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1.  Réamhráiteas  

 

An plean I gcómthéacs na scoile seo 

Scoil Meascaithe ea Scoil Naomh Iosaif, ó Naoináin go Rang a Sé. Táimid suite I gCondae Cill Dara ar an 

teorann le Co na Mi agus táimid octh míle déag ó Bhaile Atha Cliath ar an mbóthar go Gaillimh.  Tá craobh 

de Chumann Lúthcleas Gael sa Cheanntar agus tá suim an-mhór ag na daltaí, na múinteoirí agus na 

tuismitheoirí ins na cluichí Gaelacha. Tá daltaí ó gach chúine an domhain ag freastail an scoil seo. 

 

2. Bunchúiseanna 

1. Chun na prionsabail atá ríanaithe sa churaclam leasaithe a chur í gcrích 

2. Chun suim sa Ghaeilge a spreagadh sa scoil. 

3. Chun cumarsáid na Ghaeilge a fhorbairt. 

4. Chun plean leanúnach a fhorbairt. 

5. Eagrú foirmiúil a chur ar obair na scoile. 

 

3. Aidhmeanna 

1. Taithneamh a bheith le baint as foghlaim agus úsáid na Gaeilge 

2. Dearcadh dearfach i leigh na Gaeilge agus spéis agus dúil intí a chothú. 

3. Úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga chumarsáide a chur chun cinn. 

4. Cumas éisteachta agus labharta an pháiste a fhorbairt agus a mhuinín chun an Ghaeilge a úsáid a 

chothú. 

5. Cumas léitheoireachta agus scríbneoireachta an pháiste a chothú ag leibhéil a oireann dó féin. 

6. Feasacht teanga agus feasacht cultúr a chothú. 

 

4. Abhar an Phlean 

 

TEANGA Ó BHÉAL 

Fiosrú agus úsáid 

Bainimid usáid as na rudaí seo a leanas chun an Gné, Fiosrú agus úsáid a fhorbairt as an gCuraclam 

Nua.  

Uimhir agus lipéad: 

7 – Iarratais, ceisteanna agus idirghníomhuithe 

8- Catagóiriú 

9 – Athinsint agus mionléiriú 
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10 – Teanga a úsáid go sparíúil agus guth cruthaitheach 

11 – Eolas, míniú agus údar a thabairt 

12 – Cur síos, tuar agus machnamh 

 

TEANGA Ó BHÉAL 

Fiosrú agus úsáid 

ÉISTEACHT 

Bainimid usáid as na rudaí seo a leanas chun an Gné, Tuiscint a fhorbairt as an gCuraclam Nua.  

Uimhir agus lipéad: 

7. Iarratais, ceisteanna agus idirghníomhuithe 

8. Catagóiriú 

9. Athinsint agus mionléiriú 

10. Teanga a úsáid go spraíuil agus go cruthaitheach 

11. Eolas, míniú agus údar a thabhairt 

12. Cur síos, tuar agus machnamh 

 

Naoínaín: Bá choir go gcuifí ar chumas an pháiste 

• Mar theanga chaidrimh, nar shampla daoine a chur in aithne dá chéile 

• Éisteacht leis an Ghaeilge mar theanga chaidrimh idir na múinteoirí  

• Beannachtaí, ordaithe an lae is ar eile. 

• Éisteacht le daoine éile – ag úsaid meancumarsáide eile. 

• Puipéid, scéalta gearra rannta, gníomhamhráin is ar eile 

• Ocaidí speisialta – Seachtain na Gaeilge 

• Ceol na hÉireann, ceol Ceilteach, chéilí 

 

Rang 1 agus 2: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas ag eísteacht le  

• Mar theanga chaidrimh, nar shampla daoine a chur in aithne dá chéile 

• Scéitsí, drámaí simplí. 

• Nuacht, aimsir, clár spóirt agus stair. 

 

Rang 3 agus 4: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas ag éisteacht le 

• theanga chaidrimh, nar shampla daoine a chur in aithne dá chéile 

• Gaeilge sa bhaile m.sh cláracha ar T.G.4 

• Iarracht a dhéanamh gaeilge a labhairt le tuismitheoirí m. sh. Ag am 

• Dinneár  “tabhair dom an salann más é dó thoil e’’ 



      5 

• Na rannta a rá agus na h-amhráin a chanadh mar obair bhaile. 

• An múinteoir ag insint scéalta, drámaí agus rl. 

• Seanfhocail. Scealtaí simplí, bealoideais, rannta gus amhráin. 

 

Rang 5 agus 6: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas ag éisteacht leis an Ghaeilge 

• Mar theanga chaidrimh, nar shampla daoine a chur in aithne dá chéile 

• Iarraidh ar duine rud éigin a dhéanamh 

• Lá bréithe, ocaidí speisialta. 

• Ceol na hÉireann, ceol Ceilteach, rock amhraín 

• Nuacht aimsir, clár spóirt agus staire. 

 

LABHAIRT:  Féach ar na BILEOGA 1 & 2 ag an deireadh: Caint Neamhfhoirmiúil 

Bainimid usáid as na rudaí seo a leanas chun an Gné, Tuiscint a fhorbairt as an gCuraclam Nua.  

Uimhir agus lipéad: 

13. Iarratais, ceisteanna agus idirghníomhuithe 

14. Catagóiriú 

15. Athinsint agus mionléiriú 

16. Teanga a úsáid go spraíuil agus go cruthaitheach 

17. Eolas, míniú agus údar a thabhairt 

18. Cur síos, tuar agus machnamh 

 

Naoínaín: Ag cothú spéise ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 

• Cumarsáid shimplí m.sh. ar maidin, am lón is ar eile 

• Ag labhairt rain, amhráin, athrá scealtaí/dramaí simplí 

• Ócáidi speisialta  An Nollaig, Oíche Shamhna 

 

Rang 1 agus 2: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Páirt a ghlacadh i sceitsí gearra de scéalta aitheanta 

• Suímh shamlaíocht a chruthú m.sh. Mise Hansel 

 

Rang 3 agus 4: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Cumarsaid a dhéanamh m.sh. teachtaireacht a thabhairt 

• Gnéithe den chultúr a phlé m. sh. Conas pancóga a dhéanamh 

 

Rang 5 agus 6:  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Chomtheascann cultúrtha m.sh. féilte na bliana – Lá le Pádráig; Oíche Shamha 
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Tuiscint  

Bainimid usáid as na rudaí seo a leanas chun an Gné, Tuiscint a fhorbairt as an gCuraclam Nua.  

