, crainn chumarsáide ghutháin, agus cúrsaí reatha. 
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  Tá sé faighte amach/cruthaithe 

 Smaoinigh ar… 

 Le tosú… 

 Chomh maith leis sin… 

 Le bheith cruinn faoi 

 Is í an fhírinne ná… 

 Maraon le… 

 Mar an gcéanna/Mar a chéile/Chomh maith 

le/Freisin 

 Mar gheall ar/De bharr/De thairbhe 

 Mar mhalairt air sin 

 Go háirid/Go háirithe 

 Go suntasach 

 Go deimhin 

 I gcás… 

 Ar dtús,ina dhiaidh sin…. 

 Mar shampla 

 Mar sin féin/Ina dhiaidh sin féin/Cé 

go/Ainneoin go 

 Chun cur le mo phointe… 

 Le mo phointe a shoiléiriú… 

 Le mo phointe a neartú/a dhaingniú 

 Is í an fhadhb atá le … 

 Mar an gcéanna/Ar an mbealach céanna 

 Faoi dheireadh/I ndeireadh na dála/faoi 

dheireadh thiar thall/I ndeireadh báire 

 Mar sin/Dá bhrí sin/Dá bharr sin 

 Mar chríoch/Mar fhocal scoir 

 Mar achoimre 

 Mar gheall ar/De thoradh 
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Struchtúr  

 

Naíonáin/Ranganna 1 

agus 2 

 

Ranganna 3 agus 4  

 

Ranganna 5 agus 6 

Tús  

Cur i 

láthair   

 

 Fadó fadó… 

 Lá den saol… 

 Lá amháin…   

 I dtír i bhfad i gcéin… 

 Blianta ó shin… 

 Ó thosach aimsire…  

 Ó thús an tsaoil… 

 Ag tús na haoise … 

 I dtosach báire … 

 Bhí  ___  agus ___ ann 

fadó .. 

 Mhair ___ agus ___ fadó 

… 

 

 An cuimhin leat nuair ..… 

 Fan go n-inseoidh mé duit 

… 

 I bhfad ó shin…… 

 Seo scéal a chuala mé fadó … 

 Oíche dhorcha bhí ann…. 

 Aimsir ghruama a bhí ann …. 

 Bhí atmaisféar dorcha duairc 

ann … 

 Thosaigh sé ar fad nuair …. 

 Thosaigh sé ar fad/uilig fiche 

bliain ó shin … 

 Cuireadh tús leis ar fad 

______ ó shin 

 I dtús an tsaoil fadó fadó… 

 Inseoidh mé scéal daoibh … 

 Inseoidh mé scéal 

scanrúil/gruama daoibh … 

 Tharla sé ar fad go tobann …. 

 Cuireann sé sin i gcuimhne 

dom ..… 

 Tá scéal agam le n-insint 

daoibh ……. 

 Ar chuala tú an ceann faoi …. 

Cur síos ar 

charachtar 

 

 Mór/beag 

 Fada/gearr 

 Tanaí/ramhar 

 Ard/íseal 

 Sona sásta/brónach 

 Deas/gránna 

 Óg/sean/aosta 

 Múinte /mímhúinte 

 Cliste 

 Lách 

 Gnaíúil 

 Cineálta 

 Flaithiúil 

 Fial 

 Olc 

 Macánta/mímhacánta 

 Ionraic/mí-ionraic 

 Umhal/múinte 

 Tarraingteach/dathúil/ 

Slachtmhar/álainn/ 

galánta 

 

 

 

  

• Bhí áthas orm/air/uirthi … 

• Bhí ríméad orm/air/uirthi … 

• Bhí gliondar croí 

orm/air/uirthi … 

• Bhí áthas an domhain 

orm/air/uirthi … 

• Bhí ___ ar bís. 

• Bhí fearg ___/Bhí ___ 

feargach. 

• Bhí fearg an domhain 

orm/air/uirthi … 

• Bhí___ thar a bheith crosta. 

• Bhí ___ ar buile. 

 Bhí mé/sé/sí fliuch báite 

• Bhí eagla 

orm/ort/air/uirthi… 

• Bhí eagla an domhain 

orm/ort/air/uirthi… 

• Baineadh geit uafásach 

asam/as/aisti… agus lig 

mé/sé/sí béic asam. 

• Bhí faitíos 

orm/ort/air/uirthi… 

• Bhí mo/a c(h)roí i mo bhéal. 

• Bhí ionadh an domhain 

orm/air/uirthi … 

• Bhí náire orm/air/uirthi … 

• Bhí brón orm/air/uirthi 

…/Bhí mé/sé/sí  brónach. 

• Bhí brón an domhain 

orm/air/uirthi …. 

• Bhí mo chroí dubh. 

• Bhí mé/sé/sí  croíbhriste. 

• Bhí uaigneas agus doilíos 

orm/air/uirthi. 

• Bhí mé/sé air/uirthi … ar mhuin 

na muice 

• Bhí lúcháir orm/air/uirthi … 

• Bhí___ breá sásta ___ féin agus 

leis an saol. 

• Bhí sceitimíní áthais 

orm/air/uirthi … 

• Ba bheag nár léim mé/sé/sí  as 

mo/a/a c(h)raiceann. 

• Bhí___ thar a bheith crosta. 

• Bhí ___ ar deargbhuile. 

• Tháinig racht feirge 

orm/air/uirthi … 

• Bhuail taom feirge ___ 

• Bhí mé/sé/sí ag crith le 

heagla/leis an eagla. 

• Bhí mé/sé/sí neirbhíseach agus 

bhí mé/sé/sí ag cur allais go tiubh. 

Bhí mé/sé/sí buartha. 

• Bhí scéin ionam/ionat/ann/inti… 

• Rith mé/sé/sí … le m’anam/lena 

anam/lena hanam …. 

• D’éalaigh mé/sé/sé … ar nós na 

gaoithe. 

• D’imigh mé ar luas lasrach. 

• Ba bheag nár thit mé/sé/sí  i 

laige…. 

• Bhí cumha orm/air/uirthi … 

• Bhí áiféala orm/air/uirthi … 

• Bhí mé/sé/sí ag sileadh na deora. 

• Bhí deora i mo/ina s(h)úile. 

• Bhí fonn caoineadh 

orm/air/uirthi …. 

• Bhí cnap i mo/ina scornach. 

• Bhí éadóchas orm/air/uirthi …. 
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Naíonáin/Ranganna 1 agus 

2 

Ranganna 3 agus 4 Ranganna 5 agus 6 

 Ar dtús 

 Ansin 

 Anseo  

 Anois  

 

 

 

 Teastóidh 

 Cuimhnigh/Smaoinigh 

 An chéad rud/An dara 

rud 

 Ar dtús 

 Le tosaigh/Le tús a chur 

le 

 Ag leanacht 

 Ar deireadh thiar  

 Chun /Chun an/Ionas … 

 Is iad na céimeanna atá i 

gceist 

 Ar an gcéad dul síos 

 Sa chéad dul síos 

Críoch     Mhair siad ar fad go 

sona sásta as sin 

amach 

 Mhair siad go sona 

sásta go brách   

 Sin bun agus barr an scéil 

.. 

 Sin tús agus deireadh an 

scéil … 

 

 Ba mhíorúilt gur tháinig siad 

as … 

 Ba mhíorúilt gur thug siad na 

cosa leo … 

 Níl tásc ná tuairisc air/níl dé 

ná deatach air … 

 D’imigh sé as radharc sa 

dorchadas … 

 …agus níor chualathas faic 

faoin ____ arís 

 …agus níor facthas agus níos 

chualathas a dhath faoin___ 

arís  

 …agus mar sin ní bheidh a 

fhios againn riamh céard a 

tharla 

 …agus mar sin bhí deireadh 

leis 

 agus mar sin bhí sé thart 

 …is fada liom go ndéanfaidh 

mé arís é!/… táim ar bís go 

ndéanfaidh mé arís é! 

