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Nóta Buíochais
Gabhaim buíochas leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta as an maoiniú a chur ar fáil don leabhar
áiseanna seo, agus as a dtacaíocht leanúnach.
Gabhaim buíochas freisin le meitheal Leabhair Pháistí Éireann a léirigh dom an taitneamh a bhaineann le litríocht na n-óg do
pháistí agus d’iarpháistí!
Tá mé buíoch de Shanna Ní Rabhartaigh as a cabhair luachmhar maidir leis an leabhar seo a chur in eagar, agus de Fintan Wall a
rinne an dearadh tarraingteach.
Go raibh míle maith agaibh, a chairde i Roinn an Bhéarla agus Roinn na Gaeilge as an ngrá don léitheoireacht a chur chun cinn i
measc na mac léinn agus na foirne.
Agus go raibh míle maith agaibh, a Elaine, a Mhairéad, a Miriam, agus a Suzy as bhur spreagadh i gcónaí. Is comhghleacaithe agus
cairde den scoth sibh!
Agus faoi dheireadh, táim buíoch de Ríona Nic Congáil a chruinnigh taighdeoirí, léitheoirí agus, scríbhneoirí litríocht na n-óg le
chéile, agus a spreag iad an gort seo a threabhadh ó shin i leith.
Léigí libh!
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Réamhrá
Agus mé i mo pháiste óg ní raibh mórán leabhair Ghaeilge ar fáil do pháistí. Nuair a bhí mé sa bhunscoil léamar seaneagráin scoile
de Píobaire Hamelin, Séadna, Neidín, Bran agus pé leabhair eile a bhí ar fáil.
An leabhar ba mhó a chuaigh i bhfeidhm ormsa ná Jimín Mháire Thaidhg. Bhain an rang go léir an-spraoi as diabhlaíocht Jimín.
Seaneagrán scoile a bhí sa leabhar sin freisin - clúdach leamh donn air gan oiread is pictiúr amháin le feiceáil ó thus go deireadh an
scéil. Ní shamhlóinn go meallfadh an clúdach sin léitheoirí óga an lae inniu.
Saol eile ar fad a bhí ann an uair sin, ar ndóigh. Leabhair scoile ab ea cuid mhaith de na leabhair Ghaeilge a bhí ar fáil do pháistí
scoile agus gan aon phictiúir iontu. An t-aon leabhar Gaeilge a bhfaca mise dathanna de shaghas ar bith ann ná An Leaba a d'Imigh
Húis (sraith leabhar le Bernard Share agus William Bolger agus iad aistrithe ón mBéarla). Bhí an tsraith ar fad i leabharlann na
scoile.
Mar a deirim, saol eile ar fad. Ní raibh ríomhairí againn. Ní raibh fón póca ag aon duine. Bhíomar chomh sásta sin leabhair a
bheith againn gur ghlacamar le pé leabhar a cuireadh isteach inár lámha.
Anois idir an stáisiún spraoi, an táibléad, an fón póca agus pé gléasanna eile atá ag páistí an lae inniu, is minic a bhíonn na leabhair
in áit na leathphingne. Iad caite i leataobh nó ceangailte leis an obair scoile seachas iad a bheith á léamh mar chaitheamh aimsire.
Bíonn sé deacair uaireanta páistí a mhealladh chun an fón a chur sa phóca agus leabhar a oscailt. Níos deacra fós iad a mhealladh
chun leabhar Gaeilge a léamh.
Más féidir linn bronntanas na léitheoireachta a thabhairt do pháistí, áfach, is bronntanas é nach bhfuil ag brath ar aon chadhnraí.
Is bronntanas é a mhairfidh go deo.
Osclaíonn leabhar samhlaíocht an pháiste. Osclaíonn sé doras éalaithe isteach i malairt saoil – saol inar féidir leat a bheith i do
bhleachtaire nó i do dhraíodóir, i do bhanphrionsa nó i do thaiscéalaí.
Nuair a fheicim an réimse iontach de leabhair Ghaeilge atá ar fáil do léitheoirí óga inniu cuireann sé gliondar ar mo chroí.
Clúdaigh ildaite, scéalta spraíúla do gach aois agus iad maisithe le léaráidí mealltacha áille.
Tá rogha iontach de na leabhair sin sa treoirleabhar seo. Scéalta den Scoth iad a foilsíodh le deich mbliana anuas agus atá fós ar fáil
gan stró. Leabhair iad seo a thabharfadh spreagadh agus spraoi do pháiste ar bith. Feicimid maisitheoirí iontacha agus scríbhneoirí
cumasacha ag comhoibriú lena chéile agus páistí á mealladh isteach i saol na samhlaíochta.
Cabhróidh smaointe agus treoracha Claire Dunne go mór le múinteoirí agus na leabhair seo á léamh sa seomra ranga nó taobh
amuigh de. Ceisteanna, cleachtaí agus cleasanna beaga áille a mheallfaidh páistí i dtreo dhoras na samhlaíochta. Leabhar den scoth
ar cheart é a bheith i ngach seomra ranga.
Bainigí súp agus spraoi as.
Bainigí taitneamh agus tairbhe as.
Bainigí sult agus sásamh as bronntanas na léitheoireachta a thabhairt do na páistí atá faoi bhur gcúram.
Áine Ní Ghlinn, Laureate na nÓg (2020-2023)
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Scéalta den Scoth!
Tá traidisiún láidir scéalaíochta agus seanchais in Éirinn agus ní haon ionadh mar sin go bhfuil go leor scéalta breátha Gaeilge ar
fáil dár léitheoirí óga. Tugann na scéalta seo deis iontach do pháistí léamh lena múinteoirí, lena gcairde, lena dtuismitheoirí, nó go
neamhspleách fiú. Tá moltaí sa leabhar seo maidir le spéis a spreagadh sa léitheoireacht mar chaitheamh aimsire, treoir maidir le
teacht ar leabhair chomhaimseartha spreagúla, agus moltaí chun gníomhaíochtaí a dhéanamh tar éis scéal breá a léamh.
I gCuid 1 den leabhrán seo, tá moltaí ginearálta maidir le Fonn Léitheoireachta a Chothú. Tá roinnt den ábhar seo ar fáil freisin sa
leabhar Sceitimíní: Gníomhaíochtaí Spraíúla Gaeilge agus Drámaíochta.
I gCuid 2, tugtar moltaí maidir le Nathanna Cabhracha don Léitheoireacht chun páistí a spreagadh agus iad i mbun
léitheoireachta.
I gCuid 3, tá smaointe maidir le Leabhair Oiriúnacha a roghnú. Tugtar roghanna éagsúla maidir le leabhair chomhaimseartha a
bhaineann le téamaí áirithe.
I gCuid 4, tá moltaí maidir le Leabhair Spreagúla do Pháistí Bunscoile i ranganna éagsúla. Tá éagsúlacht i roinnt de na
gníomhaíochtaí le freastal ar mhúinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge agus scoileanna Gaeltachta, agus i scoileanna lán-Bhéarla.
Moltar aoisghrúpa le haghaidh gach leabhair ach ag brath ar an gcineál scoile atá ann, agus ar bhuanna an pháiste, d’fhéadfaí
roinnt acu a léamh ag aois níos óige nó níos sine.
I gCuid 5, tá moltaí maidir le Pictiúrleabhair do na Ranganna Sóisearacha agus Sinsearacha. Is féidir pictiúrleabhair, leabhair le
léaráidí, agus pictiúrleabhair gan fhocail a úsáid le páistí i ngach rang sa bhunscoil. Tá smaointe sa chuid seo chun pictiúrleabhair
gan fhocail a úsáid maidir le teanga ó bhéal a chothú sna ranganna sóisearacha, agus chun leas a bhaint as pictiúrleabhar leis na
ranganna sinsearacha le cúrsaí maisithe a phlé, mar aon le bunstruchtúr scéil a iniúchadh.
I gCuid 6 dírítear ar an Léitheoir Drogallach agus an Leabhar ‘Ceart’. Féachtar ar bhealaí chun leabhair spreagúla a roghnú, ar na
tacaíochtaí is féidir a chur leis an leabhar, agus freisin ar bhealaí le páistí a chuireann an-spéis sa léitheoireacht a spreagadh chun
tuilleadh a léamh.
I gCuid 7, tá moltaí maidir le leabhair (go háirithe seanleabhair timpeall na scoile!) a úsáid mar Théacsanna Meantóireachta.
Ciallaíonn sé sin gur féidir úsaid a bhaint astu chun díriú ar ghné amháin den taithí léitheoireachta, cur síos éifeachtach ar
charachtar, cuir i gcás, nó fuaimeanna agus atmaisféar a chruthú sa scéal.

Taighde: Ceapadh roinnt
gníomhaíochtaí mar gheall ar thorthaí
taighde atá déanta ar mhúineadh
na Gaeilge i mbunscoileanna na
hÉireann nó ar thaighde bunaithe
ar an bpróiseas léitheoireachta. Sna
cásanna sin, feicfidh tú an tsiombail
seo a leanas:

Leideanna: Tá leideanna tugtha in
áiteanna chun cabhrú leis an an taithí
léitheoireachta. Sna cásanna sin,
feicfidh tú an tsiombail seo a leanas:

Dúshlán Breise: Tugtar dúshláin
bhreise ann in áiteanna freisin chun
léitheoirí a spreagadh níos mó. Beidh
roinnt de na dúshláin seo oiriúnach
do pháistí i scoileanna Gaeltachta
agus scoileanna lán-Ghaeilge, nó do
theaghlaigh Ghaeilge, agus do pháistí
ar spéis leo an Ghaeilge agus atá
cumasach ina taobh. Sna cásanna sin,
feicfidh tú an tsiombail seo a leanas:
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Tábhacht na Léitheoireachta agus na Litríochta
Tuigeann go leor daoine an draíocht a bhaineann le seal a chaitheamh le leabhar maith. Tuigeann léitheoirí an iliomad buntáistí a
bhaineann leis an taithí léitheoireachta, ach cad a deir an taighde linn?

Cabhraíonn an léitheoireacht fhairsing chun foclóir a shealbhú
(Mason, 2004).
Tagann feabhas ar an ráta léitheoireachta (Belgar, Hunt agus Kite 2012), agus
ar an gcumas léitheoireachta (Gilleece et al., 2011), nuair a léann tú go minic.
Léiríonn Wolf (2008) go bhfuil codanna éagsúla den inchinn gníomhach agus
léitheoireacht ar siúl i dteangacha éagsúla, agus is fíor a rá mar sin go
bhfuil go leor buntáistí cognaíocha ag baint léi.
Cabhraíonn an léitheoireacht chun scileanna cainte a fhorbairt agus vice
versa (Kiely et al., 2019).

I measc na mbuntáistí a bhaineann le bheith léamh as Gaeilge,
tá an méid seo a leanas seo a leanas:
-

Feabhas ar aithint focal agus ar scileanna díchódaithe
Foclóir níos leithne
Scileanna labhartha níos fearr
Tuiscint sa dara teanga
Inspreagadh chun sealbhú na Gaeilge a thapú
(Hickey & Ó Cainín, 2003)

Cé go bhfuil go leor buntáistí ag baint le bheith ag léamh leabhair Ghaeilge
fágann formhór na ngnáthscoláirí bunscoile Rang 6 gan oiread agus leabhar
amháin Gaeilge léite acu (De Brún, 2007). Tugann Hickey agus Stenson
(2016) faoi deara go mbíonn múinteoirí i ngnáthscoileanna ag brath ar
théacsleabhair do mhúineadh na léitheoireachta.
Is cabhair í an léitheoireacht fhairsing d’fhorbairt scileanna teanga i
gcásanna nach bhfuil an sprioctheanga ar fáil sa saol thart timpeall ar
pháistí (Sakurai, 2015). Is ‘téad sábhála’ í an litearthacht i mionteanga.
Cabhraíonn sí le daoine cumarsáid a dhéanamh sa teanga fiú mura mbíonn
pobal labhartha thart timpeall orthu go rialta (Hickey & Stenson, 2016).
Anuas ar na buntáistí atá léirithe sa taighde thuas, cabhraíonn litríocht Ghaeilge na n-óg le páistí an cultúr Gaelach agus an cultúr
domhanda a bhlaiseadh agus a iniúchadh freisin, chomh maith le haithne a chur ar scríbhneoirí agus ealaíontóirí na Gaeilge.
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Cuid 1 Fonn Léitheoireachta a Chothú
Cabhraíonn deiseanna léitheoireachta le páistí cur lena líofacht agus lena stór focal, agus taitneamh a bhaint as an léitheoireacht
mar chaitheamh aimsire. Baineann an chuid seo le Fonn Léitheoireachta a Chothú agus le gníomhaíochtaí beaga a spreagfaidh
páistí le bheith ag léamh mar chaitheamh aimsire. Tógadh roinnt de na gníomhaíochtaí ón leabhrán Sceitimíní: Gníomhaíochtaí
Gaeilge agus Drámaíochta. Is fédir breathnú ar an leabhrán sin chun teacht ar a thuilleadh gníomhaíochtaí.

Seal Scéalaíochta
Is féidir scéalta taifeadta a sheinm sa chúlra chun deis a thabhairt do na páistí dul i dtaithí ar
fhuaimeanna na Gaeilge agus a bheith ag éisteacht le scéalta Gaeilge.
•

Cuireann an múinteoir ceann de na scéalta Gaeilge seo a leanas ar siúl sa seomra ranga agus na
páistí ag ithe lóin nó roimh don mhúinteoir an scéal a léamh leis an rang.
Leabhair an Ghúim
https://soundcloud.com/forasnagaeilge/sets/an-gum-1
Scéalta Béaloidis
http://www.askaboutireland.ie/reading-room/digital-book-collection/talking-ebooks/scealta/
Fabhalscéalta Aesop
https://www.leighleat.com/fabhalsc%C3%A9alta

Breathnú ar Dhuine ag Léamh an Scéil
Is féidir sliocht as Scéal an Lae a thaispeáint don rang sula dtosaíonn siad ar an leabhar sin a léamh.
https://www.cula4.com/ga/cula4-na-nog/clair/scealanlae/

Léitheoireacht Roinnte
Is fiú go mór comhluadar léitheoireachta a bheith ag an bpáiste. Is féidir le páistí sna ranganna
sinsearacha pictiúrleabhar a léamh le páistí sna bunranganna mar chuid den léitheoireacht roinnte.
Nó is féidir cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí teacht isteach chun an léitheoireacht roinnte a
dhéanamh leis an rang.

Bronntanas Leabhair
Iarr ar pháistí i Rang 6 leabhair a thabhairt mar bhronntanais do pháistí i Rang 5 agus iad ag fágáil na
scoile. Is féidir leis an bpáiste i Rang 6 leabhar a roghnú a thaitin go mór leis agus nóta a scríobh don
chéad léitheoir eile.

Scríbhneoirí na Gaeilge
Is féidir eolas a fháil faoi scríbhneoirí comhaimseartha na Gaeilge ar https://portraidi.ie/
(Tá moltaí i gCuid 5 maidir le maisitheoirí comhaimseartha leabhar Gaeilge).

Leabharmharc a Chruthú
Is féidir leabharmharc speisialta a chruthú agus úsáid a bhaint as agus leabhar á léamh ag an bpáiste.
Is féidir gluais a scríobh ar an leabharmharc chun an foclóir nua atá ag na páistí a mheabhrú dóibh.
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Tuile Léitheoireachta
Tabhair deis do na páistí leabhar Gaeilge a roghnú agus a léamh ar a luas féin.
•
•
•
•
•
•
		

Roghnaíonn an páiste áit dheas chun an leabhar a léamh.
Tógann an múinteoir isteach mála lán le leabhair Ghaeilge.
Tugann an múinteoir cuireadh do na páistí leabhar a roghnú ón mála agus é a léamh aon áit sa seomra ranga ar a luas féin.
Is féidir leo cúisín nó scairf speisialta a thabhairt isteach le suí air don ‘Tuile Léitheoireachta’.
Nuair atá sé/sí críochnaithe leis is féidir ceann eile a roghnú.
Déanann an rang é seo cúpla uair go dtí go mbíonn taithí ag na páistí ar leabhair a roghnú agus áit aimsithe acu ina maith
leo a bheith ag léamh.

Lón Léitheoireachta
Tabhair deis do na páistí sleachta beaga a bhlaiseadh!
•
		
		
		

Cuireann an múinteoir amach cúpla blaincéad/pashmina agus cuireann pláta páipéir ar gach
ceann cosúil le picnic. Cuireann sí leabhar ar gach pláta agus tugann cuireadh do na páistí
suí síos agus ‘Lón Léitheoireachta’ a bheith acu nó blaiseadh a fháil de leabhar leis an duine in
aice leo.

•

Léann siad an leabhar le chéile ina mbeirteanna.

•
		
		

Tar éis cúpla ‘Lón Léitheoireachta’ a dhéanamh, tugann an múinteoir ceistneoir do na páistí
faoin taithí léitheoireachta atá .faighte acu go dtí seo, agus na leabhair a thaitníonn agus nach
dtaitníonn leo.

Blaiseadh den Léitheoireacht
Léigh oidis chócaireachta sa bhaile agus bain triail astu: https://www.cula4.com/ga/cula4-na-nog/clair/bia-linn/oidis/
Ansin is féidir léirmheas a chumadh ar an oideas.

Liricí a léamh
Is féidir cineálacha éagsúla léitheoireachta a dhéanamh agus an ceol a chomhtháthú leis. Lig do na páistí éisteacht le roinnt rann nó
amhrán.
•
		
•

Tar éis dóibh éisteacht leis an amhrán cúpla uair, déan na liricí a fhótachóipeáil nó a phriontáil amach.
Gearr suas an leathanach ina véarsaí. Lig dóibh na liricí a léamh le chéile ar feadh píosa.
Dúshlán breise: Gearr suas an t-amhrán ina línte agus iarr orthu é a chur ar ais le chéile.

Moltaí d’Amhráin Chuí
•
•

Na meánranganna: Ceol na Mara, Gugalaí Gug, Bróga Nua
Na ranganna sinsearacha: Liricí de chuid Kíla nó de chuid Choláiste Lurgan

Club Léitheoireachta
Cabhraíonn club léitheoireachta le páistí taitneamh a bhaint as an léitheoireacht mar chaitheamh aimsire agus dul i dtaithí ar na
leabhair mhaithe Ghaeilge atá ar fáil dóibh.
•
		

Chun club léitheoireachta éifeachtach a chur ar bun, is fiú an réamhullmhúchán seo a dhéanamh ag an tús. Faigh amach cad
iad na cineálacha téacsanna atá léite acu go dtí seo, cad is maith leo, agus cad nach maith leo.

• Bain úsáid as treoirleabhair Leabhair Pháistí Éireann chun leabhair a roghnú:
		https://childrensbooksireland.ie/reading-guide/
• Ansin, is féidir leabhar a roghnú le léamh mar rang le chéile. Tá eiseamláir de chlub léitheoireachta ar fáil anseo:
		https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/cleachtais-agus-roghanna-leitheoireachta-an-aosa-oig.pdf
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Cuid 2 Nathanna Cabhracha don Léitheoireacht
Go minic, molann tuismitheoir an dul chun cinn atá déanta ag a bpáistí i
réimsí éagsúla den obair scoile, ach is annamh a mholtar an dul chun cinn
sa Ghaeilge (Harris et al., 2006).
Nuair a mholann tuismitheoirí iarrachtaí a bpáistí, bíonn dea-thionchar
aige sin ar spreagadh an pháiste i leith na Gaeilge (Harris et al., 2006).
Baineann tuismitheoirí sult as a bheith ag léamh as Gaeilge agus éiríonn
siad níos muiníní nuair atá na tacaíochtaí cuí ar fáil dóibh (Dunne & Ní
Fhaoláin, 2020).
Tá moltaí deasa anseo is féidir leis an múinteoir nó an tuismitheoir a úsáid lena bpáistí. Go deimhin, is féidir le páistí iad a úsáid
lena chéile freisin. D’fheadfaí an liosta seo d’Fhocail Chabhracha a chur ar an gcuisneoir sa bhaile nó ar an mballa sa seomra ranga.
Is féidir cur leis an liosta de réir mar a léann sibh le chéile. Cabhraíonn na focail dheasa seo chun taithí dhearfach a fháil ar an
léitheoireachta.

Focail Chabhracha
Léimis le chéile!
Breathnaigh ar an gclúdach!
Oscail an chéad leathanach!
Cas an leathanach!
Maith thú!
Lean ort!
Cad a tharlóidh anois?
Cad a cheapann tú faoin gcarachtar sin?
Bhain mé an-sult as sin!
Ar mhaith leat scéal eile?

Leid: Mura bhfuil tuismitheoir nó múinteoir rómhuiníneach i dtaobh leabhar a thuiscint agus a léamh le páiste,
d’fhéadfaí scéal dátheangach a roghnú, nó leagan Gaeilge de scéal atá ar eolas acu cheana féin, scéalta sí, cuir i gcás.
Tá leagan Gaeilge agus Béarla de rannta traidisiúnta ar fáil sa chnuasach Gugalaí Gug (2016).
• Tá leaganacha Gaeilge comhaimseartha de go leor scéalta sí agus de bhéaloideas na hÉireann ar fáil ó An tSnáthaid Mhór.
		http://www.antsnathaidmhor.com/
• Tá leaganacha Gaeilge de scéalta béaloidis ar fáil ar shuíomh Léigh Leat. I nGaeilge amháin atá siad ar fáil ach gach
		 seans go bhfuil cur amach ag tuismitheoirí agus múinteoirí ar roinnt de na scéalta traidisiúnta cheana féin.
		https://www.leighleat.com/fabhalsc%C3%A9alta
• Is féidir leabhair dhátheangacha a úsáid chun bunphlota an scéil a thuiscint ar dtús. Is féidir breathnú ar leagan Gaeilge agus
		 leagan Béarla de bhéaloideas cáiliúil ar an suíomh Ask About Ireland
		 http://www.askaboutireland.ie/reading-room/digital-book-collection/talking-ebooks/scealta/
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Ag Caint faoi Scéal
Tugtar Léitheoireacht Dhialógach ar straitéis ina bhfuil scileanna ó
bhéal agus scileanna léitheoireachta fite fuaite lena chéile.
Léann an páiste an scéal le duine eile agus bíonn comhrá acu faoi
(Kiely, 2017).

I gCuid 4, moltar gníomhaíochtaí i dtaca le leabhair áirithe. Tá smaointe ginearálta thíos, áfach, maidir le caint a spreagadh faoi
aon leabhar.

Sula dtosaíonn tú ag léamh
Is féidir comhrá breá a bheith agat sula n-osclaíonn tú an leabhar fiú!
Is féidir go leor rudaí a thuar ó bheith ag féachaint ar an gclúdach. Seo samplaí ginearálta de cheisteanna faoi chlúdach an leabhair:
-

N’fheadair cé hiad sin?
Cá bhfuil siad?
Cad is brí leis an teideal?
Cad a tharlóidh?

Le linn duit an scéal a léamh
Chun comhrá bríomhar spreagúil a chothú, is fiú Ceisteanna Oscailte a úsáid. Ciallaíonn sé sin ceisteanna ar féidir leis an bpáiste
machnamh a dhéanamh orthu, agus ar a bhfuil níos mó ná freagra amháin minic go leor.
Seo samplaí ginearálta de cheisteanna oscailte:
-

N’fheadair cad atá ar siúl ag an gcarachtar sin?
N’fheadair cén áit a rachaidh sé ina dhiaidh?

Cabhraíonn sé leis an bpáiste spéis a chur sa scéal más féidir leis/léi ionannú a dhéanamh leis an gcarachtar nó le heachtraí an scéil.
Seo samplaí ginearálta de cheisteanna a spreagfaidh ceangal idir an scéal agus saol an pháiste:
-

An raibh tusa riamh in áit mar sin?
Ar tharla sé sin riamh duitse?

Ag caint faoi charachtair
Tugann leabhair an-deis don léitheoir plé a dhéanamh ar na carachtair éagsúla atá ann agus cur síos a dhéanamh orthu. Is fiú
breathnú ar an liosta aidiachtaí seo a leanas sula dtosaíonn tú ag léamh scéil. Ansin is féidir úsáid a bhaint as chun cur síos a
dhéanamh ar aon charachtar.
Sna ranganna sóisearacha, is féidir geáitsí a dhéanamh chun na haidiachtaí a mhíniú.
Sna meánranganna agus na ranganna sinsearacha is féidir níos mó plé a dhéanamh orthu.
De réir mar a léann sibh leabhar le chéile, agus a dhéanann sibh próifíl ar charachtair, is féidir cur leis an liosta.
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Inis dom faoin gcarachtar!
Tá sé/sí/siad…
cairdiúil

cineálta

dílis			

goilliúnach

neamhspleách
séimh

		

rúnda

		

cróga

dea-eagraithe

cruthaitheach

leisciúil

		

cliste

ceanndána

		

tuisceanach

foighneach

		

cúramach

macánta		

dearfach

réchúiseach 		

sotalach

ciúin

láidir

suimiúil

grámhar

Déan cur síos ort féin
•
•
•
-

Breathnaigh ar an liosta aidiachtaí. An bhfuil aon cheann ann nach dtuigeann tú?
Roghnaigh aidiacht amháin a chuireann síos ort féin. Is duine X mé.
Críochnaigh na habairtí seo a leanas:
Ar an iomlán, is duine… mé
Ó am go ham, bím…
Ar dhrochlá, deirtear go mbím…

Déan cur síos ar charachtar
Ansin is féidir an struchtúr seo a úsaid agus tú ag plé aon charachtair i scéal.
-

Ar an iomlán, is duine … é/í
Ó am go ham, bíonn sé/sí…
Ar dhrochlá, bíonn sé/sí…

A Mhalairt!
•
		
•
		

Féach ar an liosta aidiachtaí arís. Glaoigh amach gach ceann agus nuair a chloiseann tú é caithfidh tú a mhalairt a rá, mar
shampla, beag/mór, ramhar/tanaí.
I ngrúpaí de thriúr, imir an cluiche. Glaonn duine amháin amach an aidiacht agus bíonn comórtas idir an bheirt eile chun a
mhalairt a rá.
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Cuid 3 Leabhair Oiriúnacha a Roghnú
Tá gá leis an léitheoireacht fhairsing, .i. raon leathan ábhair léitheoireachta
a léamh agus an léitheoireacht rialta, agus gan a bheith ag brath ar an
téacsleabhar don léitheoireacht (de Brún, 2020)
Cá bhfaighidh mé leabhair oiriúnacha?
Tá moltaí anseo maidir le siopaí leabhar i mBaile Átha Cliath. Má tá tú i do chónaí i gceantar eile, cuir ceist ar an siopa leabhar
áitiúil an bhfuil leabhair Ghaeilge ar díol acu, nó is féidir leabhair Ghaeilge a cheannach ar líne.

Siopaí Leabhar i mBaile Átha Cliath
Is féidir leabhair pháistí a cheannach sa Siopa Leabhar ar Shráid Fhearchair.
Tá rannóg do leabhair pháistí Ghaeilge i roinnt siopaí leabhar eile, freisin, mar shampla The Gutter Bookshop ar Lána Na Bó, Barra
an Teampaill, Baile Átha Cliath, agus Books Upstairs ar 17 Shráid D’Olier, Baile Átha Cliath 2.

Siopadóireacht ar líne
Is féidir leabhair a cheannach ar na suíomhanna idirlín seo a leanas:
•

www.siopa.ie

•

www.anceathrupoili.com

•

www.siopagaeilge.ie

•

www.cnagsiopa.com

•

www.litriocht.com

Tá treoir níos beaichte i gCuid 4 maidir le scéalta faoi leith a oireann d’aoisghrúpaí áirithe.

