Céim 1 – 5

Intreoir
Is moladh é an plean seo ar stráitéisí, ghníomhaíochtaí agus cheachtanna bunaithe ar an scéim léitheoireachta
Céim ar Chéim. Tá pacáiste de leathanaigh thacaíochta ar fáil le tacú leis an phlean seo. Tá áiseanna ann a
síleadh a bheadh úsáideach le gníomh áirithe a dhéanamh chomh maith.
Ar ndóigh, níl sé inmholta go mbeadh ar pháiste ar bith gach ceann de na gníomhaíochtaí seo nó gach ceann de
na leathanaigh thacaíochta a chomhlánú roimh leanúint ar aghaidh chuig leabhar nua. Tá na moltaí seo le tacú
leis an léitheoireacht ach is í spreagadh na léitheoireachta agus tacú leis an léitheoireacht an rud is tábhachtaí
leis an phlean seo agus ní leathanaigh oibre agus tascanna scríofa.
Láimhseáltar gnéithe éagsúla; gramadach, fónaic srl, de réir a chéile agus mar sin b’fhiú na leathanaigh a
chlúdach leis na daltaí san ord ina bhfuil siad sa phlean seo.

Molaimid na leathanaigh ghníomhaíochta a úsáid ar bhonn scartha seachas mar ‘leabhar’
sa dóigh go mbeidh saoirse ag páistí gníomhaíochtaí a dhéanamh agus iad réidh dóibh. Is
féidir na leathanaigh seo a mheas agus a úsáid le páistí agus iad ag an léibhéal cuí.
Láimhseáil Leabhar
Tá sé tábhachtach go dtuigfidh páistí an dóigh le leabhar a láimhseáil, an dóigh le leabhar maith a roghnú agus
an dóigh le dul i mbun léitheoireachta agus seánraí éagsúla san áireamh.
Maidir le leabhair fhicsin ba chóir go léireofaí an dóigh le hamharc ar leabhar, na pictiúir a phlé agus a mheas,
an blurba a aimsiú agus a mheas, an cineál leabhair atá ann a mheas, ainm an údair nó an mhaisitheora a aimsiú,
stíl an leabhair a phlé agus critéir eile a aimsíonn an páiste a mheas.
I dtaca le leabhair neamhfhicsin de tá léargas de dhíth ar an dóigh le clár agus innéacs a úsáid. Is féidir an
dóigh leis an leabhar seo a úsáid le heolas a bhailiú a léiriú agus nach bhfuil gá lena léamh ó thús deireadh.
Le leabhair chaibidle ba chóir an dóigh leis an chlár a aimsiú a léiriú agus an leabhar a oscailt ag leathanach nó
ag caibidil ar leith. Má tá gluais sa leabhar léirigh an dóigh leis an ghluais a aimsiú agus an dóigh lena húsáid.
Tá gnéithe eile le plé maidir le seánraí éagsúla na scéime seo; is é sin leagan amach dáin, leagan amach dráma,
lipéid a aithint agus a thuiscint, úsáid poncaíochta i seánraí éagsúla leabhar agus úsáid éifeachtach pictiúr.

Na Gníomhaíochtaí
Is féidir cuid mhaith de na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh i gcomhair le cláir bhána, litreacha
maighnéadacha, díslí, péint, marla, cluichí agus áiseanna eile nach iad.
Tá cluichí biongó le cuid de na céimeanna agus iad grádaithe ó mheaitseáil pictiúir/focal le pictiúr/focal go
meaitseáil pictiúr agus focal, focail a dhéanann rím, túsfhuaim/pictiúr, fuaim dheireanach/pictiúr.
Tá tús curtha le cleachtadh ar litreacha na haibítre i gcéimeanna 4/5. Is féidir leanúint leis na cleachtaí sin ag
brath ar pholasaí scoile.
Tá focail ardmhinicíochta ann mar chluichí agus cleachtaí. Is feidir iad a athrú de réir mar a fhóireann.
Leantar na scéimeanna Black Sheep agus Fónaic na Gaeilge. Tá moltaí ó Black Sheep sna céimeanna 1- 3.
Cuirtear tús le Fónaic na Gaeilge i gCéim 4 agus leantar leis trí na céimeanna uilig.
Rinneadh an obair seo i gcomhair le múinteoirí ó Bhunscoil Phobal Feirste agus Scoil na mBráithre
Chríostaí in Ard Mhacha ach go háirithe le Deirdre Nic Suibhne, Fianna Nic Aoidh agus Dolores Barnes.
Tá leagan daite de na leathanaigh ar fáil ar www.aisaonad.org
Jacqueline de Brún, An tÁisaonad, 2009
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Céim /
Leabhar

1
Dhá Éan
Bheaga
agus Scéalta
Eile

Mo
Theach

Patrúin

Láimhseáil
Leabhar
Leibhéal Téacs
Dán
Réamhaithris
Leagan amach dáin a
aithint
Clár a thuiscint
Clúdach, teideal, blurba
Lipéid a aithint/a úsáid
Leideanna éagsúla
Insint phearsanta

Focail le 1, 2, 3 shiolla
a léamh ón leabhar
Cluiche rithime
Focail a dhéanann rím

Poncaíocht
Dírigh aird ar spásanna
idir focail

Gramadach
An Tuiseal
Ghairmeach: a
Pheadair, a Phóil, srl.

Ceannlitir agus lánstad
sna habairtí gairide

Ceannlitreacha sa
teideal

Séimhiú ó bhéal.
Siollaí a chuntas

Aithinsint fhíriciúil

Réamhaithris leis na
focail nua a ‘léamh’

Ceannlitir/litir mhór ag
tús na habairte

Túsfhuaim le haimsiú
–sf b

Trí lánstad – abairt a
leanúint chuig an chéad
lch. eile

Túsfhuaim a úsáid mar
leid le hainmhithe a
léamh

Ceisteanna agus freagraí

‘ar an’ + séimhiú

Comhartha ceiste,
lánstad, comhartha
uaillbhreasa

Iolra 1 ó bhéal
(caoirigh, madaí,
sicíní, páistí srl.)

Ceannlitir ag tús abairte
agus lánstad ag deireadh
na habairte

Taithí ó bhéal ar
uimhreacha –
athruithe i ndiaidh
uimhreacha Dó/dhá,
ceathair/ceithre.

Teideal, clúdach,
blurba. Athrá sa bhlurba

Fh ó bhéal.

Ceannlitir, lánstad
Lipéid, saighid

mo + séimhiú (tabhair
faoi deara – níl
séimhiú ar luascán)
Cleachtadh ó bhéal
Dán – le séimhiú
Cleachtadh ar an
struchtúr Iasc atá
ann. Samplaí eile,
cluichí, srl.

Scríbhneoireacht

Meaitseáil focal
Meaitseáil focal le pictiúr

Dán a aithint agus a
scríobh

Seicheamh ó bhéal

Lipéid a scríobh (lth.
cúil)

Comharthaí uaillbhreasa

Teideal, clúdach, blurba

Poll sa leathanach agus
leid phictiúrtha ann
Téacs neamhfhicsin

Gníomhaíochtaí
Focal

Abairtí a chríochnú le
pictiúr/grianghraf/focal “Tá
mise ag…”

Bolgáin chainte

Seo agus Tá a aithint
óna chéile –
túsfhuaimeanna

Abairtí a théann thar
dhá leathanach

Cé atá ar
an Fheirm

Eolas
Fóneolaíoch
Fónaic

Puipéid a úsáid
Athrá – Seo mo...
Lipéid a aithint agus a chur
ar phictiúir
Biongó – pictiúr/focal –
pictiúr
Focail a mheaitseáil le
patrún na n-ainmhithe

Na litreacha c o a g a
chuardach sa téacs. Iad
a mhúnlú – méar san
aer, gaineamh, srl.
Seo mo … a mhúnlú.
Abairt a chríochnú le
focal/pictiúr
Na litreacha c o a g d a
chleachtadh
Abairtí le hathscríobh
Abairtí le críochnú

Athrá le ceisteanna agus
freagraí
Abairtí neamhchríochnaithe

atá ann a scríobh

Focail a mheaitseáil le
pictiúir – ainmhithe éagsúla

An abairt –
Tá … ar an …. a
mhúnlú. Focail nó
pictiúir le bearnaí a
líonadh

Na huimhreacha scríofa ina
bhfocail a mheaitseáil le
huimhreacha mar dhigití

Na focail Chonaic mé a
mhúnlú
An abairt a chríochnú le
focail/pictiúr

Ceist/freagra sa téacs

Chonaic
Mé

Insint phearsanta
Fianaise le haimsiú sna
pictiúir – rudaí le cuntas

Cleachtadh ó bhéal ar
an fhuaim ch – é a rá
mar is ceart
Samplaí eile a thriail ó
bhéal
Túsfhuaim - uaim
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Abairtí a chríochnú le líon
rudaí, dhá mhadadh, srl.

