
Mar a Déarfá!
An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge

Spléach-chártaí láimhe   
(fuaim/focal)  €3.50

Cártaí A4 déthaobhacha 
(fuaim/focal/pictiúr)  €25

Sciob Sceab! – cluiche spraíúil déanta focal   
€12 (€10 ar 6+)

M’Fhoclóir Fuaimeanna A  €4.50 (€4 ar 5+)  
M’Fhoclóir Fuaimeanna B  €4.50 (€4 ar 5+)
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M’Fhoclóir Fuaimeanna B 
An Cód Soiléir & An Cód Doiléir

M’Fhoclóir Fuaimeanna A 
An Cód Soiléir
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Sciob Sceab!
Cén cineál focail? 

Leibhéal 2

Leibhéal 2

Sciob Sceab!
Cén cineál focail? 
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1. Ainmfhocal

2. 3 litir

3. Briathar

4. 2 litir

5. Cnuaschonsan

6. 4-7 litir
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Sciob Sceab!
Bí ag Litriú!

núr

Imreoirí: 2 - 4 Aois: 6 - 106!

AR DÍOL!

CEARDLANN: Cláraigh Anois!
Óstán Mullingar Park Déardaoin, 23 Samhain 2017

Le freastal ar an gceardlann, a bheidh á reáchtáil ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta  
agus Gaelscolaíochta, líon an fhoirm ag an nasc seo a leanas:  

https://goo.gl/forms/RRkDe48x0d2g5Vkc2  

eolas@breacadh.ie / 091-506846

Is clár céimnithe fónaice / litearthachta é Mar a a Déarfá chun líofacht léitheoireachta agus cruinneas 
scríofa agus litrithe a mhúineadh don chainteoir dúchais Gaeilge. Dírítear sa chlár ar na fuaimeanna a 
dhéanann an cainteoir dúchais ina theanga labhartha féin a cheangal lena bhfoirmeacha scríofa. 

Dírítear ar dtús ar An Cód Soiléir – nó na 42 bunlitriú do phríomhfhuaimeanna na Gaeilge - a mhúintear 
sna ranganna naíonán mar scéim fónaice. Is iad na 42 bunlitriú seo an chéad chéim agus an bhunchloch 
don léamh agus don scríobh. Leantar le céimeanna eile an chláir ansin (An Cód Doiléir nó na bealaí 
eile le príomhfhuaimeanna na Gaeilge a litriú) – suas go dtí rang 4 – go dtí go mbaineann daltaí amach 
ardchaighdeán cruinnis i léamh agus i scríobh na Gaeilge.

*Tá go leor den chlár Mar a a Déarfá inúsáidte i ngaelscoileanna chomh maith le scoileanna Gaeltachta.

Thíos tá eolas faoi áiseanna tacaíochta atá ar fáil don chlár Mar a Déarfá!  
I gcomhar le COGG, beidh lámhleabhar do mhúinteoir na naíonán beag – chomh maith le leabhar don 
dalta – ar fáil ó Shamhain 2017.  



Bíonn guta le clos ins gach aon siolla. 
Seachain - uaireanta ní scríobhtar é!

SIOLLAÍ
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(féile) bád/óir/eacht/abád/óir/eacht

1.

3.
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4.

Consain Leathana V. Consain Chaola
Cén guta atá taobh le d, t, r agus s?

‘Bhfuil sé leathan nó caol - cén fhuaim atá leis?

www.maradearfa.ie
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LEATHAN: a   o   u   á    ó   ú  CAOL: e   i   é   í

Bíonn ar a laghad guta amháin ins gach aon fhocal.
De ghnáth, bíonn guta ins gach aon siolla!

Na gutaí a cheanglaíonn fuaimeanna  
le chéile ina bhfocail.

NA GUTAÍ

NA GUTAÍ LEATHANA

NA GUTAÍ CAOLA
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Leathan le Leathan
is Caol le Caol
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Leathan le leathan a théann le chéile
Ní haon mhaitheas ceann gan an péire
a, o agus u – bídís fada nó gearr –
Gach aon taobh den gconsan siad is fearr.

Le caol le caol tá an scéal mar a chéile
Ní haon mhaitheas ceann gan an péire
i agus e – bídís fada nó gearr –
Gach aon taobh den gconsan siad is fearr.
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NA GUTAÍ & NA CONSAIN
Tá litreacha na hAibítre roinnte i ndá ghrúpa:

Na Gutaí agus Na Consain

NA GUTAÍ (5)

Tá 5 ghuta sa Ghaolainn.  
Is féidir leo a bheith fada nó gearra.

FADA GEARRA

NA GUTAÍ LEATHANA
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NA GUTAÍ CAOLA
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NA CONSAIN (16)
Is consain iad na litreacha eile ar fad nach gutaí iad!
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Fuaim ‘u’ i ndeireadh  
focla ilsiollacha

Má tá an focal ilsiollach 
’gus fuaim ‘u’ ina dheireadh
Ní u é ná o 
ach a, céard eile!

fata
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Samplaí
mála

fada

tusa

cara

fásta 

casta  

é/éi/éa
‘É’ idir dhá chonsan
Ní bhíonn leis fhéin;
Bíonn ‘a’ nó ‘i’ leis
Ach le cér, cés agus cén.

