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Nóta Buíochais
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an meitheal múinteoirí agus mac léinn a spreag an leabhrán seo. 
Gabhaim buíochas freisin leis an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta a thug maoiniú agus 
tacaíocht don tionscadal seo. 

Gabhaim buíochas faoi leith le Elaine Clotworthy as a saineolas drámaíochta a roinnt liom agus an leabhrán seo á 
cheapadh agus a chur le chéile agam.

Táim an-bhuíoch freisin de Shanna Ní Rabhartaigh a léigh dréachtaí den leabhrán agus a thug comhairle chríonna 
maidir leis an bhfriotal ann.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do Fintan Wall a chuir an-snas ar an leabhrán. Go raibh míle maith 
agaibh, a Irma, a Alina, a Mary, a Matthew, a Mark, a Mhairéad, a Miriam, agus a Kate, as sceitimíní a léiriú ó 
luaigh mé an smaoineamh don leabhrán seo.

Faoi dheireadh ba mhaith liom buíochas ó mo chroí amach a thabhairt d’Aodán Mac Suibhne a chéadspreag spéis 
ionam sa Ghaeilge agus a thuig i gcónaí an tábhacht le rang Gaeilge taitneamh dearfach a chruthú do chainteoirí 
óga.



Réamhrá
Cruthaíonn an bhunscoil pobal Gaeilge don chainteoir óg. Tá go leor buntáistí ag baint leis an nGaeilge a 
úsáid i gcomhthéacsanna eile lasmuigh den cheacht Gaeilge. Tógann sé ar an méid Gaeilge a chloiseann 
agus a labhraíonn an páiste gach lá, agus tugann sé deiseanna don pháiste an Ghaeilge a úsáid i 
suíomhanna neamhfhoirmiúla sóisialta. Tá dlúthbhaint idir an Ghaeilge agus na healaíona agus tugann 
an ceacht drámaíochta deis don pháiste é féin a chur in iúl go healaíonta, agus a chuid Gaeilge a úsáid i 
suíomh taitneamhach eile.

Tá na moltaí sa leabhrán seo bunaithe ar thaithí múinteoireachta agus ar áiseanna atá curtha ar fáil ag 
múinteoirí díograiseacha cheana féin. Tá bileoga oibre ag dul le roinnt gníomhaíochtaí agus is féidir cur 
leo de réir mar a oireann don rang.

Baineann gníomhaíochtaí eile 
leis an saol sa phobal áitiúil 
agus lasmuigh de gheataí na 
scoile. Feicfidh tú an tsiombail 
seo sna comhthéacsanna sin:

Tá gníomhaíochtaí molta don 
seomra ranga agus cinn eile 
le déanamh sa bhaile chun 
daingniú a dhéanamh ar an 
ábhar. Feicfidh tú an tsiombail 
seo sna comhthéacsanna sin: 

Ceapadh roinnt gníomhaíochtaí 
mar gheall ar thorthaí taighde 
atá déanta ar mhúineadh na 
Gaeilge i mbunscoileanna na 
hÉireann agus ar an bhfoghlaim 
chomhtháite ábhar agus 
teanga. Sna cásanna sin, 
feicfidh tú an tsiombail seo a 
leanas:



Foramharc ar na Gníomhaíochtaí Gaeilge
 
Chun go mbeidh múinteoirí agus páistí réidh le tabhairt faoi ábhar eile a mhúineadh trí mheán na Gaeilge, 
tá cúpla réamhghníomhaíocht ar fáil i gCuid 1, i gCuid 2 agus i gCuid 3 den leabhrán seo. 

Sa chéad chuid de na gníomhaíochtaí, tá béim ar an bhFeasacht Teanga agus ar bhreathnú ar an 
teagmháil a bhíonn ag an bpáiste leis an nGaeilge ina shaol laethúil. 

Sa dara cuid, tá Gníomhaíochtaí Gasta Gaeilge is féidir a úsáid le linn an lae le go mbeidh taithí ag an 
bpáiste ar an nGaeilge a dhéanamh lasmuigh den cheacht Gaeilge. 

Baineann an tríú cuid le páistí agus iad Ag Ullmhú don Rólimirt. Ar dtús, tá gníomhaíochtaí don obair 
bheirte ann le go mbeidh muinín acu labhairt as Gaeilge. Ansin, déantar cleachtaí chun bunghnéithe an 
chomhrá a chur ar chumas an pháiste.

