CLÁR
Áiseanna Ginearálta do Mhúinteoirí

2

Áiseanna Traschuraclaim ó Thuaisceart Éireann 3
Ceol

3

Corpoideachas

6

Ealaín

7

Fraincis

8

Gaeilge
Ábhar Éisteachta & Pacáistí
Aipeanna, Físchluichí & Ríomhleabhair
Áiseanna ar líne
Áiseanna don Nollaig
Áiseanna don Ríomhaire
Cluichí & Gníomhaíochtaí
Drámaíocht & Turais Scoile
Filíocht & Rainn
Físeáin, DVDanna
Foclóirí & Gramadach; Pacáistí Foghlama
Leabhair Mhóra
Leabhair Spraoi
Léitheoireacht: Ficsean/Neamhfhicsean
Litriú, Foghraíocht & Scríbhneoireacht
Póstaeir & Seanfhocail
Téacsleabhair & Sraitheanna Léitheoireachta

8
10
11
14
15
16
19
21
23
24
25
27
27
33
35
36

Matamaitic

39

Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus
Eolaíochta (OSIE)
Áiseanna Comhtháite
Eolaíocht & Teicneolaíocht
Eolas Imshaoil
Stair
Tíreolaíocht

41
44
46
49
50

Oideachas Sóisialta, Pearsanta & Sláinte (OSPS) &
Oideachas Caidrimh & Gnéasachta (OCG)
52
Riachtanais Speisialta

55

Tacaíocht Foghlama

55

Teagasc Creidimh

56

Trialacha agus Teastais

58

Do dhaoine atá ag tógáil páistí le Gaeilge

58

Eolas ar leabhair a cheannach agus a ordú

59

N.B. Moltar inneall cuardaigh a úsáid chun teacht ar áiseanna ar líne ar eagla go bhfuil an seoladh
athraithe nó an nasc briste.
Gluais:
F Áiseanna nua
Cló Dearg: Áiseanna ó Thuaisceart Éireann. Tá roinnt mhaith áiseanna ar fáil saor in aisce ar shuíomh
CCEA. I gcás nach bhfuil ach cóip chrua d’áis ar bith ar fáil, níl sé ar fáil do scoileanna i bPoblacht na
hÉireann.

ii

BUNSCOILEANNA

BUNSCOILEANNA

1
1

Áiseanna Ginearálta do Mhúinteoirí
F Ag Foghlaim agus ag Teagasc trí Ghaeilge i Rang
na Naíonáin: Treoirleabhar
T J Ó Ceallaigh & Máire Uí Chonghaile.
Seolfar cóip chrua chuig gach bunscoil. Beidh PDF
ar fáil ar shuíomh COGG. Ar fáil 2018.
www.cogg.ie
www.speakapps.eu
Tugann an tionscadal seo deis do mhúinteoirí
oideolaíocht bunaithe ar an teicneolaíocht a
bhailiú ar shuíomh oscailte, saor in aisce ionas
gur féidir le foghlaimeoirí a scileanna béil a
chleachtadh ar líne.
www.sloinne.ie
Suíomh a thugann leagan Gaeilge agus Béarla
de shloinnte mar aon le heolas stairiúil faoi na
sloinnte sin, agus leaganacha den sloinne do bhean
phósta, bean shingil agus d’fhir.
Freagra!
Líne chabhrach le haghaidh gach duine a
úsáideann an Ghaeilge. Is féidir ceist a chur faoin
nGaeilge – simplí nó casta – agus gheobhaidh
tú freagra ó shaineolaí. Seirbhís saor in aisce ó
Fhoras na Gaeilge. 087 7935913 (téacs nó fón) nó
freagra@ling.ie
InTouch
Bíonn alt ag cur síos ar roinnt áiseanna éagsúla atá
ar fáil don Ghaeilge i gcló san iris InTouch gach mí.
Is féidir teacht air ar líne. http://www.into.ie/ROI/
Publications/InTouch/
F www.edcite.com
Suíomh a thugann deis do mhúinteoirí ceachtanna
digiteacha idirghníomhacha a chruthú ar líne.
Leagan Gaeilge ar fáil 2018.
Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie
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www.slideshare.net
Suíomh ar ar féidir cur i láthair powerpoint a
uaslódáil agus é a bheith ar fáil le roinnt go poiblí.
Tá réimse leathan taispeántais sleamhnán ann i
nGaeilge ar ábhair éagsúla.
F Dialanna Scoile
Le sonraí faoi leith do bhunscoileanna.
Rogha de thomhais agus de mhodhanna ceangailte.
https://4schools.ie/level/primary-school
Féilire 2018
Le filíocht agus ealaín. www.coisceim.ie
www.spraoi-online.com
Is comhlacht foilsitheoireachta é Spraoi a
chuireann réimse leathan póstaer, cairteanna
agus leabhar ar fáil. Stiallbhratacha (bunting):
Nollaig Shona augs Lá le Pádraig. Maighnéid don
chuisneoir agus earraí eile le haghaidh ócáidí
speisialta.
www.spailpin.com
Réimse leathan éadaí, ceoil, nithe oideachasúla,
agus ábhair cheirde ar fáil ar líne nó sa siopa.
www.glornangael.ie
Bandaí caol na láimhe: Is féidir linn! Gaeilge!
www.gaeilge.ie
Balúin, leabhair nótaí, pinn, maighnéid chuisneora,
rialóirí, cártaí imeartha le Gaeilge orthu.
Abair é le Maighnéadaí: Leabhar a chuidíonn le
léamh na Gaeilge a mhúineadh don pháiste.
www.gilleducation.ie
Greamaitheoirí, póstaeir, teastais
www.justrewards.ie
Fógraí ranga agus comharthaí eile
Mothúcháin, aicsin, bia. www.justrewards.ie
Réimse leathan cártaí, lipéid scoile, lipéid ranga,
frásaí Gaeilge, leabhair oibre
www.graspit.ie

BUNSCOILEANNA

Áiseanna Ginearálta
Duaiseanna as Gaeilge chun páistí a spreagadh.
www.molanoige.com
www.kidspartyclub.ie
Seó puipéad ar fáil i nGaeilge ar théamaí reatha an bhulaíocht, mar shampla.
Teastais Bhronnta/Dhuaise
Teastais éagsúla do dhaltaí bunscoile, d’ócáidí
speisialta m.sh. Comaoineach, lá spóirt, fágáil
scoile, cártaí aitheantais. Samplaí ar fáil saor in
aisce.
Cártaí / Teastais Scoile Glais; Bulaíocht (x
3); Clúdaigh Leabhar; Aifrinn don Chéad
Chomaoineach agus don Chóineartú; Teastas
Céime don Naíonra
www.certificatemoments.com

Quizphaca Ghael-Linn
Paca chun Tráth na gCeist a eagrú: ceisteanna,
bileoga le haghaidh freagraí, pinn luaidhe, caipíní
agus eile. www.gael-linn.ie
Cúpla míle ceist
Leabhar le ceisteanna chun Tráth na gCeist a eagrú.
Áis do scoileanna, grúpaí agus coistí a bhfuil spéis
acu imeachtaí sóisialta Gaeilge a eagrú.
www.glornangael.ie
Ceist Eile Agam Ort & Ceist agam ort
Leabhar Thráth na gCeist, oiriúnach d’ardranganna
bunscoile agus bunranganna iar-bhunscoile.
www.coislife.ie

Áiseanna Traschuraclaim ó Thuaisceart Éireann
F Suíomh Thionóil Thuaisceart Éireann
Aistriúchán á dhéanamh faoi láthair ar áiseanna
oideachais. Ar fáil go luath.
http://education.niassembly.gov.uk
Smaointe le Foghlaim a Nascadh
Blianta 3 & 4; 5; 6 & 7.
Aonaid Théamacha
Blianta 3 & 4 (7n-aonad); Bliain 5 (5 aonad); Blianta
6 & 7 (5 aonad) ar fáil.

STEM (Aonaid Théamacha) (STEM = Science
Maths Engineering Technology)
ETIM = Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht,
Mata.
(Bliain 1 i dTuaisceart Éireann = Naíonáin
Shóisearacha) www.ccea.org

Ceol
F Ceol Leat
Amhráin agus rannta do pháistí óga le dhá CD. Tá
PDF den leabhar ar fáil ar an suíomh.
www.altram.org
F Foghlaim an fheadóg stáin
Cúrsaí ar fáil ar líne, nó is féidir le teagascóirí
teacht chuig an scoil. Leabhrán na ndaltaí ar fáil le
ceannach.
www.tradtime.ie
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Ceol
Iomainn Ghaeilge
Líon beag iomann ar fáil i nGaeilge, le nodaireacht
cheoil, agus na focail léirithe ar Powerpoint.
http://www.godsongs.net/2013/03/as-gaeilgehymns-irish-language.html
Canaimis!
Áis nua le hamhráin thraidisiúnta grúpáilte de réir
caighdeáin. www.ccea.org.uk

Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie

Ní thuigimse daoine fásta
Leabhar agus dlúthdhiosca le hamhrán
nuachumtha do pháistí.
www.eabhloid.com

Pipe Up: DVD a thugann eolas ar uirlisí traidisiúnta,
foinn thraidisiúnta agus seinnteoirí mar aon le
foinn áirithe a mhúineadh le nodaireacht, sólfá
tonach agus litreacha. www.pipers.ie

Báidín Fheidhlimidh
Amhráin agus dánta traidisiúnta do pháistí.
www.eabhloid.com

Leabhar Mór an Cheoil: Ciclipéid faoi stíleanna
éagsúla ceoil agus dlúthdhiosca le samplaí ceoil.
Bliain na nAmhrán; Ceol na Mara: Leabhair agus
CDanna do pháistí. Ábhar tacaíochta don oide le
híoslódáil ón suíomh.
www.futafata.ie

Toirealach Ó Cearúlláin
Léargas ar shaol agus ar cheol an chruitire
Toirealach Ó Cearúlláin.
www.leabharbreac.com
www.feadogonline.com
Suíomh a mhúineann conas an fheadóg stáin a
sheinm. Le heolas faoin nodaireacht, agus réimse
leathan fonn ar chaighdeáin éagsúla.
Póstaeir don Seomra Ranga
Sraith póstaer a léiríonn eochracha ceoil,
luachanna nótaí agus gléaschomharthaí. Ar fáil le
híoslódáil ó: www.cogg.ie – Bunachar Áiseanna
Bróga Nua
Leabhar le 100 rím agus amhrán i nGaeilge. 2
dhlúthdhiosca.
www.naionrai.ie
An Bóthar ó Thuaidh
Dlúthdhiosca ceoil agus leabhrán ag léiriú
saibhreas theanga Mhúscraí. Oiriúnach do
bhunscoileanna ó naíonáin go rang 6, le moltaí
múinteoireachta.
087 6649108 seannos.ag@gmail.com
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Anam an Amhráin
DVD de shraith clár ar TG4 bunaithe ar amhráin
thraidisiúnta le cartúin ag léiriú scéal an amhráin.
www.cartoonsaloon.ie

Peigín Leitir Móir
Amhráin agus rainn thraidisiúnta Ghaeilge. Leabhar
agus CD.
www.futafata.ie
Óró na Caisidigh Irish Childhood Songs:
Dlúthdhiosca de sheanamhráin a bhfuil casadh
comhaimseartha curtha leo.
www.rte.ie
Amhráin Thraidisiúnta
Réimse amhrán traidisiúnta ar fáil le fuaim agus
téacs. www.askaboutireland.ie
Amhráin le haghaidh Cór
Réimse leathan ceoil i nGaeilge cóirithe le
haghaidh guthanna éagsúla.
www.aoic.ie
Póstaeir Ceoil
Sraith póstaer a léiríonn an cheolfhoireann.
eolas@cogg.ie
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Ceol
Tídil Eidil Éró
Pacáiste oideachais amhránaíochta (leabhar + 2 CD)
• Leabhar le focail na n-amhrán & léaráidí daite
• CD1: Guthanna na nÓg ag canadh 16 amhrán
thraidisiúnta.
• CD2: Guthanna na muintire (daoine fásta
gur amhránaithe aitheanta sa phobal iad) ó
Chartlann Raidió na Gaeltachta.
www.oidhreacht.ie agus www.cdu.mic.ul.ie
Ceardlanna Ceoil & Cumadóireachta
www.songschool.ie
Ceardlanna Ceoil
Ceardlanna éagsúla ceoil ar fáil trí Ghaeilge.
www.mobilemusicschool.ie
Ceardlanna Ceoil
Léiriú cnaguirlisí ina gcuimsítear teicneolaíocht
idirghníomhach, déanamh ceoil agus léiriú ceoil.
www.simplymusic.ie
Ceol Abú
Scéim iomlán ceoil bunscoile le téacsleabhar,
lámhleabhar an mhúinteora & CD do gach rangleibhéal. www.gilleducation.ie
Audacity
Bogábhar chun fuaimeanna a thaifeadadh agus
eagarthóireacht a dhéanamh orthu. Ar fáil le
híoslódáil saor in aisce. Gaeilge ar fáil mar theanga
úsáideora.
www.audacity.sourceforge.net
An Clár Ceol
Teagasc an cheoil ag leibhéal na bunscoile. Clár
comhtháite is ea é. Tá leabhair 1 – 5 ar fáil i
nGaeilge faoi láthair, tuilleadh áiseanna ar fáil go
luath. www.ceolireland.ie
Áiseanna ceoil ó Ghael Linn:
An Poc ar Buile agus Amhráin Eile
CD le Seán Ó Sé, Seán Ó Riada agus Ceoltóirí
Chualann.
Láirín Ó Lúrtha: Leabhar agus dhá CD.

Gach rang ó bhunranganna go Rang 6.
A stór is a stóirín; Trup Trup a Chapaillín
Réimse leathan CDanna eile.
www.gael-linn.ie
Ceol agus Gluaiseacht
Leabhar & caiséad le gluaiseachtaí do bhaill an
choirp. www.cnmg.ie
Áiseanna Ceoil ón nGúm
Ealaíontóirí agus Cumadóirí Cáiliúla
Leabhar do dhéagóirí óga.
Romuald, An Réinfhia Réidh
(Aois 4 – 10)
CD-ROM idirghníomhach traschuraclaim (mata,
tíreolaíocht, ceol, ealaín agus scileanna teanga
clúdaithe) le lámhleabhar & bileoga oibre.
www.angum.ie
Leabhair amhrán & ceol le CDanna.
Gairdín an tSonais; An Bealach Rúnda; Dosaen
amhrán do leanaí; Láirín Ó Lúrtha; Éigse an
Cheoil; Nua-ranna ceoil; Cuisle an Cheoil; Ceol
Rince na hÉireann 1–5.
www.angum.ie
D’aon ghuth 1, 2 agus 3
Leabhar & CD le hamhráin, an ceol féin agus nótaí
oide ag gabháil leo.
www.boosey.com
Dlúthcheirníní do pháistí óga
Damhsa na gCoininí; Amhráin do Pháistí;
Maidin sa Naíonra; Codail a Mhúirnín.
Dlúthdhioscaí, leabhair, físeán le gníomhamhráin,
suantraí agus eile
www.udar.ie
Áiseanna ó Chló Iar-Chonnacht
Canaimis le Chéile
An tAmhránaí Óg
Leaganacha nua de na cnuasaigh seo ar
dhlúthdhioscaí, leis na focail iniata.
Cuimhní Gaeltachta
Réimse leathan CDanna eile
www.cic.ie
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Ceol
Cluineadh Ceol 2
Dlúthdhiosca le carúil & amhráin Nollag ó Chantóirí
Scoil Chaitlín Maude.
Ar fáil ó 01 459 6141, scoilcm@eircom.net

Ící Pící
Amhráin nuachumtha le CD do pháistí.
www.icipici.ie
Leathanaigh Ceoil agus Rithime
ar fáil ar www.aisaonad.org
Ceol na Nollag
Leabhar le carúil & amhráin Nollag. Foilsithe ag
Cló Chaisil
carico@eircom.net
Mo Cheol Thú
Leabhar agus CD do dhaltaí ó rang 3–6, le ceol,
amhráin agus damhsaí.
www.edco.ie

Plúra Lúra agus na Bopóga
43 amhrán le diosca ceoil m.sh. Báidín Fheilimí,
Déirín Dé. www.coisceim.ie

Amhrán is Fiche; Amhrán is Fiche Eile; Amhrán is
Fiche don Nollaig
CD ROM le 21 amhrán sna canúintí éagsúla, le
ceachtanna samplacha agus clár Karaoke.
www.fiosfeasa.com

Corpoideachas
PE Céim ar Aghaidh
Acmhainn chorpoideachais do mhúinteoirí
bunscoile. www.gaa.ie
Céim ar aghaidh
Pacáiste acmhainne forbartha ag an gCumann
Lúthchleas Gael, le gníomhaíochtaí i nGaeilge.
Pacáistí ar fáil do gach scoil ó CLG. Leaganacha
Gaeilge de na ceachtanna le híoslódáil:
www.ceim.gaa.ie
Bunscileanna Gluaiseachta
Baineann Forbairt Fhisiceach le réimse
bunscileanna gluaiseachta a bhrath agus a
fhorbairt, a fheabhsóidh comhordú, luail, smacht,
cothromaíocht agus láimhsiú.
www.ccea.org.uk
Lámha in Airde
Leabhar cluichí i nGaeilge do mhúinteoirí atá ag
iarraidh corpoideachas a theagasc trí Ghaeilge lena
rang nó do mhúinteoirí i nGaelscoileanna.
www.lamhainairde.ie
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Corpoideachas trí Ghaeilge
Má tá tú ag iarraidh corpoideachas a theagasc
trí Ghaeilge, tá cuidiú ar fáil ón Aonad Forbartha
Curaclaim.
www.curriculumdevelopmentunit.com – Projects –
Corpoideachas trí Ghaeilge
Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie
www.bbc.co.uk/fios
Réimse cluichí, rainn, scéalta, ceoil, gníomhaíochtaí
le cuidiú le foghlaim trí Ghaeilge.
Póstaeir
Dea-bhéasa surfála agus roinnt póstaer eile. Ar fáil
ó Shábháilteacht Uisce na hÉireann.
www.iws.ie
Am Damhsa
DVD & CD de Dhamhsa Gaelach le Jacinta McEvoy.
Leagan Gaeilge de Dancin’ Time.
www.schooldance.ie
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Corpoideachas
Cluichí Clóis
Pacáiste teagaisc le DVD agus treoirleabhar.
www.cogg.ie
Na Dódaí: Áiseanna bunaithe ar na cláir teilifíse
leis an BBC.
Pleananna Ceachta Bunscoile: Comhairle Uladh
CLG
www.ccea.org.uk
Foghlaim Tríd an Súgradh: Bonnchéim agus EC 1
ar fáil anois.
www.ccea.org.uk
Déan Damhsa Liom: Leabhar an Mhúinteora;
Leabhar an Dalta; DVD ó CCEA.
Clár FONNtreoracha: Acmhainn le bunscileanna
gluaiseachta i gcluichí Gaelacha a theagasc.
www.ccea.org.uk

Ceol agus Gluaiseacht
Leabhar & caiséad le gluaiseachtaí do bhaill an
choirp.
https://www.scribd.com/document/216491883/
Ceol-agus-Gluaiseacht
An Clár Sacair – Buntús Sacair/Football in Schools
Programme
Clár de chuid an FAI do scoileanna. Is féidir
pacáiste le treoirchártaí (cártaí le heolas, rialacha
& nótaí ceachta) i nGaeilge a fháil mar chuid den
chlár.
www.fai.ie

Ealaín
www.anpost.ie/anpost/schoolbag/ga/
Réimse gníomhaíochtaí, firící agus ábhar le
híoslódáil ar an suíomh dátheangach seo ó An
Post.

Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie

Colm Cille
Acmhainn shubstaintiúil idirghníomhach
thraschuraclaim bunaithe ar Naomh Cholm Cille.
Stair, ealaín, Gaeilge, TFC.
www.ccea.org.uk/colmcille

Lorg na gCloch
Stair na hÉireann ón anallód faoi mar a léirítear í in
ealaín chloch greanta. Stiúrthóir George Morrison.
www.gael-linn.ie

www.iamanartist.ie
Suíomh a thugann tacaíocht do mhúinteoirí
ealaíne.
www.imma.ie
Turais threoraithe ar fáil thart ar Áras Nua-Ealaíne
na hÉireann trí Ghaeilge.
www.rnli.org.uk/shorething
Áiseanna ealaíne le híoslódáil faoi bháid tharrthála,
agus faoi shábháilteacht uisce.

Leabhar Mór na hEalaíne
Leabhar ildaite le heolas faoi stair na healaíne,
ealaíontóirí, samplaí ildaite. Leabhar antarraingteach do gach aois.
www.futafata.ie
Áiseanna Ealaíne ón nGúm:
Romuald, An Réinfhia Réidh
(Aois 4 – 10) CD-ROM idirghníomhach
traschuraclaim (mata, tíreolaíocht, ceol, ealaín
agus scileanna teanga clúdaithe) le lámhleabhar &
bileoga oibre.
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Ealaín
Camille agus na Lusanna Gréine; Leonardo agus
an Buachaill a d’Eitil; Degas agus an Damhsóir
Beag. www.aisaonad.org

Líníocht gan Dua: Terry Myler
Ealaíontóirí agus Cumadóirí Cáiliúla
Leabhar do dhéagóirí óga.
www.angum.ie
Tux Paint
Clár ríomhaireachta do pháistí óga, le híoslódáil
saor in aisce ón idirlíon. Is gá Béarla a úsáid chun
an clár a íoslódáil, ach nuair a bheidh sé suiteáilte
ar do ríomhaire is féidir Gaeilge a chur i bhfeidhm
má lorgaíonn tú ‘tuxpaintconfig.exe’ sa chomhad
‘Programme Files’. www.tuxpaint.org

Fraincis
“à la française...”
Cur chuige traschuraclaim i múineadh na Fraincise.
Lámhleabhar + CD. Ábhar ar féidir fótachóipeáil a
dhéanamh air.
www.foreverlanguages.com

Gaeilge: Ábhar Éisteachta agus Pacáistí
F An Mealbhacán Mire
Leabhar pictiúr agus CD a insíonn scéal bheirt
siógaí. Oiriúnach do pháistí óga. www.ababu.ie
Abair Liom A - D
Cúrsa le hacmhainní idirghníomhacha,
téacsleabhair, áiseanna do mhúinteoirí, acmhainní
digiteacha. Ar fáil do ranganna na naíonán, rang 1
agus rang 2. www.folens.ie
Béal Beo Rang 3 – 6
Úsáideann Béal Beo meascán de théacsleabhair,
beochaintí agus áiseanna idirghníomhacha
nuálacha le cur chuige nua-aimseartha a chur ar
fáil do theagasc na Gaeilge.
www.edcodigital.ie
Closleabhair do Pháistí
Réimse leabhar ar fáil mar phodchraoltaí.
www.raidionalife.ie
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Ar Scáth a Chéile
Áis a chuidíonn le múinteoir Gaeilge a theagasc.
Le dánta, ceol, gníomhaíochtaí agus dhá
dhlúthdhiosca.
www.cud.mic.ul.ie
An Bóthar ó Thuaidh
Dlúthdhiosca ceoil agus leabhrán ag léiriú
saibhreas theanga Mhúscraí. Oiriúnach do
bhunscoileanna ó naíonáin go rang 6, le moltaí
múinteoireachta.
087 6649108 seannos.ag@gmail.com
Seachtain na Gaeilge
Pacáiste tacaíochta do mhúinteoirí ina bhfuil
lámhleabhar, póstaeir agus frámaí speisialta le
húsáid sa rang chun daltaí a spreagadh le Gaeilge
a labhairt.
www.snag.ie
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Gaeilge: Ábhar Éisteachta agus Pacáistí
Bánaí is Bánó Faoileán
Sraith scéilíní le hÍde Sionóid. Le 3 dhlúthdhiosca.
www.coisceim.ie
Leabhair labhartha
Digitiú ar ghearrscéalta de chuid an Phiarsaigh.
www.leighleat.com
Leabhair Labhartha
Leabhair éagsúla le fuaim agus pictiúir.
http://www.scoilnet.ie

Scéalta ón bhforaois
CD le ceithre scéal, faoi Bhéirín agus faoin
nGarbhán.
www.comhluadar.ie
Cathal Coinín (CD agus leabhar)
Seoda ár Sinsear (Téip & Leabhar)
www.cic.ie
Séadna
Leabhar & CD.
www.coislife.ie

Gníomhaíochtaí Éisteachta
Ranganna 1 & 2 i scoileanna lán-Ghaeilge;
agus rang 4 ar aghaidh i scoileanna T2. Bileoga
inchóipeáilte don mhúinteoir.
www.prim-ed.com
Scéalta (An Gúm)
Scéalta le ceol sa chúlra ar fáil ar iTunesU COGG.
Agallaimh Bheirte
Réimse agallamh beirte a craoladh ar Raidió na
Gaeltachta ar fáil anois ar iTunes U.
CDanna ó Fhoras na Gaeilge
28 CD le scéalta ó leabhair atá foilsithe ag an
nGúm, m.sh. Oíche Mhaith, a Bhéirín; Am Codlata
i lár na Coille; An Sicín Beag Buí; Aoife agus an
Chuil Ghorm; Cochaillín Dearg. Ar fáil ó Fhoras na
Gaeilge: www.angum.ie
Tídil Eidil Éró: Pacáiste oideachais amhránaíochta
(leabhar + 2 CD)
• Leabhar le focail na n-amhrán & léaráidí daite.
• CD1: Guthanna na n-óg ag canadh 16 amhrán
thraidisiúnta
• CD2: Guthanna na muintire (daoine fásta
gur amhránaithe aitheanta sa phobal iad) ó
Chartlann Raidió na Gaeltachta.
www.cdu.mic.ul.ie

An Choill Draíochta
Gníomhaíochtaí don tsamhlaíocht. www.cic.ie
Glac Sos
Téip le dhá scéal den tsraith SOS (Deirdre & an Fear
Bréige, Sinéad ag Damhsa) www.obrien.ie
Leabhair agus téipeanna:
Ceol agus Gluaiseacht
https://www.scribd.com/document/216491883/
Ceol-agus-Gluaiseacht
www.cnmg.ie
3 leabhar ficsin agus téipeanna leo:
Ransaí Rábach
Leochailín Liath
Go Ciúin Fáilí
www.siopagaeilge.ie
Stáisiúin Raidió:
Raidió Rí-Rá: www.rrr.ie
Raidió na Gaeltachta: www.rnag.ie
Raidió Idirlín: www.rid.ie
Raidió na Life: (106.4FM)www.raidionalife.ie
BBC Uladh (Blas) www.bbc.co.uk/northernireland/
irish/
Raidió Fáilte: www.raidiofailte.com

Scéilín ó Bhéilín; Rabhlaí Rabhlaí
Pacáiste de leabhar agus CD.
www.cdu.mic.ie
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Gaeilge: Aipeanna, Físchluichí & Ríomhleabhair
Aipeanna Gaeilge
Scéal an Lae 1: An Coileach Codlatach. TG4.
Scéal an Lae 2: Ceol na gCat. TG4
Ící Pící/Tomhaiseanna: www.eabhloid.com
Mo Chéad Fhocail: Aip don iPad nó iPhone a
chuidíonn le páistí 100 focal a fhoghlaim.
Irish Grammar App: rialacha, ceisteanna, nathanna
cainte, seanfhocail. Ar fáil ar iTunes agus Google
Play.
Anseoapp.com: Aip a chuidíonn leat teacht ar
ghnóthaí, scoileanna, clubanna le Gaeilge ar
léarscáil.
Fuaim-U: Feidhmchlár (aip) do ghutháin chliste
Android. Úsáideann an táirge clár fónaice teanga le
buneolas ar chód scríofa na Gaeilge a theagasc do
pháistí. Béim ar Ghaeilge Uladh.
Fuaim-C: Aip do ghutháin chliste Android.
Úsáideann an táirge clár fónaice teanga le
buneolas ar chód scríofa na Gaeilge a theagasc do
pháistí. Béim ar Ghaeilge Chonnacht.
Aip Bhriathra na Gaeilge: Aip a thugann an 100
briathar is coitianta sa Ghaeilge i gcúig aimsir
dhifriúla ar thaibléid agus ar fhóin phóca.
Lingua-App: Aip mar acmhainn teagaisc agus
foghlama do dhaltaí agus do thuismitheoirí.
www.lingua-app.ie
Amhrán na bhFiann: Aip a chuidíonn le daoine de
gach aois focail an amhráin náisiúnta a fhoghlaim.
Gaelchultúr.
uTalk HD Irish: Aip a chuidíonn le foghlaim
na Gaeilge. Oiriúnach do pháistí bunscoile nó
d’fhoghlaimeoirí fásta.
Aipeanna ó Cúla4: www.cula4.com/ga/news/
cula4-app-gaeilge/
Get the Focal: Foclóir Béarla-Gaeilge.
Bábóg Baby: Do pháistí beaga.
Enjoy Irish: Do dhaoine fásta. Oideas Gael.
Greann Gaeilge: Gramadach na Gaeilge.