 

Treoracha/Nósanna Imeachta a Thabhairt 
Is éard atá i gceist le treoracha a thabhairt nó nósanna imeachta a leagan amach ná sraith 

céimeanna a thabhairt chun rud éigin a bhaint amach. Ar an teanga a úsáidtear don téacs 

labhartha seo tá úsáid a bhaint as briathra deachtaithe cosúil le Téigh, Gabh, Iompaigh, 

Glac ... etc. 
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 Tar éis tamaill 

 Ag an bpointe seo 

 Roimhe sin 

 Ina dhiaidh sin 

 Anseo  

 Níos déanaí  

 Anois  

 Ar deireadh/Faoi 

dheireadh 

 Le críoch/deireadh a 

chur  

 To finish 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 I dtús báire/I dtosach 

báire 

 Leis an bpróiseas a thosú 

 Ag tosaigh amach 

 Idir an dá linn 

 Roimhe sin 

 Chomh maith leis 

sin/Lena chois sin/Ina 

theannta sin 

 Mar mhalairt air sin 

 Ar deireadh thiar 

 Dá réir/Dá réir sin/Ar an 

ábhar sin/Mar sin de 

 Mar gheall ar/De 

thoradh/Dá bharr 

 Nuair a/A fhad is a 

/Chomh fada agus a 

 Le críochnú 

 An chéim dheiridh 

 Nuair atá ….. 

críochnaithe 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struchtúr  Naíonáin/Ranganna 

1 agus 2 

Ranganna 3 agus 4  Ranganna 5 agus 6 

Tús 

Beannú don 

lucht 

féachana 

 

 Maidin mhaith, a 

chairde 

Tráthnóna maith, a 

chairde 

 Dia daoibh ar fad 

ar maidin 

 Dia daoibh ar fad 

tráthnóna/inniu  

 Go mbeannaí Dia daoibh ar 

maidin. 

 Go mbeannaí Dia daoibh 

tráthnóna. 

 Dia daoibh, a dhaoine uaisle  

 Tá fáilte romhaibh ar fad 

chuig…  

 Ba mhaith liom fáilte a chur 

 Maidin mhaith, a aíonna uaisle  

 Tá fáilte romhaibh chuig…..an lae 

inniu 

 Ba mhaith liom an deis seo a 

thógáil fáilte a chur romhaibh ar 

fad chuig…. 

 Ar son…… ba mhaith liom an deis 

seo a thapú fáilte a chur romhaibh 

Tuairiscí ó Bhéal 
Tugann tuairiscí ó bhéal taithí do pháistí eolas a roghnú agus a eagrú a oireann do lucht 

éisteachta, do chuspóirí, agus do chúinsí faoi leith. Is féidir tuairiscí pleanáilte a bheith i gceist 
cosúil le tuairisciú ar thionscadal (‘An Frog’) agus neamhphleanáilte cosúil leis an gcuid sin de 
cheacht ina mbíonn gach páiste rannpháirteach (Conas a d'éirigh le bhur ngrúpa?) Tuairiscí ó 
bhéal atá bunaithe ar chomhfhócas nó ar chomhspéis nó ar thopaicí faoi leith a bhfuiltear ag 
déanamh staidéir orthu ag an tráth áirithe sin. Oireann ábhair cosúil leis an eolaíocht agus an 

tíreolaíocht do thuairiscí eagrúcháin, e.g. tuairisc ar shaolré an fhéileacáin, tuairisc ar bholcáin, 

go háirithe má rinne páistí obair ghrúpa ar dtús. 
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romhaibh ar fad anseo ar 

maidin/inniu 

 

ar fad chuig… 

Mé féin agus 

an t-ábhar a 

chur i láthair 

 

 Is mise_____ agus 

ba mhaith liom 

labhairt faoi 

………..  

 Is mise ____ agus ba mhaith 

liom insint daoibh inniu 

faoi/labhairt libh faoi  

 Is é an teideal atá ar mo 

thuairisc ná….. 

 

 Ar dtús ba mhaith liom mé féin a 

chur in aithne. Is é an t-ainm atá 

orm ná….. Is mise ……agus ba 

mhaith liom labhairt libh faoi ….. 

 Tá sé ar intinn agam labhairt faoi 

….. 

 Is é ábhar na cainte ná …….  

An fáth atá 

leis an 

tuairisc ó 

bhéal 

 

 Ba mhaith liom 

labhairt faoi seo 

mar…. 

 Is mian liom 

labhairt faoi seo 

mar….  

 Ag deireadh na tuairisce seo 

tá súil agam go …..  

 Ag deireadh na tuairisce seo 

tá súil agam go mbeidh 

tuiscint níos fear agaibh 

ar…..  

 

 Roghnaigh mé an t-ábhar cainte 

seo mar …  

 Is í an chúis/aidhm atá leis an 

tuairisc seo ná ….. 

 Ar chuala sibh riamh faoi?  

 B’fhéidir go bhfuil a fhios agat 

cheana féin…  

Leagan 

amach a chur 

ar fáil 

 

   

 
 Chun …. a léiriú 

 Chun léiriú a thabhairt ar … 

 Chun cúlra a thabhairt daoibh 

 Nuair a bheidh mé réidh ba mhaith 

liom go mbeadh…..  

 Má tá rud amháin gur mhaith liom 

a chur trasna oraibh inniu sin é … 

 Is é an rud gur mhaith liom a 

dhéanamh inniu ná míniú a 

thabhairt ar……. 

 Is é an rud gur mhaith liom a 

dhéanamh inniu ná …….a mhíniú 

 Ar dtús tabharfaidh mé roinnt 

sainmhínithe ……mé  

 Ina dhiaidh sin míneoidh 

mé/déanfaidh mé cur síos ar…  

 Ansin, taispeáinfidh mé daoibh  

 Ar deireadh, ba mhaith liom 

sampla praiticiúil a thabhairt 

daoibh  

 

Corp nó 

príomhpháirt 

na tuairisce 

 

 Is_________  é 

an…..  

 Is _____ iad …… 

 Is ….í/é 

 Is …. iad seo  

 Is féidir iad a fhéiceáil/a fháil 

 Mar shampla 

 

 

 Mar shampla/cuir i gcás 

 Is féidir sampla de sin a fháil/ a 

fheiceáíl 

 I bhfocail eile… 

 Is é sin le rá …… 

 Tá sé tábhachtach cuimhneamh 

air….… 

 Ba mhaith béim a leagan ar/a chur 

air…. 

 Is mian liom/Ba mhaith liom aird a 

tharraingt ar…/a dhíriú ar .. 

 Mar atá ráite agam cheana féin.. 

 Mar a dúirt mé cheana féin  … 
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 De réir ….. 

 Ba mhaith liom tagairt a dhéanamh 

do … 

 Mar is eol daoibh cheana féin, 

b’fhéidir .… 

 Mar atá a fhios agaibh cheana féin 

… 

 B’fhéidir go bhfuil/Seans go bhfuil 

sibh ar an eolas cheana féin ….  

 

Deireadh  

 
 Go raibh maith 

agaibh as ucht 

éisteacht liom 

 Ba mhaith liom 

buíochas a 

ghabháil libh as 

ucht éisteacht liom 

 Gabhaim buíochas 

libh as ucht ….. 