Éist go cúramach
Leis an gconsan théis ‘é’
Bhfuil sé leathan nó caol?
Cé acu scéal é?

4

www.maradearfa.ie
Mar a Déarfá!  An Focal Scríofa don Chainteoir Dúchais Gaeilge © 2016

Eisceachtaí
cén

cér

cérbh

cés

 

léim

spéir 
méid 

céad 
réasún

éi / éa

Fuaim ‘i’ i ndeireadh  
focla ilsiollacha

Má tá an focal ilsiollach 
’gus fuaim ‘i’ ina dheireadh –
Scríobh an litir e, sin eile!
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Na Réamhfhocla 
Eisceachtúla

roimpi inti 

tríthi uirthi 

chuici fúithi

thairsti
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Briathra na Gaeilge: Na Príomh-Aimsirí
7
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An Aimsir 1ú Réimniú
(siolla amháin  
sa Modh Ordaitheach)

2ú Réimniú
(dhá shiolla  
sa Modh Ordaitheach)

An Modh Ordaitheach  

(Ordú!)
Glan! Fill! Ordaigh! Ceistigh!

An Aimsir Chaite

(inné, anuraidh, Dé Luain seo caite)
Ghlan D’fhill D’ordaigh Cheistigh

An Aimsir Láithreach

(chuile lá, i gcónaí, chuile sheachtain)
Glanann Filleann Ordaíonn Ceistíonn

An Aimsir Fháistineach

(amárach, an mhí seo chugainn,  
san am atá le theacht)

Glanfaidh Fillfidh Ordóidh Ceisteoidh

An Modh Coinníollach
(3ú pearsa)

(Dhéanfaí rud ... ar choinníoll)

Ghlanfadh D’fhillfeadh D’ordódh Cheisteodh

An Aimsir Ghnáthchaite
(3ú pearsa)

(fadó / lá den saol)

Ghlanadh D’fhilleadh D’ordaíodh Cheistíodh

Briathra Neamhrialta na Gaeilge
Tá os cionn 300 briathar neamhrialta sa bhFraincis.

Tá os cionn 200 briathar neamhrialta sa mBéarla.

Níl ach 11 bhriathar neamhrialta sa nGaeilge!            

Foghlaim de ghlanmheabhair iad agus beidh agat!

LEIDE DON LÉAMH
3
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Nuair a bhíonn dhá ghuta ag teacht i ndiaidh a chéile
Is iondúil go mbíonn an ceann fada níos tréine.

Bíonn an guta atá gearr i bhfad níos ciúine
Ach tá sé ann, coinnigh súil air!
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iúi ciúin
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Bíonn difríocht mhór le cloisteáil idir na consain  
leathana agus chaola i gcás d, t, s agus r:

Bíonn difríocht le cloisteáil idir na consain leathana agus chaola eile freisin.  
Is trí chomparáid a dhéanamh idir leathan agus caol i gcomhthéacs  

focla is fearr a chloiseann muid na difríochtaí sin:

Éist go cúramach i gcónaí leis na fuaimeanna i bhfocla. An bhfuil na consain caol nó  
leathan agus an bhféadfadh sé go bhfuil gutaí beaga breise le cloisteáil agus le scríobh?

Mar a Déarfá! An Focal Scríte don gCainteoir Dúchais Gaolainne © 2015

Consain Leathana V Consain Chaola
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dó  di

túr tír 

sú sí

fíor fir

 bó beo 
 barr bearr
 carr  cearr
 fan feann
 gar  gearr
 mall meall
 súil siúl          
 tarbh tearra

e/ei 
De ghnáth is le ‘ei’

a litrítear an fhuaim ‘e’,

Idir dhá chonsan

is áil leis a bheith!

Seachas dem, den agus ded, 
lem, len agus led,

Creid é sin

– nó ná creid!

Eisceachtaí
den dem 

ded lem

led len

lena ages

leis
teip

peil
teist

beir

Pacáiste Iomlán 
an Mhúinteora

€80
+ P&P €15

Áiseanna saor in aisce ar www.maradearfa.ie:
Físeáin na bhFuaimeanna, Amhrán na hAibítre, Na hAmharcfhocail,  

scéalta compánacha do na bunfhuaimeanna agus tuilleadh!

Príomhfhuaimeanna na Gaolainne: An Cód Soiléir
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1 Níl le múineadh ag an staid seo i gcanúintí arb í d’ an cód soiléir don fhuaim ‘j’.
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5Na Gutaí Cúnta
An gcloiseann tú an guta breise i measc na gcnuaschonsan thíos?

Bíonn guta breise le cloisteáil scaití i lár cnuaschonsain,  
nuair a bhíonn an cnuaschonsan i lár nó i ndeireadh focail. Guta  
cúnta a thugtar air seo. Bíonn sé le cloisteáil ach ní scríobhtar é!

 7 bpóstaer fuaime agus gramadaí  €20

 7 bpóstaer fuaime agus gramadaí  €20

 An Cód Doiléir

 An Cód Soiléir

AR DÍOL!