Céim /
Leabhar

2

Láimhseáil
Leabhar
Léibhéal Téacs
Dán, athinsint, insint

Déan Císte
agus Scéalta
Eile

Eolas
Fóneolaíoch
Fónaic
An fhuaim ch a
chleachtadh ó bhéal

Ceannlitreacha,
lánstadanna

Tusfhuaim – f, s, b –
focail eile a aimsiú

Comharthaí
uaillbhreasa

Dán le rím a aithint

Ceannlitir ar ainm

Clúdach, teideal, blurba
Leathanaigh a léamh in
ord
Clár a úsáid le
leathanach a aimsiú

Ag Dul ar
Scoil
An Fear
Sneachta

Is Maith
Linn Patrúin

Lá Breithe
Sona

Poncaíocht

Scéal
Clúdach, teideal, blurba
Focal nua agus
pictiúrleid ar gach lth.
Ceisteanna agus freagraí
Téacs próisis
Clúdach, teideal, blurba.
Seicheamh le plé ag an
deireadh
Athrá
Téacs próisis
Clúdach, teideal, blurba
Athrá sa bhlurba
Clár a úsáid
Athrá – Tá mé ag ….
tríd an leabhar
Téacs ceisteach
Leideanna – poill sna
pictiúir le tuar
Ceist agus freagair – Cé
atá ar an …. ? Mise.
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Túsfhuaim na bhfocal
sna pictiúr
Aimsigh focail eile
leis an túsfhuaim sin
c, b, m mar thúsfh.
Cuntas a dhéanamh
ar na siollaí ar gach
leathanach
Cluiche - Róbat na
siollaí
Eolas ar thúsfhuaim
le focail nua a
‘léamh’
Siollaí a chuntas sna
focail nua
Rím – gorm, orm
Focail a dhéanann
rím leis na dathanna
eile
Dearg/fearg, buí/luí,
glas/deas

Caint dhíreach –
comharthaí cainte agus
úsáid arsa
Comh. ceiste/cainte
Ceist agus freagra mar
chaint
Glór a athrú sa cheist
Ceannlitir ar ainm
Ceannlitir, lánstad
Caint dhíreach ag an
deireadh

Gramadach

Gníomhaíochtaí
Focal

Orduithe – déan,
tabhair, ith in abairtí
a aithint

Treoracha a leanúint ag
úsáid briathra ón leabhar
(Déan Císte)

mo + séimhiú ó bhéal
leis na rudaí atá sa
scéal

Treoracha a athinsint ag
leanúint briathra ón leabhar
(An Fear Sinséir)
Athrá le chuir mé … air,
Rinne mé, D’ith mé.
Seicheamh
Arsa in abairtí.
Focail agus pictiúir a
mheáitseáil – na
hainmfhocail ón scéal

Abairtí a chleachtadh
Chuir mé ….air.
Tá súile air. srl.

Athinsint ar ghníomhaíocht
eile – císte a dhéanamh, síol
a chur, srl.

Scríbhneoireacht
Treoracha a scríobh
le múnlú
Treoracha a chur in
ord le focail/abairtí
nó le pictiúir
Focal a dhéanamh le
marla
Scéal-tús/lár/deireadh
Na litreacha g, s, c, h.
m, b, a
athchleachtadh agus a
mhúnlú
Abairt a mhúnlú –
Chuir mé …. air.
É a chríochnú le focal
nó pictiúr

Biongó – pictiúr/focal pictiúr
Comhartha uaillbhreasa
sa teideal
Abairt amháin agus 4
threoir phictiúrtha
Abairtí ó bhéal lena
míniú
Ceist agus comhartha
ceiste
Cad é mar a léitear ceist
ó bhéal?
Lth. deireanach – dhá
abairt ar aon líne
amháin.

Briathra le ag ___
Samplaí eile – liosta
a dhéanamh

Ar an chathaoir
ghlas.
Samplaí simplí ó
bhéal – ar an bhalla,
ar an charr.

Tá mé ag… a mheáitseáil le
pictiúr ag léiriú
gníomhaíocht éigin
Is maith liom… ar an dóigh
chéanna
Is maith le… frása nua ag
an deireadh
Cluiche focal – Cé atá ag
déanamh/tógáil srl. ….
Caithfidh na páistí an cheist
a fhreagairt ó bhéal

Tá mé ag …. a
mhúnlú
An abairt a chríochnú
le focail/pictiúir
Is maith le/liom… a
mhúnlú agus a
chríochnú
Na litreacha l i b r a
mhúnlú.
An focal mise a
chleachtadh agus a
scríobh

Láimhseáil
Leabhar
Leibhéal Téacs

Eolas Fóneolaíoch
Fónaic

An Cat sa
Teach

Dán, athinsint fhicseanúil
agus insint

agus Scéalta Eile

Abairtí ag dul thar dhá
líne

Rím:
mo
theach/amach Cuir leis
an dán – focail eile a
dhéanann rím cosa/níos
fusa, luí/suí, tuirseach/
ocrach

Céim /
Leabhar

3

Clár a úsáid
Leagan amach dáin a
aithint

Ag Fás

Athinsint -neamhfhicsean
Clúdach, teideal, blurba
Innéacs/clár
Dhá abairt ar gach lth.

Gráinne
Gráinneog

Múscail

An focal muc a
dhéanamh ar línte
fuaime - Ceacht 1, Céim
1 Fónaic na Gaeilge

Athinsint fhicseanúil
Abairtí ag dul thar dhá nó
trí líne
Athrá -struchtúr abairte
Clúdach, teideal, blurba
Cosúlachtaí - Gráinne
agus Gráinneog

An túsfhuaim g agus
samplaí eile a aimsiú

Athinsint fhicseanúil

Túsfhuaim – na
hainmhithe
Focail eile a aimsiú leis
an túsfhuaim chéanna

Clúdach, teideal, blurba
Leideanna – poill le tuar a
dhéanamh

An Faoileán

Cluichí ríme – focail
agus pictiúir

Athinsint fhicseanúil
Abairtí ag dul thar dhá
líne
Clúdach, teideal, blurba
Frásaí athráite
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Poncaíocht
Caint dhíreach.
Ceannlitir agus lánstad
Ceannlitir le hainm

Is/Ní maith liom – ó bhéal nó
scríofa
Gairmeach – A Chití ó bhéal

Camóga in abairtí
Dírigh aird orthu den
chéad uair
Sos gairid sna samplaí
seo
Ceannlitir – lánstad

Ceist agus freagra Ar mhúscail?
Níor mhúscail. Srl. - ó bhéal

Gníomhaíochtaí
Focal

Scríbhneoireacht

An abairt Is maith
liom… a mheáitseáil
le gníomhaíochtaí ó
bhéal nó pictiúrtha

An abairt Is maith
liom …. a mhúnlú
agus a chríochnú le
focail nó le pictiúir.

Abairtí le cur in ord

Véarsa eile don dán a
scríobh mar ghrúpa.