Cú Chulainn: Cluiche oideachasúil le heolas faoi
chultúr na hÉireann mar chuid lárnach de.
www.cuadventure.com
www.cleclic.com: Réimse cluichí ríomhaireachta
i nGaeilge.
An Caife Craosach: Ar fáil i nGaeilge ar DVD agus
trí íoslódáil digiteach. www.deadhungrydiner.com
Kú: Físchluiche bunaithe ar an Táin ar fáil don iPad,
PC agus Mac. www.bitsmithgames.com
Ríomhleabhair
Slí Draíochta an Gha Ghréine: Marion Rose
McFadden. Ríomhleabhar idirghníomhach do
pháistí. Ar fáil ar Kindle agus ar iTunes.
Ríomhleabhair: Réimse de ríomhleabhair ar fáil ó
www.litriocht.com Leabhair le Lewis Carroll agus
le Maidhc Dainín Ó Sé. Gearrscéalta saor in aisce
le híoslódáil.
Réimse ríomhleabhar ón nGúm:
Gluaiseacht
Amach
Smuf
Haiku, más é do thoil é!
Na Loachra is Lú
Go Tóin Poill
Cathal
Cine Shiabhra
Dhá Chorp
Sin Scéal Eile
Mistéir an Tobair
Ar Thóir an Toirc Bháin
An Gobán Saor
Mistéir Lios an Chatha
An tIomaire Rua

Físchluichí Gaeilge
Cuán agus Úna
Cluiche físeáin ina gcuirfidh na páistí feabhas ar a
gcuid scileanna litrithe agus clóscríbhneoireachta,
chomh maith leis an dóigh cheart a fhoghlaim le
focail a rá. foxoutgames@hotmail.com
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Gaeilge: Áiseanna ar líne
www.anmuinteoir.ie
Suíomh cuimsitheach idirghníomhach do
mhúinteoirí a chlúdaíonn léitheoireacht, éisteacht,
scríobh agus labhairt na Gaeilge. Á fhorbairt go
leanúnach. Áiseanna don ranganna na naíonán go
Rang 2 ar fáil anois.

F Tiúibíní
Suíomh le neart físeán as Gaeilge do pháistí.
https://www.youtube.com/channel/UC5lZ-HW0s_
QMwBeMPukNRBw
F https://realtaranga.com/
Suíomh a thugann áiseanna agus eolas praiticiúil
do mhúinteoirí Gaeilge.
www.ranggaeilge.com
Suíomh a mhúineann gramadach na Gaeilge ar
bhealach soiléir. Oiriúnach do mhúinteoirí agus
foghlaimeoirí fásta.
Cúla4
Cainéal Youtube Cúla 4:
https://www.youtube.com/channel/UCusPSXmu_
J8eKbEz0duYVfQ
www.duchas.ie
Bailiúchán na Scol – bailiúchán béaloidis a
thaispeánann aistí dhaltaí scoile ó na 1930idí.
www.duolingo.com
Suíomh ar ar féidir Gaeilge bhunúsach a fhoghlaim
agus do chuid Gaeilge a thástáil.
www.leighleat.com
Clár litriúcháin Rang 1 – 6, bunaithe ar an straitéis
foghlama litriúcháin – féach, abair, clúdaigh,
scríobh, seiceáil.
F Litriú: Rang 3. Ar fáil anois.
Comhrá beirte, fabhalscéalta, foclóir coitianta,
litriúcháin, sraith cluas foghlama, úrscéal “Leabhar
na Mianta”. Is ríomhchláir idirghníomhacha iad
seo dírithe ar pháistí bunscoile. Tuilleadh ábhair á
fhorbairt.

www.seideansi.ie
Forbairt leanúnach á déanamh ar ghníomhaíochtaí
ar líne agus gníomhaíochtaí idirghníomhacha a
chuirfidh eispéireas tarraingteach foghlama ar fáil
do dhaltaí scoile.
www.vroom-town.ie
Cluichí idirghníomhacha do pháistí.
www.robo.ie
Ábhar léitheoireachta breise do pháistí ag an
mbunleibhéal, meánleibhéal agus ardleibhéal,
le cleachtaí léitheoireachta, scríbhneoireachta,
labhartha agus éisteachta.
www.subh.ie
Suíomh Gaeilge le haonaid foghlama, cluichí,
gníomhaíochtaí idirghníomhacha, eolas dinimiciúil.
Bunaithe ar churaclam na bunscoile.
Amhrán na Míosa
Le fáil i nuachtlitir Ghaelchultúir. Tugtar liricí an
amhráin, aistriúchán Béarla agus nasc chuig físeán
ar YouTube. www.gaelchultur.com
Colm Cille
Acmhainn shubstaintiúil idirghníomhach
thraschuraclaim bunaithe ar Naomh Cholm Cille.
Stair, ealaín, Gaeilge, TFC.
www.ccea.org.uk/colmcille
Foghlaí Focal!
Is cluiche idirghníomhach é seo atá bunaithe ar na
focail san acmhainn Féasta Focal. www.ccea.org.uk
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Gaeilge: Áiseanna ar líne
www.askaboutireland.ie
Áis nua á forbairt le Gaeilge a mhúineadh do
pháistí bunscoile, tuismitheoirí nó éinne a bhfuil
suim acu Gaeilge a fhoghlaim.
Learning zone – primary – roghnaigh do rang,
Gaeilge, agus Eachtra míosúil. Cur síos ar rudaí a
tharlaíonn sa saol i rith na míonna éagsúla.

www.potafocal.com
Bailiúchán foclóirí agus gluaiseanna ar fáil ar líne.

www.gaelsceal.ie
Ábhar ar fáil le híoslódáil ó shuíomh COGG.
www.cogg.ie

www.seomraranga.ie
Áiseanna le híoslódáil don rang Gaeilge bunaithe
ar théamaí an churaclaim. www.seomraranga.com.

Anam an Amhráin
Sraith clár ar TG4 bunaithe ar amhráin thraidisiúnta
le cartúin ag léiriú scéal an amhráin.

www.anseo.net
Áiseanna le híoslódáil don rang Gaeilge bunaithe
ar théamaí an churaclaim.

Áiseanna Idirghníomhacha
Áiseanna idirghníomhacha do pháistí beaga.
www.nicurriculum.org.uk/microsite/pl/index.asp

www.weandus.ie
Suíomh a thugann áiseanna Gaeilge saor in aisce
le híoslódáil.

www.bbc.co.uk/fios
Réimse cluichí, rainn, scéalta, ceoil, gníomhaíochtaí
le cuidiú le foghlaim na Gaeilge.

www.scriobh.ie
Suíomh ina bhfuil cuntas ar na háiseanna a
bhaineann le scríbhneoireacht ar ríomhaire, i
nGaeilge.

www.abair.ie
Ríomhchainteoir ar líne. Is féidir téacs a chur
isteach (suas go 300 carachtar) agus éisteacht leis
an bhfoghraíocht atá aige.
Cláir Bháin Idirghníomhacha
Réimse leathan ábhar ar fáil do theagasc na
Gaeilge ar an gclár bán idirghníomhach.
www.cbiproject.net/gaeilgeresources.html
Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie
www.scoilnet.ie
Ceachtanna, nótaí, bileoga oibre agus áiseanna.
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www.artosuilleabhain.com
Suíomh an fhile, le dánta, pleananna ceachta,
podchraoltaí, dánta ar díol. Is féidir dánta a chum
daltaí a sheoladh isteach le cur ar an suíomh.

www.nascanna.com
Suíomh a chuireann comhairle ort maidir le
húsáid na Gaeilge agus tú ag plé le haon ghné
den ríomhaireacht. Cluichí, foclóirí, aipeanna,
ríomhchláir agus go leor eile. Cuirtear leis an eolas
ann go rialta.
www.coislife.ie
Réimse áiseanna do mhúinteoirí.
Áiseanna Gaeilge
Ar fáil ó Holy Family BNS: ceachtanna & bileoga
oibre – foclóir, briathra, nathanna cainte.
www.iol.ie/~askeabns
www.ccea.org.uk/dreimire
Micreashuíomh idirghníomhach a théann leis na
leabhair Dréimire.

BUNSCOILEANNA

Gaeilge: Áiseanna ar líne
Cú Chulainn
Acmhainn leictreonach dírithe ar bharr EC2 (rang
3 – 4). Scéalaíocht, miotaseolaíocht agus araile
ach tá úsáid pacáistí bogearraí go lárnach ann
fosta m.sh. Comic Life agus MovieMaker. Tá sraith
clár do pháistí ar Chú Chulainn a rinne BBC roinnt
blianta ó shin curtha leis. www.ccea.org.uk

www.writeabookireland.ie
Ábhar tacaíochta agus áiseanna i nGaeilge.
www.pdst.ie
Áiseanna & ábhar tacaíochta do mhúineadh na
Gaeilge.
www.scoilnet.ie
Ceachtanna, nótaí, bileoga oibre agus áiseanna.

Frámaí Tacaíochta don Scríbhneoireacht
Ar fáil le híoslódáil ó www.aisaonad.org
Lúsaí ar an Idirlíon
Áis thacaíochta don léitheoireacht atá sa suíomh
seo ar a bhfuil leathanaigh spraoi do dhaltaí.
www.lusai.ie
www.obrien.ie/schools/all-teacher-resources
Bileoga saothair ar fáil le híoslódáil bunaithe ar
shraith SOS www.obrien.ie
www.teachnet.ie
Áiseanna ar an idirlíon do mhúinteoirí, áiseanna
Gaeilge ina measc.
www.bbc.co.uk/northernireland/schools
Eolas, nótaí agus áiseanna faoi na cláir seo ar fáil ar
shuíomh an BBC:
Blaisín: Clár raidió chun Gaeilge a theagasc do
pháistí 7–11. Éist leis na cláir ar líne.
Nótaí & bileoga oibre ar fáil.
Colin & Cumberland: Foghlaim Gaeilge ar an
teilifís/raidió agus ar líne.
Cú Chulainn: Sraith chartún le scéalta, nótaí don
oide & bileoga oibre.

www.into.ie
Áiseanna agus ábhar tacaíochta ar fáil.
www.cruinneog.com
Seiceálaí litrithe (Spellcheck) Gaeilge agus áiseanna
eile ar fáil.
www.cula4.com
Cluichí idirghníomhacha le Cúla 4. Cartlann de
chláir theilifíse.
www.aisaonad.org
Áiseanna déanta ag múinteoirí agus á
n-athnuachan de réir a chéile.
www.wikipedia.org
Ciclipéid saor in aisce ar fáil i nGaeilge. Eolas le
haghaidh tionscnamh & taighde.

www.byki.com
Áiseanna & luaschártaí idirghníomhacha le focail
agus frásaí i nGaeilge. Íoslódáil saor in aisce.
www.tobar.ie
Áiseanna foghlama do gach ábhar scoile.
www.cdu.mic.ul.ie
Cnuas-scéalta: Ábhair léitheoireachta le haghaidh
bunranganna bunscoile.
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Gaeilge: Áiseanna don Nollaig
www.spraoi-online.com
Maighnéid don chuisneoir le teachtaireachtaí
éagsúla. Lipéid bheaga do bhronntanais Nollag.
Maisiúcháin adhmaid don chrann Nollag. Go leor
rudaí deasa eile.
Carúil Nollag
Dlúthdhiosca ó Chór Chois Fharraige.
www.cic.ie
www.nollaigshona.ie
Áiseanna do mhúinteoirí le téama na Nollag.
Nollaig Shona
Leabhar dathúcháin. Aois 5 – 10.
www.glornangael.com

Fungie um Nollaig
Leabhar dátheangach, an tríú leabhar faoi Fungie,
deilf an Daingin.
www.litriocht.com
Oíche Nollag na nÓg
Mícheál Mac Cárthaigh. Dráma aonghnímh le
haghaidh déagóirí óga. www.angum.ie
Ríomhaire Shain Nioclás
Francesco Tecce. Fabhalscéal agus pictiúir le dathú.
carico@eircom.net

Crann Nollag an tSeomra Feithimh
Scéal faoi chrann Nollag atá ag iarraidh cuidiú le
daoine. Oiriúnach do thuismitheoirí le léamh dá
bpáistí. Aois 4 – 10.
www.choicepublishing.ie

Bran agus an Nollaig
Eric Hill. Leabhar as an tsraith “Bran”.
www.angum.ie
Ceol na Nollag
Carúil Nollag agus roinnt amhrán. Leabhar agus CD.
carico@eircom.net

Balúin agus Páipéar Burlála
Ar fáil le “Nollaig Shona” scríofa orthu.
www.durud.ie

Daidí na Nollag
Leabhar mór. Séideán Sí. www.angum.ie

An Nollaig le hAintín Máirín
Scéal na Nollag le léaráidí áille.
www.veritas.ie

Nollaig: Féach agus Abair
Leabhar do pháistí beaga. www.gilleducation.ie

www.cogg.ie
Carúil Nollag ar fáil le híoslódáil.
Amhrán is Fiche don Nollaig
CD ROM le 21 amhrán sna canúintí éagsúla, le
ceachtanna samplacha agus clár Karaoke.
www.fiosfeasa.com
Sali Mali Nollaig
Scéal breá idirghníomhach.
Tabhair cabhair do Sali Mali ullmhú don Nollaig.
www.edtech.ie
Scéal na Nollag
Insíonn Daidí na Nollag scéal na chéad Nollag do
na hainmhithe beaga sa choill. www.angum.ie
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An Nollaig sa Naigín
Ré Ó Laighléis. Cuimhní cinn an údair óna óige.
Oiriúnach do dhaoine de gach aois. www.moinin.ie

Dathaigh – An Nollaig
Leabhar le dathú ar théama na Nollag.
www.angum.ie
Amhráin Nollag
CD le 14 amhrán agus carúl Nollag.
www.owlrecords.com
Cluineadh Ceol 2
Dlúthdhiosca le carúil & amhráin Nollag ó
Chantóirí Scoil Chaitlín Maude.
Ar fáil ó 01 459 6141 scoilcm@eircom.net
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Gaeilge: Áiseanna don Ríomhaire
F Áiseanna Idirghníomhacha Séideán Sí
Cluichí idirghnaíomhacha le tógáil ar an obair ranga
ar fáil i dtrí chanúint do ranganna ó naíonáin go
Rang 6. Díríonn siad ar aithint focal, ar thuiscint
agus ar fhorbairt stór focal. Dlúthdhioscaí a
ghabhann leis an gclár ar fáil ar an suíomh freisin
(scéalta, sceitsí, amhráin, dánta agus tascanna
éisteachta).
Díríonn na háiseanna nua do rang 3 suas go rang
6 ar struchtúr na teanga agus ar mhúineadh
na gramadaí, idir ghutaí, chonsain, feidhm an
ainmfhocail agus foimeacha an bhriathair sna
haimsirí éagsúla.
www.seideansi.ie
Bua na Cainte
Cúrsa comhtháite idirghníomhach Gaeilge do
bhunscoileanna Béarla. Tá lámhleabhar do
mhúinteoirí, scéimeanna bliana agus míosa
agus pleananna teagaisc laethúla ann mar aon
le comhráití, amhráin, rímeanna, tascanna
léitheoireachta, cluichí, scéalta agus léar áiseanna
ar féidir iad a phriontáil amach. Tá rannóg ann le
cuidiú le tuismitheoirí freisin.
www.edco.ie
Dréimire
Áiseanna idirghníomhacha do pháistí beaga.
www.ccea.org.uk/dreimire
Cú Chulainn: Acmhainn idirghníomhach le
treoracha do mhúinteoi rí. www.ccea.org.uk
E-Gaeilge CD: Cluichí idirghníomhacha bunaithe ar
na 10 dtéama. www.rainboweducation.ie
Ríomhleabhair: Réimse de ríomhleabhair ar fáil ó
www.litriocht.com Leabhair le Lewis Carroll agus
le Maidhc Dainín Ó Sé. Gearrscéalta saor in aisce
le híoslódáil.
Céard é sin? Áiseanna teanga ar DVD le 250 áis
idirghníomhacha. Is féidir é a úsáid ar chlár bán
idirghníomhach. www.resourced.ie

Romuald, An Réinfhia Nua
CD-ROM idirghníomhach traschuraclaim (mata,
tíreolaíocht, ceol, ealaín agus scileanna teanga
clúdaithe) le lámhleabhar & bileoga oibre.
www.angum.ie
Wingléacht:
Leagan leictreonach d’fhoclóir Gaeilge-Béarla Uí
Dhónaill. www.angum.ie
Beir Bua 1 & 2
Dhá CD-ROM idirghníomhacha le mata, eolaíocht
agus Gaeilge. www.gael-linn.ie
An Scríbhneoir Óg
CD-ROM le tascanna scríbhneoireachta agus
cruthaitheachta i nGaeilge, Fraincis, Gearmáinis
agus Béarla. Oiriúnach d’ardranganna.
www.gael-linn.ie
Foghlaim Gaeilge Euro Talkinteractive
CD-ROM idirghníomhach. 5 chlár éagsúla le
Gaeilge a fhoghlaim. www.eurotalk.com
Na Consain agus na Gutaí Fada
(An Scéim Fhoghraíochta)
CD-ROM idirghníomhach bunaithe ar an scéim
fhoghraíochta. www.muintearas.com
Rainn - Hup, hup a chapaillín; Lóbó
CD ROM idirghníomhach le sraith scéalta agus
gníomhaíochtaí bunaithe orthu.
www.muintearas.com
Áiseanna Gaeilge
CD-ROM le ceachtanna & bileoga oibre – foclóir,
briathra, nathanna cainte. www.iol.ie/~askeabns
Réimse CD-ROManna ó Fios Feasa
Amhrán is Fiche; Amhrán is Fiche Eile; Amhrán is
Fiche don Nollaig
CD ROM le 21 amhrán sna canúintí éagsúla, le
ceachtanna samplacha agus clár Karaoke.
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Gaeilge: Áiseanna don Ríomhaire
Boghaisín na bhFocal
CD-ROM le cluichí focal & léitheoireachta. CD don
dalta & CD eile le teimpléid agus ábhar tacaíochta
eile don mhúinteoir.
Ruairí san Ospidéal:CD-ROM le téacs, foghraíocht,
cluichí, téacs breise, míreanna mearaí.
Ruairí sa Zú
Drochlá Ruairí
An Chéad Choiscéim
Seanfhocail
Ogham www.fiosfeasa.com
Cló Gaelach: Cló-aghaidh (typeface) do ríomhairí.
www.gaelicabc.com

Ábhar digiteach litearthachta do bhunranganna:
www.aisaonad.org
An Mála Mór: Pacáiste foghlama le leabhair, CDROManna, cluichí, luaschártaí & puipéid. Dírithe ar
aois 3 – 8, go háirithe iad siúd a bhfuil deacrachtaí
foghlama acu. Dhá théama, dhá leibhéal. Mé Féin,
Éadaí. Naíonáin/Rang1 & 2. Sraith póstaer do na
briathra neamhrialta san aimsir chaite, aimsir
láithreach agus aimsir fháistineach.
www.malamor.ie
Focail Draíochta:
CD-ROM idirghníomhach. Litriú, gramadach,
foghraíocht. www.cic.ie

Gaeilge: Cluichí & Gníomhaíochtaí
F Biongó Bóthair
12 chárta is féidir a ghlanadh agus a athúsáid agus
téamaí éagsúla orthu.
F Imeartas Focal
200 íomhá sa chluiche, ach iad casta agus i
bhfolach ar bhealaí éagsúla. Is é an dúshlán ná a
bheith in ann na focail a aithint as na híomhánna.
www.cluiche.ie

Cluichí

F Lámha Síos
Cluiche d’fhoghlaimeoirí de gach aois ó 7 mbliana.
http://aplud.bzh/ga/lamha-sios/
F Fios Feasa
Cluiche foghlama bunaithe ar eolas faoi na
contaetha in Éirinn.
www.glornangael.ie
F Líon an Bhearna
Áis a chuidíonn le daltaí an litriú a fhoghlaim.
Cluiche foghlama é seachas cluiche comórtasach.
www.cluiche.eu
F Tíleanna aibítir maighnéadach
Leis an áis seo is féidir le daltaí a gcuid focal féin a
chruthí – tá trí aibítir iomlán i ngach paca.
www.cluiche.ie
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Sciob Sceab
Cluiche le dísle agus cártaí a thugann deis do
dhaltaí an litriú a chleachtadh. www.maradearfa.ie
F Odyssey Gramadaí
Cluiche le beagnach míle ceist bunaithe ar phatrúin
ghramadaí. Oiriúnach do rang 3 agus os a chionn.
www.udar.ie
F Focal Fada
Cluiche simplí a úsáideann na litreacha tosaigh
agus deiridh is coitianta sa Ghaeilge. Bíonn ar
imreoirí 2 chárta a thógáil le litir tosaigh agus litir
dheiridh, agus focal a chruthú a cheanglaíonn an
dá litir. www.udar.ie
F Cluichí Teanga
10 gcluiche boird dírithe ar fhorbairt teanga. Tá an
foclóir ag teacht leis an gClár Luathléitheoireachta.
Aois 4-5.
Cluichí don aoisghrúpa 5-6 ar fáil go luath.
www.aisaonad.org
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Gaeilge: Cluichí & Gníomhaíochtaí
Tomhas orm, Tomhas ort!
Tomhasanna tochasacha agus dúcheisteanna
dúshlánacha do dhaoine cliste, óg agus aosta.
www.eabhloid.com
Nasc: Cluiche ina gcaithfidh imreoirí nasc a
dhéanamh idir focail a thagann aníos ar chártaí.
www.glornangael.ie
Cuán agus Úna
Cluiche físeáin ina gcuirfidh na páistí feabhas ar a
gcuid scileanna litrithe agus clóscríbhneoireachta,
chomh maith leis an dóigh cheart a fhoghlaim le
focail a rá. foxoutgames@hotmail.com
Monopoly
Leagan Gaeilge den chluiche boird traidisiúnta, le
háiteanna ar nós Cluain Mhic Nóis, Brú na Bóinne,
Teach an Phiarsaigh. www.glornangael.ie
Míreanna Mearaí – Puzal Ollmhór Urláir
Ainmhithe na hÉireann le 40 píosa.
www.glornangael.ie
Thar Barr
Cluiche dísle as Gaeilge. Caithfidh imreoirí focail
a dhéanamh as na litreacha a thagann suas ar na
díslí. An-mhaith don litearthacht.
www.glornangael.ie
Spraoi le Brí
Cluiche focail ina mbíonn ar imreoirí focail a
mhíniú gan aon chuid den fhocal féin a úsáid. Tá na
focail roinnte i 6 rannóg – aidiachtaí, ainmfhocail,
briathra, seanfhocail, ginideach agus téamaí
éagsúla. www.cluice.eu
www.clevermindtoys.com
Liathróid Spraoi: liathróid bheag bhog le 32 treoir
as Gaeilge. Leantar an treoir a luíonn faoin ordóg
nuair a bheirtear air.
Comhrá trí Ghaeilge: Cártaí le ceisteanna éagsúla
orthu le caint a spreagadh i measc páistí. Dhá
leibhéal: cártaí oráiste do pháistí ó 6 bliana, cártaí
gorma le ceisteanna níos deacra do dhaoine ó 10
mbliana ar aghaidh.