Leabhair le Téamaí ar Leith
Más maith leat teacht ar leabhar le téama ar leith, mar shampla, Teifigh nó Cúrsaí Spóirt, breathnaigh ar Recommended Reads
https://childrensbooksireland.ie/recommended-reads/.
Is féidir freisin féachaint ar chúpla treoirleabhar: Cailíní CeannDána (Bold Girls), a bhaineann le scéalta ina bhfuil carachtair láidre
bhaineanna, cailíní i mbun eachtraíochta, agus cairdeas maith idir cailíní, nó Tabhair Aire Duit Féin (Mind Yourself) a bhaineann
le cúrsaí meabhairshláinte agus folláine.

Léirmheasanna ar Leabhair Ghaeilge
Faoi gach leabhar i gCuid 4, tá achoimre ghearr ar an scéal agus moltaí maidir le plé a dhéanamh ar théamaí faoi leith ann.
Más maith leat léirmheas níos iomláine a léamh ar an scéal, feic Rogha Leabhar, nó an t-irisleabhar Inis, ar shuíomh www.
childrensbooksireland.ie.
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Leabhair d’Aoisghrúpaí Faoi Leith
Is féidir breathnú ar shuíomh idirlín na bhfoilsitheoirí éagsúla freisin chun leabhair oiriúnacha d’aoisghrúpaí/ranganna faoi leith a
roghnú.
Futa Fata www.futafata.ie
Cló Iar-Chonnacht: https://www.cic.ie/books (Is féidir aoisghrúpa a roghnú ón liosta ‘Roghnaigh Catagóir’)
Éabhlóid http://www.eabhloid.com/rannog-tairgi/daoine-oga
An Gúm https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/leitheoireacht-foilsitheoireacht/an-gum/an-taos-og/
LeabhairComhar An Saol Óg https://comhar.ie/leabhair/sraitheanna/3/
Éabhlóid https://eabhloid.com/siopa
Leabhar Breac https://leabharbreac.com/oige/
O’Brien Press https://www.obrien.ie/childrens/irish-language
An tSnáthaid Mhór https://www.antsnathaidmhor.com/shop/
Coiscéim http://coisceim.ie/P%C3%A1ist%C3%AD.html

Leabhair Dhigiteacha
Léiríonn Ní Chearnaigh (2016) go mbaineann buntáistí le scéalta digiteacha
chun inspreagadh a chothú sa teanga.
Is féidir teacht ar roinnt scéalta digiteacha ar na suíomhanna seo a leanas:
Béaloideas na hÉireann Ask About Ireland.
Is féidir breathnú ar leaganacha Gaeilge agus Béarla de bhéaloideas cáiliúil:
http://www.askaboutireland.ie/reading-room/digital-book-collection/talking-ebooks/scealta/
Scéalta ón bPalaistín. Is féidir breathnú ar scéalta san Araibís agus sa Ghaeilge.
https://fada.birzeit.edu/jspui/handle/20.500.11889/6349
https://fada.birzeit.edu/handle/20.500.11889/5739
Léigh Leat. Ar an suíomh seo, is leaganacha Gaeilge amháin de na scéalta atá ar fáil ach gach seans go bhfuil cur amach ag
tuismitheoirí agus múinteoirí orthu cheana féin. https://www.leighleat.com/fabhalsc%C3%A9alta
Tá leagan Kindle de roinnt leabhar ar fáil. Beidh an t-eolas sin ar shuíomh na bhfoilsitheoirí féin.

Leabhair a Dhíríonn ar na Céadfaí
Tá roinnt scéalta a dhíríonn isteach ar na céadfaí – ar bholadh speisialta nó ar fhuaimeanna speisialta. Rachaidh na scéalta seo i
gcion ar do shúile, ar do chluasa, agus ar do shrón!
Boladh
•
•
•

Scúnc agus Smúirín. Déantar iniúchadh ar bholaidh éagsúla a thaitníonn agus nach dtaitníonn leis an gcarachtar óg.
An tÉan Órga. Tá cur síos ar bholadh ait a dhéanann an madra.
Na Bleachtairí Zombaí. Iniúchann na bleachtairí óga foinse an bholaidh bhréan sa bhaile.

Éisteacht
Tá friotal atá taitneamhach don chluas le fáil i scéalta áirithe.
•

Smuf. Tá cur síos ar an trácht glórach agus an chaoi a gcuireann sé sin isteach ar an gcoileán

14

Cuid 4 Leabhair Spreagúla do Pháistí Bunscoile
Tá treoir sa chuid seo maidir le leabhair chomhaimseartha na Gaeilge, sé sin leabhair a foilsíodh le 10 mbliana anuas agus atá fós i
gcló. Ar ndóigh, tá go leor leabhair bhreátha eile ar fáil a scríobhadh roimhe sin, ach tá an liosta seo teoranta do leabhair a mbeidh
fáil éasca ag múinteoirí agus tuismitheoirí orthu sna siopaí.
Tá moltaí thíos maidir le 50+ leabhar comhaimseartha Gaeilge. Tá gníomhaíochtaí is féidir a dhéanamh ag céimeanna éagsúla den
taithí léitheoireachta:
•
•
•
•
•

Ceisteanna faoin gclúdach
Sula dtosaíonn tú ag léamh
Le linn duit a bheith ag léamh
Tar éis duit é a léamh
Tá dúshláin luaite in áiteanna. Sa chás sin, feicfidh tú an tsiombail:

Naíonáin Shóisearacha agus Naíonáin Shinsearacha
Seo moltaí maidir le leabhair bhreátha a oirfidh do na ranganna naíonán. Is pictiúrleabhair iad a bhformhór agus is féidir anchomhrá a thosú faoi na léaráidí iontacha atá iontu. Foilsíodh cuid de na smaointe agus na gníomhaíochtaí seo sa Phacáiste
Scáthaithe 2019 agus 2020, agus sa treoirleabhar Tabhair Aire Duit Féin (Mind Yourself )
(https://cbi-reading-guides-archive.s3-eu-west-1.amazonaws.com/CBI-ReadingGuide_Mind_Yourself.pdf) agus sa phacáiste
áiseanna Úrscéalta Iontacha Ranga (Class Reads) a bheidh ar fáil ar shuíomh www.childrensbooksireland.ie go luath.
Seo na leabhair atá pléite sa chuid seo:

• Beag Bídeach
• Bí ag Spraoi Liom
• Crogaillín
• Geansaí Ottó
• Leanbh Nua
• Míp
• Ná Gabh ar Scoil!
• Percy Péacóg
• Rita agus an Dragún
• Rita agus an Róbat
• Scúnc agus Smúirín
• Uinseann Donn
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Beag Bídeach
Seo pictiúrleabhar deas chun caidreamh idir deirfiúracha agus deartháireacha a iniúchadh. Bíonn Jimí i gcónaí ag cur isteach ar
Nína. Ba bhreá le Nína a bheith beag bídeach agus éalú isteach sa teach bábóige. Ach nuair a tharlaíonn sé sin caithfidh sí cabhair a
fháil ó Jimí le héalú amach as arís.
Féach freisin: Pacáiste Scáthaithe 2019

Ceisteanna faoin gClúdach
•
•

Breathnaigh ar an gclúdach agus cuir aithne ar Nína, Jimí, Tim, Neilí agus Neilí-Eile.
An bhfuil Nína beag bídeach? An bhfuil Jimí beag bídeach? An bhfuil Jimí ag iarraidh spraoi le Nína? An bhfuil Nína
sásta leis sin?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•
•
•

Oscail na leathanaigh seo a leanas: 1, 3 agus 6. Cad a tharlóidh sa scéal seo?
Léigh an blurba ar chúl an leabhair. An raibh an ceart agat?
An bhfuil deirfiúr nó deartháir óg agat sa bhaile? An bhfuil col ceathrar óg agat? An raibh sé/sí ag iarraidh spraoi leat
riamh? Ar chuir sé/sí isteach ort riamh?
Oscail an chéad leathanach sula dtosaíonn an scéal. Línigh bolgán smaointeoireachta ar phíosa páipéir agus cuir os
cionn chloigeann Jimí é. Scríobh isteach an méid atá in aigne Jimí.

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•

Ar leathanaigh 1 agus 3 abair an méid a deir Nína i nglór crosta.
Ar leathanach 4 abair an méid a deir Daidí i nglór cineálta.
Ar leathanach 6, déan na geáitsí le Nína agus í ag iarraidh a bheith beag bídeach. Abair ‘beag bídeach’ faoi chúig, ag éirí
níos ciúine gach uair.
Leathanaigh 11 agus 12. Tá Nína ag iarraidh rud a ól agus a ithe. N’fheadair cad a tharlóidh?
Leathanaigh 21–22. Déan na geáitsí le Nína agus í ag iarraidh a bheith mór millteach arís. Abair ‘mór millteach’ faoi
chúig, ag éirí níos glóraí gach uair.
Leathanach 21. Línigh bolgán smaointeoireachta ar phíosa páipéir agus cuir os cionn chloigeann Nína é. Scríobh isteach
an méid atá in aigne Nína.
Leathanaigh 9–14. Lig ort gur Jimí atá i dteach na mbréagán seachas Nína. Cad a tharlóidh?

Tar éis duit é a léamh
•
•
•

Oscail an leathanach deireanach agus féach ar na pictiúir agus an scéal droim ar ais. Inis an scéal ‘malartach’. Cad a
tharlaíonn? Tá Nína agus Jimí sona sásta le chéile. Tá Nína mór. Anois tá sí beag bídeach. Tá Nína agus Jimí ag troid.
Léigh leathanaigh 1–3 arís ach an uair seo, malartaigh na róil. Tá Nína ag iarraidh spraoi le Jimí. Tá Jimí ag iarraidh
spraoi leis féin.
Féach suíomh idirlín Shadhbh Devlin le breathnú ar a thuilleadh
gníomhaíochtaí bunaithe ar an leabhar http://sadhbhdevlin.ie/
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Bí ag Spraoi Liom
Seo pictiúrleabhar úsáideach chun caidreamh idir tuismitheoir agus páiste beag a phlé. Tá an carachtar óg ag iarraidh spraoi lena
Mamaí. Éiríonn sí bréan de bheith ag fanacht uirthi agus tosaíonn sí ag féachaint ar rudaí spéisiúla sa teach. Is ann a thagann sí ar
ghrianghraf dá Mamaí ag spraoi nuair a bhí sí níos óige.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal Bí ag Spraoi Liom. Cé leis a bhfuil an cailín óg ag caint? Cad ba mhaith léi a dhéanamh?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Tóg sracfhéachaint ar leathanaigh 4, 5, agus 6. Tá rud éigin speisialta á thógáil ag Lúna. N’fheadair céard é féin?
Leathanaigh 7 agus 8. N’fheadair cá bhfuil Mamaí ag dul? Conas a mhothaíonn Lúna?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•

Leathanach 9. Tá Lúna ag tarraingt bosca mór ón tseilf. N’fheadair cad atá sa bhosca sin? N’fheadair cé hiad sin sna
grianghraif?
Leathanach 14. Tá Lúna an-ghnóthach sa phictiúr seo. Cad air a bhfuil sí ag smaoineamh? An ndearna tusa meaisín mar
sin cheana féin?
Leathanaigh 21-22. Cad atá ar siúl ag Mamaí agus Lúna? An raibh tusa ag spraoi mar sin le duine sa bhaile riamh?

Tar éis duit é a léamh
•
•

Glac féinín díot féin leis na bréagáin is fearr leat sa bhaile. Tóg isteach an grianghraf agus labhair leis an rang faoi. Cad is
ainm don bhréagán seo? Cá bhfuair tú é? Cá mbíonn sé sa bhaile?
Cuir agallamh ar dhuine sa bhaile faoin mbréagán a thaitin leis/léi nuair a bhí sé/sí níos óige.
Cad is ainm don bhréagán?
Cá bhfuair tú é? Ar thug duine éigin duit é mar bhronntanas?
Inis dom faoi lá speisialta nuair a bhí tú ag spraoi leis.
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Crogaillín
Seo pictiúrleabhar álainn ina gcaithfidh crogaillín foghlaim conas a fhiacla a scuabadh i gceart agus caithfidh sé an bia ceart a ithe
le cabhrú lena chuid fiacla fás agus a bheith sláintiúil. Is féidir an leabhar seo a úsáid má tá tú ag caint faoi aire a thabhairt do do
chuid fiacla nó faoin bpost atá ag an bhfiaclóir.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•
•

An bhfuil Crogaillín mór nó beag, meas tú?
Féach ar a bhéal. Cé mhéad fiacail atá aige? An bhfuil siad glan, meas tú?
Cé mhéad fiacail atá agatsa?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

An dtugann tusa aire cheart do d’fhiacla? Conas? Cad a dhéanann tú gach lá?
Oscail an leabhar agus breathnaigh ar na páipéir cheangail. Cá bhfuil Crogaillín ina chónaí? An bhfuil aon chairde
crogall eile aige? Conas mar atá an aimsir san áit seo?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 2. Conas a fhaigheann sé uisce? Cad a dhéanann Crogaillín leis an uisce sin? An scuabann tusa d’fhiacla an
chéad rud ar maidin?
Leathanach 3. Bí ag scuabadh d’fhiacla le Crogaillín. An maith le Crogaillín a bheith ag scuabadh a chuid fiacla? Abair le
chéile “Ba mhaith liom éirí as an obair chrua seo”.
Leathanach 5 agus 6. Ba mhaith le Crogaillín a chuid fiacla a chur isteach i rudaí áirithe. Cad iad sin?
Leathanaigh 7 agus 8. Tá Mamaí ag caint le Crogaillín. Cén fáth a bhfuil sé tábhachtach do chuid fiacla a scuabadh i
gceart? An ndúirt duine éigin sa bhaile é sin leat roimhe?
Leathanach 11. Cad a itheann Crogaillín chun aire a thabhairt dá fhiacla? Lig ort go bhfuil tú ag cogaint na gcairéad le
Crogaillín.
Leathanach 14. Cé mhéad fiacail atá ag Crogaillín anois? Déan na fiacla atá agatsa a chomhaireamh. Ar thit aon cheann
amach go fóill?
Leathanach 18: Cad a dhéanann Crogaillín leis an scuab fiacaile anois?
Leathanaigh 19-23: Léimeann Crogaillín agus a Mhamaí isteach san uisce. Déan léim MHÓR leo! Splais!

Tar éis duit é a léamh
•
•
•
•

Seas os comhair an scátháin agus déan miongháire ollmhór inar féidir d’fhiacla ar fad a fheiceáil.
Glac féinín díot féin ina bhfuil miongháire mhór ort agus d’fhiacla le feiceáil.
Faigh eolas amach faoi phost an fhiaclóra. Cad a dhéanann sé/sí?
Cé chomh minic ba chóir duit cuairt a thabhairt air/uirthi?
Coinnigh dialann den chúram a thug tú do d’fhiacla ar feadh seachtaine.
Líon amach an seicliosta seo gach lá ar feadh seachtaine:
Scuab mé m’fhiacla ar maidin
D’úsáid mé flocas
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Geansaí Ottó
Seo pictiúrleabhar an-deas le léamh chun an caidreamh idir páiste óg agus seantuismitheoir a iniúchadh. Is breá le hOttó a
sheanmháthair ach tá rud amháin nach dtaitníonn leis: na geansaithe a chniotálann sí dó. Déanann sé a bhealach chuici le labhairt
léi faoi seo ach ar an mbealach foghlaimíonn sé ceacht faoi thábhacht na mbronntanas speisialta seo.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal. Cad is ainm don phríomhcharactar? Cad atá a chaitheamh aige? Cá bhfuair sé an geansaí sin, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Féach ar na páipéir cheangail laistigh den chlúdach. Cad a fheiceann tú? Cá bhfuil an scéal seo suite, meas tú? An maith
leat cniotáil? An bhfuil aithne agat ar aon duine a bhíonn ag cniotáil? An bhfuil aon phíosa éadaigh cniotáilte agat?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•

Leathanaigh 1 agus 2. An bhfuil Ottó sásta leis an mbronntanas? An maith leatsa an geansaí?
Leathanach 3. Cén geansaí is fearr leat ar an leathanach? Céard é an geansaí is gránna dar leat?
Léigh leathanaigh 5 agus 6 agus déan na geáitsí cniotála ‘Clic Clac Clic Clac’.
Leathanach 9. Tá Ottó á ghléasadh féin. An bhfuil sé sásta leis an ngeansaí seo?
Leathanach 14. Cad a tharla do gheansaí Ottó nuair a shuigh sé síos?
Leathanaigh 17 -18. Tá Ottó i bponc anois. Cad a dhéanfaidh sé?

Tar éis duit é a léamh
•
•
•
•

Caith an geansaí is fearr leat ar scoil. Cá bhfuair tú an geansaí seo? An bhfuil scéal taobh thiar den gheansaí seo?
Glac féinín díot féin sa gheansaí álainn.
Déan seó faisin sa rang nuair a chaitheann gach páiste an geansaí is fearr leo.
Faigh eolas amach faoin gcomhlacht Cniotáil Inis Meáin:
https://www.udaras.ie/gno/cas-staideir/eadai-teicstil/inis-meain/
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Leanbh Nua
Seo scéal deas faoi chúpla rud nua a tharlaíonn i saol an pháiste óig. Tá Mairéad ag tosú ar scoil agus chomh maith leis sin, beidh
deirfiúr nó deartháir nua aici go luath. Tá sí féin agus Mamaí ag ullmhú don dá rud mhóra seo. Tá mothúcháin dhifriúla ar
Mhairéad. Tá sí sásta go mbeidh deartháir/deirfiúr óg aici go luath ach ag an am céanna tá sí ag iarraidh go mbeidh Mamaí léi ar a
céad lá ar scoil. Is féidir an scéal seo a úsáid chun plé a dhéanamh ar an gcéad lá ar scoil nó ar an gcaidreamh idir deirfiúracha agus
deartháireacha.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cad a fheiceann tú ar an gclúdach? An bhfuil áthas ar Mhairéad faoin scéal nua seo?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An bhfuil deirfiúr nó deartháir nó col ceathrar óg agat? An cuimhin leat nuair a fuair tú amach go mbeadh deirfiúr nó
deartháir nó col ceathrar nua agat? Cad a dúirt tú? An raibh áthas ort?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanaigh 1 agus 2. Cén t-eolas a fhaighimid amach faoi Mhairéad? Cén aois í?
Leathanaigh 3 agus 4. Cad iad na trí rud nua a tharlóidh do Mhairéad? An bhfuil sceitimíní uirthi faoi na rudaí seo?
Leathanaigh 5 agus 6. Déan liosta siopadóireachta. Cad atá ag teastáil ó Mhairéad? Cad atá ag teastáil ó Mhamaí?
Leathanach 7. Féach ar aghaidh Mhairéad. An bhfuil áthas uirthi? Cá bhfuil Mamaí agus Daidí imithe? Cé atá sa teach léi?
Leathanaigh 9 agus 10. Buaileann Mairéad lena deartháir óg nua. An bhfuil Mairéad agus Cormac cosúil lena chéile?
Cad a deir Mamaí agus Daidí faoi Chormac? Ar thug tusa cuairt ar leanbh nua san ospidéal riamh?
Leathanach 11 agus 12. Tugann Mairéad barróg mhór do Chormac. Tabhair barróg mhór duit féin!
Leathanach 13. Níl áthas ar Mhairéad. Cuir thusa pus ar d’aghaidhse freisin! Cén fáth nach bhfuil sí sásta?
Leathanach 15. Déan liosta de na rudaí a dhéanann Mairéad ar scoil. An ndéanann tusa na rudaí sin ar scoil?
Leathanach 20. Cloiseann na páistí Tap! Tap! Tap! Déan an cnagadh sin. Cé atá ag an bhfuinneog?
Leathanaigh 21 agus 22. Tá áthas ar an rang nuair a fheiceann siad Mamaí Mhairéad agus Cormac. Cad a déarfaidh siad leo?

Tar éis duit é a léamh
•
•

Tar éis duit an scéal seo a léamh, is féidir breathnú ar Foclóiropedia agus ar ainmneacha na ndaoine éagsúla sa teaghlach.
Déan pictiúr de do theaghlach féin.
Má tá deartháir nó deirfiúr ag do thuismitheoirí nó ag do chomharsana, cuir cúpla ceist orthu:
An cuimhin leat nuair a fuair tú amach go mbeadh deirfiúr nó deartháir agat?
An raibh áthas ort?

•

An cuimhin leatsa do chéad lá ar scoil? Tabhair comhairle do
Mhairéad ar a céad lá ar scoil.

			Tóg leat…
			

Bí cinnte go ndéanann tú…
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Míp
Scéal deas chun an spás agus tábhacht an cheoil a phlé. Ní féidir ach ardmheas a bheith againn ar an róbat cliste a dhéanann a
bhealach go Mars agus a oibríonn go dian dícheallach chun taighde a dhéanamh ar an áit nua seo. Ach ní leor clisteacht chun
maireachtáil san áit nua seo lán le clocha agus cráitéir. Déanann Míp machnamh ar an ngá le comhluadar agus dreas ceoil!

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Breathnaigh ar an gclúdach. Cén t-ainm atá ar an róbat beag seo? N’fheadair cá bhfuair sí an t-ainm sin?
An gcuireann an fhuaim sin aon rud i gcuimhne duit?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Oscail na páipéir cheangail. N’fheadair cá bhfuil an spáslong ag dul? Ar mhaith leat dul go dtí an spás?
Ar chuala tú riamh faoi aon duine a thaistil go dtí an spás?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 1. Tá na heolaithe ag obair go dian ar an róbat nua seo. Conas a dhéanfaidh siad Míp? Cad iad na measíní a
úsáidfidh siad? Cé chomh fada is a thógfaidh sé orthu?
Leathanach 2. Cén post speisialta atá ag Míp?
Leathanach 3. Iarr ar na páistí an comhaireamh síos a dhéanamh leat os ard.
Leathanaigh 5-8. Tógann Míp an-chuid grianghraf den áit nua seo. I do chóipleabhar, déan albam pictiúr de na
grianghraif is mó a thaitníonn léi.
Leathanach 9. Glacann Míp go leor féiníní. Cé na háiteanna a roghnaíonn sí chun na féiníní sin a thógáil? Ar thóg tusa
féinín díot féin riamh? Cén áit?
Leathanach 10. Tá Míp sa tóir ar eachtrán eile. Tá roinnt rudaí i bhfolach ar Mhíp. Cad a fheiceann tú thíos faoin talamh?
Cé hiad na daoine sin? Cén fáth a bhfuil siad ansin?
Leathanach 11. Cén fáth nach bhfuil ach cráitéir agus clocha sna pictiúir a ghlacann Míp?
Leathanaigh 12-13. Ní chuireann mórán isteach ar Mhíp! Tabhair dhá shampla de sin.
Léigh leathanaigh 15 agus 16. Tá Míp i bponc anois. Cum an téacs a chuirfidh sí chuig na heolaithe sa bhaile.

Tar éis duit é a léamh
•
•
•

Déan léarscáil de na háiteanna suimiúla a chonaic Míp agus í amuigh sa spás. Cén t-ainm a thabharfaidh tú ar na
háiteanna speisialta sin?
Léigh an leabhar Anseo atá Muid. An féidir an áit ina raibh Míp a aimsiú ann?
Leathanach 18. Roghnaigh amhrán grá le seinm do Mhíp. Is féidir éisteacht le roinnt de na hamhráin sa chnuasach
Mo Chuid Amhráin Ghaeilge, Bliain na nAmhrán, Bróga Nua nó ar Youtube Ceol Lurgan, chun amhrán
oiriúnach a roghnú.
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Ná Gabh ar Scoil!
Seo pictiúrleabhar álainn faoin mbuairt atá ar thuismitheoir nuair a thosaíonn páiste ar an scoil den chéad uair. Is féidir é a léamh
le páiste sna naíonáin shóisearacha ach go háirithe agus iad ag tosú ar scoil, nó le ranganna níos sine chun na cuimhní atá acu ar a
gcéad lá ar scoil a phlé.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal le chéile. Tá an béar beag ag tosú ar scoil. Cé atá ag an scoil leis? An bhfuil áthas uirthi?
An bhfuil buairt uirthi? Cén fáth?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An cuimhin leat do chéad lá ar scoil? Cé a tháinig chuig an scoil leat? An raibh tú buartha?
An raibh do thuismitheoirí buartha?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 1. An bhfuil áthas ar Chóilín faoi thosú ar scoil?
Leathanach 2. Conas a réitíonn Cóilín don lá ar scoil?
Cad a dhéanann tusa gach maidin agus tú ag ullmhú le dul ar scoil?
Leathanach 4. Tá fadhb amháin ag Cóilín. Céard í an fhadhb sin, meas tú?
Leathanach 6. Cad a deir Mamaí le Cóilín?
Leathanach 7. Cén chomhairle a thugann Cóilín dá Mhamaí? An comhairle mhaith í sin, meas tú?
Leathanach 8. An bhfuil Mamaí sásta teacht ar scoil?
Leathanaigh 9 agus 10. Cad iad na rudaí go léir a fheiceann Mamaí sa scoil? Cé atá ann?
Leathanach 10. Cén chomhairle a thugann Cóilín do Mhamaí? An comhairle mhaith í, meas tú?
An mbeidh Mamaí ar a suaimhneas anois?
Leathanach 11. Buaileann Cóilín lena mhúinteoir. An cuimhin leat an chéad uair a bhuail tusa le do mhúinteoir?
Cad a dúirt sé/sí leat?
Leathanaigh 13 agus 14. Cad iad na rudaí atá le déanamh ag na páistí sa seomra ranga?
An bhfuil do sheomra rangasa cosúil leis sin?
Leathanach 16. Cad a deir Cóilín le Mamaí?
Leathanach 17. An bhfuil fonn ar Mhamaí imeacht? An raibh do thuismitheoirse, nó an duine a thóg ar scoil thú,
mar an gcéanna?
Leathanach 19. Tugann Cóilín comhairle eile do Mhamaí. An mbeidh Mamaí ar a suaimhneas anois?
Leathanaigh 21 agus 22. Cad iad na rudaí spraíúla a bhíonn ar siúl ar scoil?
An ndéanann tusa na rudaí spraíúla sin ar scoil?
Leathanach 25. Cén rud a chuireann iontas ar Mhamaí ag deireadh an scéil?

Tar éis duit é a léamh
•

Abair an rím bheag shimplí seo in éineacht le Cóilín.
Ná gabh ar scoil, le do thoil,
Ná téigh amach, Fan sa teach!
Is féidir geáitsí a chur leis.
An féidir véarsa eile a chur leis?

•
•
•

Aimsigh aon ghrianghraf nó cuimhneachán atá agat ón gcéad lá ar scoil.
Cuir ceist ar dhuine éigin sa bhaile faoina gcéad lá ar scoil.
An raibh sé cosúil le do chéad lá-sa?
Cum píosa comhairle do thuismitheoirí agus a bpáistí atá ag tosú ar scoil.
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Percy Péacóg
Seo scéal gleoite faoi phéacóg chúthail. Ní maith le Percy aird a tharraingt air féin agus tagann náire air faoina eireaball mór ildaite.
Ach foghlaimíonn sé gur féidir lena eireaball speisialta cabhrú leis agus lena chairde. Tagann bród air dá bharr. Is scéal maith é
chun buanna speisialta an pháiste a phlé.
Tá cuid de na gníomhaíochtaí thíos ar fáil sa phacáiste áiseanna Tabhair Aire Duit Féin (Mind Yourself) de chuid Leabhair Pháistí
Éireann.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal Percy Péacóg. Féach ar an bpéacóg álainn ildaite. Cad iad na dathanna a fheiceann tú ar a eireaball?
An bhfaca tú péacóg riamh?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Tá eireaball speisialta ar Percy. Eireaball ildate a cabhraíonn leis. Cén bua speisialta atá agatsa?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 1. Tá Percy i gcúl an bhus scoile. An bhfuil sé ag caint le haon duine? Cén fáth, meas tú?
Leathanach 2. Cad a fheiceann an tiománaí san aer? Cad a tharlóidh anois?
Leathanach 5. Tá an rang ag caint faoi na buanna atá acu. Léigh an leathanach agus déan geáitsí do gach bua,
ag snámh, mar shampla.
Leathanach 7 agus 8. Cad a tharla d’eireaball Percy?
Leathanach 10. An bhfuil áthas ar Percy? An bhfuil náire air? Cén fáth?
Leathanach 13. Déan na geáitsí le Percy agus é ag iarraidh an t-eireaball a choimeád faoi smacht.
Leathanach 16. Tá carr ag teacht. N’fheadair cad a tharlóidh?