 Tá súil agam gur 

bhain sibh 

taitneamh/sult as 

mo thuairisc. 

 

 Thank you for your attention 

 Mar achoimre … 

 Mar fhocail scoir … 

 Mar chríoch … 

 

 Ba mhaith liom achoimre a 

dhéanamh ar … 

 Ar deireadh/Mar chríoch ba 

mhaith liom a rá … 

 Ag an bpointe seo, ba mhaith liom 

na príomhphointí a chur i 

gcuimhne daoibh … 

 Faoin tráth seo, ba mhaith liom  na 

príomhphointí a mheabhrú daoibh 

…   

 Sin deireadh le mo thuairisc … 

 Mar atá feicthe againn inniu … 

 Mar sin, ón méid atá cloiste  

  

 againn inniu … 

 Mar chríoch/Mar fhocail scoir ba 

mhaith liom a rá gur … 

 Baineann mo ráitis dheiridh le …. 

 Ba mhaith liom deireadh/críoch  a 

chur le mo thuairisc trí fhilleadh ar 

an bpríomhphointe/na 

príomhphointí 

 

 

 

 

An Ghaeilge i gClós na Scoile – Iarratais 

Na Naíonáin 

An bhfuil cead agam mo chóta a fháil?  

Ar bhuail an clog? 

Ranganna 1 & 2 

An bhfuil cead agam súgradh ar an bhféar? 

Ar mhaith leat súgradh liom? 

An bhfuil cloigín buailte? 

An bhfuil cead agam a bheith chun tosaigh? 

Ranganna 3 & 4 

An roinnfidh tú liom? 

An imreoidh tú cluiche tóraíochta? 



 

 

 29 

An bhfuil an t-am istigh? 

Teastaíonn ón múinteoir labhairt le… 

An mbeidh cead again an lón beag a chríochnú nuair a théimid isteach? 

Ranganna 5 & 6 

An féidir liom mo chóta a fháil /imeacht go dtí leithreas/súgradh/imirt libh? 

Ar bhuail an clog fós? 

Cén fhad atá fágtha? 

 

An Ghaeilge i gClós na Scoile – Timpiste 

Na Naíonáin 

Thit mé 

Bhuail sé/sí mé 

Bhrúigh sé/sí mé 

Timpiste a bhí ann 

Tá sí ag caoineadh/gortaithe 

Ranganna 1 & 2 

Shleamhnaigh mé 

Tharraing sé cic/buille orm/air/uirthi 

Tá … ag cur isteach orm 

Cad a tharla? 

An rachaidh mé go dtí an oifig 

Inis do do mhúinteoir é 

Ranganna 3 & 4 

Tharla sé trí thimpiste 

An bhfuil tú gortaithe? 

Ní raibh aon bhaint agamsa leis 

Tá mo chos gortaithe 

Ranganna 5 & 6 

D’aon ghnó a tharla sé 

Tá timpiste i ndiaidh timpiste tarlaithe 

An bhfuil tú tagtha chugat féin arís? /ceart go leor arís? 

Cé a chur tús leis? 

 
An Ghaeilge i gClós na Scoile – Gearáin 

Na Naíonáin 

Níl éinne ag súgradh liom 

Chaith sé liom 

Thug sé buille dom 

Ghortaigh X mé 

Ranganna 1 & 2 

Ná seas os mo chomhair 

Bhí .. garbh liom 



 

 

 30 

Ní bhfuair mé aon seans 

Tá brón orm ná dean  é sin arís  

Níl fonn súgartha  orm 

Sheas X arm o chos 

Tá sé sin fíor/bréagach 

Is fíor é sin 

Is bréag é sin 

Tá/Níl an ceart agat 

Ranganna 3 & 4 

Tá  X ag cur isteach orm 

Ní haon scór é sin 

Níl sé ag imirt go cothrom 

Bhain sé greim asam 

Dúirt/ Ní dúirt mé 

Ranganna 5 & 6 

Fágtar mé ar lár an t-am ar fad 

Níor ghabh sé leithscéal liom 

An ndéarfaidh tú le X nach bhfuil aon sobal sa leithreas? 

Ná bí ag cur isteach orm 

 
 

An Ghaeilge i gClós na Scoile – Rud Caillte 

Na Naíonáin 

Níl a fhios agam 

Ca bhfuil  

Chaill 

Is/ní liomsa é 

Ranganna 1 & 2 

Cé a chaill/ Is le  … é 

Níor chaill éinne é 

An bhfaca éinne? 

Ranganna 3 & 4 

An bhfuil cead agam a fhail amach cé leis é seo? 

Ní féidir liom .. a aimsiú 

Ranganna 5 & 6 

Nílim ábalta teacht ar.. 

 

An Ghaeilge i gClós na Scoile – Rialacha 

Na Naíonáin 

Mise an Ceannaire 

Ranganna 1 & 2 



 

 

 31 

Ní raibh go leor ama again 

Níl tú ag leanúint na rialacha 

Duine sa turas 

Druid siar 

An dtosóimid 

Beir greim ar 

Ranganna 3 & 4 

Tá an t-am istigh 

Cé atá ag buachaint? ag cailliúint? 

Ranganna 5 & 6 

Níl … ag cloí leis na rialacha 

 

 

 

 

An Ghaeilge i gClós na Scoile – Roghnú Foirne 

Na Naíonáin 

 

Ranganna 1 & 2 

Ta mise leis an bhfoireann seo 

Piocainn … 

Do sheans/rogha anois 

Beidh an chéad rogha agamsa 

Tá tú gafa 

An bhfuil cead agam a bheith i gceannas? 

Ranganna 3 & 4 

Cen treo ina bhfuilimid ag imirt? 

Ranganna 5 & 6 

An bhfuil cead agam/againn na foirne a roghnú? 

 

An Ghaeilge i gClós na Scoile – Téarmaíocht 

Na Naíonáin 

Cluiche  

Rith 

Ranganna 1 & 2 

Cé atá sa tóir? 

Chun tosaigh 

Ar cúl/i lár baill 

Ar chomhscór 

Thar an trasnán 

Isteach sa líontán 

Is Cuma liom 
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Ní Cuma liom 

Ranganna 3 & 4 

Ta beirthe ort 

Is é/í captaen na foirne 

Ag barr na sraithe 

Thug sé cic ón gcúinne 

Tá an t-ádh leat 

An chéad áit 

Sa dara háit 

Sa triú háit 

 

Ranganna 5 & 6 

Tá buaite again/orainn i lár na páirce/ na tosaithe/ lán leath na cúlaithe/ lánchúlaí/ 

leathchúlaí 

Rinneadh feall/calaois air 

Bhí sé ar seachran an cúl báire 

X an duine is tapúla/imreoir den scoth 

Rinne sé an tsábháil cic/puc 

Saor/píonóis 

Bhíomar ar chomhtharrac an t-am go léir 

Cluiche maith dian is an dá foireann cothrom go maith 

 

An Ghaeilge i gClós na Scoile – Ábhar Suime 

Na Naíonáin 

Táim ag dul go teach mo chara / cóisir inniu 

Cén sort ceapaire atá agat? 

Ranganna 1 & 2 

An bhfaca tú an cluiche ar an teilifís aréir? 

Tá x chun mise a bhailiú inniu 

An bhfuil culaith Man Utd agat? 

Bailím cártaí x 

Bhíomar ag téadléímneach 

Ranganna 3 & 4 

Táím ag tabhairt cuairt ar … I ndiaidh na scoile 

Cad a cheap tú den chúl? 

Is iad x an popghrúpa is fearr liom 

Is é/ is í an príomhamhránaí 

Bhí me ag pléascadh gáire nuair … 

Baineadh geit asam nuair…. 