www.smartycatgames.ie
Réimse cluichí don rang Gaeilge.
Kubd: Cluiche ciúbach do na hardranganna. Topaicí
clúdaithe: daoine a chomhaireamh, uimhreacha,
aoiseanna, am, slite beatha, siopaí, ar scoil, bia,
éadaigh.
Caith an Cat Cainteach: Liathróid trá le ceisteanna
i nGaeilge air.
Cé mhéad cat? Dhá chluiche chun na briathra
neamhrialta san aimsir chaite/aimsir láithreach/
fháistineach a chleachtadh ar bhealach spraíúil.
Crannóg!
Cluiche dhá leibhéal, cluiche 4+ agus cluiche do
dhaoine atá in ann litriú: 8 ndísle 12 thaobhach
a thugann deis d’imreoirí focail a litriú suas go 8
litir. Ar litriú focail, bogann imreoirí píosa imeartha
timpeall an bhoird. www.glornangael.ie
Spraoi le hUimhreacha
Oiriúnach do gach aois. Cluiche le cúig phaca
cárta, le cluichí bunaithe ar dhátaí, uimhreacha
pearsanta, maoluimhreacha, am agus airgead. Aois
5+. www.glornangael.ie
Snap as Gaeilge
Cluiche cártaí ina ndéanann na páistí meaitseáil
idir cinnlitreacha agus focail (cluiche aibítre). Aois
5+. www.glornangael.ie
An Cluiche Aibítre
Míreanna mearaí bunaithe ar aibítir na Gaeilge.
www.glornangael.ie
Junior Scrabble as Gaeilge
Dhá chluiche in aon bhosca amháin, an cluiche
sóisearach d’aois 4+ agus an cluiche forbartha do
pháistí atá in ann litriú. Foirsteanach do scoileanna,
teaghlaigh nó ranganna foghlaimeoirí fásta fiú.
www.glornangael.ie
Spraoi le Cluichí
10 gcluiche teanga oiriúnach do rang ina mbeadh
36 dalta. www.lamhchunta.com
Dyce
Cluiche a thugann deis do dhaltaí eolas a chur ar
litreacha agus ar litriú. www.eyeseegames.com
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Gaeilge: Cluichí & Gníomhaíochtaí
Réalta an Ranga
Cluiche tomhais a thugann cleachtadh cainte ar
réimse pointí gramadaí m.sh. aimsir láithreach
agus aimsir ghnáthláithreach, ceisteanna a chur
agus a fhreagairt. www.gaelchultur.com
Póstaer Pearsan
Cluiche idirghníomhach bunaithe ar
fhorainmneacha réamhfhoclacha.
www.gaelchultur.com
Dúradáin Mheabhracha
Cluiche dúradán (dominoes) a chuideoidh le
scileanna catagóirithe agus rangaithe a fhorbairt.
www.duradain.com
Briathra na Gaeilge
Cluichí le cuidiú le páistí na briathra neamhrialta i
nGaeilge a fhoghlaim. www.smartycatgames.ie
Cluichí Gaeilge
10 gcluiche bunaithe ar théamaí de churaclam
na bunscoile le cuidiú le daltaí an Ghaeilge a
chleachtadh. Aois 5 – 12. www.smartycatgames.ie
Sult agus Spraoi
Cluiche cláir deartha ag daltaí Choláiste Chroí
Mhuire, An Spidéal do pháistí idir 4 agus 7 mbliana
d’aois. Cabhraíonn sé le forbairt abairtí simplí as
Gaeilge. 091 553113.
Cluiche Tomhais
Cluiche tomhais do bheirt imreoirí, bunaithe ar an
gcluiche Guess Who? Dírithe ar dhaltaí ó rang 2 ar
aghaidh. www.gaelchultur.com

Cluichí ó Ghael-Linn
Quizphaca Ghael Linn
Pacáiste iomlán le Tráth na gCeist a eagrú in
ardranganna bunscoile (aois 10 – 13)
Am agus Aimsir: Pacáiste de 66 cárta le téarmaí
faoi am & aimsir. www.gael-linn.ie
Na Briathra Neamhrialta: Pacáiste de 49 cárta le
briathra i dtrí aimsir. www.gael-linn.ie
Cluichí ó Ghlór na nGael
Míreanna Mearaí
Uachtaráin na hÉireann (150 píosa); Ainmhithe na
hÉireann (32 píosa); Dathanna na gContaetha (100
píosa); I Lár an Bhaile (150 píosa); Turas Spáis (750
píosa).
Míreanna Mearaí agus Meáitseáil
Litreacha, focail agus íomhánna bunaithe ar aibítir
na Gaeilge.
Ollscoilopoly
Cluiche do scoláirí ollscoile bunaithe ar Monopoly.
Ar fáil i bhfoirm phóstaeir le híoslódáil saor in aisce.
Charades
Leagan Gaeilge den chluiche aitheanta.
Cluiche Snap as Gaeilge
Bunaithe ar aibítir na Gaeilge.
Leagan nua-dheartha ar fáil anois.
www.glornangael.ie
Ardrí
Cluiche cláir do 2 – 4 imreoirí. Rás go Teamhair le
teacht i gcabhair ar an Ardrí. Aois 7+.
www.leabharbreac.com

Ficheall
Leabhar Teagaisc Fichille le hÚna O’Boyle.
unaficheall@gmail.com
Puzal Pearsan
Puzal bunaithe ar na forainmneacha, ar na
forainmneacha réamhfhoclacha agus ar phearsana
éagsúla an bhriathair. www.gaelchultur.com
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An Mála Mór
Pacáiste foghlama le leabhair, CD-ROManna,
cluichí, luaschártaí & puipéid. Dírithe ar aois 3 – 8,
go háirithe iad siúd a bhfuil deacrachtaí foghlama
acu. Dhá théama, dhá leibhéal. Mé Féin, Éadaí.
Naíonáin/Rang1 & 2. Sraith póstaer do na briathra
neamhrialta san aimsir chaite, aimsir láithreach
agus aimsir fháistineach. www.malamor.ie

Cluichí ón nGúm
Biongó Éadaí; Biongó Bia; Cluichí Focal ‘Sa Bhaile’
Cluichí ón scéim Ghaeilge Séideán Sí.
Leabhair mhíreanna mearaí
Dathanna, Bia. www.angum.ie
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Gaeilge: Cluichí & Gníomhaíochtaí
Cluichí Clóis
Pacáiste le leabhar agus DVD le cluichí clóis a
theagasc do pháistí. eolas@cogg.ie
Am Damhsa
DVD & CD de Dhamhsa Gaelach: Leagan Gaeilge de
“Dancin’ Time” www.schooldance.ie
Rainn Chlóis
Ar fáil ar an suíomh idirlín www.aisaonad.org
Liosta Siopadóireachta
Cluiche cláir Gaeilge d’aois 3 – 7. Cluiche cuimhne
é le haghaidh 2 – 4 imreoirí. www.blithe.ie
Spraoi le chéile (Leabhar + DVD)
Bailiúchán de chluichí, amhráin agus rainn
thraidisiúnta i nGaeilge agus i mBéarla. Ar fáil le
híoslódáil ó http://www.galwaychildcare.com/
uploadedfiles/Spraoi-le-Cheile.pdf
Lató Pictiúr agus Focal; Snap i nGaeilge
Cluichí do pháistí óga. www.usborne.com nó
www.cic.ie
Cluichí ó Gill & MacMillan
Na Díslí Draíochta
Díslí do chluichí teanga le nótaí múinteora.

Trí chluiche boird chun tacú leis an scéim Ghaeilge
Bualadh Bos.
Cluiche Rása.
Cluiche Eachtraíochta.
Cluiche Traenach. www.gilleducation.ie
Gníomhaíochtaí Gasta don Bhunscoil
Leabhar gníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge
dírithe ar ranganna 3 agus 4. Moltaí do mhúinteoirí
agus treoirfhíseán ar líne ar fáil.
www.gaelchultur.com
1000 Pictures for Teachers to copy (Leabhar pictiúr
do chluichí) www.pearsoned.co.uk
The Language Games Compendium (Leabhar
cluichí) www.internationalbooks.ie
Bábóg Baby
Teidí le Gaeilge. www.babogbaby.com
Cártaí Seichimh LDA
Boscaí cártaí le pictiúir. www.evanseducational.ie
League Leader
Cluiche cláir iománaíochta i nGaeilge. www.udar.ie
Cluichí Idirghníomhacha ar an idirlíon
Cluichí ar fáil ar shuíomh Cúla 4. www.cula4.com
Ceist Eile Agam Ort & Ceist agam ort
Leabhar Thráth na gCeist, oiriúnach d’ardranganna
bunscoile agus bunranganna iarbhunscoile.
www.coislife.ie

Gaeilge: Drámaíocht & Turais Scoile
Drámaíocht
F Saíocht an Spraoi
Lámhleabhar drámaíochta do mhúinteoirí agus do
dhaoine atá ag obair leis an óige. Ar fáil go luath.
www.ogras.ie

Idir Mise & Tusa
Sraith d’agallaimh bheirte ar fhíseán, déanta ag
páistí le scoth na Gaeilge i gCúige Uladh.
http://www.meoneile.ie/ailt/idir-mise-agus-tusataobh-thiar-den-taifeadadh#.VpUU03nnnct

F Drámaíocht
Claire Marie Dunne. Áiseanna drámaíochta do
scoileanna ina bhfuil an Béarla mar mheán.
claire.dunne@mie.ie

Éalú ón Zú agus drámaí eile
Áine Ní Ghlinn & Carol Betera.
www.leabhar.com
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Gaeilge: Drámaíocht & Turais Scoile
www.branar.ie
Téatar do pháistí. Cuirtear ceardlanna ar fáil do
scoileanna.
Misneach
Siollabais ghrádaithe in urlabhraíocht agus i
ndrámaíocht do leanaí bunscoile, bunaithe ar an
gcoincheap atá ag Acadamh Ríoga na hÉireann
(Speech and Drama). Tuilleadh eolais: 087 2439776
Club Leabhar
Leis an tionscnamh seo is féidir le daltaí leabhair
a léamh agus tuairisc a scríobh orthu, é a
thaifeadadh agus a uaslódáil go dtí an suíomh seo.
www.fisbookclub.com/ie
Léigh go Luath
Acmhainn ag tacú leis an drámaíocht a fhorbairt sa
bhunscoil. www.ccea.org.uk
Drámaí Labhraigí Amach
Sraith drámaí le leibhéil éagsúla cumais san aon
dráma amháin.
Sraith 1: Sándá agus an Ghrian; Diarmaid de
Bléine agus a Fhiacail Iontach; Lorg Lindbergh;
Scoil na gCat; Tá sé sin Samhnasach; Lorg na
mBrioscaí.
Sraith 2: Rith Leat; Lá na nAmadán; An Comórtas
sa Spéir; Laoch Ligthe i nDearmad; Gadaí Charraig
na Gealaí; Scéal Scéil. Aoisghrúpa 9 – 11.
www.aisaonad.org
Draíocht le Drámaíocht: Acmhainn a scríobhadh
agus a forbraíodh ó bhonn don earnáil ina bhfuil
treoirleabhar, CD agus DVD agus atá dírithe ar EC1
agus EC2 araon (suas go rang 4). www.ccea.org.uk
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Dhá Dhráma Bunscoile
Cé a Mharaigh Neilí Jimí Rua?
Bainis Labhraí Loirc
An Leon Ocrach agus Drámaí Beaga Eile
www.angum.ie
Déan Dráma 1 (+ 3 dhlúthdhiosca): Fil Uí
Dhubhghaill agus Mícheál Ó Dubhghaill.
Ceoldrámaí aon mhír do na bunranganna.
www.cic.ie
Déan Dráma 2 (+ 2 dhlúthdhiosca): Fil Uí
Dhubhghaill agus Mícheál Ó Dubhghaill. Ceoldráma
agus dhá dhráma aon mhír do ranganna 1 – 4.
www.cic.ie
Déan Dráma 3 (+2 dhlúthdhiosca): Ceoldráma
agus dhá dhráma do na hardranganna. www.cic.ie
Tomás na hOrdóige agus Scéalta eile
Pacáiste do mhúinteoirí le scéalta, drámaí agus
cluichí. www.cic.ie
Ar Maidin Moch
Leabhar do mhúinteoirí le gníomhaíochtaí a
bhaineann le múineadh bhriathra na Gaeilge.
www.cic.ie
Réimse leathan drámaí bunscoile foilsithe ag:
An Gúm; www.cic.ie; www.leabhar.com;
www.coisceim.ie.
Fís
Pacáiste áiseanna. Treoir phraiticiúil ar scannáin
agus léiriú scannán. www.fis.ie
Turais Scoile
Páirc Spraoi Tayto
Rogha turas i nGaeilge i bPáirc Spraoi Tayto i gCill
Dhéaglán, Co. Na Mí. www.taytopark.ie

Bunachar sonraí lánchuimsitheach ar fáil ag
www.irishplayography.com agus teacht ann ar
shonraí faoi gach dráma Gaeilge ar tugadh an
chéad léiriú air idir an bhliain 1901 agus an bhliain
2012.

Uiscebhealaí na hÉireann
Turais threoraithe do scoileanna ina bhfaigheann
daltaí an seans báirse a thiomáint. Paca áiseanna i
nGaeilge do mhúinteoirí ar fáil le híoslódáil.
www.waterwaysireland.org/Pages/Learning/
Resources.aspx

Inis Seo Dom!; Siar agus Aniar
Dhá bhailiúchán d’agallaimh bheirte. Oiriúnach
d’ardranganna. www.angum.ie

Graí Náisiúnta na hÉireann
Turais threoraithe trí Ghaeilge, leathanaigh oibre le
fáil. www.irishnationalstud.ie
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Gaeilge: Drámaíocht & Turais Scoile
Zú Bhaile Átha Cliath
Turais threoraithe trí Ghaeilge, leathanaigh oibre
le fáil.
www.dublinzoo.ie
Tearmann Dúlra na Boirne
Is féidir turas treoraithe trí Ghaeilge a fháil thart ar
an tearmann dúlra, ach é a chur in áirithe roimh ré.
www.bns.ie
Reilig Ghlas Naíon
Is féidir turas treoraithe trí Ghaeilge a fháil thart
ar Reilig Ghlas Naíon. www.glasnevintrust.ie/
schools_and_colleges/

www.visitsealife.com
Eolas faoin saol faoi uisce. Is féidir turas treoraithe
trí Ghaeilge a fháil thart ar an ionad i mBré, Co.
Chill Mhantáin, ach é a chur in áirithe roimh ré.
Áiseanna ar fáil i nGaeilge ar an suíomh.
www.concos.ie
Gach eolas faoi na coláistí samhraidh sa
Ghaeltacht.
www.freedomsurfschool.com
Déan ceachtanna tonnmharcaíochta agus bain
triail as gníomhaíochtaí eile as Gaeilge.

IMMA
Turas treoraithe trí Ghaeilge ar fáil thart ar Áras
Nua-Ealaíne na hÉireann.
frontofhouse@imma.ie

Gaeilge: Filíocht agus Rainn
F An Féidir Leat? Is Féidir!
Leabhar agus dlúthdhiosca. Rainn agus amhráin
le cuidiú le daltaí Gaeilge a fhoghlaim ar bhealach
spraíúil.
olivekeane.ok@gmail.com
F Fonn Filíochta
Bailiúchán de dhánta agus straitéisí do na bealaí
difriúla leis an bhfilíocht a theagasc agus a neartú
sa seomra ranga. Ar fáil 2018.
www.ccea.org.uk
Comhaltas Ceoltóirí Éireann
Bailiúchán fairsing dánta agus scéalta ar fáil ar
shuíomh an Chomhaltais.
https://comhaltas.ie/education/comhra/danta
An Bogha Báistí
Dánta do pháistí, lán le lúcháir an tsaoil, scríofa ag
Frankie Leonard.
www.eabhloid.com

Carr Dhaideo
Leabhar lán le dánta beaga le hÉamonn Ó Ríordáin.
Oiriúnach do gach rang, nó do gach aois.
www.mentorbooks.ie
Oíche Nollag
Leabhar 24 leathanach le dán fada a chuireann
síos ar ghirseach óg ag fanacht cois fuinneoige
Oíche Nollag le Daidí na Nollag a fheiceáil.
conchurmacphilib@yahoo.co.uk
Báidín Fheidhlimidh
Amhráin agus dánta traidisiúnta do pháistí.
Ionad Oideachais Ghort a’ Choirce
074 9165556
Beach sa Teach agus Dánta Eile
Leabhar le 18 ndán faoi ainmhithe, le CD-ROM
idirghníomhach. Aois 7+.
conchurmacphilib@yahoo.co.uk

BUNSCOILEANNA

21

Gaeilge: Filíocht agus Rainn
An Gúm
Haiku Más é do thoil é: Gabriel Rosenstock.
Dalladh Dánta
Bailiúchán de dhánta le filí éagsúla, oiriúnach do
rang 6 i nGaelscoileanna nó scoileanna Gaeltachta.
CDanna: Réimse leathan (28) scéalta á léamh ar
CD agus ceol ag dul leo. Samplaí: Cití Cailleach;
Timpeall an Tí; Mo Ghrá Sibh go Léir.
Seachain do Bhrístín!
Claire Freedman & Ben Cort, aistrithe ag Gabriel
Rosenstock.
Piasún ar Ghéag; An Chrosóg Mhara
Eagráin úra de véarsaí buile Rosenstock, maisithe
le samhlaíocht agus greann ag Paybo.
Cnuasaigh eile ar fáil ón nGúm:
Trupall Trapall;
Grian na Cásca;
Sonas is Só;
Timpeall an Tí
www.angum.ie

Bróga Nua
Rainn agus amhráin Ghaeilge do pháistí beaga.
www.naionra.ie

www.artosuilleabhain.com
Suíomh an fhile, le dánta, pleananna ceachta,
podchraoltaí, dánta ar díol. Is féidir dánta a chum
daltaí a sheoladh isteach le cur ar an suíomh.

Spraoi le chéile (Leabhar + DVD)
Bailiúchán de chluichí, amhráin agus rainn
thraidisiúnta i nGaeilge agus i mBéarla. Ar fáil le
híoslódáil ó http://www.galwaychildcare.com/
uploadedfiles/Spraoi-le-Cheile.pdf

Cló Mhaigh Eo
Brionglóidí agus Aistir Eile
Áine Ní Ghlinn.
Bronntanais agus Féiríní Eile
Áine Ní Ghlinn. Is iontach agus is aisteach na
bronntanais atá á dtabhairt. Leabhar véarsaíochta
d’aois 8+.
Daid Dearmadach
www.leabhar.com
Coiscéim
Mo Ghúna Síoda Buí; Na Buataisí Buí: Eibhlín Uí
Iarlaithe.
An Píobaire Breac
Thar an gClaí Teorann
Duanaire Naithí
Sin iad na Rudaí:
Blaistí beaga dár dtraidisiún, dár smior, dár
ndúchas Gaelach atá sa leabhar seo.
www.coisceim.ie
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Biongó na Séasúr
Cluiche biongó bunaithe ar na séasúir.
www.naionra.ie
An dTéann Múinteoirí go Tigh an Asail
Gabriel Fitzmaurice. Bailiúchán de dhánta dána
dátheangacha (Gaeilge agus Béarla) a thaitneoidh
go mór le páistí 8-12 bhliain.
Spéaclaí an tSrónbheannaigh
www.mercierpress.ie
Gleanntáin an Aoibhnis
Seán Ó Muimhneacháin. Dánta agus amhráin
oiriúnach do gach aois. www.litriocht.com
Rainn Chlóis
Ar fáil ar an suíomh idirlín www.aisaonad.org

Yankí Dúidil
Leabhar agus póstaeir A4 le rainn bheaga m.sh.
Georgie Porgy; Old Mother Hubbard/Nanó Nóra.
www.glornangael.ie
An tOllamh Folamh
Gabriel Rosenstock. www.coislife.ie
Aneas; Aniar.
Dhá chnuasach dánta, orthaí agus seanchais ó
thraidisiún na Mumhan agus Chonamara i bhfoirm
leabhair agus CD.
Peigín Leitir Móir
Leabhar agus CD.
Gugalaí Gug (Leabhar le clúdach crua agus CD)
Leagan dátheangach. Rainn thraidisiúnta & leabhar
lándaite. Bronnadh diosca óir ar an leabhar/CD seo
as 7500 cóip a bheith díolta. www.futafata.ie
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Gaeilge: Filíocht agus Rainn
Mo Cheol Thú
Leabhar agus CD do dhaltaí ó rang 3 – 6, le rainn,
amhráin agus damhsaí. www.edco.ie

Cnuasaigh ó Chló Iar-Chonnacht:
Bun na Spéire
Dánta Duitse (Leabhar + Téip)
Nach iontach mar atá
Buail ar an Doras
Aibítir na nAinmhithe,
www.cic.ie

Ní thuigimse daoine fásta
Leabhar agus dlúthdhiosca le hamhráin
nuachumtha do pháistí. www.eabhloid.com
Ící Pící
Leabhar agus dlúthdhiosca le hamhráin
nuachumtha do pháistí. www.eabhloid.com

Mo Leabhairín Dánta (+CD)
Con Ó Tuama. Cló Chaisil. Ar fáil ar
www.litriocht.com

Spraoi le chéile (Leabhar + DVD)
Bailiúchán de chluichí, amhráin agus rainn
thraidisiúnta i nGaeilge agus i mBéarla. Ar fáil le
híoslódáil ó http://www.galwaychildcare.com/
uploadedfiles/Spraoi-le-Cheile.pdf

Cnuasaigh ó Chois Life
An Seileitleán
Dánta Déanta
Rogha Dánta (Greagóir Ó Dúill)
www.coislife.ie
Labharfad Leat
Saothar ó óige Chorca Dhuibhne faoi stiúir Bhríd Ní
Mhóráin. www.oidhreacht.ie

Gaeilge: Físeáin agus DVDanna
Amhrán na Mara (Song of the Sea)
Scéal Ben agus a dheirfiúr bheag Saoirse a
théann ar thuras draíochta agus iad ag iarraidh
filleadh abhaile go dtí a mbaile cois farraige. DVD
dátheangach. www.cartoonsaloon.ie
BB agus Bella – DVD
Sraith do leanaí réamhscoile, faoi chailín ar breá léi
a bheith ag foghlaim. www.bbagusbella.tv
Frása an Lae
Gach lá bíonn frása nua Gaeilge le cloisteáil ar
shuíomh Ghaelchultúir. Tá na focail scríofa amach
agus aistriúchán leo.
http://gaelchultur.com/ga/frasa_an_lae.aspx
Scannáin Ghaeilge
Réimse scannán ar fáil le híoslódáil saor in aisce
ó Bhord Scannán na hÉireann. http://www.
irishfilmboard.ie/gaeilge/

Gearrscannáin: Laethanta Saoire; Yu Ming is Ainm
Dom; Lipservice.
Réimse físeán gearr i nGaeilge ar fáil ar
www.youtube.com
Céard é sin? DVD le háiseanna idirghníomhacha
don chlár bán beo. www.resourced.ie
Cluichí Clóis
DVD agus lámhleabhar don mhúinteoir le cluichí
clóis a theagasc do pháistí. http://www.cogg.
ie/wp-content/documents/Spreag%20An%20
Ghaeilge%20Le%20Spraoi.pdf
Sraith DVDanna dhátheangacha le fáil ó TG4:
Rock & Bop with the Doodlebops; Dance & Hop
with the Doodlebops; Dora Saves the Mermaids;
Big Sister Dora; Super Babies; Dora saves the
Snow Princess; Dora Saves the day!; It’s a Party!;
World Adventure. SBSP Cara nó Namhaid? SBSP
10 Happiest Moments; SBSP Atlantis Squarepants.
Www.tg4.ie/siopa
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Gaeilge: Físeáin agus DVDanna
www.tg4.ie (WebTV)
Cartlann de chláir TG4 ar fáil ar an idirlíon, le
féachaint orthu uair ar bith a oireann. Cartúin,
spórt, cúrsaí reatha, ceol, dráma, siamsaíocht.
www.tg4.ie - gliogáil ar “Web TV”.
Aifric, Skunk Fu
Dhá DVD. www.telegael.com nó www.tg4.ie/siopa
Bouli & a chairde, Bouli Arís, Réaltóg, Muzzy,
Muzzy Arís.
Ar fáil arís ar DVD.
www.telegael.com

Scéal Dhá Chistin
Físeán le 13 chartún. www.oideas-gael.com/siopa
Clifford, Tec an Tarracóir, Nick & Perry
Físeáin de chartúin. DVD den chéad dá cheann ar
fáil. www.udar.ie
Fluffy Gardens DVD
Deich gcinn de chláir an chartúin “Fluffy Gardens”
as Gaeilge & Béarla. www.cic.ie.

Dora & Eachtraí an Mhapa; Big Sister Dora, Dora
Saves the Mermaids.
DVD le 4 chlár ón tsraith Dora. TG4/Foras na
Gaeilge/Údarás na Gaeltachta www.cic.ie

Gaeilge: Foclóirí & Gramadach; Pacáistí Foghlama
Foclóirí & Gramadach
www.teanglann.ie
Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill, foclóir
Béarla-Gaeilge de Bhaldraithe, gramadach agus
foghraíocht gach focail. Áis úsáideach do gach
duine a úsáideann an Ghaeilge.
F A Grammar of Modern Irish
Le Pól Ó Murchú. Treoir don leabhar Graiméar
Gaeilge na mBráithre Críostaí.
www.teangaleanga.com
Leabhar Mór na bhFocal Gaeilge: Cnuasach 1000
focal le pictiúir. www.gillbooks.ie
Gaeilge on the Run: gaeilgeontherun@gmail.com
An Foclóir Póca - Treoir don fhoghraíocht: Treoir
don fhoghlaimeoir i gcomhair cheartfhoghraíocht
na Gaeilge. Tá leagan leictreonach ar fáil saor in
aisce ag www.angum.ie
Aibítir: René Mullin. Leabhar do thosaitheoirí ar an
léitheoireacht. www.blackstaffpress.com
Foclóir Tosaigh: www.angum.ie
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Briathra na Gaeilge: www.spraoi-online.com
Cliste! 4, 5 & 6: Buneolas gramadaí.
www.gilleducation.ie
An Chéad 100 Focal Gaeilge: Lándaite.
www.gilleducation.ie
Beginner’s Irish Dictionary: 2000+ focal coitianta.
Eagrán nua le clúdach bog. www.gilleducation.ie
Na Chéad Fhocail: 29 Luaschárta le focail léirithe
orthu, mar aon le treoracha conas iad a úsáid.
www.gilleducation.ie
Pacáistí Foghlama
Pacáiste Scoile Rith 2018
Pacáiste ina bhfuil CD-ROM, póstaeir agus
lámhleabhar beag. www.rith.ie
An Mála Mór: Pacáiste foghlama le leabhair, CDROManna, cluichí, luaschártaí & puipéid. Dírithe ar
aois 3 – 8, go háirithe iad siúd a bhfuil deacrachtaí
foghlama acu. Dhá théama, dhá leibhéal. Mé Féin,
Éadaí agus Bia. Naíonáin/Rang1 & 2. Sraith póstaer
do na briathra neamhrialta san aimsir chaite,
aimsir láithreach agus aimsir fháistineach.
www.malamor.ie
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Gaeilge: Foclóirí & Gramadach; Pacáistí Foghlama
Bain Súp As !
Leabhar agus CD-ROM le sleamhnáin. Treoir maidir
le múineadh na gramadaí. Sleamhnáin ar fáil ar
shuíomh COGG. www.cogg.ie
www.spraoi-online.com
Is comhlacht foilsitheoireachta é Spraoi a
chuireann réimse leathan póstaer, cairteanna
agus leabhar ar fáil. Stiallbhratacha (bunting):
Nollaig Shona augs Lá le Pádraig. Maighnéid don
chuisneoir agus earraí eile le haghaidh ócáidí
speisialta.