Tar éis duit é a léamh
•
•
•

Tá Percy buartha faoina eireaball speisialta. An raibh buairt mar sin ortsa riamh?
Dear clóca álainn ildate le cur ar Percy.
Críochnaigh an rabhlóg
Píocann Percy Péacóg píosaí…

•

Tabhair comhairle do Percy agus é ag tosú ar scoil. Bain úsáid as roinnt de na nathanna cabhracha seo a leanas:
Tóg leat…
Ná bí buartha faoi…

			

Abair leis an múinteoir…
Abair le do chairde…
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Rita agus an Dragún
Seo pictiúrleabhar breá le léamh le páiste chun mothúcháin a thuiscint agus a phlé. An rud ba mhó ba mhaith le Rita ná dragún
mar chara agus mar chomrádaí saoil aici. Éiríonn sí feargach ó am go chéile agus tá a fhios aici gurb amhlaidh an scéal a bheadh ag
dragún agus go dtuigfeadh an dragún a cuid feirge.
Is féidir eachtraí eile Rita a léamh sa tsraith: Rita agus an Róbat, Rita agus an Ninja. Tá cuid de na gníomhaíochtaí thíos ar fáil sa
phacáiste áiseanna Tabhair Aire Duit Féin (Mind Yourself) de chuid Leabhair Pháistí Éireann.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal. Tá cara speisialta ag Rita. Cé hé? An bhfuil áthas ar Rita? An bhfuil fearg uirthi? Cén fáth, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An raibh fearg ort riamh mar atá ar Rita? Cad a rinne tú?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 3. Lig béic asat in éineacht le Rita: Ááááááa! Cén fáth a bhfuil Rita crosta? An bhfuil na páistí eile crosta?
Leathanach 5. Cuir strainc ort mar atá ar Rita. N’fheadair cad a dhéanfaidh sí anois?
Leathanach 8. Cad atá ag gobadh amach ón sneachta? Cad atá ar eolas agat faoi dhragúin?
Cad a thagann amach óna mbéil? An mbíonn áthas orthu? An mbíonn fearg orthu?
Leathanaigh 9 agus 10. Cad iad na cosúlachtaí idir Rita agus an dragún? Cad iad na difríochtaí eatarthu?
Leathanach 11. Lig béic asat in éineacht leis an dragún: Ráááarrrr! Ar lig tú béic mar sin asat riamh roimhe?
Cathain? Cén fáth?
Leathanaigh 13 agus 14. Cad a thagann amach ó bhéal an dragúin nuair a ligeann sé béic as?
Conas mar a mhothaíonn na daoine eile?
Leathanaigh 15 agus 16. Bí ag greadadh d’eireabaill is do choise in éineacht leis an dragún.
Leathanach 17. Cad a tharlaíonn tar éis don dragún a bheith ag béiceadh agus ag greadadh cos?
An dtarlaíonn sé sin duitse riamh?
Leathanach 19. Tá siad ag dul ag eitilt anois. Cá rachaidh siad, meas tú?
Leathanach 27. Múineann Rita don dragún conas análú go mall. Tóg trí anáil mhóra léi.
Leathanach 29. Cad a dhéanann an dragún leis na lasracha an uair seo?
Leathanaigh 35 agus 36. Conas mar a mhothaíonn Rita anois?

Tar éis duit é a léamh
•

Leathanach 31: Tosaíonn Rita ag labhairt leis an dragún faoin méid atá ag cur as di. Lig ort gur tusa Rita.
Cad a déarfaidh tú leis an dragún? Bain úsáid as na nathanna samplacha seo a leanas:
Tá fearg orm, fearg an domhain!

•

Is féidir cleachtas beag aireachais a dhéanamh le páistí tar éis duit an
leabhar seo a léamh, mar shampla, ceann ó
Tabhair Aire Duit Féin nó Éist leis an Spéir nó breathnaigh ar an bhfíseán
Análú Balúin https://childrensbooksireland.ie/mindyourself/.

•

Déan liosta do Rita de straitéisí a chabhróidh léi nuair a bhíonn fearg uirthi,
mar shampla,
Tóg anáil mhór
Comhairigh go dtí 10
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Rita agus an Róbat
Seo scéal álainn faoi chailín óg nach dtaitníonn an glanadh agus an tsórtáil go rómhór léi. Ba bhreá léi go mbeadh róbat aici le
cabhrú léi cuid de na jabanna seo a chur di. Ach de réir mar a thosaíonn Rita ag smaoineamh ar an méid sórtála a dhéanfadh sé,
éiríonn sí níos ceanúla ar a praiseach agus a córas féin. Is scéal maith é seo chun plé a dhéanamh ar dhearcthaí éagsúla maidir le
hord agus néatacht.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé hiad sin ar an gclúdach? Cad as ar tháinig an róbat, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Ar léigh tú leabhar faoi Rita cheana féin? Céard a bhí ar siúl aici ann?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanaigh 1-2. Breathnaigh ar na bréagáin uile atá thart timpeall ar Rita. Cad atá aici? Cén ceann is fearr léi, meas tú?
Leathanach 3. Úsáidtear dhá chineál pictiúr anseo. Ar úsáid an maisitheoir grianghraf in aon áit ar an leathanach?
Leathanach 4. Tá Rita ag smaoineamh ar na rudaí a dhéanfadh róbat di. Déan liosta de na jabanna a thabharfá do róbat.
Bain úsáid as roinnt de na horduithe thíos.
Déan m’obair bhaile
Glan…
Faigh … dom
Leathanaigh 7-8. Léigh na habairtí seo a leanas agus abair an focal deireanach amach os ard!
Dhéanfadh Rita praiseach, praiseach, PRAISEACH. Agus dhéanfadh an róbat sórtáil, sórtáil, SÓRTÁIL.
Leathanach 9. An bhfeiceann tú grianghraf in úsáid in aon áit eile? An maith leat an stíl seo?
Leathanaigh 11 agus 12. Tá gach rud in ord agus in eagar. An bhfuil do sheomra leapasa chomh néata leis sin?
Leathanaigh 15 agus 16. Tá Rita ag breathnú ar bhláthanna fiáine. An bhfaca tusa bláthanna mar sin riamh?
Cad is ainm dóibh?
Leathanaigh 21 agus 22. Cad a dhéanann an róbat leis an dinnéar? Comhairigh cé mhead pís atá ann.
Comhairigh cé mhéad práta atá ann.
Leathanaigh 25 agus 26. An maith leat na maisiúcháin ar an gcrann Nollag nó ar an urlár mar atá déanta ag an róbat?
Leathanach 27. Lig amach béic MHÓR in éineacht le Rita.
Leathanach 29. Cén chuma atá ar sheomra Rita anois? An bhfuil sé níos fearr nó níos measa?

Tar éis duit é a léamh
•

•

Aimsigh pictiúr de chuid Kandinsky ar an idirlíon.
Úsáideann sé meascán maith de chruthanna agus de dhathanna.
Lig ort gur tusa an róbat. Gearr suas an pictiúr agus cuir gach dath
céanna le chéile.
Tá dearcadh difriúil ag Rita agus ag an róbat maidir le bréagáin a
shórtáil. Conas is féidir leo teacht ar chomhréiteach? Tabhair
comhairle dóibh.
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Scúnc agus Smúirín
Seo pictiúrleabhar álainn faoi scúnc beag agus an teidí is ansa leis. An rud is mó a thaitníonn leis ná boladh an teidí. Ach nuair a
chuirtear an teidí sa mheaisín níocháin, athraíonn an boladh agus caithfidh sé teacht ar fhoinse an bholaidh speisialta.
Féach ar an bpacáiste scathaithe (Na Giúiréithe Sóisearacha) 2020 agus Small Print ar shuíomh Leabhair Pháistí Éireann.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal Scúnc agus Smúirín. Cé hé Scúnc? Cé hé Smúirín? An bhfuil siad mór lena chéile? Cá bhfios duit?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An bhfaca tú riamh scúnc? An mbíonn boladh deas nó lofa ó scúnc?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•

Leathanach 4. Déan geáitsí de na rudaí ar fad a dhéanann Scúnc agus Smúirín le chéile.
Leathanaigh 5 agus 6. Uaireanta, téann Smúirín ar strae. Cá bhfuil sé? Ar chaill tusa teidí riamh?
Leathanaigh 7 agus 8. Tá boladh speisialta ó Smúirín. Tóg smúr! An maith leis na hainmhithe eile an boladh?
Leathanach 12. Ó bhó! Tá Smúirín ar iarraidh! Cá bhfuil sé, meas tú?
Leathanach 14. Tá Smúirín tagtha amach ón meaisín níocháin. Tóg smúr mór! Cén boladh atá uaidh anois?
Leathanach 16. An bhfuil boladh deas nó lofa ó na rudaí seo: cáis, líomóid, brocailí.
Geáitsí: Tóg smúr mór de gach píosa bia ar an mbord.

Tar éis duit é a léamh
•
•

Déan póstaer chun teacht ar Smúirín. Ar iarraidh!! Déan cur síos air.
Scríobh oideas do chumhrán speisialta Smúirín, mar shampla,
3g cáis
5g oiniún
Stoca lofa
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Uinseann Donn
Seo pictiúrleabhar gleoite faoi bhéar cantalach nach féidir leis codladh na hoíche a fháil. Tagann cuairteoir chuig a theach gan
choinne agus athraíonn sé sin gach rud. Leanann an scéal an cairdeas a fhásann idir an bheirt agus tar éis tamaill, níl Uinseann
Donn chomh crosta céanna. Is scéal deas é chun cairdeas agus comhréiteach a phlé.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal le chéile. Cé hé sin? Uinseann Donn? Cá bhfuil sé?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Féach ar Uinseann Donn ar an gclúdach. An bhfuil áthas air? Cén fáth?
Ar chuir aon rud isteach ar do chodladhsa riamh? An raibh fearg ort?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•

Leathanaigh 1 agus 2. Cloiseann Uinseann Donn go leor torainn lasmuigh. Leis an rang déan torann an dufair le chéile.
Leathanach 4. Tá Uinseann Donn ag iarraidh titim ina chodladh. Bí ag srannadh os ard.
Leathanach 9. Tá cuairteoir beag ag Uinseann Donn. N’fheadair cé hí sin? Cad atá ag teastáil uaithi?
Leathanaigh 15 agus 16. Déanann Uinseann Donn agus an Torc beag go leor rudaí le chéile. Déan geáitsí do gach ceann.
Leathanach 21. Buaileann Uinseann Donn le hainmhí nua. Cé hí sin, meas tú?
Oscail na páipéir cheangail ag an deireadh. Féach ar an ngrianghraf. An bhfuil Uinseann Donn mór le Mamaí Torc?
Cén chaoi a bhfuil a fhios agat?

Tar éis duit é a léamh
•

Leathanach 4. Déan pictiúr i mbolgán smaointeoireachta de smaointe Uinseann Donn. An bhfuil áthas air?
Cad air a bhfuil sé ag smaoineamh?

•

Déan liosta de na straitéisí a chabhróidh le hUinseann Donn titim ina chodladh.

•

Scríobh litir ghearáin chuig na comharsana glóracha. Is féidir úsáid a bhaint as roinnt de na nathanna seo a leanas:
A chomharsana,
Tá sibh ag cur isteach orm! Do mo chrá!
Stopaigí láithreach!
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Rang 1 agus Rang 2
Bíonn spéis ag páistí sna meánranganna i sraitheanna leabhar inar
féidir leo na carachtair chéanna a leanúint
(Hickey & Ó Cainín, 2003)
Sna leabhair atá molta anseo tá roinnt léaráidí ann chun brí an téacs a thuiscint. I gcásanna eile, is pictiúrleabhar atá ann. I
scoileanna áirithe, is mó a oirfidh na pictiúrleabhair agus na leabhair le léaráidí ann do na páistí níos óige. Tá sraitheanna scéalta
molta freisin le gur féidir le páistí an carachtar a leanúint ó scéal go scéal. Tá roinnt leabhar neamhfhicsin molta chomh maith.
Seo na leabhair atá molta:

• An gCacann Beacha?
• An Pota Folamh
• An Saor Cloiche Míshona
• An tOileán Thiar
• Bliain na nAmhrán
• Cén fáth a mBím ag Broimneach?
• Giolcaireacht sa Ghairdín
• Lísín: Ní Banphrionsa Mé!
• Mór agus Muilc
• Muireann agus an Fharraige Fhiáin
• Muireann agus an Teach Solais
• Ruaille Buaille
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An gCacann Beacha?
Seo scéal neamhfhicsin sa tsraith An Seisear Salach. Cuireann na carachtair rompu ceisteanna eolaíochta a iniúchadh. An uair seo,
tá spéis á cur acu i mbeacha. Is scéal breá é chun beacha agus rudaí beo a imscrúdú ar bhealach spraíúil. Tá insint ghreannmhar
ann síos tríd agus neart imeartas focal.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cén cheist eolaíochta atá ag an Seisear Salach sa leabhar seo? Ar smaoinigh tusa riamh ar an gceist sin?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Ar leathanach 2, breathnaigh ar na carachtair. Conas a chuir siad aithne ar a chéile, meas tú?
Déan amach póstaer ABC (Ar eolas agam, Ba mhaith liom foghlaim faoi, Cad a d’fhoghlaim mé?).
Cuir leis an bpóstaer de réir mar a léann tú an scéal.

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•

Féach ar leathanach 6. Cé a thagann aníos leis an gceist? Cad a spreagann an cheist sin ina intinn?
Ar leathanaigh 7-9, pléann an seisear cúpla boladh éagsúil. Línigh srón mhór ar phíosa páipéir. Thart timpeall uirthi,
déan liosta de bholaidh a fhaigheann tú le linn an ghnáthlae. Cé na cinn a thaitníonn leat?
Ar leathanach 12, faighimid cúpla fíric faoin análú. Cuir ar an bpóstaer ABC iad.
Ar leathanach 17, míníonn Ruairí an difríocht idir rudaí atá beo agus rudaí nach bhfuil beo. Cuir an fhíric nua seo ar an
bpóstaer ABC. Déan liosta de na rudaí go léir atá beo thart timpeall ort sa seomra ranga/sa bhaile.
Ar leathnach 21, faighimid eolas suimiúil faoi bheacha. Cuir an fhíric nua seo ar an bpóstaer ABC.

Tar éis duit é a léamh
•
•
•
•
•

Leathanach 8. Go beacht! Is imeartas focal é seo. Ciallaíonn sé sin go n-úsáideann an scríbhneoir an teanga ar bhealach
cliste agus go mbíonn níos mó ná brí amháin le focal in amanna. An bhfuil aon sampla eile de sin sa scéal?
Breathnaigh ar an bhfoclóir ar leathanach 23. Léigh tú faoi gach téarma díobh sin le linn an scéil.
An cuimhin leat cén uair?
Féach ar leabhair mholta eile. Ar chuala tú riamh faoi na scéalta sin? Ar mhaith leat iad a léamh?
Féach ar an bpóstaer ABC. Céard é an rud is mó a chuir ionadh ort?
Ar mhaith leat ceist eile a chur ar an Seisear Salach? Céard í?
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An Pota Folamh
Scéal béaloidis ón tSín atá ann. Tá comórtas ar siúl san impireacht agus faigheann gach buachaill síol beag. Tá siad go léir ag
iarraidh go bhfásfadh an síol beag ina chrann mór tar éis sé mhí. Is garraíodóir cumasach é Cheng ach fós féin níl ag éirí leis an síol
a chur ag fás. Is féidir an scéal seo a úsáid chun plé a dhéanamh ar an tábhacht a bhaineann leis an bhfírinne a rá.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cá bhfuil an scéal seo suite? Cén bhliain atá ann, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Ar chuala tú aon scéal ón tSín riamh roimhe? An bhfuil aon rud ar eolas agat faoin tSín? Cuir aithne ar na carachtair.

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•

Leathanach 5. Cén cineál comórtais a bheidh ann, meas tú?
Leathanach 8. Garraíodóir breá é Cheng. Ar oibrigh tusa i ngairdín riamh?
Leathanach 10. Conas a thug sé aire don síol beag? Déan na geáitsí le chéile.
Leathanach 14 agus 15. Ar fhás na síolta ar fad?
Leathanach 20. Tá sé mhí imithe thart agus tá na buachaillí beaga ar ais leis na síolta.
Cad a déarfaidh an tImpire leo, meas tú?

Tar éis duit é a léamh
•
•

Leathanaigh 22 agus 23. D’fhoghlaim Cheng ceacht tábhachtach maidir leis an bhfírinne a insint.
An raibh sé éasca air é sin a dhéanamh? Cad a rinne na buachaillí eile?
Scríobh an chomhairle a thabharfá do chara leat dá mbeadh sé/sí sa chás céanna.
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An Saor Cloiche Míshona
Saor cloiche óg simplí darb ainm Haru is ea príomhcharachtar an scéil bhéaloidis seo ón tSeapáin. Bíonn sé sona sásta go dtí go
dtosaíonn sé ag santú na rudaí a bhíonn ag daoine eile. Iarrann sé ar shíog dhraíochta an tsléibhe na rudaí siúd a thabhairt dó.
Faigheann Haru mian a chroí: saibhreas agus cumhacht. Ach an dtiocfaidh áthas air? Foghlaimíonn Haru ceacht tábhachtach faoi
na rudaí a thugann sásamh dúinn. Is scéal úsáideach é seo chun éad agus buíochas a iniúchadh.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal agus féach ar an gclúdach. Cén post atá ag an gcarachtar seo?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Cá bhfuil an scéal suite, meas tú? An raibh tusa riamh sa tSeapáin? Oscail leathanach 3. Cuir aithne ar na carachtair.
Cén post atá ag Haru?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 6. Cén tréimhse ama atá i gceist, meas tú? An lá atá inniu ann? Fadó fadó?
Leathanach 7. Cén scéal a chuala Haru?
Leathanaigh 8 agus 9. Cad a cheapann Haru den teach?
Leathanaigh 10 agus 11. Cad a tharla do theach Haru ansin?
Leathanach 13. Feiceann Haru carráiste. Cad a ritheann leis ansin?
Leathanaigh 15 agus 16. Déanann Haru an tríú guí. Cad é sin?
Leathanach 17. An bhfuil áthas ar Haru? Cén fáth? An raibh fearg mar sin ortsa riamh?

Tar éis duit é a léamh
•
•
•

Leathanach 22. Is saor cloiche arís é. An bhfuil sé sásta anois?
Is fabhalscéal é seo. Céard í an teachtaireacht atá sa scéal? An bhfuil aon fhabhalscéal eile ar eolas agat?
Aimsigh fabhalscéal eile ón suíomh Léigh Leat le duine fásta sa bhaile.
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An tOileán Thiar
Sa scéal seo tá Fia ar thóir oileán speisialta Hy Brasil. Téann sí amach sa sráidbhaile ag iarraidh teacht air. Nuair a leagann sí cos ar
an oileán draíochta seo, feiceann sí ainmhithe agus neacha áille iontacha os a comhair. Ar aghaidh léi ag damhsa sa timpeallacht
nua leis an gcomhluadar nua. Is féidir an scéal seo a úsáid chun turas chuig áit nua a phlé mar aon le cumha i ndiaidh do bhaile
féin.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé a fheiceann tú ar an gclúdach? Cá bhfuil an t-oileán seo? Cé atá ina chónaí ar an oileán seo?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Ar thug tusa cuairt ar oileán riamh? An bhfuil aithne agat ar aon duine a chónaíonn ar oileán?
Conas a chuaigh tú amach chuig an oileán?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ar na páipéir cheangail, feiceann tú go leor neacha éagsúla. Cé mhéad díobh atá ann?
An bhfuil draíocht speisialta ag baint leo? Cén cineál draíochta, dar leat?
Leathanaigh 1 agus 2. Cá bhfuil teach Fhia suite?
Leathanaigh 3 agus 4. Cén t-am a théann Fia amach chun an t-oileán a aimsiú?
Cén fáth a roghnaíonn sí an t-am sin, meas tú?
Leathanach 5. Tá an ghaoth ag feadaíl. Déan an fhuaim sin. Cad iad na fuaimeanna eile a chloiseann sí?
Leathanach 7. Cad a deir an ghaoth léi? Cad a tharlóidh anois?
Leathanaigh 9 agus 10. Feiceann Fia Hy Brasil! Cén cineál oileáin atá ann?
Leathanaigh 11–15. Déan liosta de na rudaí iontacha a fheiceann Fia.
An bhfaca tusa aon cheann de na rudaí sin riamh?
Leathanach 18. Cad a thugann tú faoi deara faoi ghruaig Fhia?
Leathanaigh 19 agus 20. Cé na mothúcháin a thagann ar Fhia nuair a fheiceann sí a baile dúchais?
Ar mhothaigh tusa riamh mar sin?
Leathanaigh 23–26. Conas a dhéanfaidh Fia a bealach abhaile?
Leathanaigh 25 agus 26. Cé atá ag teacht isteach i seomra Fhia? Cad a déarfaidh Fia léi?

Tar éis duit é a léamh
•
•
•

Hy Brasil. Cuir isteach an áit ina bhfuil gach neach ina chónaí. Cad iad na háiseanna eile atá ar an oileán?
An bhfuil scoil ann? An bhfuil leabharlann ann?
Scríobh amach na treoracha chuig an oileán.
Déan taighde ar an oileán Hy Brasil. Cá bhfuil sé suite?
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Bliain na nAmhrán
Is cnuasach d’amhráin é seo a oireann do gach séasúr. Tá ceol ar fáil leis an leabhar le gur féidir na liricí a léamh agus a chanadh
amach os ard. Is túsphointe maith é an leabhar seo chun na difríochtaí a thagann le gach séasúr a phlé, agus freisin chun seánra
éagsúil litríochta a chur ar shúile na bpáistí. Is féidir na hamhráin a sheinm sa chúlra agus na páistí ag ithe lóin.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cad a fheiceann tú ar an gclúdach? Cén séasúr atá ann, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•
•
•

Cén séasúr is fearr leat? Cén fáth? Cad a dhéanann tú le linn an tséasúir sin?
Oscail na páipéir cheangail. Cad a fheiceann tú ann?
Breathnaigh ar an gclár. Cén t-ord ina bhfuil na hamhráin? Cén fáth?
Cén ceann ar mhaith leat a léamh ar dtús?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•

Tá moltaí thíos maidir le cúpla amhrán a bhaineann leis an bhfómhar.
Leathanaigh 25-26. An fómhar atá ann anseo. Conas mar atá na páistí gléasta?
Cad a thugann tú faoi deara faoi na crainn? Cé na dathanna a fheiceann tú?
An maith leatsa an fómhar?

Válsa Fómhair
•
•
•
•

Leathanaigh 25-26. Cad atá á mbailiú ag na páistí? Ar bhailigh tusa sméara dubha riamh?
An bhfeiceann tú iora rua sa phictiúr?
Déan na geáitsí ‘Tá an lá ag éirí gearr’ (lámha le chéile) ;
‘Tá an oíche ag éirí fuar’ (ag tabhairt barróige duit féin agus ag crith).
Cuir an ceol ar siúl. An raibh tú ag súil leis an bhfonn sin?

Ní maith liom an scoil!
•
•
•
•

Leathanaigh 28-29. An ndúirt tusa riamh é sin? Cé atá ag caint linn sa scéal seo?
An ndúirt do mhúinteoirse é sin riamh, meas tú?
Cad ba mhaith leis an múinteoir a dhéanamh in ionad dul ar scoil? Déan liosta de na rudaí arbh fhearr leis a dhéanamh.
Tá pus ar aghaidh an mhúinteora. Cuir an pus céanna ort féin agus tú ag canadh an amhráin.
Cén chomhairle a thabharfá don mhúinteoir?
Bí go…
Ná habair…
Ná déan dearmad…

Tar éis duit é a léamh
•
•
•

Roghnaigh an t-amhrán is fearr leat. Cuir ar phíosa páipéir é agus déan pictiúr de.
Déanann an múinteoir amhrán amháin a fhótachóipeáil. Éisteann na páistí leis
agus féachann siad air. Gearrann an múinteoir an t-amhrán suas ina véarsaí.
Cuireann sí an ceol ar siúl arís. Caithfidh na páistí na véarsaí a chur ar ais san ord
ceart.

33

Cén Fáth a mBím ag Broimneach?
Scéal neamhfhicsin é seo inar féidir grúpa fiosrach, an Seisear Salach, a leanúint agus iad ag cur go leor ceisteanna eolaíochta. Sa
cheann seo, tá siad ag cur ceisteanna maidir le broimeanna agus gnéithe éagsúla den chorp. Scéal breá é chun córas an choirp a
iniúchadh ar bhealach spraíúil.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•

Cé mhéad duine atá ar an gclúdach? Cé hiad sin?
Céard atá ar siúl ag an aonbheannach?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•
•
•

Cad is brí le ‘ag broimneach’?
An bhfuil aon rud ar eolas agat faoin bpróiseas sin?
Leathanach 2. Cuir aithne ar na carachtair. Cad as ar tháinig siad? Cén carachtar nach raibh ar an gclúdach?
Déan amach póstaer ABC (Ar eolas agam, Ba mhaith liom foghlaim faoi, Cad a d’fhoghlaim mé?).
Cuir leis an bpóstaer de réir mar a léann tú an scéal.

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 5. Céard é an chéad smaoineamh atá ag Ruairí maidir le broimneach?
Ar thug tusa é sin faoi deara maidir le carr riamh?
Leathanach 6. Cad a mhíníonn sé faoin mbaictéir?
Leathanach 7. Tugtar eolas spéisiúil dúinn faoin méid broimeanna a dhéanann duine sa lá. Ar chuir sé ionadh ort?
Leathanach 11. Feicimid codanna den bholg. Déan pictiúr den bholg agus scríobh isteach ainmneacha
na gcodanna éagsúla.
Leathanach 16. Cad a dhéantar sa stéig mhór?
Leathanach 18. Cad eile a dhéantar sa stéig mhór?
Leathanach 20. Cén chúis atá leis an mboladh lofa ó chac?

Tar éis duit é a léamh
•
•
•
•

Déan liosta de na fíricí nua atá ar eolas agat sa chuid ‘Cad a d’fhoghlaim mé?’
Céard é an rud is mó a chuir ionadh ort?
Féach ar na leabhair mholta eile. Ar chuala tú riamh faoi na scéalta sin? Ar mhaith leat iad a léamh?
Ar mhaith leat ceist eile a chur ar an Seisear Salach? Céard í?
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Giolcaireacht sa Ghairdín
Pléann an scéal seo le leanbh beag a chuireann aithne ar chág cosdearg sa ghairdín. Feicimid an teagmháil a bhíonn idir Lilí
agus a cairde nua cé nach féidir leo an teanga chéanna a labhairt. Téann a cairde ar eachtra mhór, eachtra a chuireann eagla ar
a dtuismitheoirí, agus caithfidh siad a bealach a dhéanamh abhaile chuig Lilí agus gairdín Mhamó. Is scéal deas é seo chun na
héanlaithe sa ghairdín a iniúchadh. Tá gníomhaíochtaí ar chúl an leabhair chun dul siar ar an scéal, agus chun níos mó eolais a
fháil amach faoin gcág cosdearg.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé atá sa ghairdín? Cad atá á rá acu lena chéile?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Cad iad na héin atá feicthe agat sa ghairdín, taobh amuigh den fhuinneog, nó i gclós na scoile?
Cén fhuaim a dhéanann siad? Déan aithris ar na fuaimeanna sin.