Ranganna 5 & 6 

Cad a cheapann tú? 

Táím ag tnúth go mór le ….. 
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(Aguisín 2) Na Fuaimeanna a theagasc ar Scoil Náisiúnta Reidhleáin Naíonain 

Gnéithe foghraíochta le teagasc Samplaí 

 

Rainn / dánta / amhráin le rím a chloisteáil 

Iad a chríochnú -  

Iad a rá le chéile 

 

Rithim sna dánta / rainn / amhráin  

Focail nua sa teanga ó bhéal a bhriseadh síos 

le bualadh bos (siollaí)  

 

an chéad litir / an chéad fhuaim / túsfhuaim / 

túsfhoghar /  túschonsan  

1,2 muc is ____, 3,4 bróga ________ 

 

 

 

1,2 muc is bó; 3,4 bróga leathair 

 

siop / a / dóir 

 

b-, m-, c-, d-, f-, 

bád; muc; cat; doras; 

fear;……………………… 

ainmneacha na bpáistí (an chéad litir / fhuaim) 

 

Na Fuaimeanna a theagasc ar scoil  do Rang a haon agus Rang a dó 

Ag dul siar ar gach rud atá déanta roimhe seo agus :  

Gnéithe foghraíochta le teagasc Samplaí 

 

consan deiridh / foghar deiridh / an fhuaim 

deiridh 

 

na gutaí fada – á, é, í, ó, ú 

 

 

na gutaí gearra – a, e, i, o, u 

 

comhfhocail a bhriseadh síos (siollaí) 

tiom / án /aí 

ainmneacha na bpáistí (as Gae) 

 

séimhiú ar thúschonsan – ch- mh- bh- 

 

 

cat / fear / doras / geata / cófra /  

 

 

lá  -á,       mé  -é,      sí  -í,        dó  -ó ,        tú  -

ú  

 

 

sa  -a,       le  -e,       is  i-,         mo  -o,       ubh 

u-- 
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Na Fuaimeanna a theagasc ar scoil do Rang a trí agus Rang a ceathair 

Ag dul siar ar gach rud atá déanta roimhe seo agus:  

Gnéithe foghraíochta le teagasc Samplaí 

 

séimhiú ar thúschonsain eile  

ch- mh- bh- & th- gh- sh- dh- fh- 

an difríocht idir an guta fada agus an guta 

gear 

á  -  a;   é  -  e;   í  -  i;    ó  -  o;   ú  -  u; 

 

An difríocht idir chonsan leathan  

(a nó o nó u in aice leis an gconsan) 

agus consan caol  

(e nó i in aice leis an gconsan) 

(b, c, d, f, g, h, l, m, n, p, r, s, t, v) 

 

(14) 

túschonsan Vs consan deiridh  

 

Rím nó consan deiridh - -ín; -óg / -eog; -án; 

-eoir / -óir;  

 

 

 

 

 

  

Défhoghair  

(Dhá fhuaim ag teacht le chéile:      u-a; i-a;  

 

 

Cumaisc – dhá chonsan ag teacht le chéile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cnuaschonsain scr- 

 

Consain dúbailte –ll;--rr; -nn 

 

 

 

 

lá   -    sa;        mé    - te;         sí – is;          dó   - 

mo;               tú  -  ubh; 

 

bí Vs buí;                       cat Vs cistin;  

doras Vs deas;             

bád Vs báid 

fear Vs fuil                    geata Vs guta 

 

 

 

 

 

 

 

 

uan, fuar, cuan, suas 

iasc, bia 

 

bl br 

cl cr

 cn 

dl dr 

fl fr 

gl gr

 gn 

 

 mn

  

pl pr 

sl sr

 sn

 sm

 st 

tl 

 tn 
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Na Fuaimeanna a theagasc ar scoil  do Rang a cúig agus Rang a sé 

Ag dul siar ar gach rud atá déanta roimhe seo agus:  

Gnéithe foghraíochta le teagasc Samplaí 

 

Litreacha ciúine sa Ghaeilge 

th-  nuair a bhíonn t roimh h beidh an t 

sin ciúin 

 

fh-  nuiar a bhíonn f roimh h beidh an f 

agus an h ciúin 

 

féach ar an urú – mb, gc, bp, bhf, nd, dt 

(eisceacht – ng) 

 

Réamhlitreacha –     b’       d’  

 

Réimíreanna – do-……; ró-……..; 

dea-……….; 

 

Iarmhíreanna  –mhar, -ach 

 

Défhoghair eile / tréfhoghair      eá ,ái 

 

Déghraif  /  tréghraif   aoi… ae 

 

 

Consain séimhithe chasta 

-ómhar,  -odhar,  -amhar 

 

Thit, thug, Cathal 

 

an fhuinneog 

ar an mbord; i gcúinne; i 

bpáirc; ag an bhfuinneog 

 

 leis 

an ngarda 

 

 

 

b’shin, d’ól, 

 

dodhéanta, ró-mhór, dea-aimsir 

 

ceolmhar 

 

Seán, fáil 

 

Caoimhe / aois /  

tae / lae / aer cosúil leis an bhfuaim “é” 

 

an fómhar, bodhar, ramhar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(Aguisín 3) Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin  

Naíonáin 

Gníomhaíochtaí 

ag ithe, ag ól, ag léim, ag 

rith 

ag gáire, ag caoineadh  

ag súgradh 

Tá mé / sé / sí / ______ ag 

________. 

Ceisteanna:  

An bhfuil cead agam dul 

go dtí an leithreas? 

Cá bhfuil ______? 

Cé leis é seo? 

An bhfuil sé dearg? 

An maith leat _____? 

Conas atá tú? 

 

Abairtí simplí san Aimsir 

Chaite: 

Fuair mé ______ nua. 

Chonaic mé _____ inné. 

Chuaigh mé go dtí an 

_____. 

Conas atá tú? 

Tá mé go maith. 

Tá mé mo maith, go raibh 

maith agat. 

Tá mé tinn. 

Tá pian i mo _____. 

 

Is liomsa é. 

Ní liomsa é. 

Cé leis é seo? 

Dia duit. 

Dia ’s Muire duit. 

 

 

Tá ________ sa phictiúr. 

Níl _____ sa phictiúr. 

An bhfuil ______ sa 

phictiúr? 

 

 

Is mise _______.  

Cé tusa? 

 

mo + h (ó bhéal) 

mo mhála scoile 

mo chóta 

mo bhróga / mo bhosca 

lóin 

mo gheansaí 

 

Tá _______ orm. 

Níl _______ orm. 

An bhfuil _____ ort? 

 

(éadaí) 

Tá _______ orm. 

Nil ______ orm. 

An bhfuil ______ ort? 

(mothúcháin - áthas, brón, 

eagla, ocras, tart, tuirse) 

 

Tá sé / sí tinn. 

Tá sé / sí as láthair. 

Tá mé anseo. 

Níl sé / sí anseo. 

Cá bhfuil _____? 

________ is ainm dom. 

Cad is ainm duit? 

 

duine (amháin) 

beirt 

triúr 

Abairtí – Aim Láithreach 

Tá ______ agam. 

Níl ______ agam. 

An bhfuil ______ agat? 

 

beag / mór 

fuar / te 

fliuch / tirim 

os ard / go ciúin 

 

Is maith liom ______. 

Ní maith liom _____. 

An maith leat ______? 

Uimhreacha a aithint 

1 – 10 

11 – 20 

 

Is féidir liom ______. 

Ní féidir liom _______. 