Uimhir agus lipéad: 

4 – Stuchtúr abairte agus gramadach 

5 – Stór focal 

6 – Léiriú tuisceana 

 

Naoínaín: Ba choir go gcuifi ar chumas an pháiste  

• Ordaithe agus moladh mar shampla seasaigí/maith thú 

• Usáid a bhaint as leideanna eagúla mar shampla cluichí éisteachta,cluiche Kim,Deir O’Grádaigh 

• Leanúint treoracha mar shampla “cuir dath dearg ar an doras” 

• Mothúcháin a léiriú le mím 

 

Rang 1 agus 2: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Caint a thuiscint le cabhair na súile, an aghaidh is are eile 

• Úsáid a bhaint as réamhcheisteanna agus iarcheisteana 

• Béim ar fuaimeanna na Gaeilge. 

 

Rang 3 agus 4:  Dul chun chinn ar na cuspóiri thuas 

• Cluichí spreagúla éisteacht agus pictiúr a tharraingt; cluichí Bingo 

• Páirt a ghlachadh  I ngníomhaíochta mar shampla éisteacht agus taispeáint, éisteacht agus clárú 

eolais tic i mbosca; éisteacht agus freagairt.   

 

Rang 5 agus 6: Dul chun chinn ar na cuspóiri thuas 

• Cluiche spreagúla mar shampla “tráth na gcéist” 

• Caol le  caol, leathan le leathan, seimithe agus uruaithe 

 

Cumarsáid 

Bainfimid úsáid as na rudaí seo a leanas chun an gné Cumarsáid as Teanga Ó Bhéal a fhorbairt as an 

gCuraclam nua. 

Uimhir agus Lipeád: 

1. Rannpháirtíocht, éisteacht agus aird 

2. Inspreagadh agus Rogha 

3. Gnásanna sóisialta agus feasacht ar dhaoine eile 

 

Naoinaín:  Ba choir go gcuirfí ar chumas an pháiste  

• Úsáid a bhaint as geaitsí 
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• Scéalta ghearra, Séan Bhocht, Níl Séan anseo, Tá sé tinn.  Tá sé sa bhaile.  Tá sé sa leaba. 

• Úsáid a bhaint as foclóir na dteamaí 

• Aidaichtaí a úsaid mar shampla mór, beag, ramhar, tanaí 

• Rólghlacadh a chleachtadh 

• Clúichí teanga a imirt 

• Feicim rud éigin ag tosnú le…….(úsaid a bhaint as foclóir na dtéamaí) 

Rang 1 agus 2  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Abairtí a chumadh bunaithe ar foclóir na dteamaí 

• Dobhriathrá mar shampa: go mall, go tapa 

• Clúichí teanga mar shampla. Bingo 

• Clúichí le treoracha ó pháiste eile 

• Pictúir agus clúichí a úsáid chun suíomh a chur in iúl, ar, sa, faoi, idir 

• Caint faoi rudaí a tharla agus atá ag tarlú 

 

Rang 3 agus 4:  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Labhairt faoi/féin mar shampla chaitheamh aimsire 

• Scéalta a athinsint ina fhocail féin agus ceisteanna a fhreagairt 

• Cluichí foclóra mar shampla tóirfhocal 

• Scéalta a chroichnú agus a chumadh 

• Cluichí gramadaí – cád a rinne tú, sé, sí.  Chuir mé mo chóta orm, is ar eile 

• Caint faoi rudaí a tharla, a tharlaíonn, atá ar siúl agus a tharlóidh. 

Rang 5 agus 6:  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Ceisteanna a chur faoi scéalta nó faoin gcomhrá, 

• Na treonna mar sh. Ar, an, idir, in aice, is ar eile 

 

 

LÉITHEOIREACHT 

Fiosrú agus úsáid 

Bainimid usáid as na rudaí seo a leanas chun an Gné, Fiosrú agus úsáid 

 a fhorbairt as an gCuraclam Nua.  

Uimhir agus lipéad: 



      8 

1 - Cuspóir, séanra agus guth 

2 - Freagairt agus intinn an údair 

3 - Tuiscint 

4- Líofacht agus féin cheartú 

 

Naoínaín: Trí eispéiris chuí foghlama spraíúlia ba cheart go mbeadh páistí in ann. 

• Taithí a fháil agus freargairt do théacs trí úsáid a bhaint as geáitsí agus/nó comhrá. 

• Éisteacht leis na sonraí is tábhachtaí i dtéacs gearr simplí agus tuiscint a léiriú orhtu. 

• Léaráidí i dtéacs a úsáid mar áis chun eolas breise a fháil faoin téacs. 

 

Rang 1 & 2:  Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 

• léitheoireachta a shamhlú trí éisteacht leis an múinteoir mar dhea-léitheoir ag léamh scéalta agus 

dánta tarraingteacha 

• fógraí, lipéid a léamh sa seomra ranga 

• Féachaint ar leathan d’abhar leitheoireachta m.sh. pictúirleabhair, cartúin, páipéir ghrinn agus irisí. 

 

Rang 3 agus 4: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• brí a bhaint as lipéid, fógraí scríbhneoireacht ar an gclár dubh 

• tréimhsí léitheoireachta a chaitheamh i gcomhair pléisiúir 

Rang 5 agus 6:  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

 

Cumarasáid 

Bainimid usáid as na rudaí seo a leanas chun an Gné, Cumarasáid a fhorbairt as an gCuraclam Nua.  