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 3. Cén t-eolas a fhaighimid amach faoi Mhaigí? Cá bhfuil cónaí uirthi? An bhfaca tusa cág cosdearg riamh?
Leathanach 4. Is breá le Maigí agus Malaí gairdín Mhamó. Cad atá ann sa ghairdín?
Leathanach 5. Cé eile atá sa ghairdín ar an lá seo? Tá Lilí ag giolcaireacht. Déan aithris ar a cuid giolcaireachta.
An bhfuil deirfiúr/deartháir/col ceathrar óg agat? An ndéanann sé/sí giolcaireacht mar sin?
Leathanach 6. Cén ghiolcaireacht a dhéanann Lilí nuair atá áthas uirthi? Déan aithris uirthi.
Leathanach 9. Cen ghiolcaireacht a dhéanann Lilí nuair a bhíonn sí buartha? Déan aithris uirthi.
Leathanach 11. Cén ghleacaíocht a dhéanann Sona? Déan na geáitsí leis.
Leathanach 12. Níl Maigí agus Malaí ag iarraidh dul leis. Cén fáth? Ar mhothaigh tusa riamh mar sin?
Leathanach 15. Tá Lúsaí ag impí ar Mhalaí agus ar Mhaigí teacht leis. Abair ‘Tar linn! Tar linn! Tar linn!’ in éineacht léi.
Leathanach 17. Cad a fhoghlaimíonn siad faoin túr? An bhfaca tusa túr mar sin riamh?
Leathanach 21. Cad atá ar siúl acu? An imríonn tusa na cluichí sin le do chairde?
Leathanach 23. Conas a athraíonn an aimsir? An maith leatsa an bháisteach?
Cad a dhéanann tú nuair a bhíonn tú ag spraoi agus nuair a thosaíonn sé ag cur báistí?
Leathanach 27. An bhfuil sé éasca ar Mhalaí agus ar Mhaigí filleadh abhaile?
Leathanach 31. Conas a thugann Maigí aire do Mhalaí? An dtugann do dhearthair/dheirfiúr/chara aire mar sin duitse?
Leathanach 33. Bí ag srannadh leis na héiníní beaga.
Leathanach 35. Cad a chloiseann na héiníní? An bhfuil áthas ar Lilí, meas tú? An bhfuil sí buartha?
Leathanach 37. Cén fhuaim nua a dhéanann Lilí?
Leathanach 40. Conas a fhágann Lilí slán leis na héiníní? Déan aithris uirthi.

Tar éis duit é a léamh
•
•
•
•

Imir ‘Isteach ‘s amach leis na héiníní beaga’ sa chlós.
Leathanach 45. Bain triail as na ceisteanna.
Faigh tuilleadh eolais faoin gcág cosdearg ar an idirlíon,
in éineacht le duine fásta.
Leathanach 40. Ní chloisimid ach giolcaireacht Lilí. Línigh bolgán
smaointeoireachta agus cuir os cionn chloigeann Lilí é.
Cad iad na smaointe atá aici?
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Lísín: Ní Banphrionsa Mé!
Scéal maith chun féiniúlacht agus spéiseanna an duine óig a iniúchadh agus a cheiliúradh. Foghlaí mara óg atá ag iarraidh a
bheith dílis dá dúchas féin agus í i ‘Scoil na bPáistí Deasa’ is ea Lísín, príomhphearsa an scéil. Banlaoch is ea í a thugann aghaidh
ar dhúshlán pearsanta agus a tharrthálann a comhdhaltaí go cróga roimh dheireadh an scéil. Is sraith leabhar í seo agus is féidir
eachtraí eile Lísín a léamh. i.e. Lísín: Seachain an Dineasár! agus Lísín: Scoil na bPáistí Deasa.
Féach freisin: Pacáiste Áiseanna Cailíní CeannDána (Bold Girls) 2019

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Conas mar atá an príomhcharachtar gléasta? An bhfuil sí sásta leis an ngúna? Cén fáth? Céard atá ar a ceann?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Cuir aithne ar an seisear carachtar a mbuailfidh tú leo sa scéal: Lísín, Claudine, an Draíodóir Gránna, an Prionsa,
Múinteoir Sailí, agus Múinteoir Breandán. Go sciobtha, breathnaigh tríd an leabhar agus aimsigh an Draíodóir Gránna,
Múinteoir Sailí srl. Feicim X in aice le _________. Feicim Y ar an ___________.

• Cé acu atá ciúin/amhrasach/eaglach/muiníneach/cróga/áthasach? Cén fáth?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

•
•
•
•

Leathanach 6. Cad atá á chaitheamh ag Lísín sa phictiúr seo? Cén dath atá ar gach rud sa bholgán smaointe?
(Tá hata á chaitheamh aici/buataisí á gcaitheamh aici. Tá cnámharlach ar an hata. Tá trilseán ina gruaig aici.
Tá straidhpeanna ar a T-léine.)
Breathnaigh ar leathanaigh 23, 29, agus 39. Déan próifíl charachtair ar Lísín.
Tá sí amhrasach/ciúin/eaglach/muiníneach/cróga/áthasach. Is maith léi X. Is fuath léi X.
Breathnaigh ar leathanaigh 17 agus 37. Déan próifíl charachtair ar Eoin Searlús.
Tá sé amhrasach/ciúin/eaglach/muiníneach/cróga/áthasach. Is maith leis X. Is fuath leis X.
Breathnaigh ar leathanaigh 6, 16, agus 34. An bhfuil Lísín sásta leis an dráma scoile?
Leathanach 42. Cá bhfuil tuistí Lísín, meas tú?

Tar éis duit é a léamh
•

Bhí páirt ag Lísín i ndráma scoile sa leabhar seo. An raibh tusa riamh i ndráma scoile?

•

Cuir ceist ar do thuistí/chaomhnóirí faoi na cuimhní atá acu ar do chéad dráma scoile?
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Mór agus Muilc
Carnscéal agus béaloideas Thír Chonaill atá sa scéal seo faoi bheirt atá ag iarraidh brí an bháis a thuiscint. Baintear an-úsáid as an
athrá agus as an insint chiorclach sa scéal. Buailtear le go leor carachtar sa scéal seo agus tá carachtar nua i ngach radharc. Mar sin
is féidir leis na páistí ainm gach carachtair a lua leat agus tú ag léamh.
Tógadh roinnt de na gníomhaíochtaí seo ó Phacáiste Áiseanna na nGiúiréithe Sóisearacha 2020.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal. Cé hé Mór agus cé hé Muilc? Tá carachtair eile ar an gclúdach. Cé hiad, meas tú?

•

Oscail an leabhar sa dóigh is gur féidir leat an íomhá ar fad ar an gclúdach cúil agus ar an gclúdach tosaigh a fheiceáil.
An féidir leat an cruth mór glas a dhéanamh amach? Cad é atá ann, dar leat?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Anois oscail an clúdach agus breathnaigh ar na páipéir cheangail.
Cá bhfuil an scéal suite, dar leat, bunaithe ar na híomhánna sin?

•

Breathnaigh ar ainm an scéalaí. An dtugann sé eolas faoi leith duit faoin scéalaí?

•

Ar deireadh, léigh an blurba. Ar léigh tú scéal carnach roimhe? (Mar shampla, Henny Penny nó Sicín Licín)

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanaigh 1-2. Cá dtéann Mór agus Muilc?

•

Leathanaigh 3-4. Cén créatúr a fheiceann Mór agus Muilc? An bhfaca tusa portán riamh? Cén cinéal créatúir é?

•

Leathanach 5. Cén post atá ag Eoghan Ac a Chailc, meas tú?

•

Tá go leor athrá sa scéal seo. Léigí le chéile mar rang na habairtí seo a leanas agus déanaigí geáitsí le gabháil leo
‘Seo chugat an bás.’ ‘Cé a chuala nó cé a chonaic é?’ ‘Chuala muidinne agus chonaic muidinne.’

Tar éis duit é a léamh
•

Ar chuir an deireadh ionadh ort? Cén fáth?

•

Breathnaigh ar charnscéal eile Murchadh Mór agus Murchadh Beag sa chnuasach Scéalta le hInsint don Ghealach.

•

Téigh go dtí www.duchas.ie. Aimsigh scéal scéal áitiúil eile.
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Muireann agus an Fharraige Fhiáin
Tá trí leabhar sa tsraith seo agus mar sin is féidir le páistí Muireann a leanúint ó eachtra go heachtra. Cónaíonn Muireann cois
farraige agus is iascaire é a hathair. Téann a hathair amach ar an bhfarraige oíche amháin ach éiríonn an fharraige an-fhiáin. Bíonn
eagla ar Mhuireann nuair a dhúisíonn sí i lár na hoíche agus nuair a fheiceann sí nach bhfuil a hathair ar ais sa teach. Déanann
Muireann margadh leis an bhfarraige. Caitheann sí trí rud speisialta isteach san fharraige. An oibreoidh sé sin chun a hathair a
thabhairt abhaile slán? Scéal breá chun an fharraige nó saol na n-iascairí a iniúchadh.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal Muireann agus an Fharraige Fhiáin. Cá bhfuil Muireann?
An bhfuil na tonnta ar an gclúdach mór nó beag? Cén cineál aimsire atá ann?

•

Féach ar éadaí Mhuireann. Cad atá á chaitheamh aici timpeall ar a muinéal? Cad atá ina lámha aici?

•

N’fheadair an bábóg speisialta í sin?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An raibh tú riamh cois farraige? An bhfuil bréagáin nó seodra speisialta mar sin agat?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 6. Dúisíonn Muireann i lár na hoíche agus ritheann sí amach as an seomra. Bí ag rith léi!
Cá bhfuil athair Mhuireann imithe?
Leathanach 8. Cad a fhaigheann Muireann le tógáil léi ar an eachtra seo? Cén fáth, dar leat?
An bhfuil bábóg speisialta mar sin agat?
Leathanach 11. Cad a chloiseann Muireann nuair a imíonn sí amach? Déan an caoineadh torannach sin mar rang.
Leathanach 13. Cad atá i lámha Mhuireann?
Leathanach 15. Cén margadh a dhéanann Muireann leis an bhfarraige? An oibreoidh sé?
Leathanach 17. Cad é an dara rud a thugann Muireann don fharraige? An oibreoidh sé?
Leathanach 19. Cad é an tríú rud a thugann Muireann don fharraige? Conas mar a mhothaíonn sí ag tabhairt
Nóra don fharraige? Ar mhaith leatsa scaoileadh le do bhábog? An oibreoidh sé an uair seo?
Leathanach 21. An bhfeiceann tú na trí rud a thugann Muireann don fharraige? Cá bhfuil siad?
Tosaíonn Muireann ag caoineadh. Bí ag caoineadh léi.
Leathanach 24. Bhéic an slua amach ‘Tá an bád ann!’ Déan thusa é sin a bhéiceadh amach in éineacht leo.
Taispeáin le do mhéar cén áit a bhfuil an bád.
Leathanaigh 25 agus 26. Tá an bád ag teacht i dtír. Cé mhéad duine atá ar an mbád?
Cé acu duine é athair Mhuireann, meas tú?
Leathanach 28. Cad atá i lámha an fhir? Cá bhfuair sé í?
Leathanach 29. Dar le Muireann, ar tháinig Daidí ar Nóra san fharraige?

Tar éis duit é a léamh
•

•
•

Féach ar leathanaigh 30 agus 31 ar a bhfuil radharc den phobal ag fanacht ar na
hiascairí. Mar rang, déan an radharc sin a léiriú.
Cé tusa? Cad atá á rá agat?
Faigh eolas amach faoi na Gasóga Mara. Cé na gníomhaíochtaí a dhéanann siad?
Faigh eolas amach faoin maisitheoir Andrew Whitson ar a shuíomh idirlín
http://www.antsnathaidmhor.com/andrew-whitson
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Muireann agus an Teach Solais
Seo an tríú scéal faoi Mhuireann, cailín cróga diongbháilte a bhfuil cónaí uirthi in aice leis an bhfarraige. Is maith léi splancarnach
ón teach solais a fheiceáil agus í ag dul a chodladh. Ach oíche amháin, ní bhíonn an solas le feiceáil uaidh. Tá Daidí amuigh ar an
bhfarraige, agus caithfidh Muireann agus a cara Dónall oibriú le chéile chun an solas a chur ar siúl arís go práinneach. Scéal breá
le dul siar ar uimhreacha. Tá neart pictiúr ann gan focail ar bith agus is féidir comhrá a dhéanamh fúthu.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal. Cad atá i lámha Mhuireann? Cén fáth a bhfuil tóirse aici? Cé hé sin atá léi, meas tú? Cé mhéad teach
solais a fheiceann tú ar na páipéir cheangail laistigh den chlúdach? Cén ceann is fearr leat?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An bhfaca tusa teach solais riamh? An bhfuil aon rud ar eolas agat faoi thithe solais?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 1. Comhairigh le Muireann go dtí a seacht déag.

•

Leathanach 4. Comhairigh arís le Muireann go dtí a seacht déag. Céard a tharla an uair seo, áfach? Cén fáth?

•

Leathanach 6. Cad atá ag cur as do Mhuireann?

•

Leathanach 19. Abair le Muireann cad atá le déanamh aici leis an luamhán.

•

Leathanach 20. In éineacht leis an rang ar fad, déan na geáitsí a ghabhann leis an abairt ‘Ag tarraingt agus ag tarraingt!’

•

Leathanach 22. Ó a Dhia! Thit Muireann! N’fheadair cad a tharlóidh anois?

•

Leathanach 25. Léamh os ard. Tá Dónall ag rith. Abair leis ‘Rith! Rith! Ná cuir aon am amú!’

Tar éis duit é a léamh
•

I mbeagán focal: Tá Muireann trína chéile, as anáil, ag iarraidh an scéal a roinnt lena cara Dónall.
Scríobh amach an phríomhtheachtaireacht i mbeagán focal, mar shampla.
Múscail…solas imithe…timpiste

•

Leathanach 10. Déan plean amach do Mhuireann agus Dónall.
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Ruaille Buaille
Bainfidh páistí sult as an ngreannán Gaeilge seo ina bhfuil réimse de scéalta greannmhara éagsúla. Tá léaráidí ar ardchaighdeán a
chabhraíonn leat an scéal a insint. Oireann an stíl do léitheoirí drogallacha, agus tá tagairtí do roinnt rudaí comhaimseartha ann,
mar shampla cluichí ríomhaire srl. Is féidir na greannáin Rírá ón údar céanna a léamh freisin.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•

Cad a fheiceann tú ar an gclúdach? Cá bhfuil na scéalta seo suite, dar leat?
Ar chuala tú an nath sin, ‘Ruaille Buaille’, roimhe? Cad is brí leis?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•
•

Léigh clár an leabhair. An bhfuil spéis agat in aon scéal faoi leith?
Ar Mire le Minecraft an t-ainm atá ar an gceathrú scéal. Ar imir tú Minecraft riamh?
Ar léigh tú greannán riamh? Conas a léann tú an scéal? Ó chlé go deas nó sa treo eile?

Le linn duit a bheith ag léamh
Tá meascán de scéalta sa ghreannán seo. Tá moltaí thíos maidir le ceann amháin díobh: Nicól Óg.
•

Leathanch 21. Tá Nicól Óg ag imirt cluiche ríomhaire. An bhfuil spéis agatsa i gcluichí ríomhaire?
Cén ceann? Cén áit sa teach ina maith leat a bheith ag imirt?

•

Déanann Nicól cur síos ar an gcluiche agus ar an gcarachtar atá ag iarraidh dul ar scoil.
Sula gcasann tú an leathanach, déan pictiúr den mhéid atá ar an scáileán, dar leat.

•

Breathnaigh ar leathanach 22. An bhfuil do phictiúr cosúil leis an méid atá ar an scáileán?

•

Cuireann Mamaí spéis sa chluiche ar ball. An mbainfidh sí taitneamh as, dar leat?

•

Breathnaigh ar leathanach 23. Tá an teaghlach ina shuí timpeall an bhoird. Cén téacs a fhaigheann a deirfiúr, meas tú?

•

Tá Nicól ag brionglóidí faoin gcluiche agus í ag ithe a dinnéir. Cad a tharlóidh anois don bhéar, dar léi?

•

Léigh leathanach 24. Cén cluiche eile a fhaigheann Nicól? Cé acu is fearr léi?

Tar éis duit é a léamh
•

Cuir stiall greannáin eile leis. Cé a bheidh ann? Cad a déarfaidh sí?

•

Déan taighde ar ghreannán eile na Gaeilge. Breathnaigh ar Dalen Éireann http://daleneireann.com/.
Cé mhéad greannán eile atá ar fáil as Gaeilge?
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Rang 3 agus 4
Is do léitheoirí sna hardranganna atá na leabhair seo. Tá cúpla leabhar neamhfhicsin molta, mar aon le sraitheanna leabhar. Agus is
fiú a lua nach leis na ranganna sóisearacha amháin a bhaineann pictiúrleabhair. Is féidir an-leas a bhaint as pictiúrleabhair agus as
leabhair le léaráidí le léitheoirí níos sine.
Tá leabhair atá oiriúnach don aoisghrúpa seo (8-12) luaite ar shuíomh Futa Fata https://www.futafata.ie/Urscealta-do-phaisti. B’fhiú
go mór breathnú orthu agur ar na bileoga a théann le gach leabhar. Tá moltaí iontu maidir le caint agus plé a dhéanamh ar gach
caibidil. Baineann na moltaí thíos le leabhair eile.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

An Féileacán agus an Rí
An tÉan Órga
Ag Taisteal le Tarlach sa Pholainn
Ag Taisteal le Tarlach sa tSeapáin
Ar Strae
Bertie Brocach
Boscadán
Foclóiropedia
Hata Oisín
Hata Zú Mhamó
Laochra Lúfara: Gaiscí Snámha agus Tumadóireachta
Na Bleachtairí: Zombaí
Smuf
Tráthnóna Dímhaoin
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An Féileacán agus an Rí
Is seanscéal béaloidis grá é An Féileacán agus an Rí faoin lanúin Éadaoin agus Mír. Tá nóta ón údar Máire Zepf ag tús an leabhair
faoin mbéim san athinsint seo, agus is féidir é sin a úsáid chun plé a spreagadh ar na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir an leagan
seo agus leaganacha eile. Tá ealaín álainn ar gach leathanach a chuireann go mór le hinsint an scéil.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Léigh an teideal. Cén ceangal atá idir an féileacán agus an rí, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Is féidir an scéal béaloidis seo a phlé i gcomhthéacs roinnt bhéaloidis eile. An bhfuil aon scéal béaloidis eile ar eolas agat?
Cén tréimhse ama ina bhfuil an scéal suite? An bhfuil domhan an scéil difriúil i gcomparáid leis an domhan sa lá atá
inniu ann?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 2. Cén chaoi a bhfuil a fhios agat go bhfuil Éadaoin agus Mír ag titim i ngrá lena chéile?

•

Leathanach 3. Tá duine ag cúléisteacht! Féach ar aghaidh Fhuamnach. An bhfuil áthas uirthi? Cén fáth?

•

Leathanach 4. Téann Fuamnach chun mallacht a fháil ó dhraoi. Scríobh an mhallacht sin amach…
Go raibh X ar Éadaóin
Go raibh Y ar Mhír.

•

Leathanach 6. Cén t-athrú a thánig ar Éadaoin? Cad is féidir le hÉadaoin a dhéanamh anois? Lig ort gur féileacán thú.
Cá rachaidh tú?

•

Leathanach 10. “Oíche amháin ag féasta breá, thit Éadaoin an féileacán i ngloine an rí. Plap!”
Cad a déarfaidh Éadaoin agus í ag iarraidh éalú?

•

Leathanach 14. Cad a thaitin le hÉadaoin agus í ag fás aníos?

•

Leathanaigh 15-16. Tá Éadaoin ag brionglóidí. Cad atá ag dul ar aghaidh ina cuid brionglóidí?

Tar éis duit é a léamh
•

Breathnaigh ar an suíomh Ask About Ireland. Roghnaigh scéal béaloidis eile le léamh.

•

Rinne an t-údar an scéal a athrú beagán agus cúpla rud nua a shamhlú d’Éadaoin. Déan tusa an rud céanna anois.
Cad ba mhaith le hÉadaoin a dhéanamh? Déan ransú smaointe leis na heachtraí ar fad a dhéanfaidh sí ina saol.
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An tÉan Órga
Is scéal béaloidis é seo. Téann fear óg darb ainm Jack sa tóir ar éan gleoite órga a bhíonn ag goid úlla Rí na hÉireann. Athinsint
ar sheanscéal de chuid na hEorpa is ea An tÉan Órga, scéal a bhailigh na deartháireacha Grimm ina n-am féin. Tá sé curtha in
oiriúint anseo do leitheoirí óga ár linne. Is féidir an scéal seo a úsáid chun plé a spreagadh ar leaganacha éagsúla den bhéaloideas.
Tá léaráidí ar ardchaighdeán ann féin freisin, agus is féidir teicnící maisithe a iniúchadh.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Ce mhéad ainmhí nó neach a fheiceann tú ar an gclúdach? Breathnaigh go géar!

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An éan speisialta é seo? Cén chaoi a bhfuil a fhios agat? Léigh an réamhscéal ar leathanaigh 7-9.
Cén tréimhse ama ina bhfuil an scéal suite? An bhfuil domhan an scéil difriúil i gcomparáid leis an
domhan sa lá atá inniu ann?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 12. Conas a gheobhaidh an rí leigheas? An maith leatsa úlla a ithe?

•

Leathanach 17. Cad a thagann chun an t-úll a sciobadh?

•

Leathanach 21. Léigh os ard agus déan geáitsí le gabháil leis – “Imigh leat, a mhadaidh rua lofa!”

•

Leathanaigh 22 -23. Cuir do lámh ar do shrón nuair a léann tú na leathanaigh faoin mboladh lofa broimeanna!

•

Leathanaigh 28 -29. Tá Jack agus an madadh rua ag eitilt tríd an spéir.
Déan pictiúr de na rudaí a fheiceann siad thíos fúthu.

•

Déan na geáitsí. Bí ag srannadh agus tú ag léamh na leathanach seo a leanas: 33, 50, 51, agus 63.

•

Leathnach 42. Scríobh amach an gheis.

•

Leathanach 55. Féach ar an bpictiúr. Cé hé sin?

•

Leathanach 58. Tá ríra agus ruaille buaille ann. Déan an radharc sin mar rang.

Tar éis duit é a léamh
•

Faigh oideas deas d’úlla. Cuir ceist ar dhuine fásta sa bhaile nó breathnaigh ar an idirlíon le duine fásta.

•

Breathnaigh ar rang cócaireachta ar Cúla 4/Cócaireacht
https://www.youtube.com/watch?v=iw-uNbPME0s

•

Breathnaigh le duine fásta sa bhaile ar an mblag bia seo a leanas:
https://www.mofoodblog.com/blog/2019/1/19/an-bholaiv

•

Féach ar leathanach 42 arís. Cum geis nua anois don scéal. Scríobh amach
é ar phíosa páipéir agus cuir i dtae fuar é le go mbeidh dath donn ar an
bpáipéar agus cuma shean air.
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Ag Taisteal le Tarlach sa Pholainn
Sa tsraith seo, téann Tarlach ag taisteal chuig cúpla tír éagsúil: an Pholainn agus an tSeapáin. Is féidir an leabhar a úsáid chun
cosúlachtaí agus difríochtaí idir an dá thír a iniúchadh, nó chun an taithí atá ag na páistí ar an tír sin a phlé. Tá íomhánna
tarraingteacha ann chun roinnt gnéithe cultúrtha a mhíniú.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cá bhfuil Tarlach ag taisteal? An raibh tú riamh sa Pholainn? Cad atá ar eolas agat faoin tír sin?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Déan póstaer ABC leis an rang. Ar eolas agam, Ba mhaith liom foghlaim faoi, Cad a d’fhoghlaim mé?
Cuir leis an bpóstaer de réir mar a léann tú an leabhar.

•

Aimsigh an Pholainn agus Éire ar an léarscáil. Cuir an píosa olla sin idir an dá thír.

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 11. Bain triail as cúpla beannacht a rá sa Pholainnis! An bhfuil aithne agat ar aon duine a labhraíonn
Polainnis? Bain triail as na nathanna sin leis/léi.

•

Leathanaigh 18 -19. An bhfuil an damhsa seo cosúil leis an damhsa Gaelach?

•

Leathanaigh 26-27. Conas mar atá an aimsir sa Pholainn timpeall na Nollag? An bhfuil sé níos fuaire nó níos teo ná Éire?

•

Leathanach 29. Scríobh amach an bia a d’ith tú don dinnéar. An bhfuil sé cosúil leis an mbéile sa phictiúr?
Ar bhlais tú bia Polannach riamh?

•

Leathanaigh 37-41. An ndéantar an Nollaig a cheiliúradh sa Pholainn ar an gcaoi chéanna is a dhéantar í a
cheiliúradh in Éirinn? An bhfuil aon ócáid mhór eile a tharlaíonn sa gheimhreadh?

•

Leathanach 56. Féach ar an margadh. An raibh tusa ag aon mhargadh mar sin riamh?
Ar mhaith leat aon ní a cheannach ann?

Tar éis duit é a léamh
•

Seol cárta poist ón bPolainn chuig do chara, ag insint dó/di faoi na rudaí spéisiúla atá feicthe agat.

•

Faigh amach an bhfuil aon siopaí gar duit a dhíolann earraí ón bPolainn, siopa bia mar shampla.

•

Roghnaigh cúpla fíric atá tábhachtach, dar leat, do pháistí scoile sa Pholainn agus iad ag foghlaim faoi Éirinn.
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Ag Taisteal le Tarlach sa tSeapáin
Sa tsraith seo, téann Tarlach ag taisteal chuig cúpla tír éagsúil. An uair seo is ar an tSeapáin atá a thriall. Is féidir an leabhar a úsáid
chun cosúlachtaí agus difríochtaí idir an dá thír a iniúchadh, nó chun an taithí atá ag na páistí ar an tír agus ar an gcultúr sin a
phlé. Tá íomhánna tarraingteacha ann chun roinnt gnéithe cultúrtha sa tSeapáin a mhíniú.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cá bhfuil Tarlach ag taisteal? An raibh tusa riamh sa tSeapáin? Cad atá ar eolas agat faoin tír sin?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Déan póstaer ABC leis an rang. Ar eolas agam, Ba mhaith liom foghlaim faoi, Cad a d’fhoghlaim mé?
Cuir leis an bpóstaer de réir mar a léann tú an leabhar.

•

Aimsigh an tSeapáin agus Éire ar an léarscáil. Cuir an píosa olla sin idir an dá thír.

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 8. Bain triail as cúpla beannacht a rá sa tSeapáinis. An bhfuil aithne agat ar aon duine a labhraíonn
Seapáinis? Bain triail as do nathanna cainte leis/léi.

•

Leathanach 10. An bhfaca tú leithreas mar sin riamh roimhe?