Focail – bia – le sórtáil
D’oscail, D’amharc (cleacht ó
bhéal)
mo + séimhiú
“Bhí mé i mo bhabaí.”
Samplaí eile ó bhéal - Tá mé i mo
chónaí, bhí mé i mo chodladh

Uimhir iolra 1 – sampla amháin –
í. Seilide/seilidí, bóín Dé/bóíní
Dé. Samplaí eile – páiste, hata,
práta, tábla, briosca, banana

Siollaí na bhfocal a
chuntas agus a ghrúpáil

An focal trá a
dhéanamh ar línte
fuaime
Céim 1 Fónaic na
Gaeilge Béim ar an
fada
Fuaim/focal

Gramadach

Mhúscail an … an…
Athrá sa phatrún sin
Abairtí – ceannlitir/
lánstad
Lánstadanna a úsáid le
habairtí a dhéanamh
thar dhá leathanach

An t-iora rua an fleiscín a phlé.
Samplaí simplí eile – an t-úll, an
t-uan.

Comharthaí cainte –
athrá ar gach
leathanach
Ar seisean a phlé

D’amharc – dul siar. Samplaí eile
– d’eitil, d’oscail, d’éirigh – ó
bhéal

Múscail – músclaigí. Samplaí eile
Sa + séimhiú

I mo chónaí –athchleachtadh

Ainmhithe óga a
mheaitseáil le
hainmhithe fásta –
focail nó pictiúir
Abairtí le cur in ord

An abairt Muc óg atá
ann a mhúnlú. Béim
ar leith ar an fhocal
muc.

Scéal ó bhéal - an
patrún céannaTá an múinteoir ag
lorg bia. “Amharc,
úll atá ann………”

Scéal a scríobh mar
ghrúpa – bunaithe ar
an leagan seo. Daoine
ón rang/scoil a úsáid
agus cineálacha éile
bia
e, s, f a scríobh

Biongó - pictiúir túsfhuaimeanna
Ainmfhocail eile a
úsáid le scéal eile a
dhéanamh – Mhúscail
an cailín…an
múinteoir sa rang.

Samplaí eile –
D’amharc an faoileán
ar an …..
Abairtí – Cá bhfuil tú i
do chónaí? Tá/Níl mé
…..

Abairtí a mhúnlú ag
úsáid ainmfhocal eile
Scéal eile a scríobh
bunaithe ar an cheann
seo
an, sa a scríobh
Abairtí le scríobh
D’amharc an …… ar
an …….
Litreacha beaga agus
litreacha móra a
scríobh a - f

Céim /
Leabhar
4

Láimhseáil
Leabhar
Leibhéal Téacs

Ag Séideadh
Leis an
Ghaoth agus

Dán, insint agus insint.

Scéalta Eile

Clúdach, teideal,
blurba
Clár a úsáid
Leagan amach dáin a
aithint

Amharc
Amach ar
an
Fhuinneog

Téacs ceisteach

Déan
Eitleog

Téacs próisis

Clúdach,
teideal, blurba
Tuar a dhéanamh.
Ceist/freagra

Clúdach,
teideal, blurba
Liostaí, treoracha

Ag Súgradh
ar an Trá

Athinsint fhíriciúil
Athrá – Thig linn….

Eolas Fóneolaíoch
Fónaic
Rím sa dán - aer/féar.
Siollaí a chuntas–
eitleoga, duilleoga, srl.
Céim 1 Fónaic na
Gaeilge – Clár bán agus
línte fuaime - san, lon
(lon dubh). lon i
gcomparáid le lón (Béim
ar an ghuta)
Gutaí – gairid agus fada
– cluichí

Athinsint neamhfhicsean
Clúdach,
teideal, blurba
Clár /innéacs a úsáid
Cur síos ar rud atá
déanta – Rinne mé…
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Ceannlitir, lánstad,
spás idir fhocail
Comhartha
uaillbhreasa/
ceiste
Comhartha cainte/
caint dhíreach
Ceannlitir, lánstad,
spás idir fhocail

Gramadach

Meaitseáil pic/focal
Meaitseáil focal
Sraith imeachtaí (pictiúir nó abairtí) le cur
in ord

Rudaí a liostú

Cuardach focal
Meaitseáil pic/focal
Meaitseáil focal
Gearradh agus greamú
Abairtí a chríochnú
Sraith imeachtaí -ord

Lá ar an Trá.

Gutaí – gairid agus fada
– cluichí
den, na, le, an, ar, í,
mór (gan séimhiú) a
chleachtadh le clár bán
agus le línte fuaime
Siollaí sna focail nua

Ceannlitir, lánstad,
spás idir fhocail,
comharthaí
uaillbhreasa

Iolra 1: sifíní, rudaí.

Focail ó Chéim 1- FnaG
ag, ar, an, a, na, sa, dó
(fuaim g le dul)

ceannlitir, lánstad,
spás idir fhocail

Iolra 1/2- cleachtadh ar an dá
chineál – spáda, cosa,
clocha, tonnta, páistí, hataí,
brístí - pictiúir

Gutaí – gairid agus fada
– cluichí
mé, an, mé, rud, a, a
chleachtadh le clár bán
agus línte fuaime
Cuntas na siollaí sna
focail nua

Camóg (lch.14)
Ceannlitir, lánstad,
spás idir fhocail,
comharthaí
uaillbhreasa/ ceiste
(blurba)
Is captaen mé –
frásaí ó bhéal

Scríbhneoireacht

Meaitseáil pictiúr agus
focal, meaitseáil focal

Comharthaí ceiste
Comharthaí
uaillbhreasa

Comharthaí
uaillbhreasa

Gníomhaíochtaí

Iolra 2 - dara cineál eitleoga,
duilleoga
Samplaí eile – lámh, muc,
bróg, cloch
Hata Dhaidí – samplaí eile ó
bhéal
Cóta Mhamaí, bróg Mháire
A Oscair – a mhamaí, a
dhaidí
An bhfaca? Ní fhaca
Iolra 1/2 – páistí – dul siar
(samplaí Gráinne Gráinneog)
Cad é a fheiceann tú?
Feicim… - ó bhéal
Ag súgradh/ag fanacht –
déan liosta

ar, an, é, a, tú, na, ag,
san, sa le clár bán agus
línte fuaime
(cúram le ag /ig/)

Focail nua ó Chéim 2
FnaG – trá
(ní hionann an t in trí)

Boscaí
Iontacha

Poncaíocht

Sampla den fhocal mór a
úsáid le séimhiú a mhíniú.
Athraíonn focail in amanna sa
Ghaeilge (Hata Dhaidí)

Struchtúr a chleachtadh poll a thochailt Obair a
dhéanamh, lón a ithe
Iolra 1/2 - boscaí iontacha /
sifíní. Eitleoga.
Is captaen mé – ó bhéal –
cluichí/rainn/athrá
As an + séimhiú

Sraith ríme a chumadh
Sraith imeachtaí (pictiúir
nó abairtí) le cur in ord

Meaitseáil pictiúr/ focal
Abairtí le gearradh - cur
in ord

Meaitseáil pic/focal
Meaitseáil focal
Gearradh agus greamú abairtí
Abairtí le críochnú

Dán faoin aimsir a
chomhscríobh
“Is mise an hata.”
(bunaithe ar ‘Tar ar ais a
Hata’) m.sh. Tá mé ag
eitilt. srl.

Amharc amach ar
d’fhuinneog féin
Cad é a fheiceann tú?

Treoracha a scríobh

Thig linn a scríobh
Trá a scríobh
Ceannlitreacha agus
litreacha beaga –
g-k
“Is captaen (srl.) mé…”
a scríobh
Scéal a scríobh

Céim /
Leabhar
5

Láimhseáil
Leabhar
Leibhéal Téacs

Poncaíocht

Gramadach

Comharthaí cainte
agus comharthaí
uaillbhreasa a scríobh
in abairtí

Iolra 3 carranna bus, céim,
rós, céim, léim, ceist, dó
bus mór dearg – dhá
aidiacht. Samplaí eile – carr
mór buí, fear mór ard
róghasta (ró) – rómhór,
róbheag, róthanaí, rómhall.
(le guta – ró-ard) ó bhéal

Meaitseáil pictiúr/focail

Ceannlitir, lánstad,
spás idir fhocail,
comharthaí ceiste,
comharthaí
uaillbhreasa.