Feisteán Gaeilge
Pacáiste póstaer le nótaí múinteoirí, bileoga oibre
inchóipeáilte & ábhair thagartha do ranganna
bunscoile. Trí leabhar (bun, meán agus ardleibhéal)
- naíonáin go rang 6. www.gael-linn.ie
Gaeilge Bheo: lámhleabhar don mhúinteoir.
Gaeilge neamhfhoirmiúil – teanga an ranga agus na
scoile i rith an lae, leagtha amach ó mhoch maidine
go himeacht abhaile trathnóna. www.gael-linn.ie

Gaeilge: Leabhair Mhóra
Leabhair mhóra ó CCEA
Bí Ciallmhar agus Smaoinigh: Leabhair mhóra.
Sraith leabhar don OSPS sa bhunscoil. Ag Cuidiú
le Nollaig; Coinnigh Ort, a Bhreanda; Aisling Áine;
Eachtra Mhór Antaine agus Orla; Ní Leat Féin!
www.ccea.org.uk
An Gúm www.angum.ie
Cití Cailleach: Valerie Thomas & Korky Paul
Cuir eolas ar na Dathanna
An Leabhar Mór Buí
An Leabhar Mór Dearg
An Leabhar Mór Donn
An Leabhar Mór Glas
An Leabhar Mór Gorm
Séideán Sí – Leabhair Mhóra
An Tusa mo Mhamaí? (N. Bheaga)
Éadaí Liam (N. Bheaga)
Rírá i Seomra na Naíonán (N. Bheaga)
An Gadaí Beag (N. Bheaga)
Ag Siopadóireacht le Mamaí (N. Bheaga)
Ar ais ar Scoil (N. Mhóra)
Cá bhfuil tú i do chónaí? (N. Mhóra)
Éadaí Salacha (N. Mhóra)
Daidí na Nollag (N. Mhóra)
Peata Nua (N. Mhóra)
Séimí agus an tSíog (N. Mhóra)
An-Lá ar fad (R1)

Colm an Cheoil (R1)
An Páistín (R1)
A Chaitín, Mí-Abha (R2)
Seo Siúd agus Eile (R3)
Leabhair mhóra a bhfuil leagan ar ghnáthmhéid
díobh ar fáil freisin
Bhí ocras ar Oisín
Mise agus Tusa, A Bhéirín
Máire agus a Mála
Micí Moncaí
Béirín na Picnice
An tÁisaonad – Aois 4 – 6
Trí leabhar mhóra nua ina bhfuil rím agus ceol
(dlúthdhiosca ag dul le gach ceann)
An Sorcas
Tá sé ag cur
Cóisir na Muc
Mo Mhadadh
Bhí mé ag an Zú
Leabhair mhóra don léitheoireacht (ficsean agus
neamhfhicsean)
Sláintiúil agus Sona/Tá Túán Tinn
Lúsaí, Laraí agus an Fharraige Mhór/Ag Tumadh go
Domhain
An Leabhar Mór Neamhfhicsean A
An Leabhar Mór Neamhfhicsean B
www.aisaonad.org
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Gaeilge: Leabhair Mhóra
Leabhair mhóra don léitheoireacht (ficsean agus
neamhfhicsean) (ar leanúint)
An Leabhar Mór Dánta
Tá sé thar am
Ailbhe na hAimsire
Luchóga
Bó sa Chrann
Eitleoga le hEitilt
Cé atá sa Chró
Pógaí Frog agus na Cuileoga/Cad é mar a bhogann
siad?
Cosa, is Cosúil/Pógaí Frog agus na Ba
www.aisaonad.org
Aois 7 - 9
Rinneadh athchló ar roinnt de na leabhar mhóra is
mó ráchairt: An Chircín Bheag Rua, An Mealbhacán
Uisce Ollmhór; An Fear Sinséir; Múscail, a Renée.
Liosta iomlán ar fáil ar shuíomh an Áisaonaid.
Luaithríona
Cuir Ort do Hata (Leabhar mór le rím agus ceol/
dlúthdhiosca ag dul leis)
An T-Léine (Leabhar mór le rím agus ceol/DD leis)
www.aisaonad.org
Aois 7 – 11: Leabhair Mhóra. I bhfad níos mó ná
scéal
Tiddalik: (scéal bundúchasach ón Astráil)
Peirsifiné: (scéal miotaseolaíoch ón nGréig)
Scéal agus gníomhaíochtaí. Ficsean agus
neamhfhicsean le chéile.
Aois 9 – 11
Ábhar; Fuinneamh; Plandaí: 3 leabhar ón tsraith
“An Eolaíocht Bheo”.
Stad! agus Scéalta Eile
An dTig Leat Seo a Dhéanamh?
Béir, Béir, Béir
Béir Bhána
Déan Tuar Ceatha
Leabhar Mór Drámaíochta:
Fuadach Bhean Uasal Nic Airgid: Dráma lán
eachtraí agus grinn.
www.aisaonad.org
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Céim ar Chéim Aois 7 - 9
Leagan beag díobh seo ar fáil sa tsraith “Céim ar
Chéim”
Béir Bhána
Feithidí agus scéalta eile
An dtig leat seo a dhéanamh?
Béir Béir Béir
Stad! agus Scéalta eile
www.aisaonad.org
An Comhlacht Oideachais
Maith Thú
Maith Thú! Leabhar Mór (A)
Callaí Álainn & scéalta eile (B)
An Sicín Beag & scéalta eile (C)
Ag Tógáil Tí & Scéalta eile (D)
Breithlá Lillí (E)
An Bogha Báistí & Scéalta eile (F)
An Fathach Mór & Scéalta eile (G)
Cochaillín Dearg & Scéalta eile (H)
Slán Sábháilte (R2)
Ar Thóir an Óir (R2)
www.edco.ie
Folens
Treo Nua
An Buachaillín Sinséir
An Tornapa Mór
An Sionnach Glic agus an Chircín Rua
Cinnín Óir agus na Trí Bhéar
Rí Midas agus Bua an Óir
An Frog Prionsa
www.folens.ie
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Gaeilge: Leabhair Spraoi
Fáilte go Sesame Street
Leabhar gníomhaíochta do pháistí beaga bunaithe
ar na carachtair as Sesame Street.
www.edco.ie

Díolaim Beag
15 leabhar cláir bheaga i bhfoirm leabhair amháin.
Cuidíonn an seit seo le páistí beaga an teanga a
fhoghlaim. www.gilleducation.ie

Saol faoi Shráid: Pacáiste siamsaíochta, foghlama
agus teagaisc bunaithe ar Saol faoi Shráid, sraith
puipéadóireachta ar TG4.
Gníomhaíochtaí ar fáil ar líne: http://old.tg4.ie/
assets/games/paint-book/index.htm

RÍRÁ: An greannán is fearr ar domhan! Trí eagrán
ar fáil anois. D’aois 8 – 14 bliana.
www.coimicigael.ie

Tomhaiseanna do Pháistí
Leabhar agus aip, bunaithe ar thomhaiseanna,
oiriúnach do pháistí. www.eabhloid.com

Midir agus Étáin: Greannán bunaithe ar an scéal
béaloidis. Tuilleadh eolais: 087 2326553 nó
saorlaithninuallain@eircom.net.
Mac Tíre na Draíochta: Pictiúrleabhar do pháistí
5 – 7. www.futafata.ie

Aoibhneas
Iris mhíosúil do pháistí bunscoile. www.cogg.ie

Cén t-am é? Siobhain Grogan www.coislife.ie

Leabhar Dathúcháin agus Rímeanna
Bunaithe ar Yankí Dúidil agus rímeanna eile.
www.glornangael.ie

Tomás na hOrdóige agus Scéalta eile
Pacáiste do mhúinteoirí bunscoile le scéalta,
drámaí agus cluichí. www.cic.ie

Nollaig Shona
Leabhar dathúcháin. Aois 5 – 10.
www.glornangael.com

Ar Maidin Moch Leabhar do mhúinteoirí le
gníomhaíochtaí a bhaineann le múineadh
bhriathra na Gaeilge. www.cic.ie

Gaeilge: Léitheoireacht: Ficsean/Neamhfhicsean
Is féidir teacht ar léirmheasanna ar réimse leabhar
léitheoireachta, scríofa ag páistí, ar shuíomh
Fhoras na Gaeilge: http://www.gaeilge.ie/
Leabhair/Rogha_Ficsin_don_Aos_Og.asp
: www.aisaonad.org
F Pictiúirleabhair
6 leabhar dírithe ar fhorbairt na litearthachta. Aois
4-6.
An Léitheoir Drogallach (Aois 11 – 13)
Scéalta ardspéise le húdair móréilimh curtha
in oiriúint do léitheoirí drogallacha Gaeilge nó
léitheoirí a mbeadh níos mó tacaíochta de dhíth
orthu leis an léitheoireacht neamhspleách. Gluais
ar an leathanach.
Zombaí: Tommy Donbavand
Vaimpír Croglin: Terry Deary
Grianghraf an Bháis: Alan Gibbons

Arracht na Teamhrach:Oisín McGann
Taibhse sa Ghleann: Jonathan Stroud
Geronimo: Tanya Landman
Foghlaithe Mara: Paul Dowswell
Cleasaithe: Catherine Johnson
Druid do Chlab: Pete Johnson
Donncha Dubh: Peter Clover
Na Gadaithe: Josh Lacey
Clón an Bháis: Steve Barlow agus Steve Skidmore
Scéalta Dúchasacha
Seanscéalta curtha in oiriúint do léitheoirí
ardchumais ag barr na scoile. Taifeadta ar
dhlúthdhiosca fuaime nó le nasc idirlín ag cainteoir
dúchais Gaeilge.
Mar a Fuair Cú Chulainn a Ainm
Deirdre an Bhróin

BUNSCOILEANNA

27

Gaeilge: Léitheoireacht: Ficsean/Neamhfhicsean
Scéalta Dúchasacha (ar leanúint)
Fionn agus an Fathach
Na Bróga Draíochta: Aois 9 – 10.
Bóna an Madadh Faire: Aois 9 – 10.
Tóraíocht Taisce: Aois 10 – 11.
Is Gaisteoir í mo Mhúinteoir: Aois 10 – 11.
Anonn chun an Oileáin Úir: Aois 11 – 12.
Sráid Choilm: Aois 12 – 13.
Réimse leathan leabhar eile. www.aisaonad.org
: www.angum.ie
F Anansi agus Scéalta
an Domhain: Éamonn Ó
Ruanaí. Aois: 6 – 12.
F Cinnín Óir agus na Trí
Bhéar: Áine Ní Ghlinn.
Físeán den scéal ar
YouTube agus Vimeo.
Aois: 4 – 6 bliana.
F Cosc ar Chrogaill!
Pictiúrleabhar. Aois 6+.
F Laochra Lúfara: Sraith 4 leabhar faoi ainmhithe
agus a gcumas lúfara. Gaiscí Lúthchleasaíochta;
Gaiscí Nirt agus Troda; Gaiscí Snámha agus
Tumadóireachta; Gaiscí Gleacaíochta. Aois 8+.
Cén fáth a mbím ag Broimneach? An gCacann
Beacha? Neamhfhicsean. Aois 7+.
An Pota Folamh: Scéal béaloidis ón tSín. Aois: 6 – 9.
Morf: Orna Ní Choileáin. Aois 10+.
Babaí Beag Ainmhithe; Babaí Beag Focail: Dhá
leabhar cairtchláir do pháistí réamhscoile.
Óró na Circíní: Gabriel Rosenstock. Aois 9+.
An Leon, an Bandraoi agus an Prios Éadaigh: C.S.
Lewis. Aois 11+.
Léann Bran an t-am!: Eric Hill. Aois 4+.
Eilifint Óg agus an Folcadán: Tatyana Feeney. Aois 4+.
Ulchabhán Óg agus an Scairf Oráiste: Tatyana
Feeney. Aois 4+.
Coinín Beag agus an Phluid Ghorm: Tatyana
Feeney. Aois 4+.
Frog Beag agus na Torbáin sin!: Tatyana Feeney.
Aois 4+.
Siar agus Aniar: Bailiúchán d’agallaimh bheirte.
Inis Seo Dom: Bailiúchán d’agallaimh bheirte.
Réimse leathan leabhar eile.
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: www.antsnathaidmhor.com
Cúraille i gCeannas: Caitríona Nic Sheáin & Andrew
Whitson Aois 4+.
Pop: Caitríona Nic Sheáin & Andrew Whitson
Cogito: Caitríona Hastings & Andrew Whitson.
Leagan crua agus leagan digiteach ar fáil.
Mac Rí Éireann: Caitríona Hastings & Andrew
Whitson.
Ó Chrann Go Crann: Leabhar le DVD beo
dátheangach. Ar fáil mar aip ar iTunes. Caitríona
Hastings, inste ag Mairéad Ní Mhaonaigh. Aois
4 – 8.
An Gréasaí Bróg agus na Sióga: Balor: Caitríona
Hastings & Andrew Whitson.
Gaiscíoch na Beilte Uaine: (+CD): Seanscéalta
béaloidis maisithe go hálainn sa stíl fhantasaíochta.
CD iniata.
: www.ccea.org.uk
F An Cheist faoi Mozart: Aistriúchán ar an úrscéal
le Michael Morpurgo. Aois 9+.
F Tá na hEitleoga in airde sa spéir! Aistriúchán ar
an úrscéal le Michael Morpurgo. Aois 10+.
Kaspar: Prionsa na gCat: Aistriúchán ar an úrscéal
do pháistí le Michael Morpurgo.Aois 8+.
Taisce Tuisceana Sraith 1: acmhainn
léamhthuisceana. Sraith 1 don aoisghrúpa 5 – 8.
Leagan COGG ar fáil ag eolas@cogg.ie.
Taisce Tuisceana Sraith 2: acmhainn
léamhthuisceana. Sraith 2 don aoisghrúpa 8 - 11.
Réimse d’ábhair spreagúla idir fhicsean agus
neamhfhicsean, le dánta, scéalta, finscéalta,
r-phoist, dialanna agus tuairiscí. Leagan COGG ar
fáil ó eolas@cogg.ie
F Taisce Tuisceana Sraith 3: Acmhainn
léamhthuisceana do na hardranganna.
F Tús Tuisceana: Intreoir don léamhthuiscint.
Céim roimh Taisce Tuisceana.
Mar a chuala mise é: Leabhar léitheoireachta
ina bhfuil sraith scéalta traidisiúnta na hÉireann,
na hAlban agus roinnt scéalta domhanda curtha
le chéile, ar fhorbairt i gcomhpháirt le Stòrlann
Nàiseanta na Gàidhlig.
Áiseanna idirghníomhacha: Bunaithe ar Mar a
chuala mise é.
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Gaeilge: Léitheoireacht: Ficsean/Neamhfhicsean
Sraith na Maoile: Cnuasach de scéalta traidisiúnta
na hÉireann agus na hAlban.
Scéalta Dúchasacha: Sraith de thrí scéal.
Sainriachtanais EC3: Ábhar léitheoireachta.
: www.cic.ie
F Dirty Bertie: Alan McDonald. Aistriúchán ar fáil
2018.
F Dialann an Chailín is Dána: Aistriúchán ar fáil 2018.
F An Gasúr is measa ar Domhan: Eoin Colfer.
Aistriúchán ar fáil 2018.
F Dónall Dána; An Club Rúnda; Sióg na bhfiacla;
Míola; Saibhreas Sciobtha! Cúig leabhar sa tsraith
Horrid Henry. 5 leabhar eile ar fáil anois.
F Sraith an tSeachtar Stuama: Déanaigí
Deifir, a Sheachtair!; Eachtra an Mhilseáin;
Eachtra ar an mBealach Abhaile; Cá bhfuil an
Seachtar?; Tráthnóna leis an Seachtar; Rún an
tSeanmhuilinn. Aois 7-9.
Sraith Scéalta Scéine: Brú Fola, Taibhse an dá
Thaobh, Mac Tíre...dáiríre, Lámh Mharbh Abú. Aois
8 – 11.
Clíona Cailleach: Gwyneth Wynn. Aois 8 – 13.
Ceithre leabhar sa tsraith “Cúigear Cróga”:
Aistriúcháin ar leabhair The Famous Five le hEnid
Blyton. Aois 8 – 10.
Sraith 2: Ceithre leabhar eile sa tsraith “Cúigear
Cróga”. Nuair a lean Timmy an Cat; Maith Sibh, a
Chúigir Chróga; Cúigear i bPonc; Nollaig Shona, a
Chúigir. Aois 8+.
Coranna: Pádraig Standún. Aois 8+.
Na Trí Mhíoltóg: Micheál Ó Conghaile. Aois 9 – 12.
Hóng: Anna Heussaff. Aois 10 – 14.
Birbal: Gabriel Rosenstock.
Deireadh Báire: Caitríona Ní Mhurchú. Sraith
Chaitlín 3. Aois 8-12.
www.coisceim.ie
: An Capall Ocrach: Pauline Devine. Aois: 9+
Amhrán na Mara: Bunaithe ar scannán le Tomm
Moore. Gach aois.
An Draíodóir: Pádraig G. Ó Laighin.
Lios na Leanaí: Seán Ua Cearnaigh. Aois 11 – 14.
Eachtraí Oscair agus Aoife: Oisín Ó hEartáin &
Brian Ó Baoill. Aois 10 – 13.

Pincí sa Ghaeltacht: Áine Uí Fhoghlú. Aois 11+.
Nótaí Tacaíochta ar fáil ó gaeilgebooks@gmail.com
Samson: Brian Ó Gráinne.
Bánaí is Bánó Faoileán: Íde Sionóid. Aois 4-7
Mise agus mo Dheartháir: Nóirín Uí Mhaolaoí.
Aois 9 – 12.
Ár Scéalta: Sraith 10 leabhar do pháistí beaga
le Seónaidh Ní Shíomóin. Treoirleabhar don
mhúinteoir nó tuiste ar fáil freisin.
Réimse leathan leabhar eile.
: www.coislife.ie
Scéalta le hinsint don Ghealach: Scéalta
béaloideasa in oiriúint do pháistí. Ar fáil 2018.
Ainmhíthe na hÉireann: Juanita Browne.
Neamhfhicsean. Aois 6+.

Cillian ag comhaireamh: Siobhain Grogan. Aois
5 – 7.
Greim na vaimpíre: Orna Ní Choileáin. Aois 10 -13.
Daideo: Áine Ní Ghlinn. Ar fáil mar chomhad
fuaime, leis an údar á léamh.
http://www.coislife.ie/Leabhar.aspx?ID=157
Hata Zú Mhamó: Áine Ní Ghlinn. Aois 9+. Ar fáil mar
chomhad fuaime, leis an údar á léamh.
https://www.coislife.ie/product/hata-zu-mhamoclosleabhar/
Lá leis an Lochlannaigh: Máire Zepf. Aois 9+.
I Measc Vaimpírí: Orna Ní Choileáin. An 3ú leabhar
sa tsraith. Aois 10 – 13.
Ailfí agus an Vaimpír: Orna Ní Choileáin.
Aois 10 – 13.
Vaimpír san Áiléar: Orna Ní Choileáin. Aois 10 – 13.
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An Dragan Feasa: Rhiannon Watson. Maisithe ag
Olivia Golden. Aois 9 – 12.
Réimse leathan leabhar eile.
www.coislife.ie
: www.eabhloid.com
F Micí s’againne: Leabhar lándaite i dtraidisiún an
leabhair ghreannáin. Aois 8 – 12.
F Oileán na nDraoithe:Scéal fantaisíochta. Aois
8 – 12.
An Prionsa Beag : Aistriúchán ar an scéal
clasaiceach le Antoine de Saint-Exupéry.
: www.futafata.ie
Tá ábhar tacaíochta don fhicsean ar fáil ar shuíomh
Futa Fata.
F Mr Lofa: Leagan Gaeilge de Mr Stink le David
Walliams. Ar fáil 2018.
F Dialann Dúradáin – Barr ar an Donas: Aois 7+.
F Dialann Dúradáin – Leadaí na Leisce: Aois 9+.
Ar fáil 2018.
F An Billiúnaí Beag: Aois 9+.
F Lindbergh – scéal luchóige a d’eitil: Aois 6+.
F Bí ag Spraoi Liom: Aois 5+.
F An Coileach Codlatach: Clúdach bog. Aois 5+.
Dialann Dúradáin Rodrick Abú: Aois 9+.
Dialann Dúradáin: Aistriúchán ar Diary of a Wimpy
Kid. Aois 9+.
Lísín – Criú nua ar Bord: Aois 7+.
Ná gabh ar scoil!: Pictiúrleabhar. Aois 3 – 6.
An Madra Mistéireach: Aois 8 – 12.
Bliain na nAmhrán: Leabhar agus dlúthdhiosca
nua.
Galánta: Úrscéal don aoisghrúpa 9+.
Sprioclá: Úrscéal don aoisghrúpa 9+.
An Gabhar a raibh an-ocras go deo air!
Pictiúrleabhar. Aois 5 – 8.
Na Deich gCinn is Measa: Bithiúnaigh Ghránna;
Dineasáir Scanrúla; Mistéirí Aisteacha. Gach aois.
Oíche Chiúin (le CD): Aois 8+.
Luán agus an Mórphianó: Aois 3+.
Lúlú agus an Oíche Ghlórach: Leagan bog ar fáil anois.
Sraith úrscéalta do pháistí 8+: Dochreidthe! An
Phluais; Amú; An Dosaen Dainséarach; Cuileog.
Réimse leathan leabhar eile.
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: www.leabhaircomhar.com
F Foghlaí Mara Monte Carlo: Orna Ní Choileáin.
Aois 10+.
Hata Oisín: Áine Ní Ghlinn. Aois 4+.
Nílim ag iarraidh dul ar scoil: Áine Ní Ghlinn. Aois 4+.
Saol an Mhadra Bháin: Ríona Nic Congáil. Aois 6+.
: www.leabhar.com
Strainséirí: Colmán Ó Raghallaigh. Aois 9+.
Éalú ón Zú agus drámaí eile: Áine Ní Ghlinn. Aois
6 – 9.
Leanbh Nua: Carmel Uí Cheallaigh. Aois 4+.
Teach Solais Mhamó: Pictiúirleabhar. Aois 4+.
Scéalta ó Oileán an Turtair. Gabriel Rosenstock.
Aois 10+.
Is Maith Liom; Conas tá tú?; Cá bhfuil Riley?: Ciara
Ní Dhuinn. Leabhair 4 theanga. Aois 3+.
Éalú san Oíche: Colmán Ó Raghallaigh. Aois 9+.
Tubaiste ar an Titanic: Máire Zepf. Aois 10+.
Spidey: Carmel Uí Cheallaigh. Aois 4+.
An tOllamh Gorm: Gabriel Rosenstock. Aois 8+.
Urscéalta grafacha:
An Sclábhaí; An Táin; An Teachtaire; An Tóraíocht;
Deirdre agus Mic Uisnigh: Úrscéalta léirithe ar nós
greannáin. Oiriúnach do léitheoirí 10+ mbliana.
Réimse leathan leabhar eile.
: www.leabharbreac.com
F Duan na Nollag: Charles Dickens. Curtha in
eagar do dhaoine óga.
F Beidh Leabhar Cleachtaí d’Úrscéala ar fáil ó
Leabhar Breac 2018.
F Na Gamail: Roald Dahl. Aistriúchán ar The Twits.
Aois 9+.
F 3 leabhar nua sa tsraith Níotú: An Béirín Dána;
Ag Imeacht le Sruth; Ar cosa in airde Aois 7+.
An Sealgaire Mór!; Cara Nua; Ollphéist an
tSléibhe: Leabhair sa tsraith Níotú. Aois 7+.
F An Mac Tíre a bhí... Sraith 3 leabhar le léamh os
ard. Macán ag ithe dinnéir, Macán ar an bPota,
Macán san oíche dhorcha: Aois 0 – 4.
Mo Chéad Chlasaicí: Leagan giorraithe de:
Oileán an Órchiste; Don Cíochótae, Frankenstein,
Camchuairt Ghuilivéir, Romeo agus Juliet, An
Odaisé.
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F Charlie agus Monarcha na Seacláide:
Aistriúchán ar leabhar Roald Dahl. Ar fáil go luath.
An tSióg Mhallaithe, Éalú as an Lios: Dhá leabhar
sa tsraith Síscéalta Liosa Lurgain. Aois 9+.
Danny Seaimpín an Domhain: Aistriúchán ar
leabhar Roald Dahl. Aois 11+.
An Cnámharlach; An Chailleach; An Mumaí; An
Vaimpír; An Zombaí; Fear an Mhála: Rang 3/4.
Ór na Péiste; San Ionsaí ar Veracruz; San
Ochtapas Dubh: Trí úrscéal nua sa tsraith Bratach
na gCnámh. Aois 10+.
Madra Mór Crosta: Máire Ní Ghallchobhair. Aois
6–9.
Róbó-Mhadra: Máire Ní Ghallchobhair. Aois 6–9.
An Meaisín Ama: Máire Ní Ghallchobhair. Aois 6-9.
Cosa Beaga: Sraith de 6 leabhar do na naíonáin. m.
sh. Madra Dhaideo; An Colúr Bacach
Bithiúnaigh: Peadar Ó Cualáin. Aois 11 – 14.
Bratach na gCnámh: 3 úrscéal sa tsraith. Aois 10+.
Rún na Seacht gCloigne; Mistéir ar Bord; Plandaí
Ocracha: 3 úrscéal sa tsraith Cleite Foghlaí Mara.
Aois 8 - 10.
Caitlín & Cormac: Sraith de 4 leabhar neamhfhicsin
a phléann coincheapa mata sna bunranganna.
Céadtach mac Rí na gCor: Micheál Ó Conaola.
Ardranganna bunscoile.
Éalú ó Pháras: Alain Surget. Ardranganna bunscoile.
Réimse leathan leabhar eile.
www.leabharbreac.com
: www.meangadh.com
An Giotár Nua: Patricia Forde. Carachtair ó Saol
faoi Shráid. Aois 4+.
: www.moinin.ie
Ar Shiúil leis na Daoine Maithe: Maeve Tynan.
Aois 6 – 8.
Cleasaí an Coinín: Esther Göbl Uí Nualláin. Aois
7 – 10.
An Coileach a Chailleann a Ghlór: Ré Ó Laighléis &
AnnMarie McCarthy. Aois 5-9.
Fungie agus an Tine Mhór: AnnMarie McCarthy &
Ré Ó Laighléis. Aois 5-9.
Fungie: Leagan den leabhar le DVD dátheangach.
Is Mise do Chara: Esther Göbl Ní Nualláin. Aois
8 – 11.