•

Leathanaigh 12-13. Tóg isteach grianghraf de do sheomra codlata. Cad iad na cosúlachtaí idir do sheomrasa
agus an seomra sa phictiúr?

•

Leathanach 14. Ar chuala tú faoi kotatsu riamh? Ar mhaith leat ceann i do bhaile?

•

Féach ar leathanach 22. Scríobh amach an bia a d’ith tú don bhricfeasta. An bhfuil sé cosúil leis an mbéile sa phictiúr?
Ar bhlais tú bia Seapánach riamh?

•

Féach ar leathanach 27. Cad iad na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir tae na hÉireann agus tae na Seapáine?

•

Féach ar leathanaigh 40-41. Cad iad na mórfhéilte sa tSeapáin? Déan liosta de na mórfhéilte a bhíonn ar siúl in Éirinn.

Tar éis duit é a léamh
•

Leathanaigh 46-50. Roghnaigh trí nath cainte sa tSeapáinis. Smaoinigh ar thrí nath thábhachtacha sa
Ghaeilge le múineadh do Satomi.

•

Roghnaigh cúpla fíric atá tábhachtach, dar leat, do pháistí scoile sa tSeapáin agus iad ag foghlaim faoi Éirinn.
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Ar Strae
Scéal comhaimseartha atá anseo a bhaineann le páiste beag atá ina chónaí i gcóras an tSoláthair Dhírigh. Tagann Nizar agus a
mhuintir go hÉirinn ón tSiria. Tá siad ina gcónaí in óstán agus tá a lán rialacha ann, dar le Nizar. Tugann an scéal spléachadh ar
an gcineál saoil a bhíonn acu. Is féidir an scéal seo a úsáid agus cineálacha éagsúla baile nó córas an tSoláthair Dhírigh in Éirinn á
n-iniúchadh.
Féach freisin: Class Novels nó Úrscéalta Iontacha Ranga 2020

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé atá ar an gclúdach seo? Cé atá ar strae? An ndeachaigh tusa riamh ar strae? Conas a mhothaigh tú ansin?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•
•

Léigh an blurba ar chúl an leabhair. Aimsigh an tSiria ar an léarscáil. Le tacóid ghorm cuir an píosa olla sin idir
an tSiria agus Éire chun turas Nizar a léiriú.
Cé hé sin ar chúl an leabhair? Cén fáth a bhfuil an madra leis, meas tú?
Breathnaigh ar chlár an leabhair. Cén áit ina dtosaíonn an leabhar? Cén t-ainmhí a mbuailtear linn sa scéal?
An bhfuil timpiste nó eachtra mhór ann ag deireadh an scéil? Cén chaoi a bhfuil a fhios agat?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•

Leathanach 2. Cén cur síos a dhéanann Nizar air féin mar theifeach?
Leathanaigh 4 agus 5. Léigh an liosta atá déanta amach ag Nizar. An bhfuil áthas air a bheith in Éirinn?
Féach ar an bpictiúr ar leathanach 16. Cé hé sin ag bun an staighre? Cén cineál duine é, meas tú?
Leathanach 31. Nuair a imíonn Nizar chuig an tréidlia leis an madra, faighimid amach píosa beag faoi shaol an mhadra.
Breac síos trí rud thábhachtacha faoina shaol.
Breathnaigh ar an bpictiúr ar leathanach 37. N’fheadair cad a tharlóidh anois?
Féach ar leathanaigh 52-53. Tá buntáistí agus míbhuntáistí nua luaite ag Nizar. Cuir an liosta seo i gcomparáid
leis an liosta ar leathanaigh 4-5. Cén t-athrú a tháinig ar a shaol?

Tar éis duit é a léamh
•

Dialann: Léigh leathanaigh 6-10. Tarlaíonn cúpla rud suimiúil do Nizar.
Scríobh leathanach ina dhialann faoin méid a tharlaíonn do Nizar an lá sin. Bain úsáid as roinnt de na túsphointí thíos.
A dhialann, a chara,
Ní chreidfeá an méid a tharla inniu
Ar dtús
Ansin
Faoi dheireadh

•

•

•

Próifíl charachtair: Breathnaigh ar an bpróifíl ar an údar agus ar an maisitheoir
ar an gcéad leathanach. Roghnaigh carachtar ón scéal agus déan próifíl air/
uirthi leis an struchtúr céanna.
Le duine fásta sa bhaile, faigh amach trí phíosa eolais faoin tSiria.
Ansin, faigh amach trí phíosa eolais faoi chóras an tSoláthair Dhírigh in Éirinn,
ón scéal nó ón idirlíon.
Comhrá idir beirt charachtar. Léigh leathanaigh 46 agus 47. Tagann Deaide Nizar go
hÉirinn. Tá Nizar agus Deaide ag caint faoi na míonna atá imithe tharstu. Leis an eolas
atá faighte agat faoin tSiria, scríobh amach an comhrá a bhí ag Deaide le Nizar faoina
thuras. Leis an eolas atá faighte agat faoi chóras an tSoláthair Dhírigh, scríobh amach
na scéalta a bheidh ag Nizar dó faoin saol san óstán.
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Bertie Brocach: Bréantas
Tá sraith gearrscéalta sa chnuasach seo agus iad lán le greann agus diabhlaíocht! Is féidir Bertie a leanúint ó scéal go scéal sa
chnuasach seo, agus tá tuilleadh diabhlaíochta ar siúl aige sna leabhair eile sa tsraith seo. Oireannn giorracht na scéalta do
léitheoirí drogallacha agus cuireann na léaráidí go mór leo.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•

Cé hé Bertie? Cén cineál páiste é?
Cad atá ar siúl ag an madra?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•
•

Léigh an blurba ar chúl an leabhair. Is páiste brocach é Bertie. Cad is brí leis sin?
Cad iad na rudaí a dhéanann sé, meas tú?
Baineann an t-údar úsáid as uaim sa bhlurba. Cad is brí leis sin? Aimsigh na focail a thosaíonn leis an litir chéanna.
An dtaitníonn an stíl seo leat?
Léigh an clár. Cén scéal ar mhaith leatsa a léamh? Cad a tharlóidh ann, meas tú?

Le linn duit a bheith ag léamh
Baineann na moltaí anseo le ceann amháin de na scéalta: Bréantas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 6. Céard atá ar siúl ag an mbó? Cad a cheapann tú faoi sin?
Leathanach 7. Cuir do lámh ar do shrón nuair a léann tú amach an méid a deir Deaide ‘ÚÚ!
Céard é an boladh bréan sin?’ Cuir strainc ort féin.
Leathanach 8. Cuir do lámh ar do shrón nuair a léann tú amach an méid a deir Mama ‘Pú! Faigheann mise é freisin!’
Cad is brí le scéal ‘Chailleach an Úafáis’?
Tarraing smúr le Deaide de gach rud timpeall an tí.
Leathanach 9. Sula gcasann tú an leathanach smaoinigh air seo: Cad a rinne Rúbaí nuair a bhí saoirse aici?
Leathanach 10. An raibh an ceart agat? Cad as ar tháinig na cacanna bó sin?
Leathanach 14. An dtaitníonn cúrsaí níocháin le Rúbaí? Cad is féidir le Bertie a dhéanamh chun í a mhealladh?
An bhfuil madra mar pheata agat? An ndearna tú iarracht riamh é a ní? Cad a tharla?
Leathanach 15. Cé atá ag magadh faoi Bertie, meas tú? An mbeifeá féin ag gáire dá bhfeicfeá Bertie?
Leathanach 16. Déan liosta de na cosúlachtaí idir (a) Bertie agus Rubaí, agus (b) Stiofán Saibhir agus Diúc.
An bhfuil na madraí cosúil lena n-úinéirí? An bhfuil aithne agat ar aon duine atá beagán cosúil leis an bpeata atá acu?
Leathanach 20. Cad a dhéanann Bertie chun Rúbaí a mhealladh? An oibreoidh sé?
Leathanach 21. Scread amach in éineacht le Bertie ‘ÁÁÁAA! FLIUCH BÁITE!’
Leathanach 24. Cá bhfuil Rúbaí imithe? An éireoidh le Bertie teacht uirthi?
Leathanach 26. Cé hí an Mháistreás Madraí? Cén chuimhne atá ag Bertie maidir léi?
Leathanach 27. Cad as a bhfuil an boladh ag teacht, meas tú?
Leathanach 29. Léigh amach os ard an méid a deir an Mháistreás Madraí. Cén cineál gutha atá aici?
Leathanach 32. Luaitear cúpla cineál madra anseo, Púdal agus Búladóir, mar shampla.
An bhfuil tú ar an eolas faoi aon chineál eile madra?

Tar éis duit é a léamh
•

•

•

Cum rabhlóg faoi Bertie. Is féidir úsáid a bhaint as na moltaí thíos:
Beireann Bertie Brocach ar…
Bíonn Bertie Brocach bréan de bheith…
Déan liosta de na fuaimeanna ar fad atá sa scéal, mar shampla,
‘Glug, ÁÁÁÁA, SCLAMH SCLAMH!’
Nuair a chloiseann Mama na fuaimeanna sin, cad a cheapfaidh sí?
Tá rabhadh scríofa ar chúl an leabhair. Cad atá ann?
Tar éis duit an chéad scéal a léamh, scríobh rabhadh
mar sin don chéad léitheoir eile.
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Boscadán
Scéal comhaimseartha é seo a thaitneoidh le haon duine a rinne iarracht riamh troscán Ikea a chur le chéile! Baineann an scéal
seo le róbó a thagann ar an saol fad is atá na daoine fásta ag útamáil le treoracha chun troscán a thógáil. Leabhar breá chun
samhlaíocht an pháiste a phlé, mar aon le gnátheachtraí teaghlaigh. Tá caibidlí gearra ann agus bainfidh páistí taitneamh as iad a
léamh go scioptha agus an t-aicsean a leanúint.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cén teideal atá ar an leabhar seo? An ndearna tusa riamh bréagán as bosca?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Oscail leathanaigh 1, 5, agus 9. Cad a fheiceann tú ar bharr gach leathanaigh?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanaigh 3, 4, agus 5. Tá Mamaí agus Daidí gnóthach ag cur troscáin le chéile. Tabhair cúpla treoir dóibh le cabhrú leo:
Cuir ansin é.
Faigh an casúr!
Déan go tapa é.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanach 5. Cad iad na rudaí is féidir a dhéanamh le bosca? Scríobh síos na trí smaoineamh is fearr atá agat.
Cuir i gcomparáid iad leis na smaointe atá sa leabhar 100 rud le déanamh le bosca.
Leathanaigh 14-15. Tá Aoife ag obair go dian ar an róbó nua seo. Déan amach plean don robó.
Leathanach 16. Caithfidh Aoife smaoineamh ar dhathanna oiriúnacha don róbó. An bhfuil an ceart aici leis an
rogha a dhéanann sí, dar leat? Cén dath a roghnófása?
Leathanaigh 18-19. Caithfidh Aoife smaoineamh ar ainm cliste. Cad a thugann tú faoi deara faoi na hainmneacha ar
fad atá roghnaithe aici? Cén litir lena dtosaíonn siad? An féidir leat smaoineamh ar aidiacht le cur leis an ainm sin (rua)?
Leathanach 23. Cén bhrionglóid atá ag Aoife an oíche sin?
Leathanach 26. Cá bhfuil Boscadán imithe, meas tú?
Leathanach 29. Labhraíonn Daidí. ‘Ná. Luaigh. An. Vardrús. Sin. Ná. Labhair. Liom. Faoin. Vardrús. Ná. Faoi. Na.
Doirse. Sin.’ Cén cineál spin atá air, meas tú? Lig ort gur tusa Aoife. Tá fearg ort freisin go gceapann Daidí gur tusa a
rinne praiseach den chistin. Cad a déarfaidh tú leis? Lean an stíl chainte atá in úsáid ag Daidí.
Leathanach 34. Tá Boscadán ag ithe leis. Is maith leis bia speisialta, bia nach dtaitníonn leatsa, b’fhéidir!
Scríobh amach biachlár speisialta dó.
Leathanach 45. Cén chaoi a bhfuil a fhios agat go bhfuil áthas ar Bhoscadán agus é i mbun oibre?
Leathanach 49. Conas mar a mhíníonn Boscadán a chóras itheacháin?
Leathanaigh 58-59. Cad a cheapann na páistí scoile de Bhoscadán?
Leathanach 60. Cad a cheapann Bean Uí Cheallaigh faoi Bhoscadán?
Leathanach 69. Cén fáth a bhfuil daoine ag béiceadh?
Leathanach 75. Cén dochar a dhéanann an tine do Bhoscadán?
Leathanaigh 82-85. Ar chuir an deireadh ionadh ort? Cad a dhéanfaidh Boscadán
inniu nuair atá an teaghlach imithe?

Tar éis duit é a léamh
•
•

Faigh seanbhosca sa bhaile agus déan do róbó féin. Cum ainm cliste don róbó.
Aimsigh píosa troscáin amháin ó chatalóg Ikea:
https://www.ikea.com/ie/en/cat/furniture-fu001/.
Scríobh amach na treoracha chun é a chur le chéile.
Faigh…
Gearr amach…
Fill…
Cuir ___ le chéile le _____
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Foclóiropedia
Seo leabhar an-mhaith chun foclóir, go háirithe ainmfhocail, a bhaineann le roinnt téamaí a chleachtadh. Tá nathanna cainte
úsáideacha do go leor comhráite éagsúla ann, agus tá léaráidí soiléire den fhoclóir nua ann.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cad a fheiceann tú ar an gclúdach? An bhfuil aon cheann de na téarmaí seo ar eolas agat cheana féin?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Féach ar an gclár. Ar mhaith leat níos mó foclóra a fhoghlaim faoi aon cheann de na téamaí sin?
Cad a dhéanann tú de ghnáth nuair a bhíonn focal Gaeilge á lorg agat?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leadógfhocal: Roghnaigh aon leathanach, m.sh., leathanaigh 22-23 faoi na héadaí.
Taispeánannn múinteoir an leathanach sin don rang ar feadh 30 soicind.

•

Ina mbeirteanna anois, imríonn siad leadógfhocal agus iad ag smaoineamh ar an oiread éadaí agus is féidir,
mar shampla,
A: Cóta
B: Stocaí
A: Húdaí
B: Crios

•

Taispeánann an múinteoir an leathanach arís dóibh ach ar feadh 20 soicind an uair seo.
Imríonn siad leadógfhocal arís ina mbeirteanna ag iarraidh smaoineamh ar níos mó foclóra an uair seo.

•

Bog má tá: Tugann an múinteoir an chéad treoir ‘Bog má tá bróga ort’. Féachann an múinteoir ar an rang agus
roghnaíonn sí/sé an duine is déanaí a bhogann chun an chéad treoir eile a thabhairt, m.sh. ‘Bog má tá buataisí ort’.

•

An chéad uair eile, athraíonn an múinteoir an treoir, m.sh. ‘Bog más maith leat…’.

•

Is féidir é seo a imirt bunaithe ar théamaí difriúla, bia, cuir i gcás.

Tar éis duit é a léamh
•

Coinnigh cóipleabhar le d’Fhocail Speisialta. Scríobh isteach an foclóir nua atá foghlamtha agat.
Léigh freisin: My little map of Dublin chun cur leis an liosta foclóra.

•

Cuir Focail Speisialta ó gach duine sa rang ar phóstaer dar teideal ‘Céad Míle Focal Romhat’.

•

Roghnaigh téama agus scríobh isteach gach frása atá ar eolas agat faoin téama sin.
Bain úsáid as www.teanglann.ie chun teacht ar fhoclóir nua eile.
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Hata Oisín
Is féidir an scéal seo a léamh más maith leat cúrsaí faisin a iniúchadh leis an rang. Is breá le hOisín hata breá a chaitheamh. Téann
sé chuig siopa speisialta agus breathnaíonn ar an réimse hataí atá ann. Le cabhair ón siopadóir féin, tagann sé abhaile leis an hata is
speisialta riamh.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•

Conas atá a fhios agat ón gclúdach go bhfuil spéis ag Oisín i gcúrsaí faisin?
An maith leatsa hata a chaitheamh?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Léigh an blurba. Cá dtéann Oisín agus é ag lorg hata breá dó féin?
An ndeachaigh tusa ag siopadóireacht riamh chun hata breá a cheannach?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 2. N’fheadair an bhfuil a dhóthain airgid aige?

•

Leathanach 4. Scríobh na treoracha chuig an siopa. Cas ar chlé, cas ar dheis, tá an siopa in aice le X.

•

Breathnaigh ar leathanaigh 5 agus 6. Cé mhéad hata a fheiceann tú? Céard é an ceann is fearr leat?

•

Leathanach 8. Cén hata a roghnófa i bhfuinneog an tsiopa?

•

Breathnaigh ar leathanaigh 10-12. Breathnaíonn Oisín air féin sa scáthán i gcúpla hata éagsúil.
Cén ceann is fearr leatsa? Cad a dhéanfaidh sé agus an hata air, dar leis?

•

Leathanach 18. Lig ort gur tusa Oisín. Comhairigh an t-airgead atá agat i do phóca.

Tar éis duit é a léamh
•

Glac féinín díot féin agus tú ag caitheamh an hata is fearr atá agat.

•

Oscail an leathanach a bhaineann le hataí. Déan cur síos mealltach ar gach ceann chun daoine a spreagadh an hata a
cheannach. Bain úsáid as na nathanna thíos.
Hata den scoth! Hata gleoite don gheimhreadh! Ná caill an deis chun an hata is deise a fháil!

•

Leathanaigh 19/20. Lig ort gur tusa Oisín arís agus go gcaithfidh tú dul chuig an meaisín airgid chun airgead a thógáil
amach. Cad is brí leis na treoracha seo a leanas ag an meaisín bainc?
Cuir isteach do chárta
Cuir isteach d’uimhir aitheantais phearsanta
Roghnaigh an méid airgid atá uait
An bhfuil admháil uait?
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Hata Zú Mhamó
Tá Mamó ag dul in aois, tá ag teipeadh ar a meabhair, agus tá sí i dteach altranais. Ní chuireann sé sin isteach áfach ar an bhfonn
atá uirthi dul ar thuras lae chuig an zú! Is scéal álainn é má tá tú ag iarraidh an caidreamh idir garpháistí agus seantuismitheoirí a
phlé.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Tá hata spéisiúil ar Mhamó. Déan cur síos air. Cá bhfuil sí ag dul, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An ndeachaigh tusa ar thuras le do mhamó nó le seanduine eile riamh? Cad a rinne sibh le chéile?
An raibh tusa riamh sa zú?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 3. Déanann an príomhcharachtar cur síos ar a mamó agus í ag dul in aois.
An gcuireann an cur síos sin aon duine i gcuimhne duit?

•

Leathanach 6. Tá Mamó ag caint faoin zú. Cad iad na hainmhithe a fheicfidh sí?
An bhfaca tusa na hainmhithe sin riamh sa zú?

•

Leathanach 11. Caithfidh Siobhán agus Mamó éalú ón teach altranais. Scríobh amach an plean.

•

Cuireann Siobhán téacs eile chuig a cairde. Scríobh amach an téacs sin. An gcuirfidh tú isteach emoji nó gif?

•

Leathanach 16. Cad a tharlóidh nuair a chloisfidh Mam an glórtheachtaireacht ó Shiobhán? An mbeidh fearg uirthi?
An mbeidh sí buartha?

•

Leathanach 27. Tagann athrú ar Mhamó. Cad a thugann Siobhán faoi deara fúithi? Cén fáth ar tháinig an t-athrú
sin uirthi, meas tú?

•

Leathanach 35. Cloiseann Siobhán fógra tábhachtach ar an raidió. Cad a dhéanfaidh sí anois?

•

Leathanach 57. Cumann siad scéal le hinsint do dhaoine sa teach altranais. An gcreidfidh daoine iad, meas tú?

Tar éis duit é a léamh
•

Tá Mamó á gléasadh don turas mór seo. Déan pictiúr de vardrús Mhamó agus de na hataí ar fad atá aici
d’imeachtaí éagsúla.

•

Is féidir an ghníomhaíocht seo bunaithe ar an zú a dhéanamh:
https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/9.Turas-chuig-an-Z%C3%BA.pdf

•

Fágann Siobhán glórtheachtaireacht dá Mam faoina pleananna le Mamó. Lig ort gur tusa Mam ag éisteacht leis an
teachtaireacht sin. Cum ceann le seoladh ar ais chuici.
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Laochra Lúfara: Gaiscí Snámha agus Tumadóireachta
Seo leabhar neamhfhicsin ina bhfuil cur síos suimiúil ar go leor mamach a chónaíonn in aice leis an bhfarraige. Pléitear cúrsaí
snámha agus an chaoi a ndéanann daoine daonna aithris ar shnámh na mamach. Tá grianghraif shoiléire tharraingteacha ann
chun spéis an léitheora a mhúscailt. Tá fíricí agus téarmaí speisialta i gcló trom ar gach leathanach, agus tá gluais ar fáil ag an
deireadh. Is leabhar maith é seo chun tús a chur le tionscadal faoi mhamach ar leith, nó chun na Cluichí Oilimpeacha a phlé. Tá
cúpla leabhar eile sa tsraith seo gur féidir le páistí léamh ina dhiaidh.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cad iad na mamaigh a fheiceann tú ar an gclúdach? An bhfaca tú riamh aon cheann acu san fhíorshaol Cén áit?
Cá bhfuil cónaí orthu?

•

Cad is brí le tumadóireacht? An bhfuil an réimír ‘tum’ feicthe agat in aon nath nó aon fhocal eile?
(tumoideachas, criospaí agus tumáin).

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Féach ar an gclár. Tá cúpla cineál snámha luaite ann. An bhfuil tusa in ann snámh? Cad is brí le gach ceann?
Déan geáitsí a ghabhann le Stíl an Fhéileacáin.

•

Ar bhreathnaigh tú riamh ar na comórtais snámha le linn na gCluichí Oilimpeacha?
An bhfuil aon snámhaí cáiliúil ar eolas agat?

•

Tá 5 chomórtas ar siúl. Cén ceann acu ar mhaith leatsa féachaint air?

Le linn duit a bheith ag léamh
Tá moltaí anseo maidir le Comórtas 4
•

Leathanach 18. Cad is brí leis an snámh sioncronaithe? Cad a thugann tú faoi deara faoi chosa na ndaoine san uisce?

•

Cad iad na gluaiseachtaí a bhíonn ar siúl ag na snámhaithe seo san uisce?

•

Leathanach 19. Cén mamach a dhéanann snámh sioncronaithe?

•

Déanann roinnt iasc preabadh san uisce. Cén fáth? Déan aithris ar na gluaiseachtaí sin.

Tar éis duit é a léamh
•

Faigh amach níos mó eolais faoi cheann de na mamaigh ar léigh tú faoi. Is féidir féachaint ar an leabhar
Ainmhithe na hÉireann nó ar líne.

•

Bain triail as an snámh sioncronaithe ar thalamh! Ar dtús, i mbeirteanna, cumann na páistí cúpla geáitse snámha le
déanamh le chéile ag an am céanna. Is féidir úsáid a bhaint as na moltaí thíos.
Cruthanna speisialta a dhéanamh leis an gcorp, stíl an fhéileacáin,
snámh ar aghaidh agus snámh ar gcúl.
Ansin déanann an bheirt na gluaiseachtaí sin le chéile ag an am céanna.

•

Leathanach 28. Tá eolas anseo faoi chineálacha éagsúla ainmhithe.
Roghnaigh grúpa amháin agus déan tionscadal taighde orthu.
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Na Bleachtairí: Zombaí
Is sraith leabhar í seo ina dtéann ceathrar fiosrach i mbun bleachtaireachta go stuama cróga. Tá cur i láthair an-tarraingteach ann
agus tá idir liostaí agus ceisteanna le léamh. Bainfidh páistí taitneamh as bualadh leis na carachtair chéanna. Tá imeachtaí spraíúla
os a gcomhair i ngach leabhar. Sa cheann seo, faigheann siad boladh bréan sa bhaile. An amhlaidh gur zombaí atá ann?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Léigh an teideal. Cén post atá ag bleachtaire?

•

Breathnaigh ar an gclúdach? Cén mhistéir atá sa scéal seo?

Le linn duit é a léamh
•

Leathanaigh 6-7. Bíonn fearas riachtanach ag teastáil ó na bleachtairí seo. Cad a dhéanann siad leis an tóirse, meas tú?
Cad a dhéanann siad leis an rialóir? An bhfuil aon fhearas eile ag teastáil uathu?

•

Leathanaigh 8-9. Tá eolas faoi na bleachtairí óga anseo. An bhfuil cairde mar sin agat?
An bhfuil tusa cosúil le haon duine díobh?

•

Leathanaigh 10-11. Tá boladh lofa sa bhaile! Tá sé chomh lofa sin gur gá duit do lámha a chur ar do shrón agus tú ag
léamh na leathanach seo.

•

Leathanach 14. Feiceann tú abairt idir lúibíní ar an leathanach seo. Tá an príomhcharachtar ag labhairt go díreach linn
anseo. Cloisimid fíorsmaointe an charachtair cé go ndeir sé rud eile amach os ard. Roghnaigh abairt eile ar an
leathanach. Scríobh idir lúibíní na fíorsmaointe atá ag an gcarachtar sin.

•

Leathanach 15. Caithfidh na bleachtairí machnamh a dhéanamh ar thrí cheist spéisiúla. Cad iad?
Smaoinigh ar thrí cheist eile.

•

Leathanach 19. Déanann Tomaisín bocht botún greannmhar. Ceapann sé gur sióg úll a dhéanfaidh a mháthair
seachas pióg úll! An féidir an bia seo a leanas a athrú píosa chun bia greannmhar a chumadh:
Arán tráta (leid, athraigh an t go p!)
Uachtar reoite (leid, cuir b roimh an r!)

•

Leathanach 26. Creideann Tomáisín sna zombaithe. Faraor, ní chreideann aon duine eile é!
Caithfidh sé dul ina luí orthu. Críochnaigh na habairtí seo a leanas le cabhrú leis.
Ní féidir a shéanadh…
Is fíor duit go bhfuil…
Tá a fhios ag madraí na sráide go bhfuil…

• Leathanach 42. Éiríonn an boladh níos measa agus níos measa fós. Cad atá ann dar leat?

Tar éis duit é a léamh
•

Leathanaigh 32-33. Feiceann na bleachtairí óga roinnt fógraí dátheangacha. Cad iad?
Glac grianghraf d’fhógraí dátheangacha i do cheantar.
Leathanach 47. Baineann Síle úsáid as an ipad chun teacht ar eolas faoi zombaithe.
Téigh ar líne le duine fásta sa bhaile chun eolas a fháil ar eachtra eile na mbleachtairí
óga seo: www.obrien.ie/childrens/na-bleachtairi/taibhse
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Smuf
Seo scéal deas le peataí a phlé le páistí óga. Cuirtear an ruaig ar Smuf ag tús an scéil agus nuair a fhaigheann sí baile nua, bíonn
deacrachtaí eile roimpi. Scéal maith freisin chun fuaimeanna cruthaitheacha a phlé.
Tá cuid de na gníomhaíochtaí thíos ar fáil sa phacáiste áiseanna Tabhair Aire Duit Féin (Mind Yourself) de chuid Leabhair Pháistí
Éireann.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cén cinéal madra é Smuf, meas tú? An madra baineann nó fireann atá ann?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An bhfuil madra agat sa bhaile? Conas a thugann tú aire don mhadra?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 5. Caitear Smuf amach as an gcarr. Cén fáth, meas tú? An bhfuil ionadh ar Smuf?

•

Leathanach 8. Déanann Smuf cur síos ar an spraoi a bhíonn aici le Slibire. Cloiseann sí ‘Plup plaparnach.
Slup slaparnach.’ Cuir leis na fuaimeanna sin trí litir eile a roghnú mar thúslitir, m.sh., ‘b’ ‘blup blaparnach’.
Bain triail as le gach litir den aibitír.