An féidir leat ______? 
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Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin  

Ranganna 1 & 2 

sa + h 

 

sa charr 

sa chlós 

sa chófra 

ar an + urú 

 

ar an mbord 

ar an mballa 

ar an mbosca 

 

Tá mé / sí / sé _________. 

Níl mé / sé / sí ______. 

An bhfuil tú _____? 

An bhfuil tú ag _______? 

An bhfuil sé/sí ag 

_______? 

 

 

mo + h 

 

mo bhosca 

mo mhála scoile 

mo chóta 

mo pheata 

 

Inniu an Luan. 

Inniu mo bhreithlá. 

 

sa + h 

 

sa bhosca 

sa bhaile 

sa bhus 

ar an + urú 

 

ar an gcáca 

ar an gcailín 

ar an gcóta 

 

Tá ______ sa mhála. 

Nil _____sa mhála. 

An bhfuil _____ sa 

mhála? 

 

mo + h 

 

mo dhinnéar 

mo ghúna / mo gheansaí 

mo sheomra 

mo theach 

 

Cé tusa? 

Is mise _____. 

Cad is ainm duit? 

_______is ainm dom. 

Cad is ainm dó / di? 

________is ainm dó/di. 

sa + h 

 

sa mhála 

 

 

ar an + urú 

 

ar an bhfear 

ar an bhfeadóg 

ar an bhfrog 

Aimsir Chaite 

 

Chuaigh mé 

Chonaic mé 

Chuir mé 

Chuala mé 

 

mo chóta 

do chóta 

a chóta (b) 

a cóta (c) 

an chéad duine 

an dara duine 

an tríú duine 

an ceathrú duine 

an cúigiú duine 

an duine deireanach. 

 

sa + h 

 

sa ghairdín 

sa gharáiste 

sa ghrianghraf 

 

faoin + urú 

 

faoin mbord 

faoin gcathaoir 

Bhí mé / tú / sé / sí 

Ní raibh mé 

An raibh tú _____? 

i mo chodladh 

i do chodladh 

ina chodladh (b) 

ina codladh (c) 

 

(i mo shuí / i mo 

sheasamh) 

 

Ceisteanna 

Cén t-am a ________ 

Cad a tharla _____ 

An bhfuil ______? 

Cá bhfuil _______? 
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Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin 

Ranganna 1 & 2 (Páirt 2) 

sa + h 

 

sa pháirc 

sa pharáid 

sa pholl 

 

duine amháin 

beirt 

triúr 

ceathrar 

cuigear 

Cad a rinne tú? 

Chuir mé orm mo ______. 

Níor chuir mé orm mo 

____. 

Ar chuir tú ort _______? 

mo aintín  

do aintín  

a aintín (b) 

a haintín (c) 

Is mise an ____ duine sa 

líne. 

Is í / é X an ______ duine 

sa líne 

sa + h 

 

Ní féidir linn “h” nó 

séimhiu a chur ar fhocail a 

thosaíonn le “l” “m” “n” 

nó guta  

 

Níor + h 

 

Níor chuala mé 

Níor bhris mé 

Níor thóg mé 

 

Ceist: An + urú 

 

An bhfaca tú? 

An ndearna tú? 

An mbeidh tú? 

Uathu / Iolra 

 

úll – úlla 

cos – cosa 

bróg – bróga 

lámh - lámha 

cluas - cluasa 

bróg – bróga 

 

Mothúcháin – brón, áthas, 

eagla, fearg, tuirse, ocras, 

tart 

 

(áthas an domhain / eagla 

an domhain srl.) 

Ní + h 

 

Ní fhaca mé 

Ní bheidh mé 

Ní dhearna mé 

Cá bhfuil _______? 

 

ar an _______ (+ urú) 

sa ________ (sa + h) 

faoin ________ (+ urú) 

in aice leis an _______ 

 

An bhfuil cead agam 

……..leabhar a fháil? 

……..deoch a fháil? 

……..mo lón a ithe? 

……..mo chóta a chur 

orm? 

Is maith liom a bheith ag 

_____. 

Ní maith liom a bheith ag 

___. 

An maith leat a bheith ag 

__? 

 

Ba mhaith liom ____ 

Níor mhaith liom _____ 

Ar mhaith leat ____? 

 

Abairtí simplí a chur in 

ord m.sh. 

sa bhosca Tá madra 

 

(NB – litir mhór & lán 

stad) 

An Luan a bhi ann. 

Lá fliuch a bhí ann. 

Breithlá ____ a bhí ann. 

3 bliana d’aois 

ceithre bliana d’aois 

5 bliana d’aois 

6 bliana d’aois 

Tá mé ___ ________ 

d’aois. 

7 mbliana d’aois 

8 mbliana d’aois 

9 mbliana d’aois 

10 mbliana d’aois 

Tá mé ___ ________ 

d’aois. 

 

fada / gear 

ard / íseal 

ramhar / tanaí 

sean / óg 

go tapa / go mall 
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Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin 

Ranganna 1 & 2 (Páirt 3) 

Gníomhaíochtaí 

 

ag damhsa / ag rince, 

ag rothaiocht, 

ag féachaint ar an teilifís, 

ag obair, ag léamh,  

ag scriobh, ag troid 

ag caint, ag canadh,  

ag léamh, ag scipeáil, 

ag marcaíocht, 

ag imirt cluichí ar an 

ríomhaire 

 

Briathra – dearfach & 

diúltach (Aim Chaite) 

 

mé– tú –sé – sí 

 

cuir - Chuir mé / Níor 

chuir mé 

ith – D’ith mé / Nior ith 

mé 

ól – D’ól mé / Nior ól mé 

tóg – Thóg mé / Nior thóg 

mé 

 

Ceist: Ar (+ h) _____? 

Briathra – dearfach & 

diúltach (Aim Chaite) 

 

mé– tú –sé - sí 

 

déan – Rinne mé / Ní 

dhearna mé 

faigh – Fuair mé / Ní 

bhfuair mé 

bí – Bhí mé / Ní raibh mé 

feic – Chonaic mé ? Ní 

fhaca mé 

Ceist: An (+ urú) ______? 

 

Briathra – dearfach & 

diúltach (Aim Chaite) 

 

mé– tú –sé - sí 

 

Bain – Bhain mé díom / 

Níor bhain mé díom 

siúil – Shiúil mé / Níor 

shiúil mé 

 

 

 

Ceist: Ar (+ h) _______? 

Briathra – dearfach & 

diúltach (Aim Chaite) 

 

mé– tú –sé - sí 

 

rith – Rith mé  / Níor rith 

mé 

féach – D’fhéach mé / nior 

fhéach mé 

 

 

 

 

Ceist: Ar (+ h) ______? 

do – dom, duit, dó, di ag – agam, agat, aige, aici 

 

Tá rothar nua agam. 

le – liom, leat, leis, léi 

 

Is maith liom seacláid. 

ar – orm, ort, air, uirthi 

 

Chuir mé orm mo chóta. 

i + urú 

 

i gCorcaigh, i mbosca 
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Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin 

Ranganna 3 & 4 (Páirt 1) 

briathra – bíonn 

gníomh i gceist leo 

 

briathra san Aimsir 

Chaite (inné) 

briathra san Aimsir 

Fháistineach (amárach) 

briathra san Aimsir 

Láithreach (gach lá) 

 

NB – préamh an bhriathair 

an fhoirm dearfach / an 

fhoirm diúltach / an fhoirm 

cheisteach 

 

mé – tú – sé – sí – sinn – 

sibh – siad 

briathra (préamh an 

bhriathair) a aithint ina 

bhfuil siolla amháin &  

briathra le níos mó na 

siolla amháin 

 

ith Vs imir 

ól Vs oscail 

bris Vs brostaigh 

briathra a aithint a 

chríochnaionn le consan 

caol m.sh. bris / cuir / léim 

 