Osama, Obama, Ó, a Mhama! Ré Ó Laighléis. Aois
10 – 13.
Na Clocha Síneacha: Aois 8 – 13.
Réimse leathan leabhar eile.
: www.obrien.ie
Faoin Sceach Gheal: Marita Conlon-McKenna. Aois
10+.
Thar an Trasnán: Áine Ní Ghlinn. An dara leabhar
sa tsraith “Scéal Eile”. Aois 8 – 11.
Éasca Péasca: Áine Ní Ghlinn. Aois 8 – 11.
Scuab Fiacal Danny: Brianóg Brady Dawson. Aois 8+
Faery Nights/Oícheanta Sí: Micheál Mac Liammóir.
Aois 10+.
Réimse leathan leabhar eile.
: www.poolbeg.ie
Scéal Naomh Pádraig; Méabh Banríon na Troda:
Dhá leabhar sa tsraith In a Nutshell. Gach aois.
F Eamon de Valera; Dónall Ó Conaill: Dhá leabhar
nua sa tsraith Laochra/Heroes.
: www.walker.co.uk
Póg Mar Seo: Mary Murphy
Ababú, a Ghúgaí!: Chris Haughton
Ar an mBóthar le Mavis agus Marge: Niamh
Sharkey
Cuil Bheag Óg: Michael Rosen/Kevin Waldron
Is Geal Liom Sibh go Léir: Sam Mc Bratney
Bardal Feirmeora: Martin Waddell
Ulchabháin Óga: Martin Waddell. Aois 3+
Stiúcaí Stiúgtha: Niamh Sharkey. Aois 3+.
Ar Strae Beagán: Chris Haughton. Aois 3+.
Tomhais Méid mo Ghrá Duit: Anita Jeram & Sam
McBratney. Aois 3+
Na scéalta ar fad ar fáil mar chlosleabhar ag
https://soundcloud.com/walkereireann
F Fabhalscéalta: Bailiúchán fabhalscéalta
aistrithe go Gaeilge ag mic léinn in Acadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge, Gaillimh. www.nuigalway.
ie/acadamh/fabhalscealta/paisti_oga.html
Breacadh: Nuachtiris Ghaeilge. 3 eagrán in
aghaidh na bliana. Ar fáil ó Dhúrud Teoranta http://
www.durud.ie/Page.aspx?id=17&l=1

BUNSCOILEANNA

31

Gaeilge: Léitheoireacht: Ficsean/Neamhfhicsean
F Eipic!
Irisleabhar nua Gaeilge. Oiriúnach do rang 6.
087 9833769

Delphine agus Marinette: Aistriúchán ar Les
Contes du chat perché le Marcel Aymé. Oiriúnach
do gach aois. www.ansagart.ie

F : www.giglets.net
F 10 scéal idirghníomhacha do pháistí.

Sicín! Máiréad Mag Uidhir
www.parkinsons.ie

: www.oidhreacht.ie
F Orla Uan agus na Spideoga: Aois 3+.
Orla Uan: Eibhlín Uí Iarlaithe. Leabhar agus CD.
Aois 3+.
Orla Uan ar Scoil: Leabhar agus dlúthdhiosca.

Scéilíní
Sraith scéalta traidisiúnta: Eachtraí Eilifinte, An
tSeanbhean Bhocht, An Toirtís Chainteach, An
Bráthair. Aois 10+. gathannag@gmail.com
Guth na Mara
Bailiúchán gearrscéalta ó scríbhneoirí óga Árann.
gathannag@gmail.com

Ruaille Buaille
Cnuasach gearrscéalta trí ghreannáin. Aois 7+.
eolas@coimicigael.ie
Leabhair Chlasaiceacha: Eachtraí Eilíse i dTír na
nIontas (Alice in Wonderland); Lastall den Scáthán
agus a bhFuair Eilís Roimpi (Alice in Wonderland:
Through the Looking Glass); Cuairt na Cruinne in
Ochtó Lá (Around the World in 80 Days)
www.evertype.com

Ár Scéalta 2: Sraith 10 leabhar do pháistí beaga
le Seónaidh Ní Shíomóin. Treoirleabhar don
mhúinteoir nó tuiste ar fáil freisin.
www.nuascealta.com
Jenny an Chearc Bheag Dhonn: Dolores Keaveney.
www.doloreskeaveney.com

: www.elmbooks.ie
An Tolg Draíochta: Carmel Uí Cheallaigh & Jimmy
Burns.
Ar fáil mar ríomhleabhar. Ceardlann “Cruthaigh
leabhar pictiúr” ar fáil saor in aisce le gach sraith
leabhar ranga.

Tom Crean: Fear san Oighear: Michael Smith.
Aistriúchán ar scéal an Éireannaigh chlúitigh.
www.collinspress.ie

BB sa Leabharlann
Scéal Bhabóg Baby. www.babogbaby.com

Vroom-Town
Eachtra Terry the Terrible ag Cur gach rud
bunoscionn
Eachtra Tim the Tipper i gCoiréal Quentin
Emer Conlon. Leabhar dírithe ar ghasúir. Aois 5-8.
www.vroom-town.ie

: www.ealainart.com
An Aibítir; Dathanna; Malairtí; Uimhreacha;
Gníomhaíochtaí; Mothúcháin; Daoine. Leabhair
do pháistí atá ag foghlaim Gaeilge, le léaráidí áille.
T-léinte, agus cártaí ar fáil freisin.

Réimse leabhar ó Mantra Lingua:
www.mantralingua.com

: www.littleisland.ie
Fionnuala : Siobhán Parkinson. Aois 0 – 5.
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F Is Scríbhneoir Mé
Leabhar a chuidíonn le páistí scríobh go
cruthaitheach. www.futafata.ie
F www.lorlum.ie
3 shraith leabhar grádaithe de réir fónaice. Tugtar
focail ardmhinicíochta isteach de réir a chéile.
Réalta Litriú A – E
Sraith leabhar a chuidíonn le foghlaim an litrithe ó
Rang 2 go Rang 6. www.gilleducation.ie
www.teanglann.ie
Foclóir Gaeilge-Béarla Uí Dhónaill, foclóir
Béarla-Gaeilge de Bhaldraithe, gramadach agus
foghraíocht gach focail. Áis úsáideach do gach
duine a úsáideann an Ghaeilge.
Ag Scríobh Liom A – D
Sraith leabhar do rang na naíonán go rang 2, le
cleachtadh a dhéanamh ar an scríbhneoireacht.
www.lamhchunta.com
As go Brách Liom A, B, C, D
Sraith leabhar do naíonáin go rang 2 chun
cleachtadh a dhéanamh ar fhónaic na Gaeilge.
www.lamhchunta.com
Fónaic agus Rann, Cleachtaí agus Greann
Scéim fónaice le gníomhaíochtaí, ceol, póstaeir
agus cártaí. www.lamhchunta.com
Fonn Fónaice
Áis idirghníomhach fóneolaíochta don Ghaeilge i
scoileanna Béarla. CD-ROM. www.gilleducation.ie
www.fuaimeanna.ie
Suíomh a thugann léargas ar fhoghraíocht na
Gaeilge le samplaí as na trí mhórchanúint.
An-úsáideach le dea-chleachtas foghraíochta a
spreagadh sna foghlaimeoirí.
An Foclóir Nua Béarla Gaeilge
Foclóir ar líne a mbeifear ag cur leis de réir a
chéile. Le comhaid fuaime, samplaí agus eolas
gramadaí. www.focloir.ie

Póstaeir Fóineolaíochta
Sraith póstaer á bhforbairt faoi láthair a bheidh
ina chuidiú do mhúinteoirí tuiscint agus cumas
fóineolaíochta na bpáistí a fhorbairt. Ar fáil go
luath le híoslódáil. www.ccea.org.uk
Snas ar Scéal
Spléach-chártaí (leagan COGG) ar fáil ó eolas@
cogg.ie
Sraith de chluichí idirghníomhacha ag tacú leis an
áis, ar fáil do Chárta EC2. http://www.nicurriculum.
org.uk/snas_ar_sceal/cluichi-ec2/
Cluichí idirghníomhacha ar fáil: www.nicurriculum.
org.uk/snas_ar_sceal/cluichi-ec1/
Spléach-chártaí le haghaidh feabhsú litearthachta
ag Eochairchéim 1 (Rang 1 – 2) agus 2 (aois 8 – 11).
www.ccea.org.uk
Póstaeir Foghraíochta
Ar fáil le híoslódáil.
www.seomraranga.com/2011/02/postaerfoghraiochta-iu/
CCEA www.ccea.org.uk
Léigh go Luath
Acmhainn ag tacú leis an drámaíocht a fhorbairt sa
bhunscoil. www.ccea.org.uk
Forbairt na Litearthachta agus Straitéisí Luathidirghabhála i nGaelscoileanna: www.ccea.org.uk
Straitéisí Molta le hAghaidh Feabhsúchán
Deacrachtaí sa Léitheoireacht www.ccea.org.uk
Féasta Focal
Acmhainn mhór do pháistí a bhfuil deacrachtaí
léitheoireachta acu. Tá an 200 focal is airde
minicíocht sa Ghaeilge inti agus tá cluichí, cleachtaí
agus spléach-chártaí inti. www.ccea.org.uk
Cárta lannaithe do pháistí mar chuid den phacáiste
Féasta Focal (tacaíocht foghlama).
Áiseanna idirghníomhacha mar chuid de Féasta
Focal ar fáil anois. www.ccea.org.uk
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Túsfhuaimeanna
Is sraith bheag í seo de 23 leabhrán a chuideoidh
le páistí dul i dtaithí ar roinnt d’fhuaimeanna na
Gaeilge ag tús focal agus iad ag dul i ngleic leis an
luathléitheoireacht. Ar fáil ó eolas@cogg.ie
Scéim – Fónaic na Gaeilge
Scéim struchtúrtha do mhúineadh fhuaimeanna
na Gaeilge i 6 chéim. Ceachtanna samplacha,
liostaí focal, abairtí le deachtú, cluichí, sleachta
léitheoireachta – ar fáil le híoslódáil.
www.aisaonad.org
F Cód na Gaeilge Ag Fiosrú Focal: Tionscadal
substaintiúil a thógann ar an scéim Fónaic na
Gaeilge. Rang 2 TÉ (Naíonáin Shinsireacha sna 26
Contae)go rang 7 (Rang 5 sna 26 Contae) pacáiste
an mhúinteora agus leabhar oibre an dalta ar fáil
anois.
Cód na Gaeilge Cluichí Idirghníomhacha do
ranganna 2, 3: Tuilleadh cluichí á bhforbairt, ar fáil
go luath. www.ccea.org.uk
EdCo www.edco.ie
Graiméar le Chéile
Sraith leabhar do ranganna 3 go 6.
Litrigh é linn
Leabhair ghrádaithe don litriú ó rang 2 go rang 6.
Folens www.folens.ie
Briathra na Gaeilge
Cleachtaí Gramadaí Bunscoile
Fuaimeanna agus Focail
Scéim litrithe do rang 2 – 6.
Gníomhaíochtaí bunaithe ar fhuaimeanna,
litreacha agus focail.
An Gúm
Séideán Sí. Naíonáin – Rang 6
Ag Obair Liom — leabhar oibre na ndaltaí don
fhoghraíocht / scríbhneoireacht.
Leabhar Cúnta an Oide, póstaeir, cluichí & áiseanna
tacaíochta ag dul leis.
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Foilsitheoirí Eile
Ceartlitriú 2-6
Leabhair shaothair a dhíríonn ar litriú, do ranganna
2-6. www.cjfallon.ie
Aibítir na Gaeilge
Téip agus leabhar. www.cnmg.ie
Craic le Litriú (A—E)
Sraith leabhar do dhaltaí ó Rang 2-6 le
gníomhaíochtaí litrithe. www.gilleducation.ie
Litriú agus Frásaí
Leabhar oibre bán le liostaí litrithe le scríobh ann.
Rang 2 – 6. www.rainboweducation.ie
Learaí Litriúcháin (A – F)
Scéim litriúcháin, ábhar inchóipeáilte don
mhúinteoir. Rang 1 – 6. www.lamhchunta.com
Samplaí - EEC Direct: 067 26186
An Scéim Fhoghraíochta
Na gutaí gearra, na consain, na gutaí fada, na
consain shéimhithe. Leabhair oibre, CD-ROM,
póstaeir. www.muintearas.com
A-b-tír
13 leabhar oibre do Naíonáin bunaithe ar na túschonsain. Téip ag dul leo. www.aisaonad.org
Áis Fheasachta Fhóneolaíochta
Deighilt Siollaí; Rím; Tús Fuaimeanna. Bogábhar le
híoslódáil agus sábháil ar CD, nó CD le ceannach.
www.blacksheeppress.co.uk (Speech Resources—
Sound Game)
Anois
Seiceálaí litrithe agus gramadaí.
www.cruinneog.com
Gaelspell
Seiceálaí litrithe Gaeilge ar CD. www.cruinneog.com
Ceart
Gramadóir Gaeilge. Pacáiste bogearraí a
chabhraíonn leat gramadach agus litriú na Gaeilge
a cheartú. Le híoslódáil ó www.cruinneog.com
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Gramadóir don Phróiseálaí Focal “Libre Office”
Áis cheartaithe ghramadaí laistigh den bhogearra
“write”, atá mar chuid den phacáiste “libreoffice”.
www.suiomh.ie

Easy Reader
Bogábhar a chuidíonn le foghlaimeoirí déileáil le
téacs ar scáileán. Foclóir, gramadach, foghraíocht,
aistriúchán & eile. www.irishforlife.com

Get the Focal
Aistritheoir 12,000 focal Gaeilge-Béarla nó BéarlaGaeilge don ghuthán póca. www.maithu.com

Gaeilge: Póstaeir & Seanfhocail
Póstaeir Frithchiníochais
Sraith póstaer saor in aisce, ar fáil le híoslódáil ar
shuíomh COGG. Cóipeanna crua curtha chuig gach
Gaelscoil agus bunscoil Ghaeltachta.
www.cogg.ie
Póstaeir Éagsúla
Póstaeir don Ghaeilge, don mhatamaitic, don
tíreolaíocht. www.piced.info
50 Póstaer ó Foinse Óg
Cuireadh cóip de na póstaer chuig na
bunscoileanna Gaeltachta agus lán-Ghaeilge. Cóip
leictreonach ar fáil ar shuíomh COGG. Tuilleadh
cóipeanna crua ar fáil ó eolas@cogg.ie.
Uachtaráin na hÉireann
Póstaer a léiríonn Uachtaráin na hÉireann, le giota
eolais scríofa faoi gach duine acu. www.4schools.ie
Póstaeir Foghraíochta
Ar fáil le híoslódáil.
www.seomraranga.com/2011/02/postaerfoghraiochta-iu/
Sraith póstaer
Bí slán (Slándáil & sábháilteacht)
Uirlisí ceoil
Ainmhithe feirme
Ainmhithe fiáine
Gníomhaíochtaí
Tíortha an domhain

Focail Chontrártha
Taisteal
www.gilleducation.ie
Póstaeir ó Ghlór na nGael
Gaeltachtapalaí – bunaithe ar an gcluiche
Monopoly agus curtha in oiriúint do scoláirí na
gColáistí Samhraidh.
Ag an bhFiaclóir
Seanfhocail
Ag an Dochtúir
Dánta agus Rannta
An tSeanchistin
Timpeall an Tí
Dathanna na gContaetha
An Pháirc Imeartha
www.glornangael.ie
Yainkí Dúidil
Leabhar agus Póstaeir A4 le rainn bheaga orthu.
www.glornangael.ie
Dathanna, Féilire, Fríos na haibítre:
www.mcdonaldposters.co.uk
Sraitheanna póstaer le scéimeanna Gaeilge:
Séideán Sí: www.angum.ie
Gaeilge le Chéile: www.prim-ed.com
Maith Thú: www.edco.ie
Treo Nua : www.folens.ie
Bualadh Bos: www.gilleducation.ie
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Gaeilge: Póstaeir & Seanfhocail
Póstaeir ó Prim-ed
Gramadach na Gaeilge – Sraith 1 & 2: 6 phóstaer
A2 lannaithe. www.prim-ed.com
Póstaeir & Lipéid Ghael Linn.
An Corp: 10 bpóstaer; 1 x A1; 9 x A2.
An Clog: Dhá phacáiste de 55 cárta A4 lannaithe.
Bia: Dhá shraith de 7 bpostaer A1. Pirimid an
Bhia, cineálacha éagsúla bia.
Baill choirp
www.gael-linn.ie
Póstaeir ar fáil ó Spraoi
Póstaeir ghramadaí don chlár bán.
Pacáiste Ceiliúrtha don Scoil.
Dara Droim-ar-Ais: An bhfuil cead agam mo lámha
a ní (ní mo lámha).
Athraíonn an t-ainmfhocal sa Tuiseal Ginideach;
Roimh vs Sula; Réamhfhocail shimplí.
Tuiseal Ginideach: caol/leathan; An Aimsir: Dhá
phóstaer A2 + A3.
Dathanna, Mothúcháin, Seanfhocail: póstaeir A2.
Réimse leathan de chairteanna, lipéid, luaschártaí
& fráschártaí. www.spraoi-online.com

Póstaeir & fríosanna balla ón nGúm
Dea-nósanna
Fan Slán
Na Séasúir
An Aibitír
Táimse ag Fás
Seanfhocail: 2 shraith
www.angum.ie
Seanfhocail
“Mar a déarfá...”
Clíséanna, ciútaí cainte agus frásaí coitianta eile.
Seán Mac Cionnaith. www.coisceim.ie
Póstaeir de sheanfhocail
Póstaeir, teastais, fógraí ranga.
www.graspit.ie

Gaeilge: Téacsleabhair & Sraitheanna Léitheoireachta
AN GÚM
Séideán Sí
Cúrsa comhtháite Gaeilge: labhairt, éisteacht,
léitheoireacht, scríbhneoireacht.
Naíonáin Sóisir – Rang 6.
Leabhairíní Shéideán Sí.
Pacáistí d’fhíorleabhair léitheoireachta, sna
canúintí éagsúla & treoirlínte do mhúinteoirí.
Úrscéalta, filíocht agus ábhar neamhfhicsin.
Naíonáin-Rang 6. Tá digitiú déanta ar leabhairíní
na Naíonán Beag agus Naíonán Mór agus comhaid
fuaime curtha leo. www.gaeilge.ie/seideansi
F Tá roinnt leabhar fótócóipeála bunaithe ar
leabhairíní Shéideán Sí ar fáil ó www.lamhchunta.com

36

Dathanna (Mo Leabhairín Gorm etc.)
Naíonáin. Sraith de chúig leabhar bheaga agus
leabhair mhóra ag tacú leo.
Lá Breá Fuar: an 4ú leabhar i sraith do pháistí atá
díreach tosaithe ar an nGaeilge a léamh.
Tomás & Eithne; Bran; Mamó, Daideo; Signora
Coltello; Ruairí agus Úna. www.angum.ie
CJ Fallon
F Seo Leat
Clár nua comhtháite do rang 3 go rang 6, le scileanna
teanga, léitheoireachta agus scríbhneoireachta a
fhorbairt. Leabhar an dalta, leabhrán meastúcháin
don dalta, áiseanna digiteacha don chlár bán, 10
bpóstaer do gach rang. www.cjfallon.ie
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Gaeilge: Téacsleabhair & Sraitheanna Léitheoireachta
An tÁisaonad
An Clár Luathléitheoireachta
An tríú banda le gníomhaíochtaí agus póstaeir.
60 leabhar roinnte ina 3 shraith. Daingniú ar na
scileanna agus ar na hinniúlachtaí a forbraíodh le
Bandaí 1 agus 2. Aoisghrúpa 5 – 7.
An chéad agus an dara banda ar fáil chomh maith
le hábhar tacaíochta – nótaí múinteora srl. DVD
oiliúna ar fáil.
Sraith gníomhaíochtaí ag tacú leis an tsraith
léitheoireachta (Banda 1 amháin) ar fáil go luath.
www.aisaonad.org
Leabhair Chaibidile an Áisaonaid
Sraith de leabhair léitheoireachta – ficsean agus
neamhfhicsean – d’aois 10-13. Samplaí: Seacláid!
Scéalta sna Cuilteanna; Máire sa Mhuir; Siúil Leat;
Bratacha: Ó Phaipír go Páipéar.
Úrscéalta le gluais téarmaíochta
Rang 3 – 5. Úrscéalta le focail dhubha sa téacs agus
míniú na bhfocal ar chúl. An t-ulchabhán a raibh
eagla air roimh an dorchadas; Mac an Draoi; Ginias
ar Cíos. Bileoga oibre le híoslódáil ó
www.aisaonad.org
Pacáiste Léitheoireachta Chéim ar Chéim.
Sraith fíorleabhar d’aois 7 – 9.
Rinneadh athchló ar chuid de na leabhair is mó
ráchairt agus a bhí as cló roimhe seo : Mo Theach,
Dhá Éan Bheaga, Chonaic mé, Stad agus Scéalta
eile, Táimid ag súgradh, Na Beacha agus an Béar,
Déan Tuar Ceatha, Bia Blasta agus cinn eile nach
iad.
100 léitheoir: ficsean, neamhfhicsean, oidis,
treoracha.
Leathanaigh thacaíochta an mhúinteora x 4 (ar líne)
Leathanaigh thacaíochta an dalta x 4 (ar líne)
Leabhair Chainte – DVD don ríomhaire.
www.aisaonad.org
Sraith ón Áisaonad
12 leabhar chaibidile, ficsean & neamhfhicsean.
Aois 9—12.
Spléachadh
Sraith neamhfhicsin do bhun/mheánranganna.
www.aisaonad.org

EdCo
Bua na Cainte
Cúrsa comhtháite idirghníomhach Gaeilge do
bhunscoileanna Béarla.
Sin é!
Sraith Ghaeilge do ranganna na naíonán go dtí rang
6 a chlúdaíonn na ceithre shnáithe den churaclam.
Tá leabhair mhúinteora, dlúthdhioscaí, póstaeir,
leabhair mhóra agus leabhráin mheasúnachta ag
dul leis an tsraith.
Maith Thú - na Leabhair Bhreise 3 – 6
Naíonáin – Meánranganna. 4 phacáiste le 40
leabhar.
Cleachtaí le Reatlaí, Beo le Ceo
Leabhair shaothair ghramadaí. Rang 3 – 6.
www.edco.ie
Folens
Am don Léamh
Sraith de 6 leabhar léitheoireachta do
ranganna 1-6 le cleachtaí & gníomhaíochtaí
scríbhneoireachta.
Leabhar Breac www.leabharbreac.com
Sraith Lúsaí (Máire Ní Ghallchobhair)
An Luch sa Rang
Amadán Aibreáin
Ciúnas sa Leabharlann
Cuairt ar an bhFeirm
Mamó agus an Phearóid
Níl cead snámh sa loch
Sraith do pháistí atá ag tosú ag léamh go
neamhspleách.
Leabhar Gníomhaíochtaí Lúsaí
Le gníomhaíochtaí bunaithe ar 6 leabhar sa tsraith
Lúsaí.
Gill & MacMillan www.gilleducation.ie
Inis Dom 1 – 6
Sraith leabhar ina bhfuil béim ar chumarsáid.
Léimis le Chéile – sóisir, meánach, sinsir.
10 leabhar ag gach leibhéal. m.sh. Cé leis an teach
seo? Madra Dána! Saoire deas! Ag an Siopa. Sraith
léitheoireachta. Ábhar tacaíochta ar fáil.
Na Chéad Imeachtaí: Sraith ficsin.
Milly Molly: Sraith ficsin.
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Gaeilge: Téacsleabhair & Sraitheanna Léitheoireachta
Prim-Ed www.prim-ed.com
Gaeilge le Chéile 3 – 6.
Sraith foghlama le réimse mór gníomhaíochtaí.
Futa Fata www.futafata.ie
Sraith Máire Treasa Mí Abha! Is mise an cat is
áille; Is fuath liom dul ar saoire; Sin Bronntanas
Seafóideach!; Cé a Ghoid mo Chuid Bia?; Is Linne
an Tolg: Gérard Moncomble & Frédéric Pillot.
Dírithe ar léitheoirí neamhspleácha.
Sraith do pháistí réamhscoile: Dainín
Cá bhfuil Teidí?; Cloisim rud éigin!
Sraith do pháistí réamhscoile agus do naíonáin
Cáca do Mhamaí; Sa Naíolann; Cén Dath atá air
seo? Bog Thart! Is Liomsa É! Mo Chéad Leabhar
Focal – Amuigh faoin Aer.
Foilsitheoirí Eile
eLeabhair (Éasca agus Ardchéim)
Clann Lir; Oisín i dTír na nÓg; Brat Naoimh Bhríde;
An Bradán Feasa; Deirdre agus Naoise agus neart
eile. Cuirtear áiseanna nua ar an suíomh seo go
rialta. www.askaboutireland.ie
Cnuasaigh Ghearrscéalta Bhreacadh
3 chnuasach gearrscéalta sna trí mhórchanúint
ar CD. Ardranganna. An Teach Glas; An Comórtas
Iascaireachta; An Dóchtúir; An Chearc Uisce.
www.breacadh.ie
Bun go Barr NS-6
Sraith de leabhair léitheoireachta agus
gníomhaíochtaí le CDanna, póstaeir ar fáil anois.
Leabhair agus ábhair eile do na bunranganna ar
fáil. www.cjfallon.ie