•

Leathanach 13. Cumann Smuf ainmneacha cliste ar bholaidh faoi leith. ‘Clitear cleatar, Hunga munga, Liobar leabar,
Húm agus hám, Hula hala.’ Cad iad na bolaidh sin? Athraigh céadlitir an fhocail agus cum focail nua.

•

Leathnach 14. Cloiseann Smuf fuaimeanna aisteacha - ‘Bhasang! Agus ceann eile. Blurúm! Zuizín!’ Céard atá ann,
meas tú? Cum ainmneacha eile do na fuaimeanna eile a chloiseann sí.

•

Leathanach 17. Breathnaigh ar an bpictiúr. Buaileann Smuf le scata madraí eile. Cé hiad?

•

Leathanach 26. Tá Smuf ag fanacht is ag fanacht. Cén fáth nach roghnaíonn na daoine daonna í a thógáil, meas tú?

•

Leathanach 34. ‘Bhí mé caillte. Ní raibh agam ach mo shrón.’ Scríobh amach plean do Smuf chun a bealach a
dhéanamh chuig áit shábháilte. Cé na bolaidh a gheobhaidh sí ar an mbealach?

•

Leathanach 39. Tá Smuf i mbun diabhlaíochta arís. Cad a tharlóidh anois?

•

Leathanaigh 56, 57, agus 58. Tagann carachtair nua isteach sa scéal. Cé hiad? An raibh tú ag súil leis sin?

Tar éis duit é a léamh
•

Faigheann Síofra amach go bhfuil Smuf ar iarraidh. Déan fógra ‘Ar Iarraidh’. Conas a chuirfidh tú síos ar Smuf?
Cad is maith léi a dhéanamh? Féach tríd an leabhar arís. Roghnaigh an léaráid is fearr leat de Smuf.
Déan pictiúr de agus cuir sa phóstaer ar iarraidh é.

•

Leathanaigh 15 agus 16. Bíonn Smuf ag brionglóidí agus i mbun diabhlaíochta. Uaireanta ní bhíonn sí cinnte cé acu an
bhrionglóid agus cé acu an fíorshaol. Cum eachtra eile di!

•

Faigh eolas amach faoi thearmann madraí i do cheantar.

54

Tráthnóna Dímhaoin (An Cúigear Cróga)
Seo leabhar as sraith scéalta eachtraíochta de chuid Enid Blyton. I ngach scéal sa tsraith seo, tá eachtra mhór ag an gceathrar cairde
agus a madra Timmy. Tá léaráidí agus cló trom ar na leathanaigh chun príomhbhrí an leathanaigh a mhíniú. Tá na leabhair seo
oiriúnach do léitheoirí drogallacha.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•

Cé hiad an cúigear seo? Cén bua atá ag gach duine, meas tú?
Oscail na páipéir cheangail. Cuir aithne ar na carachtair.

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanaigh 7 agus 8. Ná léigh ach na focail i gcló trom. Conas mar atá an aimsir?
Cén spion atá ar na páistí dá bharr?
Leathanach 22. Cad a tharlaíonn do na páistí? Cén fáth, meas tú?
Leathanaigh 28-29. Tá na páistí ina ngcnap codlata. Bí ag srannadh leo! Tagann gluaisrothar.
Cad a tharlóidh anois, meas tú?
Leathanach 34. Ná léigh ach na focail i gcló trom. Breathnaigh ar an bpictiúr freisin. Cad a dhéanann Julian?
Leathanach 38. Déan cur síos ar an mbeirt sa phictiúr.
Leathanach 45. Cad a fheiceann na páistí ar an bhféar? Cad atá sa mhála sin, meas tú?
Leathanach 54. Breathnaigh ar an bpictiúr. Feiceann an bheirt Timmy an madra. An bhfuil áthas orthu?
Cad a tharlóidh anois?
Leathanach 56 agus 57. Lig ort gur tusa an madra sa phictiúr. Déan tafann.
Leathanach 62. Cloiseann siad torann eile. Cé atá ann, meas tú? Cad a tharlóidh anois?

Tar éis duit é a léamh
•
•
•

Ar léigh tú leabhar de chuid Enid Blyton riamh?
An raibh eachtra mar sin agat le do chairde riamh?
Cum eachtra eile don chúigear. Bain úsáid as an eiseamláir thíos.
‘Bhí an lá te, róthe. Thit an cúigear ina gcodladh. Bhí siad ina gcodladh go dtí gur chuala siad…’
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Rang 5 agus 6
Baineann na scéalta seo leis na ranganna sinsearacha. Tá meascán den neamhfhicsean, de ghearrscéalta agus d’úrscéalta ann.
Minic go leor is páistí sna ranganna sinsearacha atá mar phríomhcharactair iontu. Moltar na leabhair i sraith ar leith a léamh le go
mbeidh leanúnachas ann do léitheoirí.
Tá leabhair atá oiriúnach don aoisghrúpa seo (8-12) luaite ar shuíomh Futa Fata https://www.futafata.ie/%C3%81bharTaca%C3%ADochta-saor. B’fhiú go mór breathnú orthu agus ar na bileoga a théann le gach leabhar. Tá moltaí iontu maidir le caint
agus plé a dhéanamh ar gach caibidil. Baineann na moltaí thíos le leabhair eile.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ainmhithe na hÉireann
An Eala Órga
Dónall Dána
Foghlaí Mara Monte Carlo
Hóng
Lúba
Morf
Oileán na nDraoithe
Óró na Circíní
Osama, Obama, Ó a Mhama
Sárú
Scéalta le hInsint don Ghealach
Trumptaí Dumptaí agus an Falla Mór
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Ainmhithe na hÉireann
Seo leabhar tarraingteach neamhfhicsin ina bhfuil raidhse eolais ar ainmhithe na hEireann. Is féidir é a léamh in aon ord, más
maith leat díriú ar ainmhí faoi leith a thaitníonn leat. Tá leagan amach soiléir ar gach leathanach agus go leor eolas suimiúil ar fáil
ann.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Breathnaigh ar na hainmhithe ar an gclúdach. An aithníonn tú aon ainmhí ansin? Cad is ainm dó?
An bhfuil an t-ainm ar eolas agat i nGaeilge, i mBéarla, nó in aon teanga eile?

•

An bhfuil aon rud ar eolas agat cheana féin faoin ainmhí sin? Cá bhfuil cónaí air?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Léigh an clár. An raibh a fhios agat go bhfuil dhá chineál rón ann?

•

Cé mhéad fia atá in Éirinn? An bhfaca tú ceann riamh?

•

Féach ar an bpictiúr agus ar an ainm ‘Deilf Bholgshrónach’ (ar leathanach 46).
Cén rud suimiúil atá ar eolas againn faoin gcaoi a ndéanann sé análú?

•

Féach ar an bpictiúr agus ar an ainm ‘Madra Uisce’ (ar leathanach 18). Cá mbíonn cónaí air, meas tú?

•

Roghnaigh ainmhí amháin ón gclár agus téigh chuig an eolas faoi sa leabhar.

Le linn duit a bheith ag léamh
Tá cur síos ar go leor ainmhithe sa leabhar. Níl anseo ach moltaí maidir le péire díobh: An Madra Uisce agus an Deilf
Bholgshrónach.
•

Leathanach 18-19. An bhfaca tú Madra Uisce riamh? Cé chomh mór is atá sé?
Cad iad na hainmneacha éagsúla atá ar an ainmhí seo?

•

Leathanach 34. Cad a thugann ainm an ainmhí le fios dúinn? Cén dath atá air? Cén cineál cluaise atá air?

•

Breac síos cúpla fíric nua faoin madra uisce. Cá bhfuil cónaí air? Cén cineál pearsantachta atá aige?

•

Ar bhun leathanach 19, tá eolas faoin gcaoi a mbíonn sé ag spraoi. Lig ort gur madra uisce tusa agus déan na geáitsí sin.

•

Leathanach 46. An bhfuil aon rud ar eolas agat faoin Deilf Bholgshrónach? Cá mbíonn cónaí air?

•

Cad a deirtear linn faoina pearsantacht? Cé chomh mór is atá sí?

•

Cén rud spéisiúil atá ag baint lena fiacla?

•

An bhfuil an deilf seo mór lena mháthair?

Tar éis duit é a léamh
•

Éist leis an amhrán Fungie deilf mhór Chiarraí ar an dlúthdhiosca
Ceol na Mara nó ar YouTube.

•

Roghnaigh ainmhí amháin agus déan tuilleadh taighde air.
Bain úsáid as suíomh Zú Bhaile Átha Cliath.
Scríobh próifíl air bunaithe ar an eolas sa leabhar.

•

Éire Fhiáin. Breathnaigh ar an gclár ar sheinnteoir TG4
le duine fásta sa bhaile.
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An Eala Órga
Seo cnuasach deas ina bhfuil rogha scéalta ón India. Is féidir úsáid a bhaint as an gcnuasach chun na cosúlachtaí agus na difríochtaí
idir béaloideas na hÉireann agus béaloideas na hIndia a iniúchadh. Is féidir tosú le haon scéal sa chnuasach seo. Tá moltaí maidir le
trí cinn thíos.

Ceisteanna ginearálta faoin gclúdach
•

Cad iad na hainmhithe ar an gclúdach?

•

Cad is brí le heala órga? An bhfaca tú ceann riamh?

•

Cá bhfuil an scéal suite?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An bhfuil aon bhéaloideas ó Éirinn ar eolas agat?

•

An bhfuil aon bhéaloideas ón India ar eolas agat?

•

Léigh an clár. Ar chuala tú aon cheann acu riamh roimhe?

Cnó Cócó a thit!
•

Baineann an scéal seo le hainmhí beag atá ag iarraidh a chur ina luí ar a chairde go bhfuil tubaiste mhór le tarlú! An
gcreidfidh a chairde é, áfach?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

An bhfaca tú riamh cnó cócó? Cén chuma atá air?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 5. ‘Choinnigh se leathshúil ar oscailt i gcónaí agus é ag léamh.’
Déan an rud céanna agus tú ag léamh an scéil.

•

Cén t-ainm atá ar an bpríomhcharachtar? Cén t-ainmhí atá ann? Arbh fhearr leis ainm nua? Cén t-ainm a roghnófá dó?

•

Ar leathanach 6, tá Giorria ina chodladh. Bí ag srannadh cosúil leis.

•

Cad is brí le ‘codladh an ghiorria’?

•

Ar leathanach 7, tá Giorria ag rith! Cad atá chun tarlú, dar leis?

•

I mbeagán focal, tá an Giorria as anáil agus é ag rith. Ba mhaith leis an scéal a roinnt le cairde leis.

		

Scríobh amach an phríomhtheachtaireacht i mbeagán focal:

		

Crith talún… anois… rith!

•

Ní chreideann Buabhall é, áfach. ‘Bach smeach’ a deir sé, agus ‘crith talúin mo thóinín’. Scríobh amach an comhrá
agus Giorria ag iarraidh a chur ina luí air go dtarlóidh crith talúin. Bain úsáid as roinnt de an nathanna seo a leanas:

		

Seafóid amach ‘s amach!

		

Dochreidte!

		

Caith uait an tseafóid sin!

		

Níl pioc fírinne ann!

Tar éis duit é a léamh
•

Céard í príomhtheachtaireacht an scéil, dar leat?

•

Roinn an rang ina dhá leath. Iarr ar leath den rang, leath A, ról an Ghiorria agus a chur ina luí ar an leath eile go bhfuil
crith talúin ar an mbealach. Ní chreideann leath B sa scéal in aon chor. Freagraíonn siad leis na nathanna thuas. Tar éis
tamaill, athraigh róil.

An Mullá agus an Curaí
Baineann an scéal seo le béile speisialta a ullmhaítear do chuairteoirí.

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Cad air a bhfuil an scéal seo bunaithe? Ar ith tú curaí riamh? Cén cineál curaí?
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Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•

Breathnaigh ar an bpictiúr ar leathanach 28. Cé hiad sin sa phictiúr? Céard atá ar siúl aige?
Leathanach 31. An dtaitníonn an béile leo?
Ar tháinig cuairteoirí chun do bhaile riamh don dinnéar?

Tar éis duit é a léamh
•
•

Biachlár Thar Barr. Bain úsáid as Lámhleabhar Bia agus Dí chun biachlár a chur le chéile don chéad bhéile eile.
(https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/03/lamhleabhar_bia.pdf)
Roghnaigh an scéal béaloidis is fearr leat ó Éirinn le roinnt le duine san India.
An bhfuil sé cosúil le haon scéal béaloidis sa chnuasach seo?

Cad is ainm duit?
Buaileann an príomhcharachtar le go leor carachtair éagsúla agus tugann sé faoi deara go bhfuil ainmneacha suimiúla orthu! Is
scéilín deas é chun ainmneacha agus na bríonna a bhaineann leo a phlé.

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Léigh an teideal. Cé atá ag cur na ceiste sin, meas tú?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•

Leathanach 37. Cén t-ainm atá air? Ar mhaith leat an t-ainm sin a bheith ortsa?
Cén t-ainm a thabharfása air? Déan liosta. Breathnaigh ar an leabhar An Sloinnteoir Gaeilge agus an tAinmneoir
mar chabhair.
• Tá carachtar eile ann darbh ainm ‘Beo’. Breathnaigh ar an bhfocal sin san fhoclóir. Cad is brí leis?
• Cuir ceist ar do thuismitheoirí/chaomhnóirí faoin gcúis ar roghnaigh siad d’ainm. An bhfuil brí speisialta leis?
• Breathnaigh siar ar ainmneacha na gcarachtar. Ní chuireann ainmneacha na gcarachtar síos orthu. A mhalairt atá ann, mar
shampla, tá ‘Beo’ marbh agus tá ‘Treoraí’ ar strae.
• Cum leasainmneacha do na daoine seo a leanas:
		 - Duine a éiríonn go moch
		 - Duine atá an-sean
- Duine atá an-chrosta

Tar éis duit é a léamh
•

Féach ar an liosta aidiachtaí. Glaoigh amach gach ceann agus
nuair a chloiseann tú é caithfidh tú a mhalairt a rá, mar shampla,
beag/mór, ramhar/tanaí.

•

I ngrúpaí de thriúr, imríonn na páistí an cluiche Glaonn duine
amháin amach an aidiacht agus bíonn comórtas idir an bheirt
eile chun a mhalairt a rá.
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Dónall Dána: Sióg na bhFiacla
Tarlaíonn sraith eachtraí do Dhónall Dána a chuirfidh ag gáire thú agus a chuirfidh alltacht ort. Tá gearrscéalta greannmhara
éadroma i ngach leabhar sa tsraith agus is féidir iad a léamh in aon ord. Oirfidh an tsraith do léitheoirí drogallacha ar mhaith leo
blaiseadh beag a fháil go rialta nó do léitheoirí a bhfuil spéis acu sa tsraith Horrid Henry sa Bhéarla.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•
•

Cé hé Dónall Dána? Cén cineál duine é, meas tú?
Breathnaigh ar chúl an leabhair. Cé hiad na carachtair sin?
An mbeidh na scéalta seo greannmhar, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•
•

Ar léigh tú aon leabhar sa tsraith Horrid Henry riamh?
Ar léigh tú aon leabhar sa tsraith Bertie Brocach riamh?
Féach ar an gclár. Tarlaíonn go leor eachtraí do Dhónall. Cén ceann ar mhaith leat a léamh ar dtús?

Le linn duit a bheith ag léamh
Tá ceithre ghearrscéal sa leabhar Sióg na bhFiacla. Baineann na moltaí seo le scéal amháin, Bogann Peigí Pusach isteach, ar
leathanaigh 45-67.
•

•
•

Leathanach 46. Déan liosta de na rudaí a chuireann as do Dhónall faoi chuairt Pheigí Pusach. Anois, cuir in
ord ceart iad ag tosú leis an rud is mó a chuireann as do Dhónall.
1.
2.
3.
Leathanach 48. Cad atá sa mhála, meas tú?
Leathanaigh 52-55. Caithfidh Dónall a bheith an-deas leis an gcuairteoir, ródheas dar leis. Cabhraigh le Dónall
rialacha a chumadh do chuairteoirí. Bain úsáid as na nathanna thíos

Níl cead…
Caithfidh tú…
Thar aon rud eile…
• Leathanach 59. Cad é an torann sin a chloiseann siad go moch ar maidin? An mbeadh áthas ortsa an fhuaim sin
a chloisteáil ar maidin?
• Leathanach 61. Ba mhaith le Peigí Pusach an bricfeasta a ithe go luath. Scríobh amach sceideal an lae di,
ag tosú leis an gcleachtadh ceoil.
6.00 r.n. cleachtadh trumpa
6.10 r.n. bricfeasta
• Leathanach 63. Cé atá ag an doras, meas tú?
• Leathanach 66. Tá Dónall ag smaoineamh ar phíonóis éagsúla. Déan liosta de na
píonóis is measa.

Tar éis duit é a léamh
•
•

Leathanach 57. An raibh cuairteoirí ag fanacht leatsa riamh?
An raibh siad cosúil le Peigí Pusach?
Leathanach 64. Fágann Peigí teachtaireacht láidir dá tuismitheoirí.
Déan taifeadadh ar an teachtaireacht sin. Is féidir úsáid a bhaint as
glórtheachtaireacht ar WhatsApp nó as bealach eile taifeadta.
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Foghlaí Mara Monte Carlo
Seo scéal faoi chailín cróga a ghlacann seilbh ar bhád agus a théann amach ar eachtraíocht, i nganfhios dá múinteoir agus dá
tuismitheoirí! Mar chomhluadar aici tá a pearóid bheag Arturo, agus paisinéir eile nach raibh ag súil leis an turas in aon chor! Tá
insint thapa sa scéal agus i ngach caibidil leanaimid cúpla nóiméad i saol an fhoghlaí mhara óig seo.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé hí sin ar an gclúdach? Cén cineál saoil atá aici?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Tóg sracfhéachaint ar leathanaigh 7, 10, agus 16. Cad a thugann tú faoi deara maidir le teidil na gcaibidlí?
Ar léigh tú scéal riamh ina bhfuil foghlaí mara? Nó an bhfaca tú scannán ina bhfuil foghlaí mara?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 7. Cuirimid aithne ar charachtar nua. Cé he Arturo? Cad atá ar eolas againn faoin gcarachtar?

•

Leathanach 13. Cá bhfuil tuismitheoirí Zoé don lá?

•

Leathanach 18-19. Buaileann Zoé le Peppino. Cén t-eolas atá againn faoin gcarachtar seo?

•

Leathanach 20. Tugann sí ordú: an clár a shiúl thar bord. Céard atá i gceist aici leis an ordú sin?

•

Leathanach 26. Faigheann Elise amach nach bhfuil Zoé sa teach. Scríobh amach an téacs a chuirfidh sí chuig daoine
chun cabhair a lorg. An úsáidfidh tú aon emoji?

•

Tá imní ag teacht ar Elise. Scríobh an glórtheachtaireacht a fhágann sí do Zoé.

•

Leathanach 38. Cum plean chun Zoé a aimsiú.
1.
2.
3.

•

Leathanaigh 55-58. Conas a réitíonn siad an bia ar bord?

•

Leathnach 79. Tá Elise ar buile! Cad a déarfaidh sí le Zoé nuair a fheiceann sí í?

•

Leathanaigh 84-85. Conas a réiteoidh sí don stoirm?

Tar éis duit é a léamh
•

Scríobh amach comhrá idir Arturo agus Zoé. An bhfuil siad ar aon intinn faoin turas seo?

•

Tá gach caibidil leagtha amach de réir am faoi leith.
Scríobh an eachtra a tharla idir 12.00 agus 12.15.

•

Déan taighde ar aistear mara cáiliúil, mar shampla, An Titanic.
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Hóng
Tá an scéal seo suite in Éirinn agus sa tSín. Leanaimid roinnt de na carachtair atá ar fáil sna leabhair Sárú agus Vortex. Is féidir an
leabhar seo a úsáid chun téama na teicneolaíochta nó cluichí ríomhaire a iniúchadh. Tá plé fónta freisin ar cheisteanna comhshaoil
agus an chaoi a bhféadfaimis cúram ceart a thabhairt dó. Tá gluais ar fáil ag deireadh an leabhair chomh maith chun roinnt den
fhoclóir a mhíniú.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•
•
•

Cén dath atá ar an gclúdach? Cé na mothúcháin a ritheann leat nuair a fheiceann tú an dath sin?
Cad is brí leis an bhfocal Mandairíníse: Hóng?
Cad atá os comhair na bpáistí san íomhá seo? Cén bhaint atá aige sin leis an scéal seo, meas tú?
Cén aghaidh atá ag gobadh amach sa chúlra? Cé hí sin, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Léigh an blurba. Cad air a bhfuil an scéal bunaithe? An bhfuil spéis agat sa scéal seo?
Ar léigh tú aon scéal eile leis an údar Anna Heussaff?
Breathnaigh ar an gclúdach atá ar an leabhar Sárú. An bhfuil aon chosúlachtaí idir na clúdaigh?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanaigh 7 agus 8. Cén teachtaireacht a fhaigheann Evan? Cé a sheol an teachtaireacht sin, meas tú?
Leathanach 10. Déan cur síos ar an radharc sa chluiche ríomhaireachta.
Leathanach 13. Cad is brí le Yīn agus Yáng?
Leathanach 14. Cad a thugann Evan faoi deara faoina cuid cainte?
Leathanach 16. Faigheann Evan teachtaireacht ó Rio. Cad a thugann tú faoi deara faoina chuid cainte?
Leathanaigh 17-21. Tá an chaibidil seo scríofa i nguth Rio. Déan cur síos ar a chuid cainte.
An gcuireann sé aon duine i gcuimhne duit?
Leathanach 22. Déan taighde ar an gcathair ChóngQìng. Cá bhfuil sí suite?
Leathanach 23. Tugann Evan faoi deara nach í an Ghaeilge céad teanga Yīn. Aimsigh cúpla focal Mandairínise a
d’fhéadfadh sé a úsáid agus é ag scríobh ar ais chuici. Is féidir úsáid a bhaint as Google Translate mar atá Yīn!
Leathanach 27. Cén tsiombail a fheiceann siad? Cad is brí leis?
Leathanach 28. Cad a fhaigheann Evan agus Síofra amach faoi Yáng?
Leathanach 31. An bhfaca tú an gearrscannán Yù Míng is Ainm Dom?
Leathanaigh 32-37. Cé hiad na daoine ón tSín a mbuaileann siad leo i mBaile an Chuain? An bhfuil aithne agat ar aon
duine ón tSín atá ina c(h)ónaí i do chomharsanacht?
Leathanaigh 38-44. Léigh caibidil Rio. Cad iad na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir a chuid cainte, agus caint Evan
agus Shíofra?
Leathanach 52. Socraíonn Evan ar dhul chun cainte leis an Síneach. Déan liosta de na ceisteanna atá aige.
Leathanaigh 59-62. Cén bhaint atá ag Uncail Zak leis an tSín?
Leathanach 70. Cad a fhaighimid amach faoin athchúrsáil ar ríomhairí in Éirinn?
Leathanach 85. Tá siad san aerfort. Cá bhfuil na heitiltí ag dul?
An raibh tusa riamh in aon cheann de na háiteanna sin?
Leathanach 86. Míníonn Yáng a scéal féin. Cad a tharla nuair a tháinig sé go hÉirinn?
Leathanach 86. Cad iad na cosúlachtaí idir na fadhbanna sa chluiche agus na
fadhbanna sa cheantar?

Tar éis duit é a léamh
•
•
•

Leathanach 59. Cad iad na fíricí a fhoghlaimímid faoin tSín?
An bhfuil aon rud eile ar eolas agat faoin tSín?
Leathanach 66. Tá na carachtair ag plé cúrsaí aistriúcháin.
Bain triail as Google Translate leis na samplaí a phléann siad.
Leathanach 90. Luann siad an truailliú aeir. Déan taighde ar na rudaí is féidir
linn a dhéanamh chun an t-aer a ghlanadh.

62

Lúba
Sa scéal seo, buailimid le Lucy. Tá roinnt deacrachtaí ag Lucy ina saol teaghlaigh agus a saol scoile, agus ní haon ionadh mar sin gur
mhaith léi a saol a mhalartú le duine éigin eile. Nuair a thugtar an deis di, baineann sí triail as saol difriúil cúpla uair. Ní fada go
dtuigeann sí, áfach, nach bhfuil saol níos éasca ag na hainmhithe eile sin. Is scéal úsáideach é seo chun an seanfhocal ‘Is glaise na
cnoic i bhfad uainn’ a phlé. Is féidir an-spraoi a bheith agat freisin leis an teanga agus na fuaimeanna sa scéal.
Feic freisin pacáiste Class Novels nó Úrscéalta Iontacha Ranga.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé hé sin? Cuardaigh an focal ‘lúb’ san fhoclóir https://www.teanglann.ie/ga/fgb/l%c3%bab. Cad is brí leis?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Féach ar ainmneacha na gcaibidlí. Téann Lucy ar chúpla eachtra agus athraíonn sí go hainmhithe eile.
N’fheadair cé na hainmhithe sin?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•

Grianghraf teaghlaigh: Déanann Lucy cur síos ar a tuismitheoirí (leathanach 1), ar a madra (leathanach 2)
agus ar a deartháir (leathanach 3). Déan grianghraf teaghlaigh den cheathrar leis an eolas sin.
Leathanach 12. Cén eachtra a bhaineann siar as Lucy?
Leathanach 16. Tá geis speisialta le rá ag Lucy. Abair os ard é mar rang.
Cailleacha clupaideacha, Blubaidí brat, Lucsom leaidilí, Gúmadán cat.
Roghnaigh litir nua, mar shampla, d. Úsáid mar thúslitir í chun draíocht nua a chumadh.
Dailleacha dlupaideacha, dlubaidí drat, Dlucsom dleaidilí, Dúmadán dat.
Déan cúpla é uair chun véarsaí eile a chur leis an ngeis.
Leathanaigh 17-19. Athraíonn Lucy ó pháiste beag go cat! Scríobh amach eachtraí an lae, ag baint úsáid as na
nathanna seo a leanas:
Chonaic mé…
Chuala mé…
An rud is mó a chuir ionadh orm inniu…
An rud is mó a chuir áthas orm inniu…

Tar éis duit é a léamh
•

Próifíl charachtair: Scríobh próifíl carachtair ar dhuine amháin díobh. Bain úsáid as roinnt de na ceisteanna seo a leanas:
Cad is ainm dó/di?
Rudaí a thaitníonn liom faoi/fúithi
Rudaí nach dtaitníonn liom faoi/fúithi
Spéiseanna

•

•
•

Tá teachtaireacht thábhachtach sa scéal - ‘Is mise mé féin, sin uile’. Déan portráid díot
féin agus cuir isteach roinnt ábhair a chuireann síos ortsa, m.sh., grianghraf speisialta,
liosta de chaithimh aimsire, buanna atá agat.
Déan Claochlú Carachair ar Lucy. Conas mar a bhí sí ag an tús?
Cen t-athrú a tháinig uirthi le linn an scéil?
Tar éis duit scéal Lucy a léamh, scríobh comhairle di le cabhrú léi ina saol. Bain úsáid
as roinnt de na nathanna seo a leanas:
Ba chóir duit…
Ná tabhair aon aird ar…
Déan dearmad ar…
Bí cinnte go dtugann tú…
Ní fiú in aon chor…
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Morf
Is leabhar úsáideach é seo más maith leat cúrsaí cairdis a phlé. Tagann Oisín ar chara nua tar éis na Nollag agus ag an tús síleann
sé gur cara maith é. De réir mar a théann an scéal ar aghaidh fásann an cairdeas eatarthu agus ceistímid an tionchar atá ag Morf ar
Oisín.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Feiceann tú imlíne duine ar an gclúdach. Cé hé sin, meas tú?