Briathra a aithint a 

chriochnaíonn le consan 

leathan m.sh. glan / tóg / 

fan 

 

An riail caol le caol & 

leathan le leathan a 

thuiscint agus a chur i 

bhfeidhm sna briathra 

 

ainmfhocail – an t-ainm atá 

ar rud  

 

cathaoir, bord, mála, doras, 

eitleán nó téama = bia  

ainmfhocail = aran, 

brioscaí, criospaí, ispiní, 

uachtar reoite 

 

Chuaigh mé 

Chonaic mé 

Cheannaigh mé 

Chuala mé 

Chuir mé 

Chas mé 

Chaith mé 

Chroch mé 

(sinn)  

Thug mé  

Thit mé 

Tháinig mé 

Thóg mé 

Thosaigh mé 

 

 

D’oscail mé 

D’ith mé 

D’imir mé 

D’fhéach mé 

Bhuail mé 

Ghortaigh mé 

Bhain mé 

Dhún mé 

Shiúil mé 

Sheas mé 

Bhris mé 

Léim mé 

Aidiacht – focal a 

dhéanann cur síos ar an 

ainmfhocal 

m.sh. madra = ainmfhocal 

aidiachtaí – mór, beag, 

donn, dana, cliste, deas, 

laidir, ard, lag, ramhar srl. 

Chuamar  

Chonaiceamar 

Cheannaiomar 

Chualamar 

Chuireamar 

Chasamar 

Chaitheamar 

Chrochamar (sinn) 

Thugamar 

Thiteamar 

Thángamar 

Thosaíomar 

 

(sinn) 

duine amháin / beirt 

triúr / ceathrar 

cuigear / seisear 

seachtar / ochtar  

naonúr / deichniúr 

aon duine dhéag 

dáréag 

D’osclaíomar 

D’itheamar 

D’imríomar 

D’fhéachamar 

 

(sinn) 

Ceimeanna comparáide – 

níos fearr, nios measa, nios 

mó, níos lú, níos teo, níos 

fuaire, nios deise,  
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Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin 

Ranganna 3 & 4 (Páirt 2) 

Inné  

 

briathra a aithint, 

thuiscint agus a úsáid 

san Aimsir Chaite – 

dearfach + diúltach + 

an cheist 

 

Amárach  

 

briathra a aithint, thuiscint 

agus a úsáid san Aimsir 

Fháistineach – dearfach + 

diúltach + an cheist 

 

Gach Lá 

 

briathra a aithint, thuiscint 

agus a úsáid san Aimsir 

Láithreach – dearfach + 

diúltach + an cheist 

 

Inné – Amárach – Gach Lá 

 

briathra a aithint, a 

thuiscint agus a úsáid sna 

haimsirí éagsúla – dearfach 

+ diúltach + an cheist 

Chuaigh mé go dtí an 

_____ chun ____ 

Is breá liom a bheith 

Is aoibhinn liom /  

Is fearr liom a bheith ag 

______ ná a bheith ag 

_____/ 

 Is fuath liom / 

 

Ar mhaith leat ________? 

Ba mhaith liom ________. 

Níor mhaith liom _______. 

ag an + urú 

 

ag an mbord 

ag an gcailín 

ag an nGarda 

an séú duine 

an seachtú  

an t-ochtú duine 

an naoú duine 

an deichiú duine 

Cas ar dheis 

Cas ar clé 

Téigh díreach ar aghaidh. 

 

Uathu & Iolra 

 

crann - crainn 

bád – báid 

leabhar - leabhair 

camán - camáin 

cupán - cupáin 

peann - pinn 

bliain amháin / aon bhliain 

déag d’aois 

dhá bhliain / dhá bhliain 

déag d’aois 

trí bliana déag d’aois 

ceithre bliana déag d’aois 

cúig bliana déag d’aois 

sé bliana déag d’aois 

7 / 8 / 9 + urú 

 

ag – agam, agat, aige, aici, 

againn, agaibh, acu 

 

Níl aon lón agam. 

An bhfuil lón agat? 

le – liom, leat, leis léi, linn, 

libh, leo 

 

Thaitin sé liom. 

Níor thaitin sé liom. 

Ar thaitin sé leat? 

do – dom, duit, dó, di, 

dúinn, daoibh, dóibh 

 

Thaispeáin X an carr nua 

_____. 

Thug Y uachtar reoite 

______. 

Nollaig shona ______. 

 

 

 

 

Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin Ranganna 3 & 4 (Páirt 3) 

Mothúcháin – ionadh, 

sceitimíní, imní, díomá 

suíomh le pictiúr 

Cá bhfuil ____? 

ar – orm, ort, air, uirthi, 

orainn, oraibh, orthu 

Ar dtús .... 

Ansin... 

an aidiacht shealbhach 
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(______ an domhain) 

 

 

ar an ____ (+ urú) 

ag an _____ (+ urú) 

trasna ón _____ (+ urú) 

in aice leis an _____ (+ urú) 

idir ___ agus _____  

 

 

Tá an Nollaig ag teacht. Tá 

sceitimíní _______. 

Tar éis tamaill ...... 

Faoi dheireadh ....... 

 

mo + h            ár + urú 

do + h             bhur + urú 

a + h (b)         a + urú 

a 

 

ag dul amach sa chlós 

amuigh sa chlós 

 

ag dul isteach sa 

seomra 

istigh sa seomra 

 

ag dul suas an staighre 

thuas staighre 

 

ag dul sios an staighre 

thios staighre 

 

An Tuiseal Ginideach a 

chur i gcluas an pháiste  

 

peil – ag imirt peile 

cispheil – ag imirt cispheile 

leadóg – ag imirt leadóige 

sacar – ag imirt sacair 

iomanaiocht – ag imirt 

iománaíochta 

camógaíocht – ag imirt 

camógaíochta 

 

ag imirt rugbaí, ag imirt 

haca, ag imirt cluichí ar an 

riomhaire, ag seinm ceoil, 

ag surfáil, ag sciáil, ag 

scátáil, ag marcaíocht, ag 

tumadh 

 

roimh – romham, romhat, 

roimhe, roimpi, romhainn, 

romhaibh, rompu 

 

Chuir X fáilte _______. 

Ar chuir sé fáilte _______? 

ó – uaim, uait, uaidh, 

uaithi, uainn, uaibh, uathu 

 

Tá níos mó airgid ag 

teastáil _____. 

 

 

 

Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin Ranganna 5 & 6 (Páirt 1) 

Aimsir Chaite / Aimsir 

Fháistineach / Aimsir 

Láithreach 

a) na briathra a aithint i 

dtéacsanna 

gach urú –  

 

mb..,  

gc..,  

nd..,  

riail – d,n,t,l,s 

 

Ní féidir urú ná seimhiú a 

chur má tá dhá d, n, t, l, s 

ag bualadh lena chéile 

An riail “caol le caol agus 

leathan le leathan” a 

thuiscint sna briathra 

(A.Ch.; A. Fh.; A. L.) ach 

go háirithe agus bheith in 

An modh orduitheach 

(uathu & iolra) 

 

bí -      bigí 

tar anseo –     tagaigí 



 

 

 43 

b) iad a aibhsiú 

c) préamh an bhriathair a 

ainmniú 

d) an sliocht a scríobh san 

fhoirm diúltach 

e) an scéal a scríobh sa 3ú 

pearsa uathu 

Teagasc foirm-dhirithe 

 

ng..,  

bp..,  

bhf..,  

dt.. 