Scéal Eile!
Ardranganna. Sraith ó Chló Uí Bhriain, céim
amháin os cionn shraith SOS. Dhá leabhar ar fáil:
Thar an Trasnán; Éasca Péasca le hÁine Ní Ghlinn.
www.obrien.ie
Breacadh: Nuachtiris Ghaeilge. 3 eagrán in
aghaidh na bliana. Ar fáil ó Dhúrud Teoranta http://
www.durud.ie/Page.aspx?id=17&l=1
Ruairí
Sraith ficsin. www.leabhar.com
Éirigh!
Naíonáin. Cúig leabhar léitheoireachta agus
pacáiste acmhainne don mhúinteoir.
www.spraoi-online.com
Seachtain Óg
Ar fáil gach Céadaoin saor in aisce leis an Irish
Independent.
www.independent.ie
Triail Tuisceana 1 – 3
Scéalta/ailt bunaithe ar ábhar chomhrá na ndaltaí
agus réimse leathan gníomhaíochtaí ag deireadh
gach ailt.
www.prim-ed.com
Áis mheasúnaithe don léitheoireacht
Bunaithe ar chóras measúnaithe “Reading
Recovery” Marie Clay. Lámhleabhar treorach &
leabhair bheaga mheasúnaithe. www.cogg.ie

Sraith Ghaelscoil Mhichíl Cíosóig
Naíonáin. 38 leabhar i dtrí chéim.
Gaelscoil Mhichíl Cíosóg. 065 6821220
SOS! (Sraith léitheoireachta)
Sraith fhicsin do mheánranganna. 15 leabhar,
bileoga saothair, agus téip le dhá scéal ón tsraith.
Bileoga saothair ar fáil le híoslódáil bunaithe ar
shraith SOS ag www.obrien.ie/SOS/Billeoga

38

BUNSCOILEANNA

Matamaitic
Cluiche Cartaí Máimh
Is cluiche cártaí é an cluiche seo a úsáideann
tréithe fisiciúla na nÉireann, chun eispéireas
foghlama taithneamhach sa tíreolaíocht, sa mhata,
sa Ghaeilge agus sa stair a chothú do na daltaí.
robroin@yahoo.ie

F An Clog Cainteach
Áis ag tacú le daltaí atá ag foghlaim cúrsaí ama ar
an gclog.
www.ccea.org.uk
Cluichí mata
Meascán cluichí mata do ranganna éagsúla.
http://www.primatabs.ie/resources/Maths/
HomeMaths.html
F Dúcheisteanna Mata
Aistriúchán ar an dá leabhar Béarla Enigmathics
A agus B. Daltaí ag obair as lámha a chéile chun
fadhbanna a réiteach. Aoisghrúpa 9 – 11.
www.otb.ie
F Cluichí Boird don Mhatamaitic
Cluichí spraíúla A3 a dhíríonn ar gach gné den
mhata; próisis sa mhata, uimhir, cruth agus spás,
tomhais agus láimhseáil sonraí. Cleachtadh ar na
gnéithe matamaitice le díslí, rothlóirí agus licíní le
coincheapa a dhaingniú.
Naíonáin bheaga/mhóra agus rang 1: 10 gcluiche
an ceann. Rang 2: 20 cluiche.
www.aisaonad.org
An Leabhar Mór Matamaitice
Fiosraigh agus fuascail. Is leabhar matamaitice é
seo atá dírithe ar Rang 1 agus 2 (aois 7–8). Líon lán
le pictiúir ghleoite, is áis iontach é a spreagfaidh
cumarsáid sa mhatamaitic i dtopaicí éagsúla.
www.aisaonad.org
Gafa le Mata
Leabhair agus scáthleabhair do rang na naíonán go
rang 6 ar fáil anois.
www.cjfallon.ie

Maths Cat
Liathróid a chuidíonn le páistí na táblaí a
fhoghlaim.
www.smartycatgames.ie
Ríomhfhoclóir Mata
Is foclóir ar líne é an Ríomhfhoclóir Matamaitice
ina bhfuil sainmhíniú ar théarmaíocht na
matamaitice. Tá íomhá nó beochan ann do gach
téarma, chomh maith le comhaid fuaime, sampla
d’úsáid an téarma, eolas gramadaí, agus liosta de
na téarmaí gaolmhara.
www.ccea.org.uk/focloirmata/
Spraoi le hUimhreacha
Cluiche oideachasúil sóisialta is féidir le páistí
a imirt mar ghrúpa, ina n-aonar, sa bhaile nó i
suíomh foirmeálta oideachais. www.glornangael.ie
www.spraoischool.com
Suíomh idirghníomhach le cluichí bunaithe ar
shiméadracht. Leibhéil éagsúla cumais sna cluichí.
Seaimpín na dTáblaí Rang 1 – 6
Leabhair oibre a thugann cleachtadh do dhaltaí ar
na táblaí.
www.educate.ie
www.anpost.ie/anpost/schoolbag/ga/
Réimse leathan gníomhaíochtaí, firící agus ábhar
le híoslódáil ar an suíomh dátheangach seo ó An
Post.
Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie
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Matamaitic
Céimeanna Sna Táblaí
Scéim chun na táblaí matamaitice a fhoghlaim.
www.prim-ed.com
Caitlín & Cormac: Sraith de 4 leabhar neamhfhicsin
a phléann coincheapa mata sna bunranganna.
www.leabharbreac.com
www.ccea.org.uk
Sraith cluichí idirghníomhacha: le tacú le foghlaim
na matamaitice, go háirithe sna luathbhlianta.
www.ccea.org.uk
Tascanna Ceannoscailte: Dírithe ar Eochairchéim 1
agus 2. www.ccea.org.uk
Aonaid Théamacha Eochairchéim 2: Áiseanna
don mhúinteoir le cuidiú le suim na bpáistí a
spreagadh san eolaíocht, sa teicneolaíocht,
san innealtóireacht agus sa mhata. Oiriúnach
d’eochairchéim 2 (Tuaisceart Éireann) nó rang 5
agus 6 sna 26 contae. Intreoir; Feirmeoireacht;
Droichid; Uisce; Gaoth; Teicstílí. www.ccea.org.uk
Leabhrán Athbhreithnithe Matamaitice le
haghaidh shonraíocht 2 leibhéal GCSE N1, N5.
www.ccea.org.uk
Réidh, Socair, Déan – Mata: Lámhleabhar
praiticiúil do mhúinteoirí. Eunice Pitt. www.udar.ie
Cruth Mata 1 & 2: Cluichí a úsáideann cruthanna
le straitéisí a fhoghlaim agus aclaíocht intinne a
thabhairt chun cinn. Shapes Educational. info@
shapeseducational.ie
An Gúm
Bunfhoclóir Mata
Mata go Deo! 1 - 6
Sraith leabhar saothair le tacaíocht bhreise a
thabhairt don obair ranga.
Mata go Deo: Póstaeir mhata ar fáil le híoslódáil
saor in aisce ó shuíomh an Ghúim. Leagan
leictreonach de na póstaeir mhata a d’fhoilsigh
An Gúm. Dírithe ar na bunranganna ó Naíonáin
Sóisir go dtí Rang 2. Leagtar béim sna póstaeir ar
bhunmhúnlaí theanga na matamaitice. Ar chúl
gach póstaeir dírítear aird an léitheora ar phointí ar
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leith a bhaineann leis an litriú.
Sraith 2: Uair; Rudaí a Chomhaireamh – Cait, Asail;
Cait Bheaga; Báid Mhóra; Ceann, 1 go dtí 10; 11 go
dtí 20; Daoine a Chomhaireamh; Aois – 11 go dtí
20; An tAm a Chomhaireamh – 11 go dtí 24.
http://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/
aiseanna-bunscoil/postaeir-mhatamaitice/
Romuald, An Réinfhia Réidh
(Aois 4 – 10) CD-ROM idirghníomhach
traschuraclaim (mata, tíreolaíocht, ceol, ealaín
agus scileanna teanga clúdaithe) le lámhleabhar &
bileoga oibre.
Fíorais Uimhris (Suimiú & Dealú, An Roinnt, An
tIolrú)
Leabhair oibre do ranganna 3–4.
Sraith Póstaer
Ionadluach.
Mata cruthanna éagsúla, uillinneacha & araile
Leabhar táblaí
Mata le Chéile (Naíonáin – Rang 6)
Fillteáin do mhúinteoirí le bileoga oibre – cead
na bileoga a chóipeáil. www.angum.ie
Mata Meabhrach
Ranganna 1–6 ar fáil le Niamh Uí Chroidheáin.
www.4schools.ie.
Freagraí ar fáil do mhúinteoirí ach ríomhphost a
chur chuig eolas@cogg.ie ó sheoladh oifigiúil na
scoile.
Mata Draíochta
Leagan Gaeilge den tsraith Mathemagic. Naíonáin
shóisearacha go Rang 6.
Scáthleabhair 1 – 6 ar fáil anois.
www.cjfallon.ie
Cúrsaí Airgid a Thuiscint: Ábaltacht Airgeadais.
CCEA.
Ócáid Airgid: Ábaltacht Airgeadais. CCEA
Réidh agus Ar Aghaidh Leat: Téacsleabhar Mata
d’aois 4 - 8. CCEA.
Ceist an Airgid: Ábaltacht Airgeadais d’aois 8 – 11.
CCEA.
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Matamaitic
Luaigh Airgead, Déan Réitigh: Ábaltacht Airgeadais
& Matamaitice d’aois 8 – 11. CCEA
www.ccea.org.uk
Táblaí Taitneamhacha CD
Táblaí mata i bhfoirm cheoil agus rann.
Scoil Chaitlín Maude. Ar fáil ó Scoil Chaitlín
Maude 01 459 6141 scoilcm@eircom.net
Mata-ar-líne
Réimse leathan de ghníomhaíochtaí mata
idirghníomhacha do pháistí ó ranganna
na naíonán go rang a sé. http://mal.ilearn.ie/
Taitneamh le Táblaí
Trí leabhar oibre – suimiú/dealú; méadú; roinnt.
www.brosnapress.ie/images/eec_direct/
www.cso.ie
Ceachtanna do Rang 1–6 bunaithe ar
Dhaonáireamh 2011.

Fiosrúcháin Leabhair 1 – 7: Mar chuid de Collins
Primary Maths.
Mata Collins Bliain 8: Téacsleabhar agus leabhar
oibre. Bliain 8 i dTuaisceart Éireann, Rang 6 sna 26
Contae.
Matamaitic Collins Réamhscoile (Naíonáin
Bheaga); Matamaitic Collins 1 - 6 (Naíonáin
Mhóra – rang 5) Téacsleabhair do dhaltaí agus
leabhair thacaíochta do mhúinteoirí le bileoga
oibre inchóipeáilte. Nótaí múinteora ar fáil ar
dhiosca. www.aisaonad.org
Trialacha Matamaitice NFER Nelson: Leagan
Gaeilge de leibhéal 5 – 14, www.aisaonad.org
Mata Beo (Naíonáin Shóisearacha – Rang 6)
Sraith iomlán matamaitice bunscoile.
www.folens.ie
Sigma-t
www.cjfallon.ie
Mata Domsa
CD-ROM idirghníomhach do ranganna na naíonán.
cdu@mic.ul.ie

Uimhreacha 1 – 20; Cruthanna
Póstaeir do ranganna na naíonán.
www.mcdonaldposters.co.uk
Beir Bua 1 & 2
CD-ROM le gníomhaíochtaí matamaitice.
www.gael-linn.ie

OSIE Áiseanna Comhtháite
www.safefood.eu
Áiseanna éagsúla faoi shláinte, dea-nósanna
glaineachta, lipéadú bia i nGaeilge. Ar fáil le
híoslódáil.
Baile > Education > Additional information
Nach Iontach an Domhan é!
Athdhearadh agus leasú ar an tsraith anois ar fáil
do na naíonáin agus ranganna 1 agus 2.
www.cjfallon.ie

Timpeall an Domhain
Scéim iomlán chomhtháite don Eolaíocht, Stair,
Tíreolaíocht, OSPS. Scéim chomhtháite don OSIE
agus OSPS. Téacsleabhair & leabhair oibre do
Naíonáin — Rang 6. Lámhleabhair do mhúinteoirí
le gach leibhéal. www.folens.ie
www.agriaware.ie/digin/
Leagan Gaeilge den tionscadal Dig In, a thugann
eolas do dhaltaí faoin saol ar an bhfeirm agus faoin
tuath.

F Small World
Leagan Gaeilge den tsraith Bhéarla ar fáil do
ranganna sóisearacha in 2018.
www.cjfallon.ie
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OSIE Áiseanna Comhtháite
www.energyineducation.ie
Suíomh a thugann eolas agus áiseanna faoin
bhfuinneamh.
www.moocrew.ie
Pleananna ceachta ar fáil as Gaeilge ar shuíomh an
Moo Crew. Ceachtanna faoi chothú, sláinte choirp
agus go leor eile a bhaineann le cúrsaí déiríochta.

www.esb.ie/ampville
Foghlaim faoi rún sábháilteachta leictreachais, le
cluichí, quizeanna, ceachtanna.

Líon an Dúlra
Nuachtlitir leictreonach spreagúil faoin dúlra agus
faoi chúrsaí timpeallachta. Tá míreanna spéisiúla
ann faoin saol mórthimpeall orainn mar aon le
cuardaigh focal, oidis etc. Foclóirín i gcúl na hirise.
Foilsítear eagrán uair in aghaidh an tséasúir.
www.angum.ie

Is Seaimpín é Breandán! An tábhacht a bhaineann
le hathchúrsáil. http://ec.europa.eu/environment/
pubs/

http://www.treeday.ie/classmodulesb.html
Eolas faoi chrainn, le pleananna ranga oiriúnach do
leibhéil éagsúla.

Tá Mé ag Fás: Coileán; Coinín; Ainmhithe Feirme;
Puisín. Cur síos ar na hainmhithe de réir mar a
fhásann siad. Aois 7 – 12. Sraith ceithre leabhar
faoi chúrsaí nádúir, i gcomhar le Dorling Kindersley.
Sraith 1: Tá mé ag fás – Panda; Tá mé ag fás
– Ápaí; Tá mé ag fás – Féileacán; Tá mé ag fás –
Frog.
www.futafata.ie

www.askaboutireland.ie
Learning zone – primary – roghnaigh do rang,
Gaeilge, agus Eachtra míosúil. Cur síos ar rudaí a
tharlaíonn sa saol i rith na míonna éagsúla.
www.rnli.org.uk/shorething
Áiseanna le híoslódáil faoi bháid tharrthála, agus
faoi shábháilteacht uisce.
www.doeni.gov.uk/niea
Sraith leabhar ar an timpeallacht ar fáil le
híoslódáil. Faoi Teachers and pupils – Resources Primary
www.bbc.co.uk/fios
Réimse cluichí, rainn, scéalta, ceoil, gníomhaíochtaí
le cuidiú le foghlaim trí Ghaeilge.
www.anpost.ie/anpost/schoolbag/ga/
Réimse leathan gníomhaíochtaí, firící agus ábhar
le híoslódáil ar an suíomh dátheangach seo ó An
Post.
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Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie

Dóchas na Kayakos: An dochar a bhaineann le
dífhoraoisiú. http://ec.europa.eu/environment/
pubs/

Póstaeir
An Timpeallacht, tíreolaíocht, eolaíocht. Ar fáil le
híoslódáil ó
www.askaboutireland.ie
An Timpeallacht
Sa rannóg “Ár dTimpeallacht” tá eolas ar
fhlóra agus ar fhána gnáthóg éagsúil. Féach
ar Eco Bleachtairí! Sa Learning Zone tá cluichí
idirghníomhacha agus gníomhaíochtaí eile, agus
scéalta sí i nGaeilge. www.askaboutireland.ie
Garraíodóireacht Orgánach sa Bhunscoil
DVD le bileoga oibre mar aon le hábhar acmhainne
ar an suíomh.
www.bordbia.ie/schoolgardens
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OSIE Áiseanna Comhtháite
Dobháite
Aonad Téamach ar an Titanic d’aois 8 – 11.
www.ccea.org.uk
www.seai.ie
Pleananna Ceachta faoin bhFuinneamh
www.seai.ie
Leabhar Mór Ghuslaeir ar Fhuinneamh
Leabhar scéalaíochta do naíonáin – rang 2.
Fiosraíonn Guslaer faoi Chúrsaí
Fuinnimh: fiosrúchán agus
gníomhaíochtaí ar OSIE do naíonáin.
Acmhainn Fuinnimh in Éirinn:
Leabhar ar líne ar fáil ó www.seai.ie
Fuinneamh inár saoil: Leabhar ar líne ar fáil ó
www.seai.ie
Comhad an Fhuinnimh
Eolaíocht/Cúram Imshaoil. Lámhleabhar le moltaí
do mhúineadh faoi fhuinneamh. Ar fáil saor in
aisce ó SEI. www.seai.ie
Póstaeir: Déan athchúrsáil ar bhuidéil agus ar
channaí; Tóg cith seachas folcadán; Úsáid soilse
CFL srl. Seit 5 phóstaer ar fáil le híoslódáil saor in
aisce ó shuíomh an SEI. www.seai.ie
Gairdín an Nádúir
Leabhar do pháistí idir 8 – 10 mbliana d’aois faoin
gcaoi leis an bhfiadhúlra a mhealladh isteach i do
ghairdín. Ar ghearrliosta Leabhar na Bliana 2010.
www.futafata.ie
Sraith leabhar neamhfhicsin
National Geographic. (Fuinneoga)
Eolaíocht, Stair, Tíreolaíocht srl. 30 teideal le
téamaí staire, tíreolaíochta, eolaíochta agus
imshaoil; m.sh.: Uachtar Reoite, Fuaim, Bolcáin,
Rothair, Na Cluichí Oilimpeacha, Te agus Fuar; An
Domhan; An Spéir san Oíche.
www.gilleducation.ie

Leabhar Mór an Eolais
Eolaíocht, Stair, Tíreolaíocht, Eolas Imshaoil, &
eolas ginearálta. Ciclipéid cothrom le dáta do
mheánranganna ar aghaidh. 190 lch d’fhíricí
suimiúla agus de phictiúir lán-daite.
www.angum.ie
Vicipéid
An ciclipéid Wikipedia as Gaeilge. Foinse eolais
do thionscnaimh as Gaeilge. Eolaíocht, Stair,
Tíreolaíocht, Eolas Imshaoil, agus eolas ginearálta.
http://ga.wikipedia.org/wiki/
www.met.ie
Áiseanna a bhaineann leis an aimsir ar fáil ar líne:
bileoga, pleananna ceachta, turgnaimh, quizeanna.
Céim ar Aghaidh
Eolaíocht, stair, tíreolaíocht, ceachtanna & bileoga
oibre do réimse leathan ábhar faoin gCumann
Lúthchleas Gael. Ar fáil le híoslódáil. Meán agus
ardranganna. www.ceim.gaa.ie
Bia ar an bhFeirm
Tíreolaíocht, OSPS agus Eolaíocht. Pacáiste
áiseanna le pleananna ceachta, gníomhaíochtaí
& bileoga oibre. Ar fáil saor in aisce ó AgriAware:
info@agriaware.ie
Ceist Eile Agam Ort & Ceist agam ort
Leabhar Thráth na gCeist, oiriúnach d’ardranganna
bunscoile agus bunranganna iarbhunscoile.
www.coislife.ie
Fuinneamh, An Dúshlán
Clár do Rang 3- 6, bunaithe ar ábhar ESB, Energy
Challenge. www.cdu.mic.ul.ie
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OSIE: Eolaíocht & Teicneolaíocht
F Is Eolaí Mé
Acmhainní breise oideachais don tsraith chlár ar
TG4. Ar fáil 2018. www.fibin.com

www.energyineducation.ie
Suíomh a thugann eolas agus áiseanna faoin
bhfuinneamh.

F Ceisteanna Eolaíochta
Cártaí le ceisteanna eolaíochta ar thrí leibhéal –
éasca, níos deacra, deacair. Ar fáil 2018.
www.clevermindtoys.ie

www.moocrew.ie
Pleananna ceachta ar fáil as Gaeilge ar shuíomh an
Moo Crew. Ceachtanna faoi chothú, sláinte choirp
agus go leor eile a bhaineann le cúrsaí déiríochta.

F An Pláinéad Dearg
Na céadta íomhánna ón bpláinéad Mars le fotheidil
i nGaeilge. https://www.uahirise.org/ga/
Cén fáth a mbím ag Broimneach?
An gCacann Beacha?
Is grúpa cairde iad an Seisear Salach atá ina gcónaí
i ndumpa na cathrach. Dhá eachtra dá gcuid atá
sna leabhair seo ina bhfaigheann siad amach mar
gheall ar an gcóras díleá agus na difríochtaí idir
rudaí beo agus neamhbheo.
www.angum.ie
Ceimic sa Chistin
Sraith d’fhíseáin a thaispeánann conas a oibríonn
an cheimic sa chistin. Ábhar tacaíochta do
mhúinteoirí eolaíochta ag an mbunleibhéal.
http://www.nuigalway.ie/kitchenchemistry/
Colm Cille
Acmhainn shubstaintiúil idirghníomhach
thraschuraclaim bunaithe ar Naomh Cholm Cille.
Cuid mhór foinsí éagsúla ann agus áiseanna
tacaíochta eile m.sh. leabhar múinteora, leabhar
dalta, quizeanna, láithreoireachtaí Prezi, aipeanna,
r-leabhair agus sraith leabhar dátheangach Miotas
& Finscéalta Cholm Cille. www.ccea.org.uk/
colmcille/gaeilge/index.php
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www.angum.ie: Dhá leabhar eolais i bhfoirm
cartún:
Cúán Clúmhach agus Scéal an Damhna
Tagann athrú ar Chúán nuair a bhíonn an ghealach
lán - ní buachaill níos mó é ach onchú uafar. Nuair
a éiríonn an ghrian ar maidin, déantar buachaill
arís de. De réir mar a chuireann Cúán Clúmhach
eolas ar scéal an damhna, tuigtear dó go mbíonn
gach rud ag athrú.
Fuinneamh is Fáilte
Cén chaoi a n-eitlíonn éan? Cén chaoi a snámhann
iasc? Cén chaoi a mbíonn tusa féin in ann siúl nó
rith? Eachtraíonn na heachtráin istigh an bhaint
ríthábhachtach atá ag an bhfuinneamh le gach gné
dár saol agus tugann siad freagra ar na ceisteanna
is mó amuigh.
F Líon an Dúlra
Nuachtlitir spreagúil spraíúil faoin dúlra agus faoi
chúrsaí timpeallachta. Ar fáil uair in aghaidh an
tséasúir. www.angum.ie
www.askaboutireland.ie
Learning zone – primary – roghnaigh do rang,
Gaeilge, agus Eachtra míosúil. Cur síos ar rudaí a
tharlaíonn sa saol i rith na míonna éagsúla.
Féach Thart - Eolaíocht
F Féach Thart do rang 5 leabhar oibre ar fáil anois.
19 sraith sleamhnán ar fáil ar líne.
Leabhar oibre do rang 4 sa tsraith Féach Thart.
Ábhar teagaisc breise ar fáil ar líne. www.angum.ie
http://www.treeday.ie/classmodulesb.html
Eolas faoi chrainn, le pleananna ranga oiriúnach do
leibhéil éagsúla.
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OSIE: Eolaíocht & Teicneolaíocht
www.rnli.org.uk/shorething
Áiseanna le híoslódáil faoi bháid tharrthála, agus
faoi shábháilteacht uisce.
www.bbc.co.uk/fios
Réimse cluichí, rainn, scéalta, ceoil, gníomhaíochtaí
le cuidiú le foghlaim na heolaíochta.
An tEolaí Óg
Sraith leabhar do na hardranganna bunscoile
bunaithe ar “Mo Chorp”; “Sa Ghairdín”, “Spraoi le
hUisce” agus “Sa Chistin”. www.futafata.ie
Póstaeir: An timpeallacht, tíreolaíocht, eolaíocht.
Ar fáil le híoslódáil.
www.askaboutireland.ie
An Timpeallacht: Ar fáil sa Learning Zone, tá cluichí
idirghníomhacha agus gníomhaíochtaí eile, scéalta
sí i nGaeilge. www.askaboutireland.ie
Aonaid Théamacha Eochairchéim 2: Áiseanna
don mhúinteoir le cuidiú le suim na bpáistí a
spreagadh san eolaíocht, sa teicneolaíocht,
san innealtóireacht agus sa mhata. Oiriúnach
d’Eochairchéim 2 (Tuaisceart Éireann) nó rang 5
agus 6 sna 26 Contae. Intreoir; Feirmeoireacht;
Droichid; Uisce; Gaoth; Teicstílí. www.ccea.org.uk
Aonaid Théamach ETIM (Eolaíocht,
Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Mata) dírithe ar
Eochairchéim 2. www.ccea.org.uk
F An Chruinneog Chliste
Cruinneog idirghníomhach ag tacú leis an Domhan
Thart Orainn. Ar fáil 2018.
F Léarscáil Líofa
Léarscáil idirghníomhach bunaithe ar léarscáil na
hÉireann.
Leabhair Mhóra: Eolaíocht/An Domhan Thart
Orainn (ADTO)
Ábhar/Plandaí/Fuinneamh. Aois 9 – 11.
www.aisaonad.org