Baineann na gníomhaíochtaí i gCuid 4 le Straitéisí Drámaíochta a iniúchadh sa seomra ranga de réir an 
Churaclaim Dhrámaíochta. Tógann siad ar an obair foclóra atá déanta i gCuid 2 agus 3. Is fiú dul siar ar 
roinnt gníomhaíochtaí i gCuid 2 agus 3 roimh thosú ar na Straitéisí Drámaíochta.

I gcuid 5 tá moltaí maidir le Gníomhaíochtaí Drámaíochta a Bhunú ar Scéalta Gaeilge. Tá borradh 
faoi litríocht Ghaeilge na n-óg le blianta beaga anuas agus is mór an buntáiste é na scéalta a úsáid mar 
spreagadh don cheacht drámaíochta.

I gCuid 6, tá moltaí maidir le Léirsmaoineamh ar Dhráma agus páistí a chumasú a dtuairimí a chur in iúl 
faoi léiriú dráma atá feicthe acu.

I gCuid 7 tá liosta d’Áiseanna Drámaíochta ar fáil.

I gCuid 8 tá Bileoga Samplacha gur féidir a úsáid do na gníomhaíochtaí molta. Is féidir iad a fhótachóipeáil 
nó cur leo de réir mar a oireann sé don rang.

In amanna, tá forbairt nó dúshlán breise luaite chun tógáil ar a gcuid taithí dhrámaíochta.

Is féidir teagmháil a dhéanamh le húdar an leabhráin seo trí ríomhphost a chur chuig  
claire.dunne@mie.ie 
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Cuid 1: Feasacht Teanga
Is féidir úsáid a bhaint as na gníomhaíochtaí beaga seo chun aird na bpáistí a dhíriú ar an nGaeilge a 
fheiceann siad agus a chloiseann siad le linn an lae. 

An Ghaeilge Mórthimpeall Orm
Mar chuid den chéad ghníomhaíocht seo, déanann na páistí iniúchadh ar na fógraí Gaeilge a fheiceann 
siad gach lá ar scoil.

*Bain úsáid as Bileog 1 mar threoir.

• Tógann an múinteoir na páistí ar thuras timpeall na scoile ag faire amach d’aon fhógra Gaeilge. 
Glacann siad grianghraf de gach rud a fheiceann siad. Déanann an rang liosta de na fógraí Gaeilge.

Sa Bhaile: Feiceann na páistí an bhfuil aon ní scríofa as Gaeilge (mar 
shampla, paicéad siúcra, cartán bainne, seanfhocail, leabhair sa bhaile). 
Déanann sé/sí liosta díobh.

Cuireann siad ceist ar dhuine fásta faoi roinnt logainmneacha áitiúla as 
Gaeilge.

    *Bain úsáid as Bileog 1 mar threoir.

Sa Phobal: Ar an gcéad turas eile ar an mbus, Luas, an DART, an traein nó 
ag an aerfort, bíonn na páistí ag faire amach d’fhógraí Gaeilge agus do 
logainmneacha a fheicfidh siad agus déanann sé/sí liosta díobh.
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Focail Dheasa

Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann páistí taithí ar an nGaeilge a úsáid le cairde agus lena 
muintir chun rudaí dearfacha a rá.

*Bain úsáid as Bileog 3 mar threoir.

• Léann an rang na ‘Focail Dheasa’ ar Bhileog 3.

• Iarrann an múinteoir ar na páistí ceann de na frásaí ar Bhileog 3 a úsáid ag am lóin, sa chlós, agus 
sa seomra ranga, mar shampla ‘Coinnigh ort!’, ‘Tá sé go hiontach bualadh leat!’

• Ansin, mar rang tagann siad aníos le ‘Focail Dheasa’ eile agus scríobhann siad sa ghreille iad.

• Gearrann an rang suas na frásaí agus iarrann an múinteoir ar na páistí ceann a phiocadh amach as 
bosca. 

• Déanann an páiste iarracht an frása sin a úsáid trí huaire an lá sin le daoine éagsúla.

• Ansin, roghnaíonn an páiste frása nua.

Sa Bhaile: Baineann na páistí úsáid as ‘Focail Dheasa’ le duine sa teaghlach. 
Taispeánann an páiste an liosta d’fhocail dheasa don duine fásta agus 
roghnaíonn siad frása nua le rá le duine eile.