Uimhir agus lipéad: 

1 – Rannpháirtíocht 

2 – Inspreagadh agus rogha  

 

Naoínaín:  Trí eispéiris chuí foghlama spraíúlia ba cheart go mbeadh páistí in ann. 

• Taitneamh a bhaint as éisteacht le scéalta gearra simplí a léamh 

• Téacs roghnú ar mhaithe le pléisiúr nó spies 

 

Rang 1 & 2:  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

Bá chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 

• léitheoireacht a chleachtadh trí leabhair mhóra a léamh in éineacht leis an múinteoir 

• léitheoireacht fheidhmúil a dhéanamh i gcluichí léitheoireachta mar shampla treoracha a léamh 

agus a leanúint chun cluichí boird simplí a imirt m.sh. tús, an baile  

• ag léamh abairte agus ag tarraingt pictiúir 
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Rang 3 agus 4:  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• léamh i gcomhpháirt le daoine eile m.sh. páistí, tuismitheoir 

• ábhar céimnithe léitheoireachta a léamh ós ard agus go ciúin.. 

• ábhar a léamh ag leibhéal oiriúnach m.sh. fógraí sa scoil, sceideal theilifís na Ghaeilge, comharthaí 

bóthair 

• taithí a fháil ar chinéalacha éagsula téacs, cartúin, páipéir ghrinn, dánta, scéalta simplí 

• freagairt do phearsana agus d’eachtraí i scéal nó dán trí drámaíocht, gníomhaíochtaí, ealáine 

• léamh I gcomtheacsanna cultúrtha: scéalta gearra béaloidis, rainn, dántá dúchasacha 

 

Rang 5 agus 6: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

 

Tuiscint 

Bainfimid úsáid as na rudaí seo a leanas chun an gné Tuiscint as Léitheoireacht a fhorbairt as an gCuraclam 

nua. 

 

1. Gnásanna cló agus struchtúr abairte 

2. Feasacht fhóineolaíoch agus fhóinéimeach 

3. Fónaic, aithint focal agus staidéar a fhocail 

5 Stór focal 

 

      Naoínaín:  Trí eispéiris chuí foghlama spraíúlia ba cheart go mbeadh páistí in ann. 

• Taitneamh a bhait as éisteacht leis scéalta gearra, simplí á léamh. 

• Teasc a roghnú ar mhaithe le pleisiúr nó spéis. 

• Gnásann bunúsacha an chló a aithint a úsáid 
 

Rang 2: Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste  

• clár réamhléitheoireachta a leanúint; pictiúrleabhar, cluichí meaitséala, luaschartaí focalchartaí, 

frásachártaí, is ar eile. 

• Téamaíocht a bhaineann leis an léitheoireacht a thuiscint m.sh. oscail do leabhar 

• Foclóir a dhéanamh dóibh féin de gnáth fhocail 

• Focal a athaint trí leideanna a úsáid ó phictúir is ar eile 

• Obair ar fuaimeanna na lítreacha 

• A bhfuil a léamh aige a thuiscint m. sh. Ceisteanna, / freagraí 

 

Rang 3 agus 4:  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Scéalta á léamh ós ard ag na páistí 

• An téarmaíocht bhunúsach a bhaineann le leabhair a thuiscint m.sh. téideal, clúdach, leathanach, líne,  

focal, lánstad, camóg 
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• Tuiscint níos fearr a fháil ar chorás fuaimeanna na Gaeilge 

• Focal a aithint trína bhriseadh I siollaí…. 

• Go bhfuil siad abalta an téacs a phlé agus an chéad chuid eile den scéal a thuar. 

 

Rang 5 agus 6: Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Focal a aithint i dtéasc trí úsáid a bhaint as leideanna ón gcomthéacs 

• Straitéisí éagsúla léitheoireachta a chleachtad m.sh. gnáthléitheoireacht agus grinnléitheioreacht 

• An príomh smaoineamh a aithint. 

 

SCRÍBHNEOIREACHT 

Fiosrú agus usáid: 

Bainfimid úsáid as na rudaí seo a leanas chun an gné Tuiscint as Léitheoireacht a fhorbairt as an gCuraclam 

nua. 

Uimhir agus lipéad: 

6. Cuspóir, seánra agus guth.   

7. Próiseas na scríbhneoireacha agus téacs a chruth agus téacs a chruthú 

8. Freagairt agus intinn an údair 

9. Peannaireacht agus cur i láthair 

 
Naoínaín:  Trí eispéiris chuí foghlama spraíúlia ba cheart go mbeadh páistí in ann. 

• Líníocht mbeidh cuspóirí éagsúla léi a dhéanamh go minic. 

• Tuiscint ar théacsanna gearra simplí a léadh dóibh agus mothúcháin ina Leith, a léiriú trí 

léaráidí/pictiúir a tharraingt. 

 

Rang 1&2:  Ba chóir go cuirfí ar chumas an pháiste  

• Taitneamh a bhaint as gníomhaíochtaí oiriúnacha scríbhneoireachta 

• Atmaisféar ranga a léiríonn meas ar an bhfocal scríofa; obair ar taispeáint, bailiúchán d’iarrachtaí  

pearsanta scríbhneoireachta 

• Aischothú dearfach a fháil ar obair phearsanta ón múinteoir, ó pháistí eile, ó chuairteoirí 

• Líníocht a mbeidh cuspóirí éagsúla léi a dhéanamh agus giotaí simplí a scríobh chun smaointe a 

chur in iúl agus an múinteoir ag gníomhú mar scríobhaí. 

• Próiseas na scríbhneoireachta a aithint agus tús a chur le leas a bhaint as chun téacs a scríobh I 

gcomhpháirt leis an múinteoir. 

• A gcuid pictiúrr agus scríbhneoireacht phearsanta a roinnt le daoine eile agus iad a phlé le tacaíocht 

Rang 3 & 4 

• Téacsanna simplí a chruthú i réimse seánraí. 

• Téacsanna a chruthú i gcomhpháirt le daoine eilse agus/nó go neamhspleách agus leas á bhaint 

as próiseas na scríbhneoireachta. 