Táimid – tá + muid

Meaitseáil pictiúr/focal
Gearradh agus greamú
Abairtí a chríochnú

Béim ar ghutaí go fóill ná, cad, é, ag, a, ba, dul,
ar, mo, do, an
arsa – céim 3 FnaG

Ceannlitir, lánstad,
spás, comharthaí
cainte, comhartha
ceiste/uaill., camóg

mo, do + séimhiú

Clúdach, teideal
(níl blurba ann –
pléigh)
Téacs ceisteach

Focail a dheighilt ina
siollaí

Ba mhaith liom…
Ná déan dearmad…

Béim ar ghutaí -

Ceist agus freagra
mar théacs

cad, é, atá, tá, cat

Ceannlitir, lánstad,
spás idir fhocail,
comharthaí ceiste

Stad!

Dán, insint, insint

agus
Scéalta
Eile

Ceist agus freagra
mar théacs
Clúdach, teideal,
blurba, clár

Táimid
ag
Súgradh
Ná Déan
Dearmad

Cad é atá
ann?

Dráma
Carachtair agus
script a athint.
Clúdach, teideal,
blurba.
Insint
Ceist agus freagra
mar théacs

Clúdach, teideal,
blurba, innéacs

An
Chuileog

Eolas Fóneolaíoch
Fónaic

Scéal traidisiúnta.
Clúdach, teideal,
blurba

Céim 1, 2 Fónaic na G.
stad, clár, cé, a, an, nó,
is, tú, ní, hé, glas, gan,
stró, Ben, ag, bus, mór,
cad, é, mar (gorm orm)
– guta cúnta
Rím: dearg/fearg,
buí/cuí, gabh/stró,
fosta/crosta
Béim ar ghutaí ag, na, an, tá, i, há, ní
(s caol i mise)
Focail a dheighilt ina
siollaí

Focail a dheighilt ina
siollaí
1/2 shiollaí a liostú

Cad é atá ann? Éan
atá ann.

Béim ar ghutaí –
Céim 1,2,3 FnaG
an, sa, agus, sé, stad,
arsa, ach, ar, sí, frog,
stoc, tá

Comharthaí cainte,
caint dhíreach

Focail a dheighilt - siollaí
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Camóg i
gcomhthéacs
comharthaí cainte a
scríobh

Comharthaí
uaillbhreasa/cainte,
camóga a chur in
abairtí

An dtig? Thig/Ní thig
Ag súgradh/ luascadh/eitilt

Gníomhaíochtaí

Sraith ríme a chumadh
Sraith imeachtaí (pictiúir nó
abairtí) a chur in ord

Dán dar teideal “Stad!” a
chomhscríobh
Ceisteanna le freagairt
Póstaer a léiríonn contúirtí a
dhearadh
Mór, beag a scríobh
atá ann a scríobh

Pictiúir a úsáid in abairtí
mar chód

Samplaí ón leabhar – do
chlogad, srl. Samplaí eile ó
bhéal – mo chóta srl.

Scríbhneoireacht

Meaitseáil pic/focal
Meaitseáil focal
Gearradh agus greamú

Script a scríobh do
charachtair éagsúla
Script sa dráma a athrú
Tá mise ag… (a scríobh).
Thig/Ní thig a scríobh
Ba mhaith liom… (abairtí a
scríobh)
Liosta - rudaí atá de dhíth
ort /seicheamh imeachtaíle dul ar scoil.

Abairtí a chríochnú
Iolra 1/2- dealga, lanna,
gráinneoga
cleití, caoirigh, eilifintí,
madaí

Meaitseáil pic/focal
Gearradh agus greamú
Abairtí le críochnú

Tá X air. Cad é atá ann?
Y atá ann
(abairtí agus pictiúir)
atá ann a scríobh

Cluiche iolra x 3
Iolra 2: cuileoga
sa + séimhiú
ar an + séimhiú
Fleiscín: an t-iasc – samplaí
eile ó bhéal, an t-úll, an
t-uan (focail fhirinscneacha
amháin)

Pictiúir de charachtair le
comhrá a spreagadh
Cuardach focal
Meaitseáil pic/focal
Sraith imeachtaí (pictiúir nó
abairtí) a chur in ord

Scéal a scríobh faoin frog
(furasta a scríobh)

Focail Ardmhinicíochta
Céim 1

Céim 2

Céim 3

Dhá Éan Bheaga agus
Scéalta Eile

ar

Patrúin

go

Chonaic Mé

chonaic

Cé atá ar an Fheirm

atá

ar

an

Mo Theach

seo

mo

tá

Déan Císte agus
Scéalta Eile

déan

é

Is Maith Linn Patrún

seo

ag

Lá Breithe Sona

atá

ar

an

mise

tá

Ag Dul ar Scoil

ag

dul

ar

arsa

Mamaí

An Fear Sneachta

an

mé

An Cat sa Teach agus
Scéalta Eile

is
arsa
níor

maith
liom
Daidí
síos
na

Múscail

an

sa

crann

tá

Gráinne Gráinneog

Tá

ag

amharc

atá

Ag Fás

ag

seo
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bhí
tú

an

tá

Amharc
mé

mise

ag

ann

na

atá

mé

rith
Tá
mise

amach
Tá

atá

agus

ith

ag

Is

mé

chuir

sásta

air

ann

anseo
an

mé

maith
mo

chuir

san

bhí

sé

le

do

le

lá

amharc
mo
suas

muc

agus
ar

ann
crann

do
an

arsa
mise

níl
chuaigh

leat
agus

mé
ag
crann

is

dul
léim

liomsa
mé

i

amach
cad é

seo
mo

bhí

Céim 4

An Faoileán

an

d’amharc

ar

níl

Ag Séideadh leis an
Ghaoth agus Scéalta
Eile

ag
mo

an
go

Amharc amach ar an
Fhuinneog

ar

an

san

sa

Boscaí Iontacha

mé

as

Déan Eitleog

na

seo

le

an

Ag Súgradh ar an Trá

ag

ar

an

thig

ar
tú

a
is

cad

an

mé

i

do
sé

is

anseo

san
na
amharc

é

a

mo

a

tú

rud

rinne

ar
rith

déan
dul

seisean
bhí

trá

tá

na

is

sa

ag

atá

ann

páistí

arsa

súgradh

seo

amharc

cuir
a

na

sa

leis

na

agus

súgradh

léim

Céim 5

Stad! agus Scéalta Eile agus
gan
Daidí

bhí
a
ag
fosta
nó
Mamaí

an
tá

dul
cad é

arsa
anseo

ach
beag

is
amharc

tú
Mamó

seo
Daideo

tháinig
Ná Déan Dearmad
Táimid ag Súgradh

ná
do

déan
sa

cad é
an

táimid

tá

ag
chuig

ag

an

dul
a
Mamaí

arsa
Mamó

thig

tá

mise

sé

arsa

ach

ba
Daidí
ní

liom
dul

i

ar

mo

liom

le

súgradh
Cad é atá ann?

cad

é

atá

ann

tá

An Chuileog

an

tá

bhí

sa

agus

chuaigh
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ar

sa

sí

isteach

chonaic

Dhá Éan Bheaga

(Céim 1)

Meaitseáil na focail a dhéanann rím. Ansin faigh focail eile.
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Dhá Éan Bheaga

(Céim 1)

A mhúinteoir, gearr amach an dá éan seo, cuir ar bhataí iad agus úsáid iad le dán, dráma nó comhrá a dhéanamh leis na páistí.
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A mhúinteoir, tá na focail seo ar leathanach eile le gearradh agus le cur san áit cheart do pháistí nach bhfuil réidh lena scríobh.

Dhá Éan Bheaga

(Céim 1)

Cuir isteach na focail. Scríobh d’abairt féin.

ag

Tá

mise

1. _____ _____ _____ preabadh.
2. _____ _____ _____ luascadh.
3. _____ _____ _____ eitilt.
4. _____ _____ _____ dreapadh.
____ _____ _____ ___________ .
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Dhá Éan Bheaga

(Céim 1)

Léigh agus déan na pictiúir.

Dhá éan bheaga.

Éan ar an bhalla.

Máire ina suí ar an bhalla.