•

An duine daonna é?

•

Cad a cheapann tú faoi na dathanna ar an gclúdach?

•

Cá bhfuil an scéal seo suite, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Faigh eolas amach faoin údar ar shuíomh Portráid na Scríbhneoirí https://portraidi.ie/ga/orna-ni-choileain/.
Cad iad na leabhair eile do pháistí atá scríofa aici? An bhfuil aon cheann acu léite agat?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Léigh an chéad chaibidil. Cad atá ag teastáil ó Eric?

•

Leathanach 6. Cé nó cad atá sa phléascóg?

•

Leathanach 9. Cén cur síos atá ann ar an bhfear beag? Cad a chloiseann Eric?

•

Leathanach 13. Cén chúis atá ag Morf le teacht chuig an scoil?

•

Ar leathanach 17, déanann Morf rud nach bhfuil Eric ag súil leis. Céard é sin?

•

Céard é an dara rud a dhéanann Morf ar leathanach 26?

•

Leathanach 31, cloisimid ‘scríobadh scrabadh’. Cad is brí leis sin? Déan píosa taighde ar fhocail sheafóideacha eile
mar sin sa Ghaeilge. Cad is brí le ‘futa fata’, ‘brillis breallais’, ‘cniogaide cnagaide’?

•

Breathnaigh ar na pictiúir ar leathanaigh 44/45. Cad a dhéanann Morf anseo? Cén sort duine é?
Bain úsáid as an liosta aidiachtaí ar leathanach 11.

•

Leathanach 73. Cén scáil a fheiceann tú ar an mballa? An gcuireann sé eagla ort? Cén fáth?

•

Leathanach 75. Tagann Eric abhaile agus feiceann sé Eric eile os a chomhair! Ar thug a dheirfiúracha aon difríocht
faoi deara? Cad atá ar siúl ag an Eric eile?

•

Leathanach 80. Cad a cheapann Morf faoin gcairdeas? An bhfuil Eric ag teacht leis an tuairim sin?
Cad is féidir le Eric a rá leis?

Tar éis duit é a léamh
•

Leathanach 87. Cé hé/hí an chéad ‘chara’ eile a bheidh ag Morf?

•

Leathanach 59. Cén cineál cairdis atá eatarthu? Cén chomhairle a thabharfá d’Eric?
Bí cinnte go…
Ná déan…
Ba chóir duit…
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Oileán na nDraoithe
Baineann an scéal seo le béaloideas áitiúil ar Árainn Mhór. Tá greann agus diabhlaíocht san insint, agus tá cur síos an-soiléir ar
na carachtair agus ar na troideanna ann. Is scéal breá é chun leaganacha éagsúla de bhéaloideas náisiúnta nó idirnáisiúnta a chur i
gcomparáid lena chéile, nó chun saol ar oileán/turas go hoileán a phlé.

Ceisteanna faoin gclúdach
•
•
•

Cé hiad sin ar an gclúdach?
Cad a fheiceann tú taobh thiar díobh?
Ar chuala tú riamh faoi Oileán na nDraoithe? Cén cineál daoine a chónaíonn ann, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Léigh an blurba. Cad atá sa phróca ar chúl an leabhair? Cén bhaint atá aige sin leis an scéal?
Léigh an Rabhadh ar chlúdach an leabhair. An spéis leat fós an scéal a léamh?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leathanaigh 8-10. Tá cur síos ar Cholm ann. Déan próifíl charachtair air. An gcuireann sé aon duine eile
i gcuimhne duit?
Leathanaigh 10-12. Buailimid le Duach ansin. An bhfuil sé cosúil le Colm nó difriúil leis?
Leathanaigh 12-13. Faighimid eolas ar Bheaglaoch. Cén drochnós atá aige? Ar mhaith leat a bheith in aice leis
ar feadh tamaill?
Leathanach 14. Cén nós a bhí acu ar Oíche Shamhna?
Leathanach 15. Cá bhfaca tú an pictiúr sin roimhe? An dtuigeann tú anois cad atá i gceist leis?
Leathanach 17. Cén comórtas a eagraíonn siad? Cé aige a mbeidh an bua, meas tú?
Leathanach 18. Déan taighde ar an mbúmarang. Cathain a úsáidtear é?
Leathanach 23. D’éirigh le Colm an cros a chaitheamh isteach go dtí an t-oileán! Conas a rinne sé é sin, meas tú?
Leathanach 27. Cad atá cloiste acu faoi na Críostaithe? Cad iad na rialacha atá acu?
Leathanach 33. Tá cur síos an-éifeachtach ar an spéir. Iarr ar dhuine amháin an cur síos a léamh amach os ard
agus iarr ar a p(h)áirtí an duine sin pictiúr a dhéanamh de.
Leathanach 42. Cén chuma atá ar an madadh? An bhfaca tusa madadh mar sin riamh?
Leathanach 50. ‘Níor oibrigh an draíocht agus níor oibrigh an neart. Shocraigh sé go raibh sé in am aige a bheith cliste.’
Cén plean atá aige, meas tú? Cad a dhéanfása sa chás sin?
Leathanach 52. ‘Buíochas do Balor’. Cad is brí leis sin?
Leathanach 55. Cén margadh a dhéanann sin? An oibreoidh sé?
Leathanach 55-57. Leagann Colm síos an clóca. Cad a tharlaíonn? An gcuireann an eachtra seo aon scéal béaloidis
eile i gcuimhne duit?
Leathanach 58. Cad iad na mallachtaí a úsáideann sé chun cur síos ar Cholm?

Tar éis duit é a léamh
•

•
•

Leathanach 14. Ó am go chéile, labhraíonn an t-údar go díreach leis an léitheoir.
An dtaitníonn an stíl sin leat? Ar léigh tú scéal eile ina raibh an stíl sin? An
bhfeiceann tú aon samplaí eile de sin sa scéal?
Leathanach 25. Cén cineál bia a thaitníonn leis an triúr draoithe? Scríobh amach an
méid a d’ith siad in aon lá amháin.
Léigh leathanach deireanach an scéil. Cá bhfuair Proinsias Mac a’ Bhaird an scéal
seo? Cuir ceist ar dhuine fásta sa bhaile ar chuala siad aon scéal ó dhuine eile agus iad
ag fás aníos.
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Óró na Circíní
Tá cnuasach breá de scéalta ó thíortha éagsúla san Afraic sa bhailliúchán seo. Is féidir an leabhar a úsáid chun cosúlachtaí agus
difríochtaí idir béaloideas na hÉireann agus béaloideas roinnt tíortha éagsúla san Afraic a phlé.
Tá moltaí maidir le dhá ghearrscéal thíos.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé na hainmhithe a fheiceann tú ar an gclúdach? An bhfaca tú riamh na hainmhithe sin? An bhfuil siad le fáil in Éirinn?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•

Léigh an seanfhocal ar an gcúl. Cad is brí leis sin?
Breathnaigh ar an gclár. Cén scéal ar mhaith leat a léamh? Breathnaigh ar na teidil.
An bhfuil aon scéal eile ar eolas agat leis an teideal sin.

Oró na Circíní
Scéal deas faoi Olu agus an peata is fearr leis – an chearc bhán. Is é atá brónach nuair a imíonn sí ar strae ach filleann sí lá amháin
le seacht sicín faoina cléití. Nuair a bhuaileann timpiste an baile, feicimid crógacht agus grá na cearca báine. Tá rím dheas sa scéal
gur féidir a chleachtadh leis na páistí.

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•
•
•

Aimsigh an Nigéir ar ilchríoch na hAfraice. Cuir píosa ola idir an tír sin agus Éire.
An bhfuil aon rud ar eolas agat faoin Nigéir? An bhfuil aithne agat ar aon duine ón Nigéir.
Cén peata atá ag Olu? An bhfuil peata agat féin?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•

Leathanach 1. Léigh os ard mar rang na treoracha ‘Scríob leat! Scríob leat!’ agus freagairt an tsicín, ‘Tsiuc tsiuc!’
Leathanach 2. Cé mhéad sicín a thagann ar ais? Can an t-amhrán le chéile.
Óró na circíní, na circíní-ní bána,
Óró na circíní, is iad ag dul síos an lána!

•
•
•
•

Cuir bualadh bos leis.
Leathanach 2. Ceapann Olu go bhfuil an sicín beag marbh go dtí go gcloiseann sé fuaim éigin.
Déan an fhuaim sin i nguth íseal ar dtús. Ansin, déan i nguth láidir ard í.
Leathanach 3. Conas a thagann na seacht sicín slán ón tine?
Can an t-amhrán arís le chéile.

Tar éis duit é a léamh
•

Bain triail as an rabhlóg. Seacht sicín ina seasamh sa sneachta lá sioca.

•

Athraigh an rabhlóg píosa le teacht leis an scéal.

•

Déan taighde le duine fásta sa bhaile ar na daoine cáiliúla seo ón Nigéir: Ebun Joseph agus Ola Majekodunmi.
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Craiceann an Chrogaill
Tagann an scéal seo chugainn ón Namaib. Baineann sé leis an gcuma a bhíonn ar chrogall. Tá an crogall meallta ag na focail dheasa
atá á rá ag gach duine faoina chraiceann agus tagann sé amach ón uisce le go bhfeicfidh an domhan is a mháthair a chraiceann
álainn. Tar éis tamaill amuigh faoin ngrian, áfach, déantar damáiste dá chraiceann. Is féidir an scéal seo a úsáid chun plé a
dhéanamh ar thuairimí daoine eile fútsa, agus freisin ar shábháilteacht faoin ngrian.

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Cén seanfhocal atá ar leathanach 30? Cad is brí leis, meas tú? Breathnaigh ar na seanfhocail ag tús gach scéil.
Scríobh amach iad. Roghnaigh ceann amháin le cur ar phóstaer.

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 31. Déantar cur síos ar chraiceann an chrogaill. An bhfaca tú crogall riamh?
An bhfuil craiceann mar sin air?

•

Tá na hainmhithe eile ag moladh chraiceann an chrogaill. Déan liosta de na moltaí sin.
Bain úsáid as roinnt de na nathanna seo a leanas:
Tá do chraiceann chomh mín! Tá do chraiceann chomh gléineach! Tá do chraiceann chomh hálainn!

•

Leathanach 32. Tar éis tamaill, tá éirí in airde le tabhairt faoi deara ar an gcrogall. Lig ort gur tusa an crogall sotalach sin.
Conas mar a shnámhann tú amach ón uisce?

Tar éis duit é a léamh
•

Cad a tharlaíonn do chraiceann an chrogaill amuigh faoin ngrian? Cad a chuireann tusa ort féin nuair a bhíonn tú
amuigh faoin ngrian?

•

Déan taighde ar an nath cainte Fraincise ‘bien dans sa peau’. Cad is brí leis?

•

Taitníonn na focail dheasa go léir a chloiseann an crogall ó na hainmhithe eile go mór leis. Cén fáth?
An maith leis féin a chraiceann, dar leis? Cad a tharlaíonn nuair a lorgaíonn sé go leor focail dheasa?
An bhfuil ceacht le foghlaim ón scéal seo?
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Osama, Obama, Ó, a Mhama!
Seo scéal atá suite in Éirinn agus i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Faigheann Naoise fón nua da bhreithlá agus déanann iarracht
teachtaireacht a chur chuig cara leis i Meiriceá. Ní thagann an teachtaireacht chomh fada le fón Virgil, áfach! Ina ionad sin tá
dream an CIA ag breathnú ar a theachtaireacht agus ag iarraidh ciall a bhaint as an teanga mhistéireach ina bhfuil sé scríofa.
Tabharfaidh sé deis do pháistí leaganacha éagsúla teanga a iniúchadh agus a bheith ag spaoi leo, óir tá meascán den Bhéarla, den
Ghaeilge, agus den téacschaint sa scéal seo. Má tá fón póca ag na léitheoirí is féidir spraoi a bheith acu ag cumadh téacsanna den
chineál céanna nó mura bhfuil fón póca acu, is féidir cód rúnda a chumadh. Is scéal maith é seo chun an ceangal idir teangacha
éagsúla agus fréamhacha focal a iniúchadh.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé hiad na daoine atá luaite ar an gclúdach? Cén íomhá atá ann? Cad atá ar eolas agat faoin scéal mar sin?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Léigh an blurba. An fíorscéal é seo? Cé hé an príomhcharachtar, meas tú? Cén aois é?

Le linn duit a bheith ag léamh
•
•
•
•

•

Oscail na páipéir cheangail, díreach i ndiaidh an nóta tiomnaithe. Cén dá ghiorrúchán atá scríofa ann?
Cad is brí le CIÉ agus le CIA?
Leathanach 10. Tá Naoise ag smaoineamh ar a chéad téacs riamh a sheoladh. Cé a roghnóidh sé agus cén fáth?
An cuimhin leat an chéad téacs a chuir tú féin?
Leathanach 25. Faighimid amach faoi leasainmneacha aisteacha na mbuachaillí. Cad iad? An bhfuil leasainm ort féin?
Leathanach 26. Scríobhann Naoise téacs ina bhfuil téacschaint. Cum teachtaireacht do chara leat – 3 abairt.
Anois athraigh é go téacschaint. Cén emoji a chuirfidh tú leis? An féidir smaoineamh ar gif úsáideach?
(Is féidir an ghníomhaíocht a athrú beagán mura bhfuil taithí ag na léitheoirí ar fhón póca, agus cód rúnda a
chumadh ina ionad sin).
Leathanach 28. Tá trí rud nach bhfuil ar eolas ag Naoise faoin bhfón póca nua seo. Cad iad?
1.
2.
3.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Leathanaigh 33–37. Faigheann gníomhairí an CIA an teachtaireacht. Cad a cheapann siad den teachtaireacht?
Déanann na gníomhairí iarracht an teachtaireacht a thuiscint. Déan iarracht do theachtaireacht téacs nó an cód
rúnda a chur isteach in Google Translate. An bhfuil aon chiall leis?
Leathanach 33. Cad a cheapann tú den stíl reacaireachta, .i. an chaoi ina bhfuil an scéal inste le dhá theanga éagsúla?
An bhfaca tú scéal Gaeilge ina raibh an stíl sin roimhe?
Leathanaigh 81, 82, agus 83. Déanann na gníomhairí iarracht an teachtaireacht a thuiscint. Chun é sin a dhéanamh,
breathnaíonn siad ar an gceangal atá idir cúpla focal Gaeilge agus an focal sin i dteanga eile (diabhal, dinimít agus
pléascadh).
Leathanaigh 97, 98, agus 99. Tá eolas anseo faoin nGaeilge agus faoin gcineál teanga atá inti. Breac síos trí fhíric
shuimiúla fúithi.
Leathanach 115. Cé gur scéal áiféiseach é seo, b’fhéidir go bhfuil cúpla tagairt don fhíorshaol ann. Cén tuairim atá ag
muintir na hÉireann sa scéal seo faoi na heitleáin ó Mheiriceá a stopann in Aerfort na Sionainne?
Leathanach 134. Déan amach léarscáil den zú.
Leathanach 140. Scríobh amach an comhrá ar an walkie talkie. Caithfidh an teachtaireacht a bheith gonta!
Leathanach 145. Tá lucht na meán sóisialta sa zú ag fanacht ar scéal mór. Scríobh amach an réamhrá a thabharfaidh
siad nuair a bheidh an clár beo – Áine anseo sa zú, ní hiad na hainmhithe amháin atá fiáin anseo. Nó scríobh amach an
ceannteideal a bheidh sa nuachtán.
Baintear úsáid as uaim in amanna. Ciallaíonn sé sin go n-úsáideann an t-údar focal a thosaíonn leis an litir chéanna,
mar shampla, ‘Go preabarnach pocléimneach prompach.’ Ar thaitin an nath sin leat? Cén fáth? An féidir focal eile a
chur leis?
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Tar éis duit é a léamh
•

•
•

Leathanaigh 81, 82, agus 83. Breathnaigh ar an tábla thíos. An bhfuil an focal Gaeilge ar eolas agat in aon teanga eile?
An bhfuil na focail cosúil lena chéile?

eaglais

máthair

peann

gúna

trí

scoil

scríobh

litir

Leathanaigh 97, 98, agus 99. Breathnaigh ar líne ar an léarscáil de theangacha Ind-Eorpacha. Cá bhfuil an Ghaeilge?
cé na teangacha atá in aice léi?
Cuir isteach in Google Translate an teachtaireacht a chum tú thuas. Aistrigh go Breatnais é nó go teanga Cheilteach eile.
Bain triail as an abairt seo anois: Tá trí bhord sa siopa. An bhfuil an dá theanga cosúil lena chéile? An bhfuil aon dá
fhocal mar an gcéanna?
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Sárú
Seo scéal lán le haicsean a oirfidh do pháistí sna ranganna sinsearacha. Baineann an scéal le cluiche atá leabaithe in uaireadóir
cliste. Pléitear téamaí tráthúla ann, an t-athrú aeráide, mar shampla, agus paindéim dhomhanda, agus déantar iniúchadh ar
fhadhbanna sa saol fíorúil agus san fhíorshaol. Buailimid leis na carachtair chéanna a bhí in Hóng agus Vortex, agus is féidir an fás
agus forbairt a thagann orthu a fheiceáil. Tá gluais ag an gcúl a chabhróidh leis an léitheoir freisin.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cad iad na dathanna a fheiceann tú? An bhfuil tábhacht leis an dath dearg, meas tú?
Cad air a smaoiníonn tú nuair a fheiceann tú an dath dearg?

•

Cad atá scríofa faoin bhfocal Sárú? Cad air a bhfuil an scéal seo bunaithe, meas tú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Ar léigh tú leabhar eile sa tsraith seo? An aithníonn tú na daoine atá ar an gclúdach? Cad atá á chaitheamh ag an
mbuachaill sa lár? Cén fáth a bhfuil péire lámh eile ag iarraidh greim a bhreith air?

•

Léigh an blurba. Cé atá ag caint sa chéad abairt?

•

An bhfuil uaireadóir cliste agat? Cad a fhaighimid amach faoi Sárú? Cé hiad Evan agus Síofra?

•

Oscail go scioptha leathanaigh 7, 12, agus 18. Cad a fheiceann tú ar bharr an leathanaigh?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanach 7. Cloisimid guth ag caint ach ní fhaighimid aon eolas faoin duine féin. Cé atá ann, meas tú?
Cén chuma atá air/uirthi? Cén cineál duine é?

•

Leathanach 9. Buailimid le Crúb anois. An raibh an ceart agat faoin gcineál duine atá ann? An oireann a ainm dó,
dar leat? Cá bhfuair Evan an t-uaireadóir?

•

Leathanach 14. Luann an tiománaí bus ‘cara Meirceánach’. Cé hí/hé sin, meas tú?

•

Leathanach 16. Cén cineál cluiche é Sárú? Ar imir tú cluiche mar sin riamh?

•

Leathanach 18. Cad a thugann tú faoi deara faoi chaint Rio? Cum comhrá idir tú féin agus cara leat ar maidin.
Bain úsaid as roinnt de na nathanna thíos.
Bail ó Dhia ort! Aon scéal? Cén chaoi a bhfuil tú?
Anois, smaoinigh ar an gcaoi a ndéarfadh Rio an méid sin.

•

Leathanach 21. Cén t-ainm a thug Evan air féin sa chluiche? An bhfuil leasainm ortsa? Cén fáth?

•

Leathanach 22. Cad é an chéad dúshlán atá aige? Cad iad na roghnanna atá ann chun aghaidh a thabhairt air?

•

Leathanach 28. Cén fhreagairt a bhí ag an bpobal ar na srianta nua?

•

Leathanach 31. Cén cinneadh a dhéanann Evan le haghaidh a thabhairt ar an bpaindéim?
An bhfuil an ceart aige, meas tú?

•

Faigheann Evan teachtaireacht. Cad atá ann? Cá bhfaca tú an nath sin roimhe?

•

Leathanach 32. Cén rud a chuireann ionadh ar Evan faoin gcluiche?

•

Leathanach 36. Cén chuma atá ar Chrúb agus Scrogall?

•

Sealchathaoir. Glacann páiste sa rang ról Chrúb agus cuireann an páiste eile ceisteanna air, mar shampla,
Cén fáth a bhfuil an t-uaireadóir uait? Cén fáth nach níonn tú do chuid ingne?

•

Leathanach 42. Cad a fhaigheann Evan amach faoi chúrsaí bruscair? Déan taighde ar bhealaí chun an méid
bruscair a laghdú. An bhfuil aon chóras i bhfeidhm sa scoil?

•

Leathanach 43. Cad iad na ‘fíorthascanna’ atá le déanamh sa chluiche?

•

Leathanach 45. ‘Bréaga ar fad atá sa chluiche seo’. Cé atá ag caint le Evan? An bhfuil an duine sin ag insint na
fírinne dó, meas tú?

70

•

Leathanach 51. Cad a tharlaíonn nuair a dhéanann Evan an chéad chinneadh eile?

•

Leathanach 55. Cad a thugann tú faoi deara faoi theachtaireacht Rio? An gcuireann tú teachtaireachtaí as
Gaeilge chuig do chairde? Bain triail as! Féach ar na nathanna thíos. Cad is brí leo?
DD! Sgf! Grmma!

•

Leathanch 62. Cá bhfuil an t-uaireadóir anois, meas tú?

•

Leathanach 67. Tá Síofra buartha faoin athrú aeráide. Cad iad na rudaí is féidir linn a dhéanamh chun cabhrú leis sin?

•

Leathanaigh 74-75. Cén chomhairle a thugann Síofra d’Evan? An dóigh leat gur comhairle mhaith í?
Cén chomhairle a thabharfása dó?

•

Leathanaigh 79-80. Conas mar a oibríonn an cineál fuinnimh seo?

•

Leathanach 84. Cén teachtaireacht a chuireann Cara chuig Evan? Cad a scríobhann seisean ar ais, meas tú?

•

Leathanach 87. Labhraíonn Lupita Spáinnis. Aimsigh trí nath cainte is féidir le Evan a úsáid agus é ag caint léi.

•

Leathanach 92. “Thosaigh Crúb ag gáire. Agus ní gáire deas cairdiúil a bhí ann.” An bhfaca tú abairt mar sin in aon áit
eile sa leabhar?

•

Leathanach 93. Tá casadh sa scéal anseo. An raibh tú ag súil leis sin?

•

Leathanach 105. An mbeidh cairdeas ceart idir Evan agus Cara amach anseo? Cén chomhairle a thabharfá do Evan?

•

Leathanach 106. Pléann na carachtair le cúpla cineál bulaíochta sa scéal seo. Cad iad?

•

Leathanach 124. ‘Tá an saol inár dtimpeall i bhfad níos casta ná an saol sna cluichí.’ An aontaíonn tú leis an ráiteas sin?

Tar éis duit an scéal a dhéanamh
•

Leathanach 42. Tagann na carachtair ar bhealaí chun aghaidh a thabhairt ar fhadhbanna sa chomhshaol, ina measc an
méid bruscair a chaitear timpeall. Déan taighde ar bhealaí chun an méid bruscair a laghdú. An bhfuil aon chóras ar siúl
sa scoil? Dear póstaer le daoine a mhealladh chun a bheith níos cúramaí leis an mbruscar atá acu.

•

Leathanach 22. Cad iad na roghanna atá ann, dar le Evan, maidir le haghaidh a thabhairt ar an bpaindéim sa chluiche?
Léigh eolas faoi na hiarrachtaí a dhéantar chun maireachtáil le Covid-19. An bhfuil an treoir chéanna ar fáil ar shuíomh
Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte?
https://www2.hse.ie/gaeilge/coroinvireas/cosain-tu-fein-agus-daoine-eile-on-gcoroinvireas.html

•

Leathanach 109. Tá go leor daoine ag obair as lámha le chéile sa
chaibidil seo. Cad atá ar siúl acu? Ar ghlac tusa páirt riamh in
imeacht mar sin?

•

Leathanaigh 115-116. Faighimid amach eolas faoin ngnó
faisin. Ar chuala tú faoin ‘mearfhaisean’ riamh?
Cad is féidir leat a dhéanamh faoi?
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Scéalta le hInsint don Ghealach
Tá cnuasach breá scéalta sa leabhar seo. Tháinig cuid mhór díobh ó Bhailiúchán na Scol, cnuasach scéalta a bhailigh páistí óga sna
1930í ó dhaoine ina gceantair. Baineann roinnt de na scéalta le pearsana cáiliúla na hÉireann agus baineann cinn eile leis an miotas
agus an draíocht. Tá léaráidí ann a chabhraíonn le hinsint an scéil agus tá gluais ar fáil ar chúl an leabhair chun cabhrú leis an
léitheoir. Tá moltaí thíos maidir le scéal amháin sa chnuasach.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé hiad na carachtair sin ar an gclúdach? An aithníonn tú aon scéal?

•

Léigh an clár. Ar chuala tú aon cheann de na scéalta riamh roimhe?

•

Is béaloideas é cúpla ceann acu. In amanna eile, is scéalta faoi phearsa cáiliúil atá ann.
An féidir scéal amháin faoi phearsa cáiliúil a aimsiú?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Léigh an dúcheist taobh istigh den chlúdach. An raibh a fhios agat gurb í an ghealach í?
Féach ar na dúcheisteanna eile seo.
Tá mé ard nuair atá mé óg. Tá mé íseal nuair atá mé sean. Cad atá ann?
Tá lámha orm ach ní féidir liom bualadh bos a dhéanamh. Cad atá ann?

Le linn duit a bheith ag léamh
Nuair a tháinig an tae go hÉirinn (8-11)
•

An ólann tusa nó duine eile sa bhaile tae? Cén cineál tae?

•

Léigh leathanach 9. Cad a chuir an tseanbhean leis an tae? Ar mhaith leatsa é sin a ithe?

•

Cum oideas do chupán tae deas. Cé mhéad luibh nó mála tae a bheidh ann?
Cé chomh fada is a choinneoidh tú an mála tae ann?

•

Cum ainm nua don tae seo.

•

Léigh leathanaigh 10–11. Faigheann an tseanbhean amach faoi chineálacha éagsúla tae, ina measc Congo Tea.
Déan taighde sa bhaile ar na cineálacha éagsúla tae atá ann. An bhfuil aon cheann sa chófra? Cén dath atá air?
Cén boladh atá uaidh?

Tar éis duit é a léamh
•

Cuir ceist ar dhuine sa bhaile an bhfuil aon scéal béaloidis ar eolas acu.

•

Breathnaigh ar www.duchas.ie An féidir leat aon scéal eile a aimsiú ó
do cheantar aitiúil?

•

Tá athinsintí sa leabhar seo ar roinnt de na scéalta atá i mBailiúchán
na Scol. Breathnaigh ar an suíomh www.duchas.ie.
Cuir isteach teideal ceann de na scéalta.

•

An bhfuil aon difríochtaí idir an scéal seo agus an leagan atá sa
leabhar Scéalta le hInsint don Ghealach?
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Trumptaí Dumptaí agus an Falla Mór
Pléann an scéal seo le fíorimeachtaí sa tsochaí, .i. an plean atá ag an Uachtarán Trump balla mór a thógáil ar an teorainn idir Stáit
Aontaithe Mheiriceá agus Meicsiceo. Tá insint áiféiseach ar na himeachtaí seo ann agus tá macalla an rainn Humptaí Dumptaí
fite fuaite tríd. Lorgaíonn an tUachtarán cabhair ó chomhlacht i mBostún atá faoi úinéireacht daoine as Conamara. Chun an balla
seo a thógáil, tá gá le gaineamh speisialta nach bhfuil ar fáil ach amháin in Éirinn. Tá meascán de Ghaeilge agus Bhéarla sa scéal
ag brath ar an gcarachtar atá ag labhairt linn. Scéal maith chun cursaí comhaimseartha polaitíochta a phlé, mar aon le cúrsaí
timpeallachta.