Sa Phobal: Baineann na páistí úsáid as ‘Focail Dheasa’ le duine eile a 
mbuaileann sé/sí leis.
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Focail Speisialta

Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann páistí taithí ar fhocail speisialta na Gaeilge. 

*Bain úsáid as Bileog 4 mar threoir

• Gearrann an múinteoir amach na ‘Focail Speisialta’ ar Bhileog 4, m.sh., ‘foiseach’. Déanann sé/sí 
mím chun an focal sin a mhíniú do na páistí.

• Gach lá piocann páiste amháin amach focal nua agus pléann an rang an bhrí atá leis.

Sa Bhaile: Féachann na páistí san fhoclóir agus aimseoidh siad trí fhocal 
Ghaeilge a thaitníonn leo.

Sa Phobal: Bíonn na páistí ag faire amach d’fhocail speisialta Ghaeilge sa 
siopa/ar an mbus, agus cuireann siad leis an liosta iad.
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Beannachtaí na Gaeilge

Mar chuid den ghníomhaíocht seo, tugtar deis do na páistí beannachtaí Gaeilge a úsáid le pobal na 
scoile.

• Déanann an rang cleachtadh ar na beannachtaí seo a leanas:

Dia duit!
Cén chaoi a bhfuil?

Aon scéal?

• Cuireann siad geáitsí le gach beannacht, m.sh., ag croitheadh lámh. Baineann siad triail astu leis na 
daoine eile atá ina suí ag an mbord céanna.

• Gach lá, cuireann an rang beannacht amháin leis an liosta (Aon chraic? Conas atá tú? Bail ó Dhia 
ort! Maidin mhaith!)

• Baineann siad triail as an mbeannacht le haon chuairteoir a thagann isteach sa seomra ranga.

• Baineann siad triail as an mbeannacht le triúr sa chlós.

Sa Bhaile: Baineann na páistí triail as an mbeanacht le duine sa teaghlach.

Sa Phobal: Baineann siad triail as an mbeanacht le duine sa siopa áitiúil/ar 
an mbus/ar an traein.

Tá an-fhiúntas ag baint leis an nGaeilge a úsáid 
ar bhonn neamhfhoirmiúil le linn an lae chun stór 

focal na bpáistí a leathnú (Thomas et al. 2018) ach 
uaireanta is minice na páistí ag éisteacht le Gaeilge 
neamhfhoirmiúil ón múinteoir seachas iad ag labhairt 

lena gcairde as Gaeilge (Dunne, 2015).
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Focail agus Frásaí an tSeomra Ranga

Sna gníomhaíochtaí seo a leanas, téann na páistí i dtaithí ar fhoclóir agus ar fhrásaí an tseomra ranga. 
Tógann sé tamall ar pháiste dul i dtaithí ar fhoclóir nua atá casta. Mar sin, is cabhair dóibh é frása 
úsáideach a bheith ar crochadh sa seomra ranga.

• Taispeánann an múinteoir roinnt lipéad do na páistí, mar shampla ‘Ríomhaire’, ‘An Doirteal’, ‘Clár 
Bán Idirghníomhach’.

• ‘Cá gcuirfimid na lipéid seo?’ Siúil go dtí an áit cheart sa seomra ranga.

• Tugann an múinteoir lipéad glan do chúpla páiste agus iarrann orthu seasamh in aice le haon rud 
sa seomra ranga. Cuireann siad an cheist ar an rang ‘Céard é seo?’ Scríobhann siad/an múinteoir 
an focal ar an lipéad.

• ‘Dúnaigí bhur súile.’ Cuireann na páistí na lipéid ar bhord páiste eile. ‘Osclaígí bhur súile.’ Bíonn ar 
an bpáiste an lipéad a phiocadh suas agus seasamh in aice leis an earra sin sa seomra ranga.

• Déanann an múinteoir é seo cúpla uair ar chúpla lá éagsúil go dtí go mbíonn na páistí compordach 
le teanga an tseomra ranga.

• Tugann an múinteoir lipéad glan do pháiste agus iarrann air/uirthi seasamh le fógra atá ar 
crochadh sa rang, mar shampla ‘An Leabharlann’. ‘Scríobhfaimid nóta don rang anseo.’ Iarrann an 
múinteoir ar na páistí smaoineamh ar nóta oiriúnach, m.sh.,‘Bígí ag léamh anseo.’