Mise ar an bhalla.
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Dhá Éan Bheaga ( Céim 1)
Is tusa Máire. Cad é atá tú a rá?
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Dhá Éan Bheaga ( Céim 1)
Tá mise ag …
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Cleachtadh ar shéimhiú i ndiaidh ‘mo’.

Mo Theach

(Céim 1)

Seo é mo theach,
Tá mise istigh.
Seo iad mo chairde,
‘Aon, ‘dó, ‘trí.
Seo é mo ghairdín,
Nach é atá deas.
Tá crann mór ard ann,
Ag fás is ag fás.
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A mhúinteoir, tá na focail seo ar leathanach eile le gearradh agus le cur san áit cheart do pháistí nach bhfuil réidh lena scríobh.

Mo Theach
Seo

(Céim 1)

mo

1. ______ ______

dhréimire.

2. ______ ______

theach.

3. ______ ______

chrann.

4. ______ ______

chat.

5. _____ _____ ___________.
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Mo Theach

(Céim 1)

Is maith leis na seilidí seo siollaí. Faigh focail i do leabhar.

Mmm, siollaí!
1 siolla
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2 shiolla

A mhúinteoir, tá na focail seo ar leathanach eile le gearradh agus le cur san áit cheart do pháistí nach bhfuil réidh lena scríobh.

Mo Theach
Cuir isteach

____

Seo

mo

_____ theach.

____ _____ chara.
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(Céim 1)

agus déan do phictiúr féin.

____ _____ mhála.

____ _____ bhosca.

Mo Theach (Ceim 1)
Scríobh trí abairt leis an fhocal

Seo

1.

___________________________________

2.

___________________________________

3.

___________________________________

© An tÁisaonad 2009

Mo Theach

(Céim 1)

Scríobh trí abairt leis an fhocal

Tá
1.

___________________________________

2.

___________________________________

3.

___________________________________
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Mo Theach

(Céim 1)

Déan pictiúr de do theach sa bhosca. Úsáid na focail thíos sna lipéid.

……………………………………………………………………………………………………..
fuinneog
doras
díon
crann
simléar
gairdín
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A mhúinteoir, tá na focail seo ar leathanach eile le gearradh agus le cur san áit cheart do pháistí nach bhfuil réidh lena scríobh.

Patrúin (Céim 1)
Cuir isteach na focail chearta agus líne chuig an phictiúr.

atá

ann

1. Bláth ______ _______ .
2. Séabra ______ _______ .
3. Iasc

______ _______ .

4. Féileacán ______ _______ .
5. Sliogán ______ _______ .
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Patrúin (Céim 1)
Gearr amach na focail.
Cuir san ord ceart iad.

ann Iasc .

atá

Féileacán ann . atá
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Patrúin (Céim 1)
Gearr amach na focail.
Cuir san ord ceart iad.

ann atá . Sliogán
Bláth ann .
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atá

Patrúin

(Céim 1)

Léigh an leabhar. Faigh focail eile ann leis an túsfhuaim chéanna.
Déan pictiúir sna boscaí.

bláth
sliogán

féileacán
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Patrúin (Céim 1)
Cá bhfuil na focail le
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f ?

Cá bhfuil na focail le

s ?

A mhúinteoir, tá na focail seo ar leathanach eile le gearradh agus le cur san áit cheart do pháistí nach bhfuil réidh lena scríobh.

Cé atá ar an Fheirm? (Céim 1)
Cuir isteach na focail. Ansin scríobh d’abairt féin.

an

Tá

ar

1. ____ caoirigh ____ ____ fheirm.
2. ____ madaí ____ ____ fheirm.
3. ____ sicíní ____ ____ fheirm.
4. ____ páistí ____ ____ fheirm.
____________________________.
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Cé atá ar an Fheirm? (Céim 1)
Léigh an leabhar arís. Scríobh do scéal féin anois.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Chonaic mé (Céim 1)
A mhúinteoir, abair na deilíní seo leis na páistí agus cuidigh leo focail eile a aimsiú le cur leo.

Chonaic mé lacha ag lapadaíl sa loch.
Chonaic mé éan éadrom ag éalú.
Chonaic mé coinín ag caitheamh cloch.
Chonaic mé iora rua ina luí.
Chonaic mé madadh mór maith ag magadh.
Chonaic mé féileacán ag ithe féir.
Chonaic mé beach a bhí beag bídeach.
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Cleachtadh Peannaireachta (Céim 1)
Scríobh na litreacha seo.

c __ __ __ __ __ __ __
o __ __ __ __ __ __ __
a __ __ __ __ __ __ __
g __ __ __ __ __ __ __
d __ __ __ __ __ __ __
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Chonaic Mé (Céim 1)
Déan línte ó na huimhreacha go dtí na focail. Ansin déan ciorcail.

1

trí mhadadh

2

ceithre iora rua

3

cúig choinín

4

sé lacha

5

seacht n-éan

6

beach amháin

7

dhá fhéileacán
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Chonaic Mé (Céim 1)

Chonaic mé …
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Biongó (Céim 1)

teach

mise

lacha

madadh

féileacán

cat

lacha

crann
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éan

feirm

crann

sicíní

teach

cat

bláth

madadh

féileacán

cat

lacha

balla
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éan

crann

teach

madadh

Biongó (Céim 1)
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Focail Ardmhinicíochta (Céim 1)
A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

ar

an

ag

mé

tá

tú

na

seo

mo
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Focail Ardmhinicíochta (Céim 1)
A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

bhí

mise

go

amharc

atá

ann

sásta

rith

anseo
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Focail

(Céim 1)

Gearr amach na focail seo agus úsáid iad leis na leathanaigh a bhfuil abairtí
neamhchríochnaithe iontu. Is do pháistí nach bhfuil réidh le scríobh atá siad.

Tá

mise

ag

Tá

an

ar

Seo

mo

Seo

mo

atá

ann

an

Tá

ar
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Déan Císte

(Céim 2)

Ná déan scíste,
Go ndéanfaidh tú an císte.
Ba mhaith liom é a ithe inniu.
Císte deas blasta,
Beidh gach duine sásta.
Is íosfaimid le chéile é inniu.
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Déan Císte, An Fear Sinséir

(Céim 2)

A mhúinteoir, léigh an scéal traidisiúnta An Fear Sinséir leis na páistí. Ansin iarr orthu an scéal a scríobh ina bhfocail féin. Dírigh aird ar
thús, lár agus dheireadh scéil.

Lá amháin….
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Ansin...

Sa deireadh…

A mhúinteoir, tá na focail seo ar leathanach eile le gearradh agus le cur san áit cheart do pháistí nach bhfuil réidh lena scríobh.

Déan Císte, An Fear Sinséir

(Céim 2)

Cuir isteach an focal ceart. Cad é eile a chuir tú ar an fhear sinséir?
.

súile

srón

béal

1. Chuir mé ____________ air.
2. Chuir mé ____________ air.
3. Chuir mé ____________ air.
4. Chuir mé ____________ air.
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Déan Císte, Pancóga

(Céim 2)

Gearr amach na pictiúir agus cuir san ord ceart iad.
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Déan Císte, Pancóga

(Céim 2)

Amharc sa leabhar. Déan liosta de na rudaí atá de dhíth ort le pancóga a dhéanamh.

1. _______________________________
2. _______________________________
3. _______________________________
Déan pictiúr díot féin ag déanamh pancóga blasta.
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Ag Dul ar Scoil

(Céim 2)

Déan pictiúir de 3 rud atá de dhíth ort le dul ar scoil.
Scríobh an focal agus déan pictiúr.
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Ag Dul ar Scoil

(Céim 2)

Amharc thart. Faigh rudaí leis na túsfhuaimeanna thíos agus déan pictiúir sna boscaí.

c

b
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m

Ag Dul ar Scoil

(Céim 2)

Tá tú ag dul ar scoil. Tá tú ag caint le Mamaí. Cad é atá sibh a rá?
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Ag Dul ar Scoil

Déan líne chuig an phictiúr.
Ansin déan do phictiúr féin.

geansaí
cóta
hata
mála scoile
bróga
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(Céim 2)

Ag Dul ar Scoil

(Céim 2)

Léigh an leabhar arís. Freagair na ceisteanna.