 

 

n roimh guta 

 

ag an doras 

ar an teach 

faoin staighre 

áit dúchais 

 

ann í a chur i bhfeidhm. 

 

Cabhróidh an riail seo leo 

na briathra a litriú sna 

haimsirí éagsúla. 

anseo 

seas -     seasaigí 

rith -      rithigí 

ith –     ithigí bhur lóin 

tóg – tógaigí amach bhur 

lóin 

siuil –    siuiligí go mall 

stop –   stopaigí ag caint 

Briathra Rialta (a lán) 

(ní thagann aon athrú mór 

sna haimsirí éagsúla) 

m.sh. cuir, ól,  

 

Briathra Neamhrialta (11) 

(tagann athrú mór sna 

haimsirí éagsúla) 

abair, beir bí, clois déan, 

faigh, ith, tabhair, tar, 

téigh 

 

An maith leat _____ ?  

                     (ainmfhocal) 

 

Vs 

 

Ar mhaith leat _______? 

                      (ainmfhocal) 

an aidiacht shealbhach 

 

mo + h            ár + urú 

do + h             bhur + urú 

a + h (b)         a + urú 

a 

 

 

an t-ainm briathartha 

 

ag imirt 

ag siúl 

ag obair 

ag ithe 

ag ól 

ag scríobh                    srl. 

an chopail “Is” 

 

An ____ é? ‘Sea / Ní hea. 

Is _____ é. 

 

An múinteoir é. 

Ní hea. Is _____ é. 

 

 

 

 

Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin 

Ranganna 5 & 6 (Páirt 2) 

leanann séimhiú (+ h) 

ainmfhocal a thagann tar 

éis:  

 

ar, do, roimh, ó, mar, trí, 

um, faoi, de 

 

m.sh. - ar Mháire, do 

ag dul suas an staighre 

thuas (ag barr an) staighre 

ag teacht anuas 

 

ag dul síos an staighre 

thios (ag bun an) staighre 

ag teacht aníos 

 

postanna / gairm beatha  

(óir / eoir) 

 

múinteoir 

ceoltóir 

imreoir 

iriseoir 

Is _____ iontach é. 

An Tuiseal Ginideach 

(TG) 

a)Nuair a thagann dhá 

ainmfhocal le chéile bíonn 

orainn an dara ceann a 

athrú 

mála + scoil = mála scoile 

 

Ce leis é? 

 

Is liomsa é. Is léi é. Is leis 

é. 

Ní leatsa é. Ní libh é. 

Ní leis é. Ní léi é. 

An le _____ é? 
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Sheán, roimh cheolchoirm 

na Nollag, ó Mhamaí, mar 

shampla, trí dhoras an 

tseomra srl. 

 

b) Leann an TG an t-ainm 

briathartha m.sh. an 

dinnéar ACH ag ithe an 

dinnéir; peil ACH ag imirt 

peile 

 

 

Aidiachtaí 

 

suimiúil / spéisiúil 

leadránach 

greannmhar 

taitneamhach 

 

 

An maith leat _____ ?  

                     (ainmfhocal) 

 

Vs 

 

An maith leat a bheith ag 

________? (ainm 

briathartha) 

 

Taitníonn  _____ liom?  

           (ainmfhocal) 

 

Vs 

 

Taitníonn sé liom a bheith 

ag _________. (ainm 

briathartha) 

 

 

Is féidir liom ________. 

       (ainmfhocal) 

Briathra le siolla amháin 

sa phréamh (an Chéad 

Réimniú) 

 

ith, ól, cas, bí, dún, bris, 

cuir, féach, cíor, gearr, 

croch, fan, fás, fág, caill, 

caith, téigh, séid 

 

 

 

 

 

 

 

Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin 

Ranganna 5 & 6 (Páirt 3) 

Briathra le dhá shiolla (nó 

níos mó) sa phréamh (An 

Dara Réimniú) 

m.sh. ceannaigh, imir, 

éirigh, brostaigh, bailigh, 

gortaigh, deisigh, imigh, 

dúisigh 

Na réamhfhocail –  

 

do – dom, duit, dó, di, 

dúinn.  

ar – orm, ort ……….. 

le - liom, leat, …….. 

ag – agam, agat …..  

ó – uaim, uait ……..  

de – díom, díot 

………………  

Céimeanna Comparáide –  

 

níos saibhre 

níos saoire 

níos daoire  

níos láidre  

níos laige 

níos moille  

níos tapúla 

níos sine 

Bunuimhreacha 1 – 10 

a úsaid le – úll, cóta, balún 

 

Uimhreacha 11 – 20 

a úsáid le cat, euro 

 

Uimhreacha 20 – 100  

a úsáid le - úll, cóta, 

balún, cat, euro 

an t-ainm brithartha le TG 

 

ag imirt leadóg bhoird 

(TG) 

ag déanamh gleacaíochta 

(TG) 

ag imirt peile (TG) 

ag imirt iománaíochta 

(TG) 

ag imirt cispheile (TG) 
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as – asam, asat 

……………….  

faoi – fúm, fút ……..  

roimh – romham, romhat 

..  

chuig – chugam, chugat 

…  

thar – tharam, tharat ……  

i – ionam, ionat ….,  

trí – tríom, tríot….. 

 

 

níos óige 

 

 

srl. 

ag dul ó thuaidh 

ag dul ó dheas 

ag dul soir 

ag dul siar 

 

Chuaigh mé …. 

Rachaidh sé …….. 

Téann sé …….. 

ag teacht aduaidh 

ag teacht aneas 

ag teacht anoir 

ag teacht aniar 

 

Tháinig mé ….. 

Tiocfaidh sí……… 

Tagann sé ………. 

leanann urú ( + urú) 

ar an + urú 

ag an + urú 

as an + urú 

faoin + urú 

leis an + urú 

ón + urú 

roimh an + urú 

thar an + urú 

tríd an + urú 

i + urú                       *d n t 

l s      

An rás: 

 

sa chéad áit, 

sa dara háit, sa tríú háit, sa 

cheathrú háit, sa chúigiú 

háit, sa séú háit, sa seachtú 

háit, san ochtú háit, sa 

naoú háit, sa deichiú háit,  

(ar dtús, ag an deireadh) 

 

daoine a chomhaireamh 

 

duine amháin, beirt, triúr,  

ceathrar, cúigear, seisear, 

seachtar, ochtar, naonúr, 

deichniúr, aon duine 

dhéag 

dáréag, trí dhuine 

dhéag……fiche duine, 

duine is fiche, beirt is 

fiche, tríocha duine, 

daichead duine srl 

 

Clár Gramadaí do Scoil Náisiúnta Reidhleáin 

Ranganna 5 & 6 (Páirt 4) 

Ceisteanna 

 

Cén t-am é? 

Cad atá ar siúl anseo? 

Cá bhfuil Seán? 

Cathain a bheidh tú ag dul 

ag snámh? 

Cá bhfuil? 

 

sa + h 

os comhair + TG 

i lár + TG 

in aice + TG 

faoin + urú 

Uathu & Iolra 

 

capall  - capaill 

camán 

bád 

crann 

bord 

Uathu & Iolra 

 

tráta - trátaí 

práta 

ceapaire 

cáca 

madra 

Uathu & Iolra 

 

bróg - bróga 

fuinneog 

fáinleog 

duilleog 

cuileog 
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Cad a tharla? 

Cé mhéad atá air? 

Cén fáth? 

Cé leis é seo? 

Cén (Cad é an) clár 

teilifíse is fearr leat? 