• Tugann an múinteoir lipéad glan do pháiste eile agus iarrann air/uirthi seasamh le fógra eile sa 
rang, mar shampla, ‘An Doirteal’. ‘Scríobhfaimid nóta don rang anseo.’ Iarrann an múinteoir ar na 
páistí smaoineamh ar nóta oiriúnach.

Bígí ag 
léamh!

Nígí 
bhur 

lámha.
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Fréamh an Fhocail 

Sa ghníomhaíocht seo, déanann páistí iniúchadh idir na cosúlachtaí atá ann idir focail Ghaeilge agus 
focail i dteangacha eile.

Féachann an rang ar an liosta thíos d’fhocail Ghaeilge. Cad is brí leo? An bhfuil na focail cosúil le haon 
fhocal atá ar eolas agat in aon teanga eile?

eaglais peann

trí (3) scríobh

máthair gúna

mé réigiún

scoil nádúr

bád póca

cros margadh

leabhar sráid

litir smidiríní

*Tá tuilleadh gníomhaíochtaí mar seo sa leabhar Taiscéalaithe Teanga le Francesca La Morgia.

Céad Míle Focal Romhat 

Bailíonn na páistí na focail agus frásaí Gaeilge atá ar eolas acu, nó nathanna faoi leith a thaitníonn leo. 

 
Ar phóstaer mór darbh ainm ‘Céad Míle Focal Romhat’ scríobhann na páistí na focail agus na frásaí sin.

Sa Bhaile: Bailíonn na páistí focail agus frásaí eile óna dteaghlach agus 
cuireann siad leis an bpóstaer ranga iad.
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Cuid 2:  
Gníomhaíochtaí 

Gasta Gaeilge
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Cuid 2: Gníomhaíochtaí Gasta Gaeilge

Sna gníomhaíochtaí seo a leanas, bíonn deis ag na páistí an Ghaeilge a úsáid ar feadh tréimhsí gearra 
agus i suíomhanna neamhfhoirmiúla le linn an lae, lasmuigh den cheacht Gaeilge.

Baineann an chéad chúpla gníomhaíocht le teanga ghabhchumais .i. go gcloisfidh an páiste treoracha, 
rainn agus scéalta agus go bhfreagróidh sé/sí dóibh.

Baineann na gníomhaíochtaí eile le teanga ghinchumais .i. go mbeidh deis ag an bpáiste teanga ó 
bhéal a fhorbairt. Bainfear úsáid as an teanga seo sna gníomhaíochtaí drámaíochta a leanann iad.

Is fearr an foclóir cuí a mhúineadh do na páistí agus é a 
chleachtadh leo sula dtosaíonn tú ar ábhar eile a mhúineadh 

trí theanga eile le cinntiú nach ceacht teanga a bheidh sa 
cheacht FCÁT (Mehisto et al., 2018). 

Ar mhaith 
leat spraoi 

liom?
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Rainn agus Amhráin

Tá cnuasaigh bhreátha ar fáil de rainn agus rímeanna Gaeilge. Cabhraíonn siad le páistí dul i dtaithí ar 
fhuaimeanna na Gaeilge, ar fhoclóir nua, agus baineann siad sult astu. 

Roghnaíonn an múinteoir rann ón liosta le déanamh leis an rang ar maidin nó le linn duit a bheith ag 
aistriú ag aistriú ó cheacht go ceacht.

 
1. Bí ag ithe 

Bí ag ithe
Bí ag ól
Seas suas
Suigh síos
Slán go fóill.

2. Is maith liom

Is maith liom bainne
Is maith liom ubh
Is maith liom im
Is maith liom subh
Is maith liom cáis
Is maith liom práta
Is maith liom arán
Is maith liom cáca.

3. A hAon, dó, trí, ceathair, cúig, sé

A hAon, dó, trí, ceathair, cúig, sé
Is maith liom bainne is cupán tae.
Is maith liom úlla is ceapairí
Brioscaí, criospaí is bananaí buí.

 
4. Teidí beag buí

Teidí beag buí
Ina shuí ar an stól.
Teidí beag buí
Ag ithe is ag ól.
Teidí beag buí
Anseo i do shuí.
Teidí beag buí
Teidí beag buí.