1.

An

bhfuil

geansaí

ag

Cathal?

_____________________________________________________________________

2.

An

bhfuil

cóta

ag

Cathal?

_____________________________________________________________________

3.

An

bhfuil

hata

ag

Cathal?

_____________________________________________________________________
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Ag Dul ar Scoil

(Céim 2)

Léigh do leabhar. Críochnaigh na habairtí seo.
Tá Cathal ag dul ar scoil.

1.

“ _______________ ?” arsa Mamaí.

2.

“ _______________ ?” arsa Mamaí.

3.

“ _______________ ?” arsa Mamaí.

4.

“ __________ _________ ?” arsa Mamaí.
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Ag Dul ar Scoil

(Céim 2)

Gearr amach na pictiúir agus na focail. Cuir le chéile iad.

mála
miotóga

bróga
hata agus
scairf

cóta
geansaí
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Ag Dul ar Scoil

(Céim 2)

A mhúinteoir, úsáid na cártaí seo le cluiche meaitseála a imirt.
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Ag Dul ar Scoil

(Céim 2)

A mhúinteoir, úsáid na cártaí seo le cluiche meaitseála a imirt.

scairf

geansaí

bróga

miotóga

cóta

hata
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An Fear Sneachta

(Céim 2)

Amharc, rinne mé fear sneachta!
Críochnaigh an abairt seo.

Amharc, rinne mé ____________________.
Déan pictiúr den rud a rinne tú.
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An Fear Sneachta

(Céim 2)

Chuir mé súile ar an fhear sneachta.
Cad é eile a rinne mé? Scríobh agus ansin déan an pictiúr.

Chuir mé _________________________ .

_________________________________ .
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An Fear Sneachta
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(Céim 2)

An Fear Sneachta

(Céim 2)

Léigh agus déan na pictiúir.

Tá súile ar mo chat.

Chuir mé srón ar an éan.

Chuir mé hata ar an tábla.

Amharc ar mo lámha.
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An Fear Sneachta

Tá

mé

(Céim 2)

ag

1. ____ ____ ____ scuabadh.
2. ____ ____ ____ súgradh.
3. ____ ____ ____ siúl.
4. ____ ____ ____ _________ .
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An Fear Sneachta

(Céim 2)

Is maith le Ricí Róbat focail a ithe.
Inniu ba mhaith leis focail le 2 shiolla .
Faigh focail i do leabhar.

Mmm! Is
maith liom
focail le 2
shiolla!
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Is Maith Linn Patrúin! (Céim

2)

Gearr amach na focail. Cuir san ord ceart iad.

ag . séideadh
Tá . ag

mé

Tá

mé
fí

ag . Tá péinteáil mé
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Lá Breithe Sona (Céim

2)

Mise

Cé atá ar scoil inniu?

Cé atá ag súgradh?
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Cé atá ag ithe?

Cé atá ag rith?

Lá Breithe Sona (Céim

2)

Cá mhéad coinneal atá ar an chíste? Déan pictiúir – Mo lá breithe.

Seo mise. Tá mé

bliana d’aois.

Seo mise. Tá mé

bliana d’aois.

Seo mise. Tá mé

bliana d’aois.
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Cleachtadh Peannaireachta (Céim
Scríobh na litreacha seo.

2)

l __ __ __ __ __ __ __ __
i __ __ __ __ __ __ __ __
b __ __ __ __ __ __ __ __
p __ __ __ __ __ __ __ __
t

__ __ __ __ __ __ __ __

u __ __ __ __ __ __ __ __
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Focail Ardmhinicíochta

(Céim 2)

A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

é

agus

san

sé

Is

le

do

maith

dul
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Focail Ardmhinicíochta

(Céim 2)

A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

déan

amach

ith

lá

arsa

Mamaí

chuir

maith

déan
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Focail

(Céim 2)

Gearr amach na focail seo agus úsáid iad leis na leathanaigh a bhfuil abairtí
neamhchríochnaithe iontu. Is do pháistí nach bhfuil réidh le scríobh atá siad.

súile

srón

béal

Tá

mé

ag
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teach

cat

bláth

madadh

féileacán

cat

lacha

éan

crann

balla

teach

madadh
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An Cat sa Teach (Céim 3)
Scríobh isteach

Is maith liom . Déan pictiúir sna boscaí.

1. ________________________ mo shúile.

2. ________________________ mo chat.

3. ________________________ mo chluasa.

4. ________________________ m’eireaball.
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An Cat sa Teach

(Céim 3)

A mhúinteoir, déanann na focail seo rím. Gearr amach iad agus imir cluiche meaitseála, péirí nó snap nó a leithéid.
Tá pictiúir ar leathanach eile.

teach

amach

rua

crua

hata

bata

méar

féar

rón

lón

leabhar gabhar
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An Cat sa Teach

(Céim 3)

A mhúinteoir, déanann na focail seo rím. Gearr amach iad agus imir cluiche meaitseála, péirí nó snap nó a leithéid.
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An Cat sa Teach, Oíche Mhaith a Chití (Céim 3)

Is tusa Cití. Cad é atá tú a rá?
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An Cat sa Teach, Oíche Mhaith a Chití (Céim 3)
Gearr amach na pictiúir agus cuir turas Chití san ord ceart.
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An Cat sa Teach, Oíche Mhaith a Chití (Céim 3)

Déan do chuid pictiúr féin de thuras Chití. Scríobh an scéal.

1.

2.

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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An Cat sa Teach, Oíche Mhaith a Chití (Céim 3)

Déan do chuid pictiúr féin de thuras Chití. Scríobh an scéal.

3.

4.

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________
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An Cat sa Teach, Cad é a Mhúscail Mollaí?
Gearr amach na habairtí seo agus cuir san ord ceart iad.

(Céim 3)

Tháinig an leoraí. Níor mhúscail Mollaí.
D’oscail mé an cuisneoir. …………………… ………………… .
Thit craobh den chrann. Níor mhúscail Mollaí.
Shéid an ghaoth. Níor mhúscail Mollaí.
Thosaigh an obair. Níor mhúscail Mollaí.
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An Cat sa Teach, Cad é a Mhúscail Mollaí?

(Céim 3)

Cad é a bhí sa chuisneoir? Déan pictiúr agus scríobh an focal sna boscaí.
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cáis

canna

im

arán

císte

bainne

Ag Fás (Céim 3)
Scríobh agus meaitseáil.

madadh
___________
frog
___________
bó
___________
muc
___________
crann
___________
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Ag Fás (Céim 3)
A mhúinteoir, cóipeáil agus gearr amach na cártaí seo. Úsáid iad le cluiche meaitseála,
péirí, snap nó a leithéid a imirt leis na páistí.

crann
madadh
frog
muc
bó
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Cleachtadh Peannaireachta (Céim 3)
Scríobh na litreacha seo.

h

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

r

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

m __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
n __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Ag Fás (Céim 3)
Críochnaigh na habairtí seo. Déan na pictiúir.

Seo coileán. Madadh óg ___ ___ .
Seo torbán. Frog óg ____ ____ .
Seo gamhain. Bó óg ____ ____ .
Seo babaí. Gasúr óg ____ ____ .
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Ag Fás

(Céim 3)

Gearr amach na focail. Cuir san ord ceart iad.

ann . Frog óg
Muc . atá óg
atá . ann Bó
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atá
ann
óg

Ag Fás (Céim 3)
Scríobh an scéal. Déan an pictiúr.

Seo mise agus mé óg. Bhí mé i mo bhabaí.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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Gráinne Gráinneog

(Céim 3)

Gearr amach na focail.
Cuir san ord ceart iad.

seilide . Amharc ann , atá
ann . atá ubh , Amharc
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Cleachtadh Peannaireachta

(Céim 3)

Scríobh na litreacha seo. Cleacht litreacha eile ar na línte glana.

e __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
s __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
f __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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Gráinne Gráinneog

(Céim 3)

Faigh rudaí a thosaíonn le g .
Scríobh an focal agus déan an pictiúr.

focal
gráinneog

gairdín
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pictiúr

Gráinne Gráinneog

(Céim 3)

Is maith leis na harrachtaí focail le 1, 2 nó 3 shiolla a ithe. Tabhair bia do na harrachtaí.