Sraith neamhfhicsin/ADTO: Aois 7 – 11.
I bhFad ó Shin, i bhFad i gCéin (Stair)
Earcail agus Finscéalta eile ón Ghréig
Éadaí Ealaíne (Cúrsaí faisin, éadaí éagsúla agus
éadaí thart ar an Domhan)
Bolcáin
Tarrtháil (An Titanic agus scéalta tarrthála eile)
Ealaín Álainn (eolas ar Vincent Van Gogh agus ar
ghraifítí thart ar an domhan)
www.aisaonad.org
Eolaíocht Bhunscoile 1 & 2
Iontas an Domhain
www.aisaonad.org
Eureka
Iar-chóipeanna ar fáil le híoslódáil, ábhar taighde le
haghaidh tionscnamh.
www.cogg.ie – Bunachar Áiseanna
Eolaíocht Éasca
Trealamh, turgnaimh agus Leabhar Saothair.
Oiriúnach do pháistí 8+.
www.angum.ie
Léargas ar an Cholainn Dhaonna
Leabhar & fearas a thugann radharc
tríthoiseach (3D) ar an taobh istigh den
cholainn dhaonna. www.angum.ie
Seo an Eolaíocht
Sraith leabhar – Fuaimeanna; Am; Do Chorp;
Solad, Leacht nó Gás; Fuinneamh; Ag Fás Aníos; Na
Cúig Chéadfa.
www.aisaonad.org
Sraith Póstaer ar fáil ón nGúm
An cnámharlach; Na fiacla; An grianchóras; An
chill; Na séasúir; Dé-ocsaíd charbóin; Uisce; Teas
www.angum.ie
Ingenious Ireland
Suíomh gréasáin idirghníomhach eolaíochta.
www.ingeniousirelandonline.ie
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OSIE: Eolaíocht & Teicneolaíocht
Discover Primary Science
Póstaeir ar fáil le híoslódáil. Pacáiste acmhainne
le ceachtanna & treoracha i nGaeilge ar fáil saor
in aisce do scoileanna atá cláraithe leis an scéim.
http://www.primaryscience.ie/media/pdfs/col/
DPS_Activity_Book_inside_08_09_IRISH.pdf
Eolaíocht Bheo (Naíonáin – Rang 6)
Sraith iomlán eolaíochta bunscoile.
www.gilleducation.ie
Eoin Eolaí
Sraith neamhfhicsin:
1. Bealach an Bhia; 2. Tá mo chuid ceall ag fás;
3. Cogadh na bhFrídíní; 4. Fiacla Folláine;
www.angum.ie

Beir Bua 1 & 2
CD-ROM le gníomhaíochtaí a bhaineann le
heolaíocht.
www.gael-linn.ie
Eolaíocht, Teicneolaíocht & Cothromaíocht Inscne
Pacáiste ar fáil le 57 gníomhaíocht ranga, bileoga
oibre & ábhar múinteora.
www.cdu.mic.ul.ie
Sábháilteacht le Leictreachas
Áiseanna ar fáil i nGaeilge.
www.esbnetworks.ie/ga/sábháilteacht/acmhainníoideachais

OSIE: Eolas Imshaoil
F www.ecoworld.org.uk
Leagan Gaeilge den suíomh á fhorbairt faoi láthair.
Ar fáil 2018.
www.visitsealife.com
Eolas faoin saol faoi uisce. Is féidir turas a fháil
trí Ghaeilge thart ar an ionad i mBré, Co. Chill
Mhantáin, ach é a chur in áirithe roimh ré.
Áiseanna ar fáil trí Ghaeilge ar an suíomh.
www.energyineducation.ie
Suíomh a thugann eolas agus áiseanna faoin
bhfuinneamh.
Líon an Dúlra
Iris ar líne a fhoilsíonn Stáisiún Mara Inis Arcain. Ar
fáil uair in aghaidh an tséasúir.
www.angum.ie
http://www.treeday.ie/classmodulesb.html
Eolas faoi chrainn, le pleananna ranga oiriúnach do
leibhéil éagsúla.
www.rnli.org.uk/shorething
Áiseanna le híoslódáil faoi bháid tharrthála, agus
faoi shábháilteacht uisce.
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www.askaboutireland.ie
Learning zone – primary – roghnaigh do rang,
Gaeilge, agus Eachtra míosúil. Cur síos ar rudaí a
tharlaíonn sa saol i rith na míonna éagsúla.
www.doeni.gov.uk/niea
Sraith leabhar ar an timpeallacht ar fáil le
híoslódáil. Faoi Teachers and pupils – Resources Primary
An Athchúrsáil
Pacáiste gníomhaíochtaí agus dlúthdhiosca.
www.angum.ie
Aonaid Théamacha Eochairchéim 2: Áiseanna
don mhúinteoir le cuidiú le suim na bpáistí a
spreagadh san eolaíocht, sa teicneolaíocht,
san innealtóireacht agus sa mhata. Oiriúnach
d’Eochairchéim 2 (Tuaisceart Éireann) nó rang 5
agus 6 sna 26 Contae. Intreoir; Feirmeoireacht;
Droichid; Uisce; Gaoth; Teicstílí. www.ccea.org.uk
Tá Mé ag Fás: Coileán; Coinín; Ainmhithe Feirme;
Puisín. Cur síos ar na hainmhithe de réir mar a
fhásann siad. Aois 7 – 12. Sraith ceithre leabhar
faoi chúrsaí nádúir, i gcomhar le Dorling Kindersley.
Sraith 1: Tá mé ag fás – Panda; Tá mé ag fás
– Ápaí; Tá mé ag fás – Féileacán; Tá mé ag fás –
Frog. www.futafata.ie
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OSIE: Eolas Imshaoil
Is Seaimpín é Breandán! An tábhacht a bhaineann
le hathchúrsáil. http://ec.europa.eu/environment/
pubs/
Dóchas na Kayakos: An dochar a bhaineann le
dífhoraoisiú. http://ec.europa.eu/environment/
pubs/
Seo agat Féileacáin; Seo agat Damhain Alla; Seo
agat Seangáin; Seo agat Beacha
Cur síos ar chréatúir éagsúla an domhain.
www.angum.ie
Ár nAinmhithe
Ón tsraith Ar Fud an Domhain. Cur síos ar úsáid na
n-ainmhithe ar fud an domhain, le pictiúir ildaite.
www.angum.ie
Gairdín an Nádúir
Leabhar do pháistí idir 8 – 10 mbliana d’aois faoin
gcaoi leis an bhfiadhúlra a mhealladh isteach i do
ghairdín. www.futafata.ie
www.met.ie
Áiseanna a bhaineann leis an aimsir. Ar fáil ar líne –
bileoga, pleananna ceachta, turgnaimh, quizeanna.
An Timpeallacht
Cluichí idirghníomhacha agus gníomhaíochtaí eile,
scéalta sí i nGaeilge. Ar fáil sa Learning Zone.
www.askaboutireland.ie
Blaisíní Biatacha; Buail leis na Prátaí
Ábhar spraoi agus tionscnamh le fáil ó AgriAware.
www.agriaware.ie
Garraíodóireacht Orgánach sa Bhunscoil
DVD le bileoga oibre mar aon le hábhar acmhainne
ar an suíomh.
www.bordbia.ie/schoolgardens
Póstaeir
An timpeallacht, tíreolaíocht, eolaíocht. Neart
eolais ar fáil i nGaeilge le híoslódáil.
www.askaboutireland.ie

Cluiche Eco Bleachtairí
www.askaboutireland.ie
An tUisce, Sú na Beatha
Eolas faoin uisce i dtíortha ar fud an domhain.
www.angum.ie
Cén fáth a bhfuil cuma ait orainn?
Leabhar a chaitheann súil ar ainmhithe neamhghnáthacha. www.angum.ie
Flóra Chorca Dhuibhne
Plandaí coitianta agus neamhchoitianta
i gCorca Dhuibhne le pictiúir lándaite.
www.corca-dhuibhne.com
Greenwave
Glac páirt i dtionscnamh Greenwave chun taifead
a dhéanamh ar chomharthaí an earraigh. Deis a
bheith páirteach i bhfíorthaighde.
www.greenwave.ie
Ainmhithe na Dufaire
Leabhar dátheangach do naíonáin.
www.mantralingua.com
Enfo
Ábhar tacaíochta, póstaeir agus bileoga eolais i
nGaeilge maidir leis an imshaol ar fáil saor in aisce
ó Enfo. Póstaeir ar fáil le híoslódáil mar shampla:
Éin na bPortach; Plandaí an Fháil; Sábháil do
Phláinéad
http://www.askaboutireland.ie/enfo/sustainableliving/posters-and-leaflets/posters/
Timpeall Ort 1–2
Féach Thart 1–6
Dhá shraith don Eolas Imshaoil.
Ábhar nua - sleamhnáin ar fáil don leabhar Féach
Thart 6, agus leabhar saothair bunaithe ar na
sleamhnáin. www.angum.ie
Réimse leabhar neamhfhicsin
Topaicí agus aoisghrúpaí éagsúla
Ag Taisteal le Tarlach sa Phólainn
Na hEolaí Póca: Sraith neamhfhicsin
www.angum.ie
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OSIE: Eolas Imshaoil
Dathaigh: Ainmhithe na Cruinne (Athchló 2013)
Dathaigh: Sraith le ceithre leabhar le dathú do
naíonáin.
Póstaeir éagsúla: Crainn; An Domhan Beo; An Frog
etc. www.angum.ie

www.recyclemore.ie
Suíomh gréasáin bunaithe ar athchúrsáil.
Gníomhaíochtaí do pháistí, sraith ceachtanna,
cártaí oibre & meastacháin agus ábhar tacaíochta
eile.

Ceachtanna, bileoga oibre & eolais
Dramhaíl, áiseanna nádúrtha, tionchar agus
truailliú, an dúlra.
Le híoslódáil saor in aisce ó www.epa.ie/Education

Leabhar Mór an Eolais
Ciclipéid cothrom le dáta do mheánranganna ar
aghaidh. www.angum.ie
www.agriaware.ie
Roinnt eolais as Gaeilge ar an suíomh.

Timpeall an Domhain
Scéim chomhtháite don OSIE agus OSPS.
Leabhar oibre do naíonáin – rang 6 agus
lámhleabhair do mhúinteoirí ar fáil anois.
www.folens.ie
Iasceolas – Something fishy
Suíomh gréasáin idirghníomhach do mhúinteoirí
agus do pháistí le heolas faoi uisce, éisc, bia agus
eile. www.somethingfishy.ie
Seoda faoi do Chosa
Tony McNally. Cur síos ar sheoda an nádúir atá
thart orainn go laethúil. www.gaelink.ie
Dialann Dúlra
Dialann bliana ó Eanáir go Nollaig ag cur síos ar
dhúlra na hÉireann idir ainmhithe agus phlandaí
www.gaelink.ie
Mamaigh, Éanlaithe & Bláthanna Fiáine na
hÉireann,
3 shraith póstaer: www.cic.ie
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Pleananna Ceachta faoin bhFuinneamh
www.seai.ie
Leabhar Mór Ghuslaeir ar Fhuinneamh
Leabhar scéalaíochta do naíonáin – rang 2.
Fiosraíonn Guslaer faoi Chúrsaí Fuinnimh:
fiosrúchán agus gníomhaíochtaí ar OSIE do
naíonáin.
Acmhainn Fuinnimh in Éirinn: Leabhar ar líne ar
fáil ó www.seai.ie
Fuinneamh inár saoil: Leabhar ar líne ar fáil í
www.seai.ie
Comhad an Fhuinnimh: Eolaíocht/Cúram Imshaoil.
Lámhleabhar le moltaí do mhúineadh faoi
fhuinneamh. Ar fáil saor in aisce ó SEAI.
www.seai.ie
Póstaeir: Déan athchúrsáil ar bhuidéil agus ar
channaí; Tóg cith seachas folcadán; Úsáid soilse
CFL srl. Seit 5 phóstaer ar fáil le híoslódáil saor in
aisce ó shuíomh an SEI. www.seai.ie
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OSIE: Stair
Bratacha 1916
Bratacha 1916 den seisear déag a cuireadh chun
báis.
www.glornangael.com
Éire 1916 Leabhar A, Leabhar B
Leabhar cuimhneacháin é Éire 1916, le 8 n-aonad,
atá bunaithe ar imeachtaí Éirí Amach na Cásca
1916.
Leabhar A dírithe ar ranganna 3 – 5; Leabhar B
dírithe ar ranganna 5-6.
www.cjfallon.ie
Cluiche Cartaí Máimh
Is cluiche cártaí é an cluiche seo a úsáideann
tréithe fisiciúla na nÉireann, chun eispéireas
foghlama taithneamhach sa tíreolaíocht, sa mhata,
sa Ghaeilge agus sa stair a chothú do na daltaí.
robroin@yahoo.ie
Éire na Lochlannach – Turas Nua Taiscéalta
Acmhainn oideachais idirghníomhach do mhic
léinn bunscoile sinsearacha (léibhéil 3 agus 4) le
teicnící teagaisc nuálacha agus taithí foghlama
saibhir idirghníomhach.
Aonad Forbartha Curaclaim, Coláiste Mhuire gan
Smál – 061 204366 nó cdu@mic.ul.ie
Féach Thart Rang 5: Stair
Acmhainn teagaisc don stair le hábhar do dhaltaí
agus do mhúinteoirí. 19 sraith sleamhnán ar fáil ar
líne; leabhar oibre le 19 dtéama staire.
www.angum.ie
Féach Thart Rang 4: Stair
Acmhainn teagaisc don stair le hábhar do dhaltaí
agus do mhúinteoirí. 19 sraith sleamhnán ar fáil ar
líne; leabhar oibre le 19 dtéama staire.
www.angum.ie
Reilig Ghlas Naíon
Is féidir turas treoraithe trí Ghaeilge a fháil thart ar
Reilig Ghlas Naíon. Nótaí agus bileoga oibre ar fáil
as Gaeilge.
www.glasnevintrust.ie/schools_and_colleges/

Colm Cille
Acmhainn shubstaintiúil idirghníomhach
thraschuraclaim bunaithe ar Naomh Cholm Cille.
Stair, ealaín, Gaeilge, TFC.
www.ccea.org.uk/colmcille
Seachain: Sraith de chúig leabhar: Ná seol go
Meiriceá aimsir an Ghorta! Ná glac páirt i gCluichí
Oilimpeacha na SeanGhréige! Ná himigh chuig an
Antartach le Shackleton! Ná seol ar an Titanic! Ná
heitil chuig an ngealach ar Apollo 13!
www.futafata.ie
www.anpost.ie/anpost/schoolbag/ga/
Réimse leathan gníomhaíochtaí, firící agus ábhar
le híoslódáil ar an suíomh dátheangach seo ó An
Post.
Lorg na gCloch: Stiúrthóir George Morrison. Stair
na hÉireann ón anallód faoi mar a léirítear í in
ealaín chloch greanta. www.gael-linn.ie
An Stair Mórthimpeall Orm (3–6)
Sraith téacsleabhar staire do Rang 3–6.
eolas@cogg.ie
An Stair Mórthimpeall Orm – Áiseanna don
mhúinteoir
Nótaí, stór focal agus bileoga oibre a ghabhann leis
an tsraith téacsleabhar.
Ar fáil le híoslódáil saor in aisce ó www.cogg.ie
An tUileloscadh (The Holocaust)
Suíomh i gcuimhne ar an uileloscadh, le háiseanna
i nGaeilge. www.hetireland.org
http://www.ahg.gov.ie/ie/Oidhreacht/
Eolas faoin oidhreacht,páirceanna náisiúnta,
seandálaíocht.
Tomhais Míreanna Mearaí: Na Lochlannaigh
Léarscáil mhaisithe, agus blúirí eolais faoi ríthe na
Lochlannach. www.angum.ie
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OSIE: Stair
Cormac agus Orla agus Fionn Mac Cumhaill
CD-ROM idirghníomhach do rang 3–6. Rogha an
úsáideora de na trí príomhchanúint nó Béarla.
www.fiosfeasa.com

An Saol sa Chianaimsir;
Le Linn na Lochlannach
www.aisaonad.org
Mise Éire DVD den scannán staire.
An Tine Bheo ar an diosca céanna.
Saoirse? DVD a léiríonn stair na hÉireann idir 1919
agus 1921. www.gael-linn.ie

Siúl Siar (1–4)
Leabhar gníomhaíochta do ranganna 3–6.
www.Prim-ed.com
Scéalta staire
Sraith leabhar staire. 8 leabhar faoi phearsanra
cáiliúla staire, m.sh Gráinne Mhaol, Naomh
Pádraig.
www.leabharbreac.com.
Seandálaíocht sa Seomra Ranga
Forlíonadh Gaeilge don fhillteán le bileoga oibre
agus nótaí ceachta. Á dháileadh ar bhunscoileanna
trí líonra na nIonad Oideachais: eolas@cogg.ie
Timpeall an Domhain
Scéim chomhtháite le téacsleabhair &
lámhleabhar. www.folens.ie

Scéalta na gCeilteach
Bailiúchán de 12 fhinscéal ó thíortha éagsúla.
www.leabhar.com
Finscéalta agus scéalta
Beatha Chormaic; Táin Bó Cuailnge; Diarmaid agus
Gráinne; Teacht na nGael go hÉirinn; Cath Fionntrá.
www.coisceim.ie.
Fuinneoga na Staire
Sraith de 12 leabhar a phléann sibhialtachtaí agus
ciníocha móra na staire. www.angum.ie
Réimse neamhfhicsin stairiúil
Catalóg ar fáil ón nGúm. www.angum.ie

OSIE: Tíreolaíocht
GeoAze
Suíomh nua le réimse leathan léarscáileanna,
bileoga oibre agus cuntas imreora. Ar fáil saor in
aisce i nGaeilge do Ghaelscoileanna.
info@geoaze.com
Cluiche Cartaí Máimh
Is cluiche cártaí é an cluiche seo a úsáideann
tréithe fisiciúla na nÉireann, chun eispéireas
foghlama taithneamhach sa tíreolaíocht, sa mhata,
sa Ghaeilge agus sa stair a chothú do na daltaí.
robroin@yahoo.ie
http://online.seterra.net/
Suíomh idirghníomhach a thugann deis foghlaim
faoi thíortha, cathracha, aibhneacha agus níos mó
ar fud an domhain.
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Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
Leagan i nGaeilge de shuíomh an Choimisiúin
Eorpaigh. Tá eolas ann faoin Aontas Eorpach agus
leathanaigh do scoileanna. www.europa.eu/Ireland
Cúinne na bPáistí: Suíomh le heolas do pháistí
faoin AE, tráthanna na gceist, agus cluichí. http://
europa.eu/kids-corner/index_ga.htm
All u Need is Space: http://bookshop.europa.eu/
ga/all-u-need-is-space-pbNB3212479/
Scéalta faoinár bhForaoisí: http://bookshop.
europa.eu/ga/sc-alta-faoin-r-bhforaois-pbKF0415081/
Turas na nGrús: http://bookshop.europa.eu/ga/
turas-na-ngr-s-pbKH0115002/
Éire
Léarscáil d’Éirinn ar féidir a fhilleadh. www.osi.ie
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OSIE: Tíreolaíocht
Féach Thart Rang 4: Tíreolaíocht
Acmhainn teagaisc don tíreolaíocht le hábhar do
dhaltaí agus do mhúinteoirí. Ábhar breise ar fáil ar
líne. www.angum.ie
Féach Thart Rang 5: Tíreolaíocht
Scéim bliana a bhfuil leabhar oibre agus 10 sraith
sleamhnána ag gabháil leo. Is féidir na sleamhnáin
a íoslódáil ón suíomh: www.angum.ie
Éire Idirghníomhach
CD-ROM do pháistí bunscoile 8+ mbliana.
Clúdaíonn an t-eolas tíreolaíocht na hÉireann, le
béim ar CLG, cluichí, dathú, crosfhocal freisin.
www.eirecd.wordpress.com
www.rnli.org.uk/shorething
Áiseanna le híoslódáil faoi bháid tharrthála, agus
faoi shábháilteacht uisce.
www.anpost.ie/anpost/schoolbag/ga/
Réimse leathan gníomhaíochtaí, firící agus ábhar
le híoslódáil ar an suíomh dátheangach seo ó An
Post.
Léarscáileanna Contae
Léarscáil a thugann eolas faoi bhailte agus sonraí
eile. Léarscáil d’Éirinn agus den Eoraip freisin.
www.examcraft.ie
An Chathair is a Tuairisc
Leabhar a thugann léargas ar shaol na cathrach,
mar aon le fíricí spéisiúla faoi chathracha ar fud an
domhain. www.angum.ie
www.toporopa.eu
Cluiche a mhúineann eolas faoin Eoraip.

www.met.ie
Áiseanna a bhaineann leis an aimsir. Ar fáil ar líne –
bileoga, pleananna ceachta, turgnaimh, quizeanna.
Atlas Bunscoile
Léarscáileanna: Éire; An Eoraip; An Domhan
Míreanna Mearaí: Éire; Eoraip; Na Lochlannaigh
www.angum.ie
Tom Crean: Fear san Oighear
Michael Smith. Aistriúchán ar scéal an Éireannaigh
chlúitigh. www.collinspress.ie
Áiseanna Logainmneacha
Cluichí idirghníomhacha ar fáil anois. Bileoga oibre
agus scéim oibre don mhúinteoir, oiriúnach do
dhaltaí i ranganna 5 agus 6 sa bhunscoil.
Ar fáil le híoslódáil ó www.logainm.ie.
An Timpeallacht: Sa Learning Zone tá cluichí
idirghníomhacha agus gníomhaíochtaí eile, scéalta
sí i nGaeilge. www.askaboutireland.ie
An Domhan
Brian Ó Dúill. Leabhar do na hardranganna sa
bhunscoil. Foilsitheoireacht EEC 067 26186
Éire
Brian Ó Dúill. Cóipeanna ar fáil ag
www.schoolbooks.ie
Súil ar an Domhan
Pacáiste foghlama don aois ghrúpa 12–14
le leabhrán an dalta, nótaí múinteora agus
tréshoilseáin osteilgeora. www.aisaonad.org
Timpeall an Domhain
Naíonáin – Rang 6 www.folens.ie

Pas an Aontais Eorpaigh
Pas an Aontais Eorpaigh, leabhrán a dearadh go
speisialta do bhunscoileanna na hÉireann. Tugann
sé gearrchuntas ar stair an AE do dhaltaí, agus
ansin turas treoraithe ar ocht dtír fichead an AE.
www.europa.eu/ireland

Cruinneog Ghaeilge
Eolas polaitiúil agus fisiciúil.
Tuilleadh eolais: eolas@cogg.ie
Póstaeir: An Timpeallacht, tíreolaíocht, eolaíocht.
Ar fáil le híoslódáil ó: www.askaboutireland.ie
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OSPS & OCG
F www.befair.ie
Leagan Gaeilge den
suíomh frithchiníochais.
Leabhrán do Rang 5 agus
6 ar fáil sa bhunachar
áiseanna ar www.cogg.ie.