5. Ag déanamh spraoi 

A haon, a dó
A haon, a dó, a trí
Caitín beag ina shuí.
A haon, a dó
A haon, a dó, a trí
Caitín beag ag déanamh spraoi.

6. Buail bos

Buail bos
Gread cos
Cas timpeall
Is glac sos.

• Déanann an páiste bualadh bos agus an rann á rá aige/aici.
• Deir an páiste an rann i nguthanna éagsúla (guth feargach/eaglach/áthasach).
• Cuireann an páiste geáitsí leis an rann.
• Déanann an páiste rap leis an rann.

Tá an-chuid rann agus rímeanna eile ar fáil ar líne ag an suíomh seo a leanas:  
https://www.altram.org/amhráin-agus-rannta

Tá cnuasaigh bhreátha de rainn ar fáil sna leabhair seo a leanas:

Ní Shúilleabháin, A. (2011). Bróga Nua. Forbairt Naíonraí Teoranta: Baile Átha Cliath.
Ní Shúilleabháin, A. (2018). Bróga Nua 2. Forbairt Naíonraí Teoranta: Baile Átha Cliath.
Mac Dhonnagáin, T.  (2005). Gugalaí Gug. An Spidéal: Futa Fata.
Mac Dhonnagáin, T.  (2016). Bliain na nAmhrán. An Spidéal: Futa Fata.
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Sa Bhaile: Déanann na páistí scipeáil le téad léimní agus an rann á rá acu. 
Baineann siad sult as na rainn a rá le duine eile sa teaghlach.

Seal Scéalaíochta
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, bíonn deis ag na páistí dul i dtaithí ar fhuaimeanna na Gaeilge agus 
éisteacht le scéalta Gaeilge. 

• Cuireann na 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

http://www.leighleat.com/fabhal-scealta.html 

Sa Bhaile: Is féidir leis na páistí éisteacht leis na scéalta seo sa charr nó sa 
chistin i dteannta le duine fásta.

Trasnaigh an Seomra
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, éisteann na páistí le ráitis agus má tá siad fíor siúlfaidh siad trasna 
an tseomra. 

• Seasann na páistí go léir ar thaobh amháin den seomra. 

• Glaonn an múinteoir amach ráiteas, m.sh., ‘Is maith liom úlla.’

• Má tá sé sin fíor, siúlfaidh an páiste trasna an tseomra.

• Leanann an múinteoir ar aghaidh ag glaoch amach ráitis eile, m.sh., ‘Is breá liom oráistí.’

*Mura bhfuil spás sa seomra, is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh ar bhealach eile, m.sh., ‘Lámha 
suas má tá sé fíor.’

11



Tapáil
Is féidir go leor cleachtais bheaga aireachais a dhéanamh trí Ghaeilge leis na páistí. Léann an múinteoir 
amach na treoracha agus taispeánann sé/sí na cleachtais dóibh. 

*Is féidir dul siar ar an amhrán Cá bhfuil ordóg?’ ar dtús chun dul siar a dhéanamh ar ainmneacha na 
méar.

*Is féidir Deir Ó Grádaigh a imirt ar dtús agus na páistí ag déanamh aithrise ar gheáitsí an mhúinteora.

• Is féidir cleachtas éasca ‘Tapáil’ a thaispeáint do na páistí. 

• ‘Tógaigí anáil mhór isteach agus ligigí amach í go mall. Arís go mall.’

• ‘Sínígí amach na lámha. Cuirigí síos an ordóg. Cuirigí síos baibín. Cuirigí síos fáinne. Cuirigí suas 
sínteog agus lárnach.’

• ‘Bainimid úsáid as sínteog agus lárnach anois chun tapáil a dhéanamh.’

• Ansin, taispeánann an múinteoir cúpla áit ar an aghaidh do na páistí agus cuireann siad sínteog 
agus lárnach ann (idir na malaí, ar bhun na malaí, faoi na súile, faoin tsrón, faoin mbéal).

• ‘Déanfaimid tapáil ar na háiteanna speisialta seo.’ Is féidir leis an rang comhaireamh go ciúin go dtí 
a deich agus iad ag tapáil ar gach áit speisialta.

• Ag an deireadh, deir an múinteoir ‘Tógaigí anáil mhór isteach agus ligigí amach í go mall. Arís go 
mall.’