1
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2

3

Gráinne Gráinneog
Is tusa Gráinne Gráinneog.
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(Céim 3)

Cad é atá tú a rá?

Múscail

an

(Céim 3)

sa

Mhúscail …….. turtar …….. béabhar ……… damba.
Mhúscail …….. béabhar ……… frog …….. loch.
Mhúscail …….. frog ……… t-iora rua …….. chrann.
Mhúscail …….. nathair ……… béar ……… phluais.
Tá …… t-earrach linn.
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Múscail

(Céim 3)

Amharc thart. Faigh rudaí leis na túsfhuaimeanna thíos agus scríobh sna boscaí iad.

t
turtar
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b
béar

f
frog

Múscail

(Céim 3)

Gearr amach na focail.
Cuir san ord ceart iad.

loch

an

t-iora rua .

sa
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sa
an

frog
Tá

Tá phluais .

.
sa

béar

Tá
chrann

an

Múscail
Ceannlitir. S G T A B
Déan abairtí leis na boscaí seo.

Tá an béar
Bhí mo mhamaí
Tá mise

(Céim 3)

Abairtí
Lánstad

ag damhsa.
ag ithe banana.
ar an tábla.

Cad é atá cearr?

tá an cat seo deas
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.

Cá mhéad
abairt atá sa
leabhar seo?

An Faoileán (Céim 3)
Scríobh isteach an focal

Cá bhfuil an _ _ _ ?

trá

don fhaoileán.
Ba mhaith liom an _ _ _
..

Is maith liom an _ _ _ .

Is breá liom an _ _ _ .

A mhamaí, cá bhfuil an _ _ _ ?
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An Faoileán (Céim 3)
Cuir na fuaimeanna ar na línte fuaime leis na focail a dhéanamh.

a

t

m

c

r

á

__ __ __
__ __ __
__ __ __
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u

c

t

An Faoileán (Céim 3)
Seo an turas a rinne an faoileán. Scríobh an áit faoi gach pictiúr.
Gearr amach na pictiúir agus cuir in ord iad.
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Focail Ardmhinicíochta

(Céim 3)

A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

liom

níl

Daidí

síos

suas

chuaigh

crann

léim

cad é
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Focail Ardmhinicíochta

(Céim 3)

A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

níor

leat

liomsa

muc

i

chuaigh

maith

léim

cad é
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Biongó le Túsfhuaimeanna (Céim 3)
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Biongó le Túsfhuaimeanna (Céim 3)
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Biongó le Túsfhuaimeanna (Céim 3)

c

g

t

p

b

f

m

l

s

h

r

d
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Cleachtadh Scríbhneoireachta

(Céim 3)

a __ __ __ __ __ __ __ __ asal ____
A __ __ __ __ __ __ __ __ Asal ____
b __ __ __ __ __ __ __ __ béar ___
B __ __ __ __ __ __ __ __ Béar ___
c __ __ __ __ __ __ __ __ cat ___
C __ __ __ __ __ __ __ __ Cat ___
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Cleachtadh Scríbhneoireachta

(Céim 3)

d __ __ __ __ __ __ __ doras _____
D __ __ __ __ __ __ __ Doras _____
e __ __ __ __ __ __ __ eilifint _____
E __ __ __ __ __ __ __ Eilifint _____
f __ __ __ __ __ __ __ frog _____
F __ __ __ __ __ __ __ Frog _____
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Cleachtadh Scríbhneoireachta

(Céim 3)

Déan línte ón cheannlitir chuig an litir bheag.

a

b

C

A
d
f

B
F

e
E
D
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c

Ag Séideadh leis an Ghaoth (Céim 4)
Tá focail sa dán a dhéanann rím. Scríobh sna boscaí iad.
agus

Scríobh focail eile a dhéanann rím lena chéile.

agus
agus
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Ag Séideadh leis an Ghaoth, Hata Dhaidí (Céim 4)
Cad é a dúirt Daidí? Déan an pictiúr.
Ná déan dearmad
ar an ? agus ar na ‘’ ‘’.

______________________________________
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Ag Séideadh leis an Ghaoth, Hata Dhaidí (Céim 4)
Scríobh an scéal. Déan an pictiúr.

Is mise an hata…
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Ag Séideadh leis an Ghaoth, Tar ar ais, a Hata (Céim 4)
An bhfaca tú mo hata?

___ _________
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___ _________

Ní fhaca.

___ _________

Ag Séideadh leis an Ghaoth, Tar ar ais, a Hata (Céim 4)
Gearr amach na pictiúir seo agus cuir in ord iad le scéal a insint.
Is buachaill bó mé
le hata deas.

Tar ar ais, a
hata!
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Fuair mé hata
nua.

Is maith liom mo hata.

Ag Séideadh leis an Ghaoth, Tar ar ais, a Hata (Céim 4)
Léigh an leabhar. Scríobh na focail le 2 nó 3 fhuaim sna boscaí.

2
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3

Ag Séideadh leis an Ghaoth, Tar ar ais, a Hata (Céim 4)
A mhúinteoir, déan cóipeanna den leathanach seo agus gearr amach na focail. Úsáid iad le cluiche snap nó a
leithéid a imirt ag díriú airde ar na gutaí agus ar an difear a dhéanann an síneadh fada.

lon

lón

cur

cúr

mo

mó

mil

rím

cat

dán

le

mé
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Ag Séideadh leis an Ghaoth (Céim 4)
Scríobh an dán sa leabhar nó do dhán féin sa fhráma.
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Amharc Amach ar an Fhuinneog (Céim 4)
Amharc amach ar an fhuinneog. Cad é a fheiceann tú?

Feicim…
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Amharc Amach ar an Fhuinneog (Céim 4)
Déan na pictiúir.
Feicim na páistí ag súgradh faoin ghrian.

Feicim na páistí ag súgradh san fhearthainn.

Feicim na páistí ag súgradh sa sneachta.
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Déan Eitleog (Céim 4)
Déan liosta de na rudaí atá de dhíth ort.

focal

© An tÁisaonad 2009

pictiúr

Déan Eitleog (Céim 4)
Déan pictiúir de na rudaí a dhéanann tú le heitleog a dhéanamh.

1

2

3

4

5

6
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Déan Eitleog (Céim 4)
Gearr amach na habairtí agus cuir in ord iad.

Greamaigh an ceallafán de na sifíní le téip.

Ceangail sreang den eitleog.
Maisigh an eitleog.
Cuir na sifíní le chéile le téip.
Cuir eireaball ar an eitleog.
Gearr amach cearnóg mhór den cheallafán.

Gearr píosa beag den sifín.
Maith thú! Nach deas an eitleog í!
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Déan Eitleog (Céim 4)
Scríobh an scéal. Déan an pictiúr.

Rinne

mé

eitleog.

Chuaigh

mé

amach …

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Ag Súgradh ar an Trá (Céim 4)
Cuir isteach na focail Thig linn agus déan an pictiúr.

_____ _____ rith.
_____ _____ scríobh.
_____ _____ súgradh.

_______
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_______

_________ .

Ag Súgradh ar an Trá (Céim 4)
Cad é eile a thig leat a dhéanamh ar an trá?

rothaíocht
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Ag Súgradh ar an Trá (Céim 4)
A mhúinteoir, gearr amach na focail seo. Úsáid iad le cluiche péirí a imirt. Cuir uatha agus iolra le chéile.

spád

spáda

cos

cosa

bróg

bróga

tonn

tonnta

páiste

páistí

hata

hataí

sifín

sifíní

bosca

boscaí
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Boscaí Iontacha (Céim 4)
Cuir isteach na focail

Is

mé

. Ansin déan na pictiúir.

___ píolóta _____ .

____

____ captaen _____ .

____ _________ ____ .
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spásaire _____ .

Boscaí Iontacha (Céim 4)
Scríobh an scéal. Déan an pictiúr.