• Brí a gcuid téacsanna féin a roinnt. 
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• Freagairt do théasc daoine eile chun tuiscint a léiriú. 

• Scríobh ag baint úsáid as stíl scríbhneoireachta atá roghnaithe. 

• Téacsanna a chur i láthair i réimse formáidí. 

 

Rang 5 & 6  

• Téacasanna i réimse seánraí a chruthú agus iad ag díriú ar an gcuspóir agus an lucht éisteachta. 

• Iniúchadh a dhéanamh ar struchtúr téacs agus gnéithe teanga a bhaineann le réimsre seánraí 

agus iad a úsáid ina gcuid scríbhneoireachta. 

• A nguth pearsanta a fhorbairt agus téacsanna á gcruthú scu chun a gcuid tuairimí, eloais agus 

taithí a roinnt le daoine eile. 

• Scileanna agus straitéisí a bhaineann leis an scríbhneoireacht mar phróiseas a úsáid chun 

téacsanna a chruthú go neamhspleách agus/nó I bpáirt le daoine eile, i réimse seánraí. 

• Brí a gcuid téacsanna féin a roinnt. 

• Freagairt do théacs daoine eile chun tuiscint a léiriú. 

• Tuairimí daoine eile ar a gcuid téacsanna a phlé. 

• Scríobh go hinléite agus go líofa agus úsáid á baint acu as stíl scríbhneoireachta atá rognaithe. 

• Téacsanna a chur i láthair i réimse formáidí. 

 

 

 

Cumarsáid (ag usáid teanga):  

Bainfimid úsáid as na rudaí seo a leanas chun an gné cumarsáid as scríobhneoireacht a fhorbairt as an 

gCuraclam nua. 

1. Rannpháirtíocht 

2. Inspreagadh agus Rogha 

 

            Naoínaín:  Trí eispéiris chuí foghlama spraíúlia ba cheart go mbeadh páistí in ann. 

• Taitneamh a bhaint as marcanna agus líníocht a dhéanamh agus a gcuid scríbhneoireachta ag teacht 

chun cinn. 

• I gcomhpháirt leis an múinteoir, líníocht nó a gcuid scríbhneoireachta atá ag teacht chun cinn a phlé 

le daoine eile. 
 

Rang 1 & 2: Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 

• Scríobh do léitheoirí no d’éisteoirí eagsúla 

• Lipéid, comharthaí, fógraí a chóipeáil agus a scríobh 

• A ainm  a scríobh 

• Cleachtadh a bhaineann le tús na scríbhneoireacht a dhéanamh ag cumadh abairtí as focalchartaí 

nó frásachártaí á scríobh 
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• Pictúir a tharraingt a léiríonn mothúcháin agus lipéid a chur leo áthas, brón agus our eile  

• Abairtí a chóipeáil, a iomlanú agus a scríobh, bolgáin chainte a líonadh i gcartúin 

• Liosta focal a scríobh; liosta siopadóireachta 

• Abairtí shimplí a scriobh 

• Scríobh faoi phictúir 

• Cartaí d’ocáidí áirithe → lá breithe, an Nollaig is ar eile 

 

Rang 3 agus 4:  Dul chun chinn ar na cuspóirí thuas 

• Cluichí focail a imirt: an crochadóir, crosfhocal, tóirfhocal 

• Abaíriti le pictúir a chur san ord ceart chun scéal simplí a scríobh 

• Líon na bearnaí sa scéal 

• Focail a scríobh ó chuimhne 

• Scéaltá simplí a chríochnú 

• Dialann 

• Scéal béaloidis a scriobh 

• Feabhas a chur as a chuid iarrachtaí pearsanta 

• Litriú na Gaeilge 

Rang 5 agus 6 

• Scribhneoireacht fheidhmiúil; litir shimplí, ainm, seoladh, síniú pearsanta is ar eile 

• Tuairiscí, ailt, aistí gearra, scéaltaí simplí a scriobh agus a chríochnú 

• Taitneamh a bhaint as téacsanna a chruthú chun cumarsáid a chéanamh le daoine eile. Dearcadh dearfach 

agus cuspóirí éagsúla a bheith ag páistí agus iad ag cur a gcuid smaointe in iúl i réimse seanraí. 

• Scríbhneoiracht a úsáid chun smaointe a shoiléiriú agus chun a bhféiniúlacht a chur in iúl. 

• Uirlisí, straitéisí agus ábhar a mheas agus a roghnú chun téacs a chruthú i reimse seánraí. 

 

Tuiscint 

 
Bainfimid úsáid as na rudaí seo a leanas chun an gné Tuiscint as Léitheoireacht a fhorbairt as an gCuraclam 

nua. 

1. Scruchtúr abairte agus gnásanna cló 

2. Litriú agus staidéar ar fhocail 

3. Stór focal 

            Naoínaín:  Trí eispéiris chuí foghlama spraíúlia ba cheart go mbeadh páistí in ann. 

• Gnásanna an chló a aithint 

Rang 1 & 2: Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 

• Roinnt abairtí gearra iomlána a scríobh le tacaíocht, ag baint úsáid as gnásanna an chló. 
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• Usáid a bhaint ina gcuid scríbhneoireacht pháirteach as stór focal atá á fhorbairt acu trína dtaithí 

pheasrsanta agus trí dhul i ngleic le téacs. 

• Úsáid a bhaint ina gcuid scríbhneoireacht pháirteach as stór focal atá á fhorbairt acu trína dtaithí 

phearsanta agus trí dhul I ngleic le téacs. 

Rang 3 agus 4:   

• Struchtúr abairte agus gnásanna cló cuí a úsáid ags iad ag cumadh téacsanna I bpáirt le daoine eile nó 

goneamhspleách. 

• Litreacha ó aibítir na Gaeilge a aithint, a ainmniu agus a fhuaimiú. 

• Usáid a bhaint as roinnt litrithe chirt ag tarraingt ar an eolas atá acu faoi phatrúin fuaime agus patrúin 

litreacha. 