Forbairt: Tá samplaí maithe eile de chleachtais aireachais sa treoirleabhar Tabhair Aire Duit Féin le 
Ann-Marie Ireland agus Fionnuala Cloke.

Is féidir cúpla leathanach ó Éist leis an Spéir le Elaine Harris a léamh.

Spraoi sa Chlós
Is féidir cluichí beaga a imirt leis na páistí sa chlós le linn corpoideachais nó ag am lóin.
Tá gníomhaíochtaí don spraoi sa chlós sa treoirleabhar seo a leanas: Spraoi
https://www.cogg.ie/cluichi-clois-spreag-an-ghaeilge-le-spraoi/ 

Cluichí Cláir
Is féidir roinnt cluichí cláir, a bhfuil taithí ag na páistí orthu sa Bhéarla, a imirt as Gaeilge. Tá leagan 
Gaeilge de roinnt cluichí cláir curtha ar fáil ar Bhileog 5.

Níl mórán taithí ag páistí ar leabhair Ghaeilge lasmuigh den téacsleabhar 
scoile cé go bhfuil go leor leabhair bhreátha Ghaeilge scríofa. Tá tacaíocht ag 
teastáil ó pháistí chun leabhar Gaeilge a roghnú (Dunne agus Hickey, 2017). 
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Léimis Linn!
Cabhraíonn deiseanna léitheoireachta le páistí cur lena líofacht agus lena stór focal, agus taitneamh a 
bhaint as an léitheoireacht mar chaitheamh aimsire. 

Ag brath ar na hábhair ina bhfuil spéis ag an rang, is féidir leabhair faoi leith a roghnú.  
Bain úsáid as na treoirleabhair léitheoireachta atá curtha ar fáil ag Leabhair Pháistí Éireann:  
https://childrensbooksireland.ie/reading-guide/ 

Tuile Léitheoireachta
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis 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
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis seal a chaitheamh ag léamh le duine eile.

*Bain úsáid as Bileog 6 mar threoir.

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

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 Bileog 6 mar threoir
• 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 3:  
Ag Ullmhú don 

Rólimirt 
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Cuid 3: Ag Ullmhú don Rólimirt 

Taispeánann taighde atá déanta ar mhúineadh na Gaeilge go bhfuil roinnt réimsí inar féidir feabhas a 
dhéanamh.

Sna gníomhaíochtaí seo a leanas, tá deis ag páistí obair bheirte a dhéanamh chun teanga 

a úsáid go cruinn agus go muiníneach i gcomhthéacs, agus ar mhaithe le cumarsáid a 

dhéanamh lena gcairde agus lena dteaghlach.

Rabhlóga 

• Léann an múinteoir amach an rabhlóg. Ina mbeirteanna, deir siad an rabhlóg os ard.

• Déanann siad iarracht í a rá chomh tapa agus is féidir.

• Cuireann siad geáitsí léi.

• Déanann  siad bualadh bos agus an rabhlóg á rá acu.  

1. Seacht sicín ina seasamh sa sneachta lá sioca.
2. Fástar fataí fada go fairsing le feamainn.
3. Bhí an bhean bheag bhocht breoite brúite leis an bhfuacht.
4. D’ith damh dubh ubh amh ar neamh.
5. Meallann muilte Dé go mall ach meallann siad go mion.

Tá níos mó rabhlóg ar fáil ar: http://www.tongue-twister.net/ga.htm 

Ní bhíonn mórán deiseanna ag páistí teanga ó bhéal a úsáid, ná obair ghrúpa agus 
obair bheirte a úsáid go minic sa cheacht Gaeilge, cé go mbíonn sé seo ar siúl acu 

in ábhair eile (DES, 2013; 2018; Devitt, Condon, Dalton, O’Connell & Ní Dhuinn, 2018).

Baineann páistí sult as na cluichí teanga sa cheacht Gaeilge ach níl an sprioc 
foghlama soiléir i gcónaí (DES, 2005; 2018)

Tá béim ar fhoghlaim ainmfhocal sna cluichí ach níl mórán deiseanna ag páistí an 
foclóir nua seo a úsáid i gcomhthéacs  (DES, 2007).

Bíonn deacrachtaí ag páistí maidir le briathra na Gaeilge a úsáid go cruinn 
(Harris et al., 2006).
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Sa Bhaile: Déanfaidh an páiste cleachtadh ar an rabhlóg le