Bhí bosca agam. Rinne mé…
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Gutaí fada agus gutaí gairide (Céim 4)
Gearr amach na focail seo agus sórtáil iad. Abair amach os ard iad. Cuir na gutaí céanna le chéile.

ar

an

mé

sé

tú

zú

rud

dul

le

den

lón

mór

na

sa

bí

rí
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Focail Ardmhinicíochta

(Céim 4)

A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

do

rith

páistí

súgradh

rud

rinne

déan

cuir

thig
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Cuardach Focal

(Céim 4)

Cá bhfuil na focail?

l
h
o
i
muc
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m
a
n
b
hata

u
t
r
á
trá

c
a
t
p
cat

Cleachtadh Scríbhneoireachta

(Céim 4)

g __ __ __ __ __ __ __ gasta _____
G __ __ __ __ __ __ __ Gasta ____
h __ __ __ __ __ __ __ hata _____
H __ __ __ __ __ __ __ Hata _____
i __ __ __ __ __ __ __ iasc _____
I __ __ __ __ __ __ __ Iasc _____
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Cleachtadh Scríbhneoireachta

(Céim 3)

j __ __ __ __ __ __ __ jíp ______
J __ __ __ __ __ __ __ Jíp ______
k __ __ __ __ __ __ __ kit-kat ____
K __ __ __ __ __ __ __ Kit-Kat ____
l __ __ __ __ __ __ __ lampa _____
L __ __ __ __ __ __ __ Lampa _____
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Cleachtadh Scríbhneoireachta

(Céim 4)

Déan línte ón cheannlitir chuig an litir bheag.

g

i

h

H

I
G

J

j
k
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L

l

K

Stad!

(Céim 5)

Tá focail sa dán a dhéanann rím. Scríobh sna boscaí iad.
agus

agus

Scríobh focail eile a dhéanann rím lena chéile.
agus
agus
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Stad, Stad agus Gabh

(Céim 5)

Léigh an leabhar. Scríobh na focail le 3 nó 4 fhuaim sna boscaí.

3
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4

STAD

Stad, Stad agus Gabh

(Céim 5)

Amharc ar leathanaigh 10 agus 11. Freagair na ceisteanna.

1. Cad é a dúirt Mamó?
_____________________________________
2. Cad é a dúirt Ben?
_____________________________________
3. Cad é a dúirt Sailí?
________________________________________
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Stad, Stad agus Gabh
Léigh an abairt seo -

Stad!

“Stad!” arsa Ben.
Scríobh 2 abairt eile le

(Céim 5)

!

.

_____________________________________
_____________________________________
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Stad!, Cé a Stad an Trácht?

(Céim 5)

Cuir isteach an focal ceart.

mór

nó

beag

1. Bus ________ dearg atá ann.
2. Carr ________ gorm atá ____ .
3. Leoraí ________ glas ____ ____ .
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Stad!, Cé a Stad an Trácht?

(Céim 5)

A mhúinteoir, gearr amach na focail seo. Úsáid iad le cluiche péirí a imirt. Cuir uatha agus iolra le chéile.

carr

carranna

bus

busanna

céim

céimeanna

seilf

seilfeanna

rós

rósanna

ceist

léim

léimeanna

frog
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ceisteanna
froganna

Táimid ag Súgradh

Thig
An dtig leat eitilt?

(Céim 5)

Ní thig
An dtig leat luascadh?

An dtig leat dul i bhfolach?
____________________________________________ ?
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Táimid ag Súgradh

(Céim 5)

A mhúinteoir, úsáid na fuaimeanna seo le hiarraidh ar na páistí na focail thíos a dhéanamh.

á

T

l

m

h

í

N

m

r

l

Tá
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lá

má

há

ní

mí

rí

lí

Táimid ag Súgradh

(Céim 5)

Léigh an leabhar. Scríobh na focail le 2 fhuaim. Léigh amach do chara iad.

2
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Táimid ag Súgradh

(Céim 5)

Déan pictiúir de na carachtair sa dráma.

An Moncaí

An Turtar

An tÉan

An Dobhareach

Gearr amach agus úsáid mar phuipéid iad.
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Táimid ag Súgradh

(Céim 5)

Léigh agus freagair 1. An dtig leat rith?
Thig liom rith.
2. An dtig leat luascadh?
__________________________________________________________
3. An dtig leat dul i bhfolach?
__________________________________________________________
4. An dtig leat eitilt?
__________________________________________________________
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Táimid ag Súgradh

Cad é atá siad a rá?
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(Céim 5)

Táimid ag Súgradh

(Céim 5)

Scríobh isteach Thig leis nó Ní thig leis in aice le gach ainmhí.

luascadh

moncaí
turtar
dobhareach
éan
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eitilt

dul i bhfolach

Ná Déan Dearmad

(Céim 5)

Scríobh agus meaitseáil. Ansin úsáid na pictiúir
agus na focail le scéal a insint.

rothar
_______
bád
_______
Mamó
_______
Daidí
_______
páirc
_______
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Ná Déan Dearmad

Ba

mhaith

(Céim 5)

liom

___ _____ _____ rothar.
___ _____ _____ bád.
___ _____ _____ madadh.
_______________________ .
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Ná Déan Dearmad

(Céim 5)

Cleachtadh ar an séimhiú.

Ar an Bhalla
Tá éan ar an bhalla.
Tá cat ar an bhalla.
Tá muc ar an bhalla inniu.
“Hé!” arsa an balla.
“An sin damhán alla?”
“An bhfuil damhán alla ar mo
bhalla inniu?”
“Tá éan ar mo bhalla.
Tá cat ar mo bhalla.
Tá muc ar mo bhalla inniu.”
“Imigh leat, a dhamháin alla.
Níl spás ar mo bhalla.
Imigh leat, ní maith liom tú!”
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Ná Déan Dearmad

(Céim 5)

Abair amach na focail seo. Éist leis an fhuaim
ag an deireadh. Meaitseáil na focail.
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Cad é atá ann?

(Céim 5)

Léigh an scéal seo.

Bhí
agus
“U-O!” arsa
.

ag súgradh. “Tá ocras orm,” arsa

Déan do scéal féin le pictiúir sa bhosca.
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.

Cad é atá ann?
Is maith leis na seilidí seo siollaí.
Faigh na focail i do leabhar.

1 siolla
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(Céim 5)

Mmm, siollaí!

2 shiolla

Cad é atá ann?

(Céim 5)

A mhúinteoir, gearr amach na focail seo. Úsáid iad le cluiche péirí a imirt. Cuir uatha agus iolra le chéile, cleacht
na trí chineál iolra.

carr

carranna

bus

busanna

gráinneog

gráinneoga

cos

cosa

bróg

bróga

hata

rud

rudaí

páiste
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hataí
páistí

Cad é atá ann?

(Céim 5)

Amharc ar na pictiúir. Freagair na ceisteanna.

Iasc

Éan

Cat

1.Cad é atá ann? ________

______

______.

2.Cad é atá ann? ________

______

______.

3.Cad é atá ann? ________

______

______.

4.Cad é atá ann? ________

______

______.
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An Chuileog

(Céim 5)

Gearr amach na pictiúir agus inis scéal leis na carachtair.
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An Chuileog
Cad é atá siad a rá?
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(Céim 5)

An Chuileog

(Céim 5)

Scríobh na focail. Déan na pictiúir.

“Stad!”

arsa

an

1. __________

______ ___ damhán alla.

2. __________

______ ___ laghairt.

3. __________

______ ___ t-iasc.

4 .__________

______ ___ frog.
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Cuardach Focal

(Céim 5)

Cá bhfuil na focail?

b
u
s
p
stad
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Focail Ardmhinicíochta

(Céim 5)

A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

gan

fosta

nó

anseo

Mamó

Daideo

Mamaí

Daidí

tháinig
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Focail Ardmhinicíochta

(Céim 5)

A mhúinteoir, cóipeáil na focail seo agus úsáid iad do chluichí.

chuaigh

fosta

gan

anseo

Mamó

Daideo

Mamaí

Daidí

tháinig

táimid

thig

chonaic
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