• Tosú ar thuiscint a léiriú ar athruithe gramadaí agus iad a úsáid I bhfrásaí coiteann ina gcuid 

scríbhneoireachta. 

• Usáid a bhaint as stór focal óna dtaithí phearsanta agus óna dtaithí ar phlé le téacs. Teanga a úsáid go 

spraíúil agus go cruthaitheach. 
 

Rang 5 agus 6 

• Usáid a bhaint as struchtúr abairte, aimsirí cearta na mbriathra agus nascfhocail ina gcuid 

scríbhneoireachta i seánraí éagsúla. 

• Réimse focail ardmhinicíochta a litriú go cruinn agus straitéisí litrithe a úsáid chun focail 

neamhaitheanta a litriú. 

• Ábhair thagartha a úsáid go neamhspleách chun litrithe a cheartú agus a sheiceáil. 

• A aithint go n-athraíonn foccail Ghaeilge uarieatna de réir chiomhthéacs na gramadaí (séimhiú, úrú, 

uimhir iolra. Tuiseal ginideach). 

• Cosúlachtaí agus difríochtaí idir focail agus patrúin litreacha i dteangacha (Gaeilge, Béarla agus 

teangacha eile) agus i seánraí éagsúla a aithint. 

• Teanga agus stór focal ábhartha a roghnú chun téacsanna a chruthú I reimse seanraí ar mhaithe le 

cuspóirí agus luchtanna éisteachta/léite éagsúla. 

• Cúiseanna a thabhairt leis na roghanna sin. 

Filíocht 

 

Naíonáin Shóisearacha agus Naonáin Shinsearachaí 

Straitéisí:  Geatsaíocht, Mím/Drámaíocht, Réamhobair (foclóir), Ceisteanna, , Ealaín,  Éisteacht le 

téipeanna agus le dlúthcheirnín, Rainn le hathrá agus le haithris ,Rímeanna, Dánta faoin  ábhar éagsúla, 

Rithim a aithris (ag bualadh bos), Ceann amháin in aghaidh na Seachtaine, Bunaithe ar théamaí 

Fearas:  Acmhainní ó Bua na Cainte 

Cnuasach ná filíochta:  Bua na Cainte, Bun go Barr, Maith thú, Inis Dom agus  Gach aon lá. 

 

Rang 1 agus Rang 2 

Straitéisi: Ritim a bhualadh amach, Athrá agus aithris, Pictiúr a dhearadh, Dráma nó mím a chruthú 
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Cnuasach ná filíochta:Bua na Cainte, Bun go Barr, Maith thú, Inis Dom agus  Gach aon lá. 

Fearas:  Acmhainní ó Bua na Cainte 

 

Rang 3 agus Rang 4 

Straitéisí: Dánta a mhúineadh, Dráma agus mím bunaithe ar an dán, Éisteacht le filíocht, é a chur le 

ceol 

Cnuasach ná filíochta:  Bua na Cainte, Bun go Barr, Maith thú, Inis Dom agus Gach aon lá. 

 

Rang 5 agus 6 

Straitéisi  Foclóir a mhíniú, Mím do dráma bunaithe are an dán, Dánta a haithrís 

Cnuasach ná filíochta:  Bua na Cainte, Bun go Barr, Maith thú, Inis Dom agus Gach aon lá. 

 

Téamaí Straitéisí 

 

Usaidtéar na deich teamaí atá ar an gCuralam i ngach rang.  Úsaidtear an scéim ‘Bua na Cainte’ 

 

Measúnú 

• Dírbhreathnú an mhúinteoir ar an bpáiste 

• Tascanna agus trialacha deartha ag an múinteoir 

• Samplaí de obair na paistí chun dul chun chinn na páistí a thomais, chun cabhrú le pleanáil Gaeilge sa rang 

agus faisnéis a thabhairt do na tuismitheoirí. 

 

 

Páistí le Deachrachtaí Foghlama 

Spreagtar páistí le Deachrachtaí foghlama páirt a ghlacadh ins na ranganna Gaeilge.  

Bíonn cuid de na páistí saor ón Gaeilge.  Déanann siad obair eile ag am Gaeilge nó téann siad go dtí an 

Múinteoir Feabhais… 

 

Feasacht Teanga 

• Deanáimid comparáid neamhfhoirmiúil idir fuaimeanna na Gaeilge agus Béarla 

• Logainmeacha, canúintí agus seanfhocail 

• Seachtain na Gaeilge: Rince a fhoghlaim, Coirmcheoil bheag san halla,  

• Múinteoirí agus páistí ag baint úsáid as an Ghaeilge gach seans atá acu i rith na Seachtaine,  

• Cluiche peile a imirt sa pháirc.  
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 Feasacht Cultúr 

• Feilí Ghaelacha m.sh. Lá le Bríde, Lá le Padraig, Oíche Shamhna a cheiliúradh sa scoil. 

 

Pleanáil ag na Múinteoirí 

• Gach mí, déanann na Múinteoirí plean oibre don Ghaeilge dá ranga féin.   

• Tugann said tuairisc ag deireadh na míosa ar an obair a rinne said i rith na míosa 

 

 Adopted by BOM 15th March 2021. Reviewed annually. 

 

_________________________________.  

Chairperson BOM 

 

  



      16 

 

Billeog 1: Gaeilge neamh-fhoirmiúl i rith an lae 

Scoil Naomh Iosaif, Cill Chóca. 

 

Am 

 

Ranganna 

Naíonán 

Ranganna 1 

agus 2 

Ranganna 3 agus 

4 

Ranganna 5 agus 6 

Tús  

an  

lae 

Isteach libh. 

 

Dia daoibh, a 

bhuacaillí 

Dia is Muire duit, a 

mhúinteoir 

 

Crochaigí suas na 

cotaí le bhfúr dtoil 

An bhful sibh réidh? 

 

In ainm an athair……. 