 

ar an + urú 

trí + h 

timpeall + TG 

os cionn + TG 

sa + h (san) 

idir 

 

cupán 

leabhar 

buidéal 

cat 

cairéad 

altra cnámh  

 

 

Uathu & Iolra 

 

ubh - uibheacha 

eochair -  

 

 Uathu & Iolra 

 

cailín - cailíní 

ispín 

sicín 

Uathu & Iolra 

 

múinteoir - múinteoirí 

siopadóir -  

dochtúir -  

 

Uathu & Iolra 

 

sráid - sráideanna 

ceist 

scoil 

áit 



(Aguisín 4) 

Scríbhneoireacht do Rang a Haon agus Rang a Dó 

 Nuacht na maidine a chóipeáil. 

 Abairt nó dhó a chur leis más féidir. 

 Cúpla abairt a scríobh faoi pictiúr. 

  a (h) ainm féin 

 Cártaí d’ocáidí éagsúla —(Breithlá, an Cháisc) 

 Fógraí , lipéid 

 Póstaer le dearadh 

 Biachlár..(liosta bricfeasta, lón, dinnéar) 

 Liostaí éagsúla: bréagáin, siopadóireacht 

 Pictúir agus lipéid 

 Ag cumadh abairtí as focalchártaí / fráschártaíAbairtí briste a chur le chéile 

 

 

 

Scríbhneoireacht do Rang a Trí agus Rang a Ceathair 

 Nuacht na maidine a chóipeáil. 

 Abairt nó dhó a chur leis. 

 Cúpla abairt a scríobh faoi pictiúr. 

 Scéalín beag (4-8 abairtí) a scríobh le scafall. 

 Ainm agus seoladh (logainmeacha) cárta aitheantais 

 Nuacht phearsanta 

 Cártaí: cártaí poist, cártaí aitheantais... 

 Fógraí don scoil, don pháipéar m.sh. an sorcas ag teacht nó póstaer nó fógraí m.sh. rud le 

díol 

 Biachlár 

 Cuireadh agus freagra 

 Agallamh 

 Dialann 

 Crosfhocail/tóirfhocail 

 Dánta a scríobh m. sh. acrostics 

 Cloze – ag díriú isteach ar ghnéithe éagsúla m. sh ag 

 

Scríbhneoireacht do Rang a Cúig agus Rang a Sé 

 Scéalta/aiste gearra a scríobh (am, suíomh, carachtair, aimsir m. sh. aréir, ar an trá, imreoir 

sacair, an te) 

 Abairtí a scríobh faoi pictiúr. 

 Scríobh i séanraí scríbhneoireachta éagsúla le cabhair ó frámaí scríbhneoireachta. 

(Comhtháthú le plean scríbhneoireacht Béarla)  

 Saor scríbhneoireacht   

 Ainm , seoladh (logainmeacha) cárta aitheantais 

 Cárta aitheantais do dhuine cáiliúil 

 Nuacht phearsanta 

 Cártaí/litreacha 

 Fógraí, postaer ,ticéid — clár an chluiche — próifílí 

 Cuireadh agua freagra 

 Crosfhocail/tóirfhocail 

 Agallamh 

 Dialainn 
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 Cloze ag díriú isteach ar ghnéithe éagsúla m. sh. ag.... na... 

 Nuachtlitir 

 Tráth na gceist 
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(Aguisín 5) 

Filíocht Gaeilge 

Filíocht Gaeilge Naíonáin Shóisireacha Filíocht Gaeilge Naíonáin Shínsearacha 

 Púca Púca 

 Gugalaí Gug 

 Is maith liom bainne 

 Bí ag Ithe 

 Teidí Beag Buí 

 Carr Beag Dearg 

 Is maith liom an rothar 

 Ní maith liom an rothar 

 Is féidir liom rith 

 Uisce Uisce Uisce 

 Glé 

 Bhac Bhac 

 An Frog agus an Ghé 

 Tá Teidí Agam 

 Lá le Pádraig 

 Mo Theach 

 Simléar Oráiste 

 Dhá Éan Bheaga 

 Glig, Glag, Glug 

 Coinín na Cásca 

 Rinne Oisín Cáca 

 Húrla Harla Hó 

 Siopa Milseán 

 Lámha suas 

 Lámha, Bosa 

 Aon, Dó, Muc is Bó 

 Clog na scoile 

 Mo mhála scoile 

 Is mise an Púca 

 An maith leat cáis? 

 Is féidír liom 

 An Liathróid 

 Daidí na Nollag 

 Cliogar, cleagar 

 Briste Gorm 

 Tice Teaice Tiú 

 Tá teidí agam 

 Seamróg ghlas 

 An teach 

 Suas, síos 

 Coinín na Cásca 

 Breithlá mo dhaidí 

 Puisín 

 Gaineamh mín 

 Réidh 

 

 

Filiocht Gaeilge Rang a Haon Filíocht Gaeilge Rang a Dó 

 Taidhgín Turcaí 

 Cé atá sa Phictiúr? 

 Oscail an Doras 

 Froganna Beaga Glasa 

 An Chailleach 

 An Lón 

 An Bricfeasta 

 Cuimil do Bhosa 

 Mo Liathróid 

 San Nioclás 

 An Bháisteach 

 Éadaí 

 A Bhóín Dé 

 An Teach Bábóige 

 Tá Capall a Seáinín 

 An tSeamróg 

 Coinín na Cásca 

 Haigh Didil Didil 

 Comhair 

 An Coinín 

 An Tarracóir 

 Buail ar an Doras 

 A hAon, a Dó, a Trí 

 Duilleoga 

 Céad Fáilte Romhat 

 Ar Scoil 

 Oiche Shamhna 

 Nollaig Shona Daoibh 

 Áthas don Domhan 

 Sciorr an mhuc 

 Cé hé mise? 

 Seachain tú Féin 

 Humptaí Dumptaí 

 An tEarrach 

 Micilín Muc 

 An Coinín 

 An Seilide 

 Mo Chaitín 

 An Sorcas 
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 Ag Scipeáil 

 Scipeáil Suas 

 An Siopa 

 

 

 

Filíocht Gaeilge Rang a Trí Filíocht Rang a Ceathair 

 Tithe 

 Cúige Laighean 

 Tá an sorcas ag teacht 

 Neilí an Bhó 

 Cois Farraige 

 Seol amach an Geimhreadh 

 An Port 

 Bláthanna 

 An Luchóg 

 Lá ‘le Pádraig 

 An Coinín 

 Cúige Chonnacht 

 Shiúil mé 

 Ruairi Rón 

 An Damhán Alla 

 Mo Mhála Scoile 

 Oíche Shamhna 

 An Bricfeasta 

 An Sneachta 

 Daidí na Nollag 

 Na Séasúir 

 Mo Bhreithlá 

 Táim láidir 

 Trasna anseo 

 An bhfaca tú mo Shéamaisín 

 An tOctopas 

 Trup, trup a chapaillín  

 Sneachta 

 An bhfuil Rossa tinn? 

 Tá an pharáid ag teacht 

 Seainín 

 Glaoch ar an bhfón  

 An Clog 

 Is maith liom  

 An scoil 

 Chuala mé an ghaoth 

 

 

Filíocht Gaeilge Rang a Cúig Filíocht Rang a Sé 

 Ceisteanna dán 

 An Damhán Alla agus an Mhioltóg 

 An Gabhair sa Scoil 

 Mise Raifteirí  

 Mo Theachín beag deas  

 Samhradh 

 An Seilide 

 An fear Bocht 

 Duilleoga ar an Life 

 Pianta 

 Cuairteoirí 

 Bogha baistí 

 An Ghaoth 

 An Choill dhubh dorcha 

 Sneachta Samhradh Slán 

 Oíche Nollag  

 An síol 



 
 