Áiseanna ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
Pirimid an Bhia – póstaer A4 agus greamaitheoirí
do pháistí.
Póstaer: Is sinne na páistí sláintiúla
Ar fáil saor in aisce nó le híoslódáil ó
www.healthpromotion.ie/publications

Póstaeir Frithchiníochais
Sraith póstaer saor in
aisce, ar fáil le híoslódáil
ar shuíomh COGG.
Cóipeanna crua curtha chuig gach Gaelscoil agus
bunscoil Ghaeltachta.
www.cogg.ie

Ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh in Éirinn
Leagan i nGaeilge de shuíomh an Choimisiúin
Eorpaigh. Tá eolas ann faoin Aontas Eorpach agus
leathanaigh do scoileanna. www.euireland.ie/failte

www.safefood.eu
Áiseanna éagsúla faoi shláinte, dea-nósanna
glaineachta, lipéadú bia i nGaeilge. Ar fáil le
híoslódáil.
Baile > Education > Additional information
Busybodies
DVD le fotheidil i nGaeilge, oiriúnach le húsáid
le páistí idir 10 – 14 bliana d’aois. Forbairt agus
fás, mothúcháin, sláinte pearsanta. Leabhrán an
mhúinteora i nGaeilge. www.hse.ie
www.webwise.ie
Eolas do pháistí faoi conas fanacht slán ar an
idirlíon.
Feachtas Frithbhulaíochta
Suíomh atá dírithe ar dheireadh a chur leis an
mbulaíocht i scoileanna na tíre. Ábhar ar fáil le
híoslódáil. www.antibullyingcampaign.ie
Garchabhair don Óige
Paca áiseanna do scoileanna leis an ngarchabhair a
mhúineadh do dhaltaí.
www.stacfirstaidcourses.ie
Mindfulness Matters
Dlúthdhiosca a chuidíonn le páistí an tsíocháin
inmheánach a aimsiú.
www.mindfulnessmatters.ie
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Taispeáin an Cárta Dearg do Chiníochas
Pacáiste foghlama a bhaineann leas as spórt chun
dul i ngleic le ciníochas sa tsochaí. Ar fáil ó info@
theredcard.ie
Sraith Póstaer
Sraith póstaer a spreagann daltaí chun
smaoineamh ar an mbulaíocht.
www.cogg.ie
Póstaeir Bhulaíochta
Trí phóstaer oiriúnach don bhunscoil.
www.certificatemoments.com
An Clár Bí Sábháilte
http://www.staysafe.ie/admincapp.htm
www.rnli.org.uk/shorething
Áiseanna OSPS le híoslódáil faoi bháid tharrthála,
agus faoi shábháilteacht uisce.
Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie
Oideachas d’Infhostaitheacht
Réimse ábhar oiriúnach do dhaltaí bunscoile a
fhorbraíonn scileanna a chuideoidh leo amach
anseo san fhostaíocht. “Is Féidir Gach Aon Rud”. Ar
fáil le híoslódáil ó:
www.rewardinglearning.org.uk/microsites_other/
employability/primary/ccea_resources.asp
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OSPS & OCG
An Bratach Buí
Lámhleabhar an Mhúinteora. Is tionscadal
é seo a spreagann cothromaíocht agus a
cheiliúrann éagsúlacht. www.yellowflag.ie agus
yellowflagprogramme@gmail.com
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Réimse leathan áiseanna ar fáil ar shuíomh an
Ionad Oideachais i nDroim Conrach.
www.ecdrumcondra.com – programmes - RSE
Aonaid Théamacha Bliain 5: Áiseanna don
mhúinteoir le cuidiú le scileanna pearsanta an
pháiste i rang 3 nó bliain 5 i dTuaisceart Éireann.
Intreoir; Mise Teo.; Muintearas; Traein na
mBrionglóidí; Ór Leachtach. www.ccea.org.uk
Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint: Pacáiste
foghlama do bhliain 3 i dTuaisceart Éireann
(Rang 1). Réamhrá don Mhúinteoir; Aithne Orm
Féin; Áthas Orm, Brón Orm; Bí Cúramach, Bí
Sábháilte; Teaghlaigh; Cad Chuige ar Chóir Dom?;
Maireachtáil le hÉagsúlacht; Mothaím Muintearas!
www.ccea.org.uk
Forbairt Phearsanta agus Comhthuiscint: Pacáiste
foghlama do bhliain 1 i dTuaisceart Éireann
(Naíonáin shóisearacha). Réamhrá don mhúinteoir;
Níl mo Leithéid Eile Ann; Uaireanta Mothaím;
Ag Tabhairt Aire Dom Féin; Muintearas agus
Comhoibriú; Cairdeas agus Roinnt; Mise agus Tusa;
Maireachtáil le Chéile. www.ccea.org.uk
Céard a déarfá?
Áiseanna teagaisc do bhunscoileanna agus
d’iarbhunscoileanna. Cóipeanna ar fáil ó oifig
Ombudsman na Leanaí nó le híoslódáil. Is féidir
cuairt a thabhairt ar Oifig an Ombudsman. Roinnt
eolais eile ar fáil i nGaeilge ar an suíomh. www.oco.ie
Seo é mo Chreideamh
Cur síos ó pháistí faoi chreidimh éagsúla ar fud
na cruinne. www.futafata.ie
Seo í mo Scoil
Cur síos ar shaol naíscoile ó pháistí ar fud na
cruinne. www.futafata.ie

Bímis ag Caint Faoi
Sraith leabhar ó Futa Fata a dhéanann ceisteanna
sóisialta atá tábhachtach i saol an pháiste a phlé go
tuisceanach.
Gach Dath faoin Spéir; Is Cuimhin Liom Róló;
Céard a Tharla idir Mamaí agus Daidí; An Bhfuil
Rún Agat?
Sraith 2
Tá mise mór le Mamó agus le Daideo; Imithe
Amú!; An bhfuil tusa cúthail?; Tá Siondróm Down
ar Lára
www.futafata.ie
Aistear na nÓg
Leabhar faoi chaithreachas don duine óg agus dá
t(h)uismitheoirí. Oiriúnach do dhaltaí rang 5 nó 6.
Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte:
www.healthpromotion.ie
Áiseanna ó Thuaisceart Éireann
CCEA d’aois 4 – 8.
Éist agus Smaoinigh! Leabhar an Dalta
(scéalta spreagthacha a chuimsíonn Creatlach
Smaointeoireachta & Ábaltachtaí Pearsanta
Thuaisceart Éireann) Leagan leasaithe.
Is Breá linn an Sciathán Leathair; Dráma na
Nollag; Ag Déanamh Spraoi le Chéile; Cad é an
t-ainm atá ar an áit sin? Inis dom an scéal sin arís,
a Dhaideo!; Úll Sa Lá; Bronntanas Lá Breithe; An
Bhfuilimid Ann Go Fóill? Is é m’Aonbheannach é!
Feithidí agus Mionainmhithe;
Éist agus Smaoinigh! Leabhar an Mhúinteora
www.ccea.org.uk
Bí Ciallmhar agus Smaoinigh (scéalta spreagthacha
a chuimsíonn Creatlach Smaointeoireachta &
Ábaltachtaí Pearsanta Thuaisceart Éireann)
Ní Leat Féin! Aisling Áine! Coinnigh Ort, a
Bhreanda; Ag Cuidiú le Nollaig; Eachtra Mhór
Antaine agus Orla.
www.ccea.org.uk
Póstaeir Scileanna Smaointeoireachta
(×6) CCEA
www.ccea.org.uk
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OSPS & OCG
Óg agus Aosta
Clár foghlama don bhunscoil ón gComhairle um
Aosú agus Daoine Aosta.
www.ncaop.ie/schools/youngandold/gaeilge
Déanaimse mo Chion
Leabhar lándaite a thugann spreagadh don duine
óg a d(h)ícheall a dhéanamh i ngach cuid den saol.
Déan do chion ar son an chomhshaoil, ar son do
chairde, do mhuintire, ar scoil, sa chomharsanacht,
ar son do thíre nó ar an taobh thall den domhan!
www.angum.ie
Ár nDomhan, An Saol Romhainn
Pacáiste foghlama do Rang 5 + 6 bunaithe ar
oideachas forbartha.
www.irishaid.ie
Áiseanna ó Thuaisceart Éireann CCEA d’aois 8 – 11.
Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 6
(- Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint 7 n-aonad)
Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 7
(Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint 7 n-aonad)
Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 1
(Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint)
Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 2
(Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint)
Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 3
(Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint)
Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 4
(Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint)
Maireachtáil. Foghlaim. Le Chéile. Bliain 5
(Forbairt Phearsanta & Comhthuiscint)
www.ccea.org.uk
Suas Linn
Modúl ar Chearta Daonna do pháistí 8 – 10
mbliana d’aois.
http://amnesty.ie/resources/education
Céim ar aghaidh
Ceachtanna & bileoga oibre don OSPS, forbartha
ag an gCumann Lúthchleas Gael do mheán agus
d’ardranganna.
www.ceim.gaa.ie
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Na Gaiscígh Bhia (Food Dudes)
Clár de chuid an Bhoird Bhia chun páistí a
spreagadh le bia folláin, torthaí & glasraí a ithe. Á
chur ar fáil do scoileanna de réir a chéile. Áiseanna
foghlama/tacaíochta as Gaeilge ar fáil.
www.fooddudes.ie
Na Cairde Smailceacha
Clár ó Thuaisceart Éireann chun itheachán folláin
a chur chun cinn i scoileanna. Áiseanna tacaíochta
do mhúinteoirí le híoslódáil ó:
www.healthpromotionagency.org.uk/Resources/
nutrition/pdfs/schools_booklet_irish.pdf
Classmate
Iris saor in aisce ó Chomhairle Cathrach Bhaile
Átha Cliath ar fáil le híoslódáil. Dhá leathanach i
nGaeilge. Iarchóipeanna le fáil.
www.dublincity.ie – Recreation & Culture – kids
plus.
Gaelscéal
Ábhar i nGaeilge ar fáil le híoslódáil.
www.cogg.ie.
Milly agus Molly
16 leabhar. Sraith scéalta chun tuiscint
d’éagsúlachtaí a chothú agus oideachas pearsanta
an pháiste a fhorbairt. www.gilleducation.ie
www.kidspartyclub.ie
Seó puipéid faoi bhulaíocht ar fáil as Gaeilge.
Múúú Criú
Eolas agus gníomhaíochta ón gComhairle Náisiúnta
Déiríochta. www.moocrew.ie
An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre (RSA)
Cláir ar fáil i nGaeilge: Simon agus a Chairde (don
naíonra) Ag dul ar Scoil; Bí Sábháilte; An Cód
Sábhála; Ar Aghaidh Linn; Seatbelt Sheriff agus
High Glow Silver. www.rsa.ie
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Riachtanais Speisialta
www.ncse.ie
Treoirleabhair do thuismitheoirí leanaí a bhfuil
riachtanais oideachasúla speisialta acu. 1. Tús na
Scolaíochta; 2. Aistriú Scoileanna : Ag bogadh idir
suímh speisialta agus lárshrutha; 3. Ag bogadh ón
mBunscoil go hIarbhunscoil.
An Mála Mór
Pacáiste foghlama le leabhair, CD-ROManna,
cluichí, luaschártaí & puipéid. Dírithe ar aois 3 – 8,
go háirithe iad siúd a bhfuil deacrachtaí foghlama
acu. Dhá théama, dhá leibhéal. Mé Féin, Éadaí.
Naíonáin/Rang1 & 2. Sraith póstaer do na briathra
neamhrialta san aimsir chaite, aimsir láithreach
agus aimsir fháistineach. www.malamor.ie

Pacáiste do pháistí ag tosú ar scoil
Tá an pacáiste dírithe ar pháistí le riachtanais
speisialta atá ag tosú sna naíonáin bheaga i
nGaelscoil. Cuidíonn sé leo ullmhú don saol ar
scoil, agus do leagan amach an lá scoile. https://
www.etsy.com/listing/197534906/starting-schoolin-ireland-pack-gaeilge?ref=shop_home_active_2
www.gesoeire.com
Eagraíocht dheonach a thugann tacaíocht do
pháistí le riachtanais speisialta, dá múinteoirí agus
dá dtuistí.

Tacaíocht Foghlama
F Áis Mheasúnaithe sa Luathlitearthacht
Marie Clay agus Gabrielle Nig Uidhir. Lámhleabhar
an mhúinteora agus learairíní na bpáistí. Ar fáil ó
COGG Fómhar 2017. www.cogg.ie
F www.activatespeech.ie
Áiseanna teanga agus urlabhra agus áiseanna
tacaíocht foghlama ar fáil i nGaeilge. Pacáistí de
chártaí pictiúrtha, Cluichí Lattó, Leabhair Urlabhra
(foghraíocht) agus póstaeir. Áiseanna nua á
bhforbairt.
F www.lorlum.ie
4 shraith leabhar don luathléitheoireacht de réir na
fónaice (decodable readers).
Ag Scríobh Liom A – D
Sraith leabhar do rang na naíonán go rang 2, le
cleachtadh a dhéanamh ar an scríbhneoireacht.
www.lamhchunta.com
As go Brách Liom A, B, C, D
Sraith leabhar do naíonáin go rang 2 chun
cleachtadh a dhéanamh ar fhónaic na Gaeilge.
www.lamhchunta.com

Smaointe le Foghlaim a Nascadh 3 & 4: Áis ó
Thuaisceart Éireann. www.ccea.org.uk
An Clár Luathléitheoireachta (CLEITE)Dom:
Banda 3 ar fáil anois, oiliúint do mhúinteoirí
ar fáil. Acmhainn ag tacú leis an gClár
Luathléitheoireachta. Gníomhaíochtaí, póstaeir
agus cluichí idirghníomhacha ar fáil ar an suíomh:
www.ccea.org.uk
Snas ar Scéal www.ccea.org.uk
Spléach-chártaí le haghaidh feabhsú litearthachta.
Cluichí idirghníomhacha ar fáil: www.nicurriculum.
org.uk/snas_ar_sceal/cluichi-ec1/
FÉASTA FOCAL
Áis don luathlitearthacht. Forbartha ag CCEA, ar
fáil le híoslódáil saor in aisce ó www.ccea.org.uk
Cárta lannaithe do pháistí mar chuid den phacáiste
Féasta Focal.
Áiseanna idirghníomhacha ar fáil anois.
www.ccea.org.uk
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Tacaíocht Foghlama
Scéilíní
Sraith scéilíní dírithe ar dhaltaí 9 – 12 bhliain d’aois
a bhfuil deacrachtaí léitheoireachta acu. Leabhar
saothair ag dul le gach ceann.
Tuilleadh eolais: gathannag@gmail.com
Áis Fheasachta Fhóneolaíochta
Deighilt Siollaí, Rím; Tús Fuaimeanna. Bogábhar le
híoslódáil agus sábháil ar CD, nó CD le ceannach.
www.blacksheeppress.co.uk
Scéim – Fónaic na Gaeilge
Scéim strúchtúrtha do mhúineadh fhuaimeanna
na Gaeilge i 6 chéim.Ceachtanna samplacha,
liostaí focal, abairtí le deachtú, cluichí, sleachta
léitheoireachta. Ar fáil le híoslódáil ó shuíomh:
www.aisaonad.org
Frámaí Tacaíochta don Scríbhneoireacht
Ar fáil le híoslódáil saor in aisce.
www.aisaonad.org

F Frámaí Scríbhneoireachta
Áis nua scríofa ó bhonn ina bhfuil cleachtaí ar na
cineálacha éagsúla scríbhneoireachta. Aois 7 – 11.
www.ccea.org.uk
Gaelspell; Anois; Ceart
Bogearraí gramadaí agus seiceálaí litrithe Gaeilge.
www.cruinneog.com
Cártaí seichimh LDA
Boscaí cártaí le sraith pictiúr ag insint scéalta
éagsúla. www.evanseducational.ie
www.breacadh.ie
Réimse áiseanna d’fhorbairt na litearthachta
Mar a Déarfá! Cuireann sé seo béim ar scileanna a
mhúineadh don chainteoir dúchais Ghaeilge lena
theanga labhartha féin a “dhíchódú”.
www.breacadh.ie.
F Mar a Déarfá! Leagan na Mumhan. Ar fáil go
luath. www.breacadh.ie.
Scéim Foghraíochta Mhuintearais
Céimeanna 1 – 4 foilsithe. www.muintearas.com

Teagasc Creidimh
F I nGrá Dé
Téacsleabhair do naíonáin
shóisearacha, shinsearacha,
rang 1 agus rang 2 ar fáil
anois. Téacsleabhair do na
Scéalta ón mBíobla ar fáil
le híoslódáil saor in aisce ó
shuíomh Veritas. Cóipeanna
crua, taifeadtaí agus
áiseanna eile.
www.veritas.ie

An Bíobla do Pháistí
Athinsint shimplí sholéite ar chuid de scéalta an
Bhíobla. www.timire.ie
Iomainn Ghaeilge
Líon beag iomann ar fáil i nGaeilge, le nodaireacht
cheoil, agus na focail léirithe ar Powerpoint.
http://www.godsongs.net/2013/03/as-gaeilgehymns-irish-language.html

F Scéalta ón mBíobla – naíonáin ar fáil ó Veritas.
Rang 1 & 2 ar fáil ó COGG. www.cogg.ie
F Na Finnéithe Iehova
Leagan Gaeilge de shuíomh na bhFinnéithe Iehova.
Áiseanna, físeáin, ceol agus eile.
https://www.jw.org/ga/
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Mo Chéad Chomaoineach Naofa
Leabhar álainn, ildaite, tarraingteach, oiriúnach
do thuismitheoirí le léamh dá bpáistí agus iad ag
ullmhú don Chéad Chomaoineach.
www.clonmacnoispress.com
Mindfulness Matters
Dlúthdhiosca a chuidíonn le páistí an tsíocháin
inmheánach a aimsiú. www.mindfulnessmatters.ie

BUNSCOILEANNA

Teagasc Creidimh
Colm Cille
Acmhainn shubstaintiúil idirghníomhach bunaithe
ar Naomh Cholm Cille. www.ccea.org.uk

Trócaire
Áiseanna i nGaeilge ar fáil le híoslódáil ón suíomh
www.trocaire.org

Mo Chéad Leabhar Urnaí
Leabhar agus dlúthdhiosca do pháistí beaga.
www.lorlum.ie
Scéalta Bíobla
Bailiúchán Gaeilge de leabhair cháiliúla Arch,
scéalta ón mBíobla atá dírithe ar pháistí 5–9
mbliana d’aois. www.lorlum.ie

Ceol an Aifrinn & Aifreann 2
CD de dhá Aifreann Uí Riada – Ceol agus focail mar
pdf ar an diosca céanna.
www.gael-linn.ie

Áis Phleanála Churaclaim
Is féidir le múinteoirí pleanáil a dhéanamh dá
ranganna ag baint úsáide as an áis ar líne.
www.nccaplanning.ie
Naomh Pádraig agus Daoine Creidmheacha: Aois
8 – 11. CCEA
Lón Anama: Aois 8 – 11. CCEA
Creideamh agus Solas: Aois 8 – 11. CCEA
www.ccea.org.uk
Ag Réiteach le hAghaidh Faoistine
carico@eircom.net
Leabhar Urnaithe Laethúil do Pháistí
Oiriúnach do pháistí 4–7.
www.veritas.ie
An Choróin Mhuire; An Paidrín Páirteach
Go leor áiseanna agus paidreacha i nGaeilge.
www.cumannnasagart.ie
Beo go Deo 1–8
Téacsleabhair, leabhair shaothair agus pacáistí
foghlama (físeáin & póstaeir) do gach rang
bunscoile. www.veritas.ie
Róisín i dTeach Dé
CD-ROM idirghníomhach do pháistí, do
thuismitheoirí agus scoileanna.
eganp@salesians.ie

Clann Dé ag an Aifreann
Leabhar Aifrinn do pháistí.
www.veritas.ie
Treasa Bláithín
Le Gráinne Uí Flatharta. Leabhar beag
taitneamhach diaga, le scéalta, filíocht &
paidreacha. Maisithe le pictiúir dhaite agus
léaráidí. Oiriúnach do leanaí suas go haois na
Chéad Chomaoine.
www.litríocht.com.
Cad is Síocháin ann?
Leabhar dátheangach le Emma Damon aistrithe ag
Seán Ó Muimhneacháin.
Mantra Lingua: www.mantralingua.com
Bliain Chóineartaithe
Leabhar Oibre don rang cóineartaithe le Roibeard
Ó Laoire. www.cormicans.com
Dea-scéala
Insint do pháistí ar scéalta an tSean-Tiomna agus
an Tiomna Nua. Do pháistí 10+.
www.cic.ie
Teastais agus cártaí
Teastais agus cártaí d’ócáidí speisialta m.sh.
Comaoineach, Cóineartú.
Clúdaigh Leabhar Aifrinn don Chéad
Chomaoineach agus don Chóineartú.
www.certificatemoments.com

Let us Pray
Leabhar dátheangach le paidreacha do pháistí.
www.veritas.ie
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Trialacha agus Teastais
Áiseanna measúnaithe na Gaeilge don seomra
ranga
Suíomh idirlín measúnaithe na Gaeilge ina
gcuirfear gach eolas faoi mheasúnú na Gaeilge ar
fáil do mhúinteoirí bunscoile in aon áit lárnach
amháin. lisalevis@hotmail.com
Cártaí Tuairisce ón NCCA
Ar fáil le híoslódáil ag www.ncca.ie/Report-Card/
Report-Card-Templates-and-User-Guides.html
Triail Mhatamaitice Bhunscoile
Dhroim Chonrach (L1–L6)
Ranganna 1–6. Leagan athbhreithnithe
ar fáil anois. www.erc.ie/testdept.htm
Triail Ghaeilge Dhroim Chonrach
www.erc.ie
Próifílí Measúnachta don Ghaeilge sna Scoileanna
Gaeltachta agus sna Scoileanna Lán-Ghaeilge
Ó Siaghail & Deiseach. 2004. www.erc.ie/?s=4
Liostaí Bhreacadh
Liosta d’fhocail choitianta sa Ghaeilge, ar nós
liostaí Dolch. www.breacadh.ie
Mata Meabhrach 1 – 6
www.4schools.ie
Freagraí ar fáil do mhúinteoirí ach ríomhphost a
chur chuig eolas@cogg.ie ó sheoladh oifigiúil na
scoile.

Áis mheasúnaithe don léitheoireacht
Lámhleabhar múinteora + leabhair mheasúnaithe
do dhaltaí. Bunaithe ar ‘Reading Recovery’ Marie
Clay. eolas@cogg.ie
Trialacha Matamaitice Nfer Nelson 5–14
Leaganacha Gaeilge ar fáil. www.aisaonad.org
Sigma-t
Measúnú matamatice. www.cjfallon.ie
Teastais bhronnta/dhuaise
Teastais éagsúla do dhaltaí bunscoile, d’ócáidí
speisialta m.sh. Comaoineach, Lá Spóirt, fágáil
scoile, cártaí aitheantais. Samplaí ar fáil saor in
aisce.
Cártaí / Teastais Scoile Glaise; Bulaíocht (x
3); Clúdaigh Leabhar Aifrinn don Chéad
Chomaoineach agus don Chóineartú.
www.certificatemoments.com
Tuairisc Scoile
Cártaí tuairisce i nGaeilge. www.folens.ie
Greamaitheoirí, póstaeir,
teastais, comharthaí ranga
www.molanoige.com, www.justrewards.ie

Do dhaoine atá ag tógáil páistí le Gaeilge
F An Buntáiste Breise
Lámhleabhar do theaghlaigh Ghaeilge.
www.glornangael.ie
www.comhluadar.ie
Pacáiste tacaíochta do thuismitheoirí atá ag tógáil
clainne le Gaeilge. Ar fáil tríd an suíomh.
www.isfeidirliom.ie
Bunchúrsa Gaeilge do thuistí agus do gharthuistí, go
háirithe d’eachtrannaigh a bhfuil a bpáistí ar scoil
in Éirinn.
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Gaschaint
Leabhar agus CD le 2000 frása chun cuidiú leat
do pháiste a thógáil le Gaeilge. Caint bheo na
Gaeltachta (3 mhórchanúint) le fáil ar an CD. www.
angum.ie
Ag Tógáil Clainne le Gaeilge
Treoirleabhar dátheangach do thuismitheoirí.
www.comhluadar.ie
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Do dhaoine atá ag tógáil páistí le Gaeilge
Bronntanas
Leabhrán eolais maidir le buntáistí an
dátheangachais. www.comhluadar.ie
Cén Teanga?
Bileog eolais faoin dátheangachas.
www.comhluadar.ie
BunGhaeilge do Thuismitheoirí agus Feighlithe
Leanaí
Le dlúthdhiosca agus le rogha canúna ann: Uladh,
Connacht, Mumhan, canúint chaighdeánach.
www.udar.ie

Bróga Nua
Leabhar le 100 rím agus amhrán i nGaeilge. 2
dhlúthdhiosca. www.cic.ie
Bróga Nua 2
Leabhar nua le 2 dhlúthdhiosca dírithe ar na
téamaí curaclam bunscoile ar fáil go luath.
www.cic.ie
An Chéad Chéim
Leabhrán le bunGhaeilge do dhaoine atá ag obair
le páistí.
www.corkchildcare.ie/documents/an_chead_
cheim.pdf

Leabhair a cheannach agus a ordú…
1. Siopaí Leabhar
De ghnáth is féidir leabhair Ghaeilge a ordú trí
do shiopa leabhar áitiúil. Mura bhfuil an leabhar
atá uait ag do shiopa áitiúil, is féidir leis an siopa
an leabhar a ordú ó Áis ach na sonraí a thabhairt
dóibh.
Áis, 31 Sráid na bhFíníní, B.Á.C. 2. Fón: 01 661
6259 / 01 639 8437. Facs: 01 661 2378.
N.B.
Pléann Áis le leabhardhíoltóirí amháin, ní féidir le
scoileanna nó an pobal go ginearálta leabhair a
cheannach uathu.
2. Foilsitheoirí
Uaireanta is féidir leabhair a cheannach díreach
ó na foilsitheoirí, ar an idirlíon nó ar an bhfón/sa
phost (ach amháin An Gúm). Tá sonraí teagmhála
an fhoilsitheora luaite do gach foilseachán a
liostaítear sa leabhrán seo.

Oideas Gael
Gleann Cholm Cille, Co.Dhún na nGall Fón: 074
9730 248 R-phost: siopa@oideas-gael.com
An Ceathrú Póilí
Cultúrlann Mac Adam-Ó Fiach, 216 Bóthar na
bhFál, Béal Feirste, BT126AH Fón: (ón 26 contae)
048 90322 811 Facs: 048 90964 189 R-phost:
leabhair@an4poili.com
An tÁisaonad
191 Bóthar na bhFál, Béal Feirste. BT12 6FE. 048 90
243864. eolas@aisonad.org
4. Ar an Idirlíon
Is féidir réimse leathan leabhar Gaeilge
a cheannach ar líne ar shuíomhanna na
bhfoilsitheoirí éagsúla.

3. Sa phost
Is féidir leabhair a cheannach sa phost ó:
An Siopa Leabhar
6 Sráid Fhearchair, B.Á.C. 2 Fón: 01 478 3814 Facs:
01 4785428
R-phost: ansiopaleabhar@eircom.net
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www.cogg.ie
Tá bunachar áiseanna teagaisc ag COGG, ina bhfuil breise is 4000 acmhainn do mhúineadh na Gaeilge
nó múineadh trí Ghaeilge liostáilte. Déantar an bunachar a nuashonrú go rialta, agus is féidir teacht air ar
www.cogg.ie, sa rannóg Bunachar Áiseanna. Seo an t-aon áit amháin a bhfuil eolas bailithe le chéile ar gach
leabhar, téacsleabhar, póstaer, CD, fístéip, lámhleabhar, áis d’oidí, paca foghlama agus araile atá ar fáil trí
Ghaeilge do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna.
Is féidir cuardach a dhéanamh faoi leibhéil, ábhair agus catagóirí éagsúla nó is féidir cuardach a dhéanamh
le heochairfhocal. Má dhéanann tú cliceáil ar ainm na háise, gheobhaidh tú an t-eolas go léir a bhaineann
léi: bliain chló, foilsitheoir, ISBN, ábhar, rang, scoil.

Séanadh
Rinneadh iarracht teacht ar gach áis foghlama agus foilseachán oiriúnach i nGaeilge atá ar fáil do
dhaltaí bhunscoile agus iar-bhunscoile chun iad a chur sa leabhrán seo.
Gabhann An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta leithscéal le haon
chomhlacht nó duine ar fágadh áis/foilseachán leo ar lár. Má tá eolas agat faoi fhoilseachán ar bith ba
cheart a bheith luaite sa leabhrán, is mian linn cloisteáil uait.
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag:
23 Plás Windsor, Baile Átha Cliath 2
nó eolas@cogg.ie
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iTunes U
Is suíomh seachtrach é suíomh iTunesU COGG, a thugann rochtain phoiblí ar áiseanna Gaeilge le béim ar
fhíseáin agus chóid fuaime, do dhaltaí agus do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile uile na tíre. Tá idir
fhuaim agus fhís sna míreanna foghlama ina bhfuil amhráin á gcasadh, dánta á n-aithris, scéalta spraíúla á
n-insint, eolas á roinnt agus míreanna staire á gcur i láthair i gcanúintí éagsúla. Tá áiseanna foghlama atá
feiliúnach do spriocghrúpaí eile ar fáil ar an gCainéal freisin. Níl a leithéid ar fáil i nGaeilge nó i mBéarla
do lucht scoileanna. Cuirtear áiseanna nua ar an suíomh i rith na bliana. Tá teacht ar an suíomh seo ó
leathanach baile www.cogg.ie.
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