Tá/Níl an lá go bréa 

 

 

 

 

 

 

Mar i Naionan  & 

 

Deánaigí líne 

díreach 

Cuirigí na cosa ar 

an líne buí/bán 

Oscail an doras 

a…. le do thoil 

Las na soilse a… 

le do thoil 

Oscail na 

fuinneoga a… le 

do thoil 

Tógaigí síos na 

cathaoireacha le 

bfur dhoil 

An Aimisír 

An Lá 

Mar i Naí, Ranganna 

1,2 & 

 

Déanaigí deifir 

Beidh(múinteoir eile) 

ag teacht isteach. 

 

Paidir – ‘Sé do bheatha 

a Mhuire’ 

Tógaigí amach an 

obair bhaile 

 

Fan nóiméad mas é do 

thoil é 

 

Fáilte romhat ar ais a… 

An bhfuil nóta agat? 

Déanfaimid…..ar dtús 

 

Mar i Naí, Ranganna 

1,2,3,4 & 

         

• Paidir – ‘Ár nAthair’ 

•  

• Conas atá sibh? 

 

• Ar thug tú ar 

ais….?(m.sh.) 

Leabhar  

 
 

 

 

    

 

Am  

Rolla 

 

Ciúnas, Ná bigí ag 

caint.  Bigí ag 

eisteacht 

 

Ainmneacha as 

Gaeilge 

 

Tá mé anseo 

Tá mé ar scoil. 

Cá bhfuil……..? 

Níl sé anseo 

Tá sé as láthair      

Mar i Naionan  

& 

+ 

An bhfuil gach 

duine as ar scoíl? 

 

Níl … ar scoil. 

 

Tá sé sa bhaile 

 

Tá sé tinn 

Mar i Naí, Ranganna 

1,2 & 

 

Tá sé ag an 

dochtúir/ag an 

bhfiaclóir. 

Mar i Naí, Ranganna 

1,2,3,4 & 

 

B’féidir go bhfuil sé ag an 

dochtúir/ag an 

bhfiaclóir/ar a leathanta 

Saoire. 

 

B’fhéidir go mbeidh sé ar 

ais amárach. 

 

 

 

 

 

 

    

Am 

Sosa 

 

agus 

Faigh/Tóg amach an 

lón 

Oscail  más é do thoil é 

Bígí ag ithe agus ag ól 

Cur sa bhosca bruscair 

é 

 Mar i Naionan  

& 

 

An fhfuil ocras 

oraibh?      Tá/Níl 

ocras orainn 

Mar i Naí, Ranganna 

1,2 & 

 

Déarfaimíd paidir 

anois 

Sin an clog 

Mar i Naí, Ranganna 

1,2,3,4 & 

 

Is féidir libh an lón a ithe 

anois 
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Am 

Lón 

An leithreas más do 

thoil a mhúinteoir 

Seasaigí suas 

Faigh ná cótai 

Siúiligí amach go ciúin 

Ná bígí ag rith 

 

 

 

 

 

An féidir leat an-

---a oscailt? 

 

An bhfuil cead 

agam dul go dtí 

an leithreas, más 

é do thoil é 

 

Déanaigí line 

deas anois 

Ar aghaidh libh 

anois 

 

An bhfuil sibh 

críochnaithe? 

 

Cuirigí na cótaí oraibh 

agus síuiligi amach go 

ciúín anois. 

An bhfuilimíd ag dul 

amach a mhúinteoir? Tá 

sé fluich 

 

Amach libh sa chlós anois 

 

Brostaigí. Ná fágaigí an 

doras or oscailt 

 

 

 

 

 Ranganna 

Naíonán 

Ranganna 1 

agus 2 

Ranganna 3 agus 

4 

Ranganna 5 agus 6 

Am  

dul 

abhaile 

In ainm an athair 

 

Cuirigí suas na 

cathaoireachta 

 

Faigh na cotaí 

 

Cuírigí ná cotaí 

oraibh 

 

Isteach sa líne 

 

Siúiligí amach 

 

Bígí ciúin 

 

Slán, a mhúinteoir 

Cuirigí na 

leabhair isteach 

Piocaigí suas na 

páipéir 

An bhfuil an t-

urlár glan anois? 

Paidir – ‘Glóir 

don athair’…… 

Seasaígí anois 

Dún na 

fuinneoga a…..le 

do thoil 

Múch na soilse 

á…le do thoil 

Slán libh anois a 

bhuachaillí 

Slán agat agus go 

raibh maith agat, 

a mhúinteoir 

An bhfuil an obair 

bhaile 

 

Scríobhtha síos agaibh 

? 

 

An bhfuil na leabhair 

cearta agaibh? 

 

Paídir -  ‘Sé do 

bheatha a Mhuire…’ 

Glanaigí suas anois 

 

Paidir –Ár n-athair…… 

 

Ná déanaig dearmad ar na 

leabhair agus na cótaí 

 

Is féidir libh dul amach 

anois 
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Billeog 2:  Gaeilge Neamhfhoirmiúl   

Scoil Iosaif, Cill Chóca 

 

Caidreamh sóisialta 

 
 Naíonáin R1  &  R2 R3  &  R4 R5  &  R6 

beannú do dhuine 

 

 “modh an 

aoibhnis” 

Dia duit 

Dia is Muire duit 

tá fáilte romhat 

Dia díbh 

Dia’s Muire díbh 

Dia’s Muire duit ‘s 

Pádraig 

go mbeannaí Dia 

duit. 

móra duit ar 

maidin. 

rath Dé ort. 

bail ó Dhia ort 

gurb amhlaidh 

duitse 

slán a fhágáil 

 

 

slán leat. 

slán agat. 

slán libh. 

slán agaibh. 

go dté tú slán 

feicfidh mé 

amárach thú. 

go n-eirí an bóthar 

leat 

chífidh mé thú 

 

glaoch ar dhuine 

 

 

a mhúinteoir 

 (fir ‘s mná) 

a Phóil 

a Mháire 

 

  

aird a lorg 

 

 

 

tar anseo 

gabh mo leithscéal. 

más é do thoil é. 

go raibh maith 

agat. 

 noiméad amháin 

Éistigí 

led’ thoil 

le bhur dtoil 

ba mhaith liom 

 

an féidir liom? 

labhair liom 

abair liom 

bualadh le duine conas tá tú 

an bhfuil tú go 

maith? 