Ceisteanna faoin gclúdach
•

Cé hé sin ar an gclúdach, meas tú? Cad atá ina ghruaig aige?

Sula dtosaíonn tú ag léamh
•

Ar chuala tú faoi Humptaí Dumptaí cheana féin? Cad a tharlaíonn sa rann sin?

•

Léigh an blurba. An bhfuil cur amach agat ar an eachtra seo? An fíorscéal atá ann?

Le linn duit a bheith ag léamh
•

Leathanaigh 4-5. Breathnaigh ar an léarscáil. An raibh tú riamh sna háiteanna sin?

•

Leathanach 6. Cé atá ag labhairt linn?

•

Leathanach 12. Cén bhaint atá ag an mbeirt deartháireacha le hÉirinn?

•

Leathanach 14. Cad a thugann tú faoi deara faoin stíl cainte ar an bhfón?

•

Leathanach 24. Conas a ullmhaíonn siad don ghlaoch gutháin?

•

Leathanach 39. Cad iad na critéir atá acu agus iad ag lorg fostaí nua?
Scríobh amach an fógra don suíomh idirlín maidir leis an duine atá á lorg acu.

•

Leathanaigh 52 agus 53. Cén cineál gainimh atá ag teastáil uathu? Cá bhfaighidh siad é?

•

Leathanach 62. Cloisimid roinnt eolais faoi theaghlach Trump. Faigh amach an bhfuil na ‘fíricí’ seo fíor nó an
nuacht bhréagach é.

•

Leathanach 66. Cad a cheapann an tUachtarán maidir leis an gcosaint ar speiceas speisialta atá ar siúl?

•

Leathanach 72. Tá pleananna ag an Uachtarán balla aisteach a thógáil. Déan cur síos ar an dearadh.

•

Leathanach 90. Tá lucht na meán sóisialta ag an mballa ag fanacht ar scéal mór. Scríobh amach an réamhrá a
thabharfaidh siad nuair a bheidh an clár beo.
Stiofán ó Clare FM anseo os comhair an bhalla mhóir. Trumptaí Dumptaí ina shuí air go guagach.

•

Leathanach 115. Scríobh amach an phostáil a bheidh ar Facebook faoin imeacht. Cum haischlib agus tvuít le cur ar
an gcuntas Twitter.

Tar éis duit é a léamh
•

Leathanach 70. Labhraíonn an tUachtarán faoi ‘Nuacht Bhréagach’.
Cum nuacht bhréagach ón rang inniu. Smaoinigh ar scéal seafóideach.

•

Leathanach 30. Cloisimid steiréitíopaí gránna bréagacha ó bhéal an Uachtaráin.
Cad a cheapann na deartháireacha agus iad ag éisteacht leis an ráiméis seo?

•

An bhfuil aon fheachtas nó agóid ar eolas agat a théann i ngleic le leithcheal mar seo
agus leis na tuairimí claonta díspeagtha sin a léiríonn an príomhcharachtar?

•

Leathanach 66. Déan taighde ar chosaint speiceas eile in Éirinn. An bhfuil aon
ainmhí nó aon phlanda faoi bhagairt i láthair na huaire?
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Cuid 5 Pictiúrleabhair sna Ranganna Sóisearacha agus
Sinsearacha
Baineann na moltaí seo le pictiúrleabhair, leabhair le léaráidí, agus leabhair gan fhocail. Is féidir an-úsáid a bhaint as pictiúrleabhair
sna ranganna sóisearacha agus sna ranganna sinsearacha. Cabhraíonn na pictiúir le léitheoirí príomhbhrí an leathanaigh a bhaint
amach, agus tugann sé deis don pháiste comhrá a dhéanamh faoi chúrsaí maisithe.

Pictiúrleabhair gan fhocail a úsaid chun teanga ó bhéal a spreagadh
Tá roinnt pictiúrleabhair gan fhocail ann ar féidir leat a úsáid chun comhrá breá a spreagadh.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Owl Bat Bat Owl le Marie-Louise Fitzpatrick
Where’s the Elephant? agus Where’s the Starfish? le Barroux
Flora and Her Feathered Friends le Molly Idle
Footpath Flowers le JonArno Lawson and Sydney Smith
Clown le Quentin Blake
The Snowman le Raymond Briggs
Here I Am le Patti Kim
Flashlight le Lizi Boyd
Pool le Jihyeon Lee
Leabhair le Aaron Becker: an tsraith Journey; A Stone for Sascha
Leabhair le David Wiesner: Flotsam; Tuesday, Sector 7
Leabhair le Jeannie Baker: Mirror; Window; Belonging
Leabhair le Suzy Lee: Wave; Lines; Mirror
Leabhair le Barbara Lehman: The Red Book; Rainstorm; The Secret Box; Museum Trip

Le teanga chumtha:
o Mr Wuffles le David Wiesner

Is féidir úsáid a bhaint as na ceisteanna ginearálta a bhí i gCuid 2 leis na leabhair seo.

Sula dtosaíonn tú ag léamh
Is féidir comhrá breá a bheith agat sula n-osclaíonn tú an leabhar fiú!
Seo samplaí ginearálta de cheisteanna faoi chlúdach an leabhair:
•
•
•

N’fheadair cé hiad sin?
Cá bhfuil siad?
Cad is brí leis an teideal?
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Le linn duit a bheith a léamh
Chun comhrá bríomhar spreagúil a chothú, is fiú Ceisteanna Oscailte a úsáid. Ciallaíonn sé sin ceisteanna ar féidir leis an bpáiste
machnamh a dhéanamh orthu, agus ar a mbíonn níos mó ná freagra amháin minic go leor.
Seo samplaí ginearálta de cheisteanna oscailte:
•
•

N’fheadair cad atá ar siúl ag an gcarachtar sin?
N’fheadair cén áit a rachaidh sé ina dhiaidh?

Cabhraíonn sé leis an bpáiste spéis a chur sa sa scéal más féidir leis/léi ionannú a dhéanamh leis an gcarachtar nó le heachtraí an
scéil.
Seo samplaí ginearálta de cheisteanna a spreagfaidh ceangal a dhéanamh idir an scéal agus saol an pháiste.
•
•

An raibh tusa riamh in áit mar sin?
Ar tharla sé sin riamh duitse?

Comhrá ealaíonta a thosú faoi na léaráidí
Is féidir úsáid a bhaint as pictiúrleabhar le páistí sna hardranganna chun comhrá ealaíonta a thosú. Tugann na gníomhaíochtaí deis
don léitheoir díriú ar ghnéithe éagsúla den téacs, mar shampla, an gaol idir an léaráid agus an téacs, agus an teicníc mhaisithe.
Tá líníocht ar ardchaighdeán in an-chuid leabhair do pháistí, agus is féidir an-chomhrá a dhéanamh faoin scéal sula léann tú focal
ar bith.
Seo thíos cúpla moladh bunaithe ar mhaisiú Andrew Whitson.
Is féidir na ceisteanna seo a leanas a úsáid mar spreagadh.
•

•
•
•
•
•
•

Breathnaigh ar shuíomh idirlín Andrew Whitson agus ar an saothar atá aige:
https://www.antsnathaidmhor.com/mr-ando/ nó ar na leabhair a mhaisigh sé atá agat i do rang
(mar shampla An tÉan Órga).
Cén cineál stíle atá aige?
An úsáideann sé peann luaidhe nó scuab péinte, meas tú?
An mbaineann sé úsáid as ríomhaire chun na pictiúir a ullmhú?
An bhfeiceann tú aon teicnící suimiúla sa mhaisiú? An bhfuil scáthú ann?
Aimsigh an radharc is fearr leat sa ghailearaí.
Cad a cheapann tú faoin gclúdach? An bhfuil aon léaráid eile ann ar mhaith leatsa a chur ar an gclúdach?

Is féidir an eiseamláir seo a leanúint chun plé a dhéanamh ar mhaisitheoirí eile, mar shampla,
Tarsila Krüse https://www.tarsilakruse.com/illustration
Olivia Golden https://www.oliviagolden.com/
Paddy Donnelly http://lefft.com/illustration/
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Buntruchtúr Scéil a Iniúchadh
Is féidir an-úsáid a bhaint as pictiúrleabhair chun bunstruchtúr scéil a thuiscint, chun an chéad radharc, an casadh sa scéal, agus an
réiteach ar an bhfadhb a thuiscint. Is minic a bhíonn an bunstruchtúr sin níos soiléire i bpictiúrleabhar.
(Tá míniú anseo ar struchtúr úsáideach amháin atá in úsáid in go leor pictiúrleabhar. Ní leanann gach scéal an struchtúr seo, ar
ndóigh, ach is féidir é a úsáid mar thúsphointe.)

Radharc 1 sa phictiúrleabhar
Tosaíonn siad minic go leor leis an gcarachtar ina s(h)uíomh nádúrtha ach feictear go bhfuil deacracht éigin aige/aici.

Radharc 2 sa phictiúrleabhar
Sa dara radharc, bíonn an carachtar ag dul i ngleic leis an deacracht. Bíonn an chuid seo níos faide ná an chéad radharc de ghnáth.
Feicimid lárphointe an scéil anseo.

Radharc 3 sa phictiúrleabhar
Sa tríú cuid, tagann an carachtar ar réiteach éigin. Foghlaimíonn sé/sí faoin difríocht idir an rud ba mhaith leis, agus an rud atá ag
teastáil uaidh.
Breathnaigh ar na leabhair seo:

• Geansaí Ottó
• Scúnc agus Smúirín
• Uinseann Donn
• An tOileán Thiar
Anois smaoinigh ar na ceisteanna seo a leanas:
•
•
•
•
•
•
•

Cé hé an príomhcharachtar?
Cén deacracht atá ag an bpríomhcharachtar ar dtús?
Conas a thugann sé aghaidh ar an deacracht sin?
An bhfuil aon chasadh sa scéal?
An féidir leat lárphointe an scéil a aithint?
Ag an deireadh, cén t-athrú atá tagtha ar an bpríomhcharachtar?
An féidir na trí radharc a aimsiú?

Nuair a thuigeann tú bunstruchtúr an scéil is féidir leat do scéal féin a scríobh!
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Cuid 6 An Léitheoir Drogallach agus an Leabhar ‘Ceart’
Tá spreagadh ag teastáil ó aon duine chun tosú ag léamh i dteanga bhreise. Baineann na moltaí seo le moltaí a lorg don leabhar
‘ceart’ don léitheoir drogallach, ach cabhraíonn na moltaí le léitheoirí d’aon chumas spreagadh léitheoireachta a fháil. Tá moltaí
ann freisin chun dúshlán léitheoireachta a thabhairt don léitheoir.

Moltaí a fháil maidir le leabhair
-

Cuir ceist ar do chomhléitheoirí! Cén leabhar is deireanaí a léigh tú? An molfá dom é?

Clinicí Leabhar
-

Tabhair cuairt ar Chlinic Leabhar leis na Doctúirí Leabhar agus faigh ‘oideas’ do leabhar maith!
Tá tuilleadh eolais faoi na clinicí ar fáil anseo: https://childrensbooksireland.ie/book-clinics/
Breathnaigh ar an gclár Léirmheas Leabhar ar TG4 chun moltaí a fháil.

Leabhair le heochairfhocail a roghnú
Tá roinnt leabhar ar fáil atá spriocdhírithe ar léitheoirí drogallacha. Tugann tú faoi deara sna leabhair seo go bhfuil an cló mór, go
bhfuil cló trom in úsáid chun aird a dhíriú ar eochairfhocail, agus go bhfuil léaráidí agus/nó gluais ann freisin chun tacú le páistí
eachtraí an scéil a thuiscint.
Seo liosta de leabhair bhreátha don léitheoir drogallach.
•
•
•
•

Arracht na Teamhrach (oireann dath an leathanaigh do pháistí le disléicse)
Grianghraf an Bháis (oireann dath an leathanaigh do pháistí le disléicse)
An Seachtar Stuama (sraith leabhar, eochairfhocail agus léaráidí soiléire)
An Cúigear Cróga (sraith leabhar, eochairfhocail agus léaráidí soiléire)

Sraithleabhar a roghnú

Cabhraíonn sé le léitheoirí drogallacha nuair a bhíonn leanúnachas
sna carachtair nó nuair is sraith atá ann (Hickey & Ó Cainín, 2003)
•
•
•
•
•
•
•

An Seisear Salach (sraith leabhar, na carachtair chéanna, gluais)
An Seachtar Stuama (sraith leabhar, eochairfhocail agus léaráidí soiléire)
An Cúigear Cróga (sraith leabhar, eochairfhocail agus léaráidí soiléire)
Vortex, Hóng, Sárú (sraith leabhar, na carachtair chéanna)
Ailfí agus an Vaimpír, I Measc Vaimpírí, Greim na Vaimpírí (sraith leabhar, na carachtair chéanna, oiriúnach
do léitheoirí cumasacha sna ranganna sinsearacha)
Bertie Brocach (sraith gearrscéalta greannmhara is féidir a léamh in aon ord. B’fhéidir go mbeidh cur amach
ag an léitheoir ar an tsraith sa Bhéarla)
Dónall Dána (sraith ghearrscéalta greannmhara is féidir a léamh in aon ord. B’fhéidir go mbeidh cur amach
ag an léitheoir ar an tsraith sa Bhéarla)

Scéalta a roghnú de réir téamaí oiriúnacha
Faigh amach na hábhair ina bhfuil spéis ag an léitheoir agus féach an bhfuil leabhar faoin téama sin ar fáil. Breathnaigh ar na
liostaí léitheoireachta nó Recommended Reads ar www.childrensbooksireland.ie. Is féidir úsáid a bhaint as na moltaí i gCuid 1
chun aon pháiste a spreagadh le leabhar a phiocadh suas.
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Scéalta neamhfhicsin a roghnú
Cabhraíonn scéalta neamhfhicsin le léitheoirí drogallacha mar go mbíonn grianghraif agus íomhánna ann in aice leis an míniú. Is
féidir leis an bpáiste breis eolais faoin imeacht nó faoin ainmhí a lorg ar líne ina dhiaidh sin. Seo cúpla moladh maidir le leabhair
neamhfhicsin:
•
•
•
•
•

Ainmhithe na hÉireann
An tsraith Laochra Lúfara
Oxfam – Timpeall an Domhain
Cén Fáth a mBím ag Broimneach?
An gCacann Beacha?

Scéalta le gluais a roghnú/gluais a chumadh
Tá roinnt leabhar ann ina bhfuil gluais ar fáil don léitheoir (mar shampla, Hóng). Is féidir leat freisin an ghluais a chumadh tú féin
agus a chur ar leabharmharc. Ansin, is féidir an ghluais a fheiceáil agus tú ag dul ó leathanach go leathanach.

Cabhraíonn sé le léitheoirí sna hardranganna má tá dúshlán sa téacs
agus ní gá go mbeadh an foclóir ar fad ar eolas acu roimh ré
(Shanahan, 2020). Tá ról an-tábhachtach ag an múinteoir, tacú le
léitheoirí dul i ngleic leis na téacsanna dúshlánacha seo, áfach.

Dúshlán breise san ábhar léitheoireachta
Má tá dúshlán breise de dhíth ar an léitheoir, is féidir breathnú ar leabhair do dhéagóirí níos sine, ach b’fhiú ábhar an leabhair a
cheadú ar dtús: https://www.cogg.ie/en/comhar-og-en/

Rólchártaí Léitheoireachta
Is féidir úsáid a bhaint as na rólchártaí thíos chun freagairt don téacs céanna ar bhealaí éagsúla. Mar shampla, ar an gcéad lá, is
féidir leis an bpáiste pictiúr a dhéanamh den téacs. An chéad lá eile is féidir leis an chéad líne a athrú sa téacs céanna. Tá roinnt
smaointe eile sna rólchártaí thíos.
Cabhraíonn na rólchártaí leis an bpáiste dul siar a dhéanamh ar an téacs cúpla uair ar bhealach spraíúil difriúil gach uair.

Straitéisí Léitheoireachta
Cabhraíonn sé leis an bpáiste má tá straitéisí léitheoireachta aige/aici. Tá straitéisí cabhracha léitheoireachta curtha le chéile ag
Jacaí de Brún. Is féidir an bhileog seo a phriontáil amach agus a thabhairt do gach páiste.
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Rólchártaí chun Freagairt do Scéal

Cad atá ina (h)aigne?

Déan pictiúr den phíosa.

Cum 3 cheist don chéad duine eile

Athraigh an líne dheireanach.

Athraigh an chéad líne.
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Rólchártaí chun Freagairt do Scéal

Aimsigh gach briathar
san aimsir chaite.

Athraigh rud amháin chun
é a chur lá atá inniu ann.

Scríobh amach nath a
thaitníonn leat.

Scríobh amach an comhrá
idir na carachtair.

Scríobh téacs chuig carachtar
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Mo Straitéisí Léitheoireachta

Súil ghéar

Cuardaigh leideanna sna pictiúir!

Cairde Cosúla

An bhfuil an focal nó píosa de
cosúil le focal eile?

Beola Beachta

Déan na beola réidh leis na
fuaimeanna a rá!

Seilide sí-í–ínte

Sín amach an focal lena rá!
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Mo Straitéisí Léitheoireachta

Bris ina phíosaí é.

Léigh an focal píosa ar phíosa!

Léim Thairis

Fág an focal ar lár agus léigh an
abairt don chiall!.

An Triail Riail

Bain triail eile as!

Cara cuidiúil

Iarr cuidiú ó mhúinteoir,
ó thuismitheoir, nó ó chara
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Cuid 7 Téacsanna Meantóireachta
Tagann athrú ar spéiseanna an phobail léitheoireachta; bíonn téamaí agus stíleanna san fhaisean agus téann rudaí eile as faisean.
Cé nach mbeidh an oiread céanna spéise in ábhar nó i leabhar faoi leith a thuilleadh, is féidir fós an-leas a bhaint as mar théacs
meantóireachta. Ciallaíonn sé sin go gcabhraíonn an leabhar leat fonn a chothú sa léitheoireacht, nó díriú ar ghné speisialta den
scríbhneoireacht.
Má tá seanleabhair timpeall na scoile, sean-téacsleabhair agus araile, ní gá iad a chaitheamh sa bhosca bruscair athchúrsála! Is
féidir úsáid a bhaint astu mar théacsanna meantóireachta. Tá moltaí anseo thíos maidir le gníomhaíochtaí is féidir a dhéanamh leis
na téacsanna sin. Is féidir na moltaí a usáid chun dúshlán a thabhairt don léitheoir freisin.

Cabhraigh leis an gCéad Léitheoir Eile
Cabhraíonn sé le léitheoir imeachtaí éagsúla a leanúint agus a thuiscint nuair atá an bunscéal ar eolas acu go pointe. Chuige sin, is
féidir an blurba a léamh ar dtús nó léirmheas ar an leabhar.
Is féidir leis na páistí smaoineamh ar an gcéad duine eile a léifidh an scéal seo agus cúpla tacaíocht bhreise a chur leis. Cad a
chabhróidh leis an gcéad léitheoir eile? Gluais? Blurba eile? Spreagcheisteanna? Cuireann na páistí na háiseanna sin le chéile don
chéad léitheoir eile agus ceanglaíonn siad le stápla iad ar chúl an leabhair.
Ar chlúdach roinnt leabhar feicimid ‘Rabhadh’ don léitheoir, mar shampla, Oileán na nDraoithe agus Bertie Brocach. Tugann sé sin
foláireamh don chéad léitheoir eile. Is féidir ‘Rabhadh’ mar sin a ullmhú do leabhair eile. An bhfuil aon rud scanrúil sa scéal seo?
An gcuirfidh aon rud alltacht ort?

Na Príomhfhocail a Aibhsiú
Breathnaigh ar An Cúigear Cróga Tráthnóna Dímhaoin arís. Tá príomhfhocail ar an leathanach i gcló trom. Cabhraíonn sé sin leis
an léitheoir príomhbhrí an leathanaigh a thusicint. Léigh an chéad chaibidil agus cuir líne faoi chúpla príomhabairt a chabhróidh
leis an léitheoir an bhunbhrí a thuiscint gan ach cúpla abairt a léamh. (Mura bhfuil tú sásta scríobh ar an leabhar féin, is féidir postit a chur isteach sa leabhar ag tús na caibidle leis na príomhfhocail).

Filíocht Lánmhúchta
Oireann an cur chuige seo don fhilíocht nó d’úrscéal véarsaíochta ach go háirithe. Cé is moite de sin, is féidir leathanach ón leabhar
scoile nó nóta Gaeilge fiú a úsáid mar spreagadh. Má tá tú compordach ag scríobh ar an leabhar féin, tugann tú amach marcóir do
gach beirt agus roghnaíonn siad focail le scriosadh amach ar an leathanach le nach mbeidh fágtha ach cúpla eochairfhocal. (Mura
bhfuil tú compordach scríobh ar an leabhar féin, d’fhéadfá an leathanach a fhótachóipeáil a dhéanamh den leathanach nó an téacs a
scríobh amach).
Breathnaigh ar an leagan nua atá agat. An bhfuil an scéal athraithe ar aon bhealach? Cén leagan is fearr leat?
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Rím nó Rap a Chumadh don Scéal
Breathnaigh ar na rainn atá sa leabhar Bróga Nua. Tá rím i gcuid mhaith acu. Is féidir éisteacht le roinnt de na rímeanna freisin ar
Youtube. Is féidir leaganacha Gaeilge scéalta Julia Donaldson a léamh ar dtús chun teacht ar smaointe, mar shampla
Chuaigh luch ar strae isteach sa choill,
Is bhuail le sionnach gan aon rómhoill

Bain úsáid as an líne sin do scéal eile ina bhfuil carachtar ag siúl sa choill.

Geansaí Ottó
Chuaigh Ottó ar strae isteach sa choill,
D’éirigh sé caillte gan aon rómhoill

Is féidir rap beag a chur le roinnt scéalta, mar shampla,
Ná Gabh ar Scoil!
Ná gabh ar scoil, le do thoil,
Ná téigh amach, Fan sa teach!
Bain úsaid as an rím seo do charachtar eile nach bhfuil ag iarraidh dul ar scoil, mar shampla, Percy Péacóg, nó Lucy sa scéal Lúba.

Sa lá atá inniu ann
Seo smaoineamh maith chun seanscéalta, go háirithe na scéalta sí agus an béaloideas, a lonnú sa lá atá inniu ann. Léigh an
bunleagan ar dtús. Is féidir leis na páistí an scéal a phlé le duine sa bhaile freisin mar gach seans go mbeidh an scéal ar eolas acu.
Ansin smaoinigh ar an scéal a lonnú sa lá atá inniu ann, mar shampla, Luaithríona ag ullmhú don chóisir. An gcuireann sí fabhraí
bréagacha uirthi féin? An gcuireann sí dath ar a malaí? An úsáideann sí an GHD? Cé na héadaí a chaitheann sí? Cad a fhágann sí
ina diaidh? A fón póca? Cén cineál fóin atá ann? Cuir líne trí roinnt de na línte agus scríobh isteach an leagan nua. (Mura bhfuil tú
compordach ag scríobh ar an leabhar féin, is féidir leathanach de a fhótachóipeáil).
Tá an cur chuige seo i roinnt scéalta:
•
•
•

Rang 3/4: An Féileacán agus an Rí – Léigh an réamhrá atá ag Máire Zepf. Cé na hathruithe a chuir sí i bhfeidhm
ar an scéal? Cén fáth?
Scéalta le hInsint don Ghealach: Léigh an réamhrá atá ag Caoimhe Nic Lochlainn. Cé na hathruithe a chuir sí i
bhfeidhm ar an scéal? Cén fáth?
Breathnaigh ar an suíomh www.duchas.ie agus ar na scéalta a bhailigh páistí sna tríochaidí (sin-seantuismitheoirí nó
sin-sin-seantuismitheoirí go leor de pháistí an lae inniu). Roghnaigh scéal ó do cheantar nó ó cheantar a bhfuil spéis
agat ann.
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Ag Spraoi le Fuaimeanna na Gaeilge
Is féidir roinnt leabhar a úsáid chun díriú ar ghnéithe den stíl scríbhneoireachta. Tá moltaí anseo thíos maidir le leabhair a úsáid
chun spraoi le fuaimeanna agus chun focail sheafóideacha a chumadh.
Moltaí do na ranganna sinsearacha:
•
•

•
•

•
•

Bertie Brocach Bréantas: Déan liosta de na fuaimeanna ar fad atá sa scéal, mar shampla, ‘Glug, ÁÁÁÁA, SCLAMH
SCLAMH!’ Nuair a chloiseann Mama na fuaimeanna sin, cad a cheapfaidh sí?
Lúba: Léigh leathanach 16. Tá geis speisialta le rá ag Lucy. Abair os ard é mar rang.
Cailleacha clupaideacha, Blubaidí brat, Lucsom leaidilí, Gúmadán cat
Roghnaigh litir nua, mar shampla, d. Úsáid mar thúslitir í chun draíocht nua a chumadh.
Dailleacha dlupaideachas, dlubaidí drat, Dlucsom dleaidilí, Dúmadán dat.
Smuf: Leathanach 13 - Cumann Smuf ainmneacha cliste ar bholaidh faoi leith. ‘Clitear cleatar. Hunga munga. Liobar
leabar, Húm agus hám, Hula hala.’ Cad iad na bolaidh sin? Athraigh céadlitir an fhocail agus cum focail nua.
Trumptaí Dumptaí agus an Falla Mór: Imíonn an príomhcharachtar ‘Go preabarnach pocléimneach prompach’.
Roghnaigh litir eile, mar shampla, ‘g’ agus scríobh faoin mbealach a imíonn an carachtar sin, ag baint úsáid as uaim
arís, m.sh. ‘go gasta greannmhar’. Roghnaigh litir eile.
Bain sult as na rabhlóga ina dhiaidh sin: http://balbrigganetns.scoilnet.ie/blog/files/2016/06/rabhloga.pdf
Is féidir seanscéalta eile a roghnú agus fuaimeanna éagsúla a chur isteach nuair is cuí, mar shampla, CRAIS! BEAING!
CLEAING! FEAIM! SLEAIM!

Próifíl ar Charachtair
In amanna, b’fhéidir gur mhaith leat díriú ar an gcur síos atá sa scéal, agus an scéal a úsáid chun próifíl ar charachtar a chumadh.
Do na bunranganna, is féidir an-leas a bhaint as pictiúrleabhar agus cur síos a dhéanamh ar aoibh, ar chuma agus ar phearsantacht
an charachtair sin. Déanann na páistí aithris ar aoibh an charachtair.
Do na ranganna sinsearacha, tá roinnt leabhar ann ina bhfuil cur síos an-soiléir ar an gcarachtar nó ina bhfuil próifíl ar charachtar
ag an tús.
Moladh do na bunranganna
•

Geansaí Ottó. Cad atá á chaitheamh ag Ottó? Cén cineál carachtair é? Faiseanta, grámhar?

Moladh do na ranganna sinsearacha
•
•

Féach ar an bpróifíl shamplach faoin údar agus maisitheoir sa leabhar Ar Strae. Cum ceann do charachtar eile sa scéal.
Ansin déan Claochlú Carachtair ag taispeáint na n-athruithe a tháinig ar an gcarachtar i dtitim amach an scéil.

Beatha teanga í a labhairt;
Buanú teanga í a scríobh;
Bláthú teanga í a léamh.