 

 

táim go maith 

nílim go maith 

conas tánn tú? 

buíochas le Dia 

le cúnamh Dé 

cur in aithne    seo é Seán 

seo í Siobhán 

 

comhghairdeas a 

dhéanamh 

 

 

breithlá shona duit 

An-bhuachaill 

An-chailín 

maith thú togha iarracht togha fir 

togha mná 

cómhbhrón a 

dhéanamh 

 

 

tá brón orm tá fíor bhrón orm mí-ádh  

Soiléiruí a lorg 

 
 Naíonáin R1  &  R2 R3  &  R4 R5  &  R6 

easpa tuisceanna 

a léiriú 

 

 an dtuigeann tú? 

ní thuigim 

tuigimid 

lámha suas éinne 

nach dtuigeann 

 

cabhair a lorg  cén gaeilge atá 

ar…? 

cad is brí le…? conas a déarfá? 

litriú a lorg  arís abair é sin arís 

litrigh 

conas a litreofa? 

 

athrá a lorg 

 

 arís abair é sin arís  
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Dul i gcion ar dhuine 

 
 Naíonáin R1  &  R2 R3  &  R4 R5  &  R6 

cead a lorg, a 

thabhairt is a 

dhiúltú 

 

an bhfuil cead 

agam dul go dtí an 

leithreas 

an bhfuil cead 

agam mo lámha a 

ní  

ceart go leor 

 

níl cead agat 

fan go fóill 

 

buíochas a léiriú 

 

 

go raibh maith agat 

buíochas le Dia 

 

go raibh míle maith 

agat 

míle buíochas go méadaí Dia do 

stór 

smaoineamh a 

chur chun cinn 

 

 ar mhaith leat  cad mar gheall 

iarraidh ar 

dhuine rud éigin a 

dhéanamh 

 

 

stad 

ná dein 

dún an doras más é 

do thoil é 

tabhair  dom 

seo duit 

ná dein 

ar aghaidh libh 

ba bhreá liom an féidir leat 

duine a ghríosadh   lean ort  

magadh faoi 

dhuine 

   há! há! ar chuala tú 

an scór 

cuireadh a 

thabhairt, a 

dhiúltú, glacadh 

leis nó fiosrú faoi 

 

 

  ar mhaith leat 

teacht go dtí mo 

chóisir? 

ní féidir liom 

ba mhaith 

cá mbeidh sí ar siúl 

an dtiocfaidh tú go 

dtí mo theach? 

tiocfaidh cinnte. 

ba bhreá  liom, go 

raibh maith agat. 

cén t-am a thosóidh 

sí? 

foláireamh a 

thabhairt do 

dhuine 

 bí cúramach tóg go bog é 

tabhair aire 

 

   is mise….is airde 

…….      is óige 

…….      is sinne 

……       is ísle 

 

maíomh 

 

tá snámh agam  

 

  

dushlán duine a 

thabhairt 

an féidir leat? 

is féidir liom 

ábalta ní féidir leatsa é sin 

a dhéanamh 

an bhfuil tusa in an 

poc saor a thógáil? 

ar mo chumas 

Dearcadh a léiriú’s a lorg 

 
 Naíonáin R1  &  R2 R3  &  R4 R5  &  R6 

eolas nó aineolas 

léiriú nó fiosrú 

fúthu 

tá a fhios agam  / 

níl 

 tá / níl cé hé sin? 

an cuimhin leat? 

 

cinnteacht 

 

tá  /  níl tá  /  níl cinnte táim/nílim cinnte 

leibhéal 

dochúlachta 

  is dócha 

gan amhras 

Sílim 

measaim 
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Is dócha 

gan amhras 

is féidir    b’fhéidir go 

dtiocfaidh 

seans 

 

   níl aon seans 

againn 

taitneamh nó 

easpa taitinimh a 

léiriú 

is maith liom 

ní maith liom 

bainne (m.sh.) 

is breá liom is fuath liom 

an maith leat? 

is/ní maith liom 

is/ní maith liom 

peil a imirt 

 

 

mianta a léiriú nó 

fiosrú fúthu 

 

  ar mhaith leat? 

ba mhaith/Níor 

mhaith 

ba mhaith liom dul 

go dtí an 

pictiúrlann 

 

rogha a léiriú  

nó fiosrú fúithi 

 

 b’fhearr liom cioca is fearr leat 

is fearr liom 

cioca ab fhearr 

leat? 

b’fhearr liom 

leithscéal a 

ghabháil 

gabh mo leithscéal tá brón orm 

 

  

Sásamh go maith  tá sé go húfásach 

 

ar fheabhas  

go diail 

aontú nó easaontú  tá/níl 

is ea/ní hea 

bhris / níor bhris 

 

tá sé sin fíor 

/bréagach 

ábaltacht nó 

easpa ábaltachta a 

léiriú 

 

 is féidir liom 

rothaíocht 

ní féidir liom 

tá snámh agam  

in ann /  ábalta 

in inmhe 

ar mo chumas 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 

 
 Naíonáin R1  &  R2 R3  &  R4 R5  &  R6 

séanadh    d’fhág tú an 

clós/níor fhág 

maithiúnas a 

léiriú 

  tá go maith 

tá sé sin ceart go 

leor 

 

tacaíocht a léiriú   go breá  

lean ar aghaidh 

 

an rolla 

 

táim anseo 

tá sé/sí as láthair 

   

díoma a léiriú    is mór an trua é sin 

tá díoma orm 

dócha a léiriú 

 

   tá súil agam le 

táim an tnúth le 

ligean air/uirthi  
ó, tá tinneas cinn 

orm (tinneas 

fiacaile, tinneas 

bhoilg 

is fathach mé  

is féidir liom…. 

 

scéalta a chumadh  ar maidin lá amháin 

inniu an Mháirt 

 

 

léiriú gur gá 

  caithfidh mé/ 

ní chaithfidh mé 

beidh orm 

ní bheidh orm 
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nó nach gá rud 

éigin a 

dhéanamh 

Eolas a thabhairt agus a lorg 

 
 Naíonáin R1  &  R2 R3  &  R4 R5  &  R6 

aithint 

 

seo é 

cad é seo/sin? 

sin í 

sin é 

is madra é sin fear mór is ea é 

tuairisciú 

 

cad is ainm duit? 

x is ainm dom 

tá Dónal ag ithe tá sé ag ithe a 

bhricfeasta 

 

ceartú 

 

  tá mo chótosa 

gorm 

ní leatsa é 

is liomsa é 

madra atá agam sa 

bhaile 

ceisteanna cé hé sin? 

cad é sin? 

an bhfuil? 

tá / níl 

cén dath atá ar an 

liathróid? 

cé leis? 

ar tháinig? 

tháinig / níor 

tháinig 

 conas? 

cén fáth? 

cad é an dóigh? 

cathain? 

cén t-am? 

cén 

cá h’áit 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 

 
 Naíonáin R1  &  R2 R3  &  R4 R5  &  R6 

cómhrá a oscailt   ar chuala tú? 

tú féin atá ann 

tá an lá go deas 

tá tú ag obair  go 

crua 

féincheartú   ó, gabh mo 

leithscéal 

ó, ní hea, ach  

ní ag an sos beag 

ach 

ó, ní hea, 

fan go bhfeicfidh 

mé 

cur síos a 

chéanamh 

céim ar chéim 

  ar dtús…. 

ansin…. 

tar éis tamaill 

i dtosach báire 

faoi  dheireadh 

coimriú   sin an méid 

sin uile 

agus mar sin, ní 

bheidh 

de dheasca 

deireadh a chur 

leis an gcomhrá 

  bhuel, sin é? 

ceart go leor mar 

sin! 

tá deifir orm anois 

sin an scéal 

caithfidh mé 

imeacht. 

beidh mé ag caint 

leat sin 

feicfidh mé arís thú 
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Filíocht, Rainn agus Amhráin 
 

Rang Amhráin  Dánta 

Naíonáin Shóisearacha 

 

 

Bualadh Bos 

Dilín ó deamhas 

 

Tá Teidí ag siúl  

Rólaí Pólaí  

Lámh lámh eile  

Tá Oisín ag dul ar Scoil  

Bosca Lóin  

Teidí Beag Buí  

Bhac bhac  

Calóga Sneachta  

Carr Beag Glas  

Buail Bos  

Tá Teidí agam  

Mo Theach  

Tá Teidí sa Seomra Suí  

Aon, Dó, Trí 

Naíonáin Shinsearacha 

 

Oíche ciún 

Baidin fheilim 

Ireland’s Call 

 

Lámha Suas 

Lámha, Bosa 

Aon, Do, Muc is Bó 

Mo Mhála Scoile 

Is Mise an Púca 

An Maith Leat Cáis? 

Sin do Lámha 

Daidí na Nollag 

Cliogar, Cleagar 

Briste Gorm 

Seamróg Glas 

An Teach 

Coinín na Cásca 

Breithlá Mo Dhaidí 

Puisín 

Réidh 

Rang a hAon Oró ‘sé de bheatha abhaile 

Oró mo bhaidin 

Molly Malone 

 

Cé atá sa Phictúir? 

Oscail an Doras 

Froganna Beaga Glasa 

An Lón 

An Bricfeasta 

Cuimil do Bhosa 

Mo Liathróid 

An Bháisteach 

Eadaí 

A Bhóín Dé 

Haigh Didil Didil 

An Tarracóir 

An Chailleach 

San Nioclás 

Rang a Dó Trasna na dtonnta 

An Poc ar buile 

Danny Boy 

 

An scoil - Séamaisín, Ar Scoil 

An Fómhar - Duilleoga, Oíche Shamhna 

Bia - Mac Uí Ghogaí 

An Geimhreadh - Sciorr an Muc 

Caitheamh Aimsire - Humptaí Dumptaí 

An tEarrach - An tEarrach 

Éadaí - Haigh Didil Dum 

Sa Bhaile - An dTiocfaidh Tú? 

Ag Siopadóireacht - An Sipoa 

An tSamhradh - Míonna na Bliana, An Trá 

 

Rang a Trí Amhran na bfiann 

Beidh aonach amarach 

Galway Girl 

 

Mé Féín: Shiúil Mé  

An Scoil: Mo Mhála Scoile 

Oíche Shamhna: Oíche Shamhna 

Bia: Mo Lá Breithe 
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An Geimhreadh: An Sneachta 

Caitheamh Aimsire: Oisín agus Bó 

Éadaí: Coc a dúdal dú 

Sa Bhaile: Tithe 

An Teilifís: An Sorcas 

Siopadóireacht: Neilí agus Bhó 

Lá 'le Pádraig: Lá le Pádraig 

Rang a Ceathair ‘Sé mo laoch 

Peigín litir mor 

Grace 

 

Mo Phóca 

Faoi Sholas na Gealaí 

Seánín 

Seán Bán  

Fear Sneachta 

Coinneal na Nollag 

Éire 

Chuala mé an Ghaoth 

Is Mise Fear an Cheoil 

Ag Iascaireacht 

 

Rang a Cúig Roghnaigh 3 : 

Bean Phaidin 

Hills of Donegal 

The Old Bog Road 

Foggy Dew 

The town I loved so well 

 

An Gabhar sa scoil 

An Chailleach Ghránna 

An púca 

Scéilín Brónach 

Ceol na Nollag 

An spideog 

An fear bocht 

An iomáint 

An Bainseo 

Ná tabhair aon rud le hIthe dóibh! 

Dumpysaurus agus an Chearc 

Rang a Sé Roghnaigh 3: 

Teir abhaile riu 

Seamuisin 

Green Fields of France 

The Curragh of Kildare 

 

An Bhosca Bruscair 

Mo Mhadra Leisciúil 

Maidin Domhnaigh 

Mo Chrann Nollag 

 

 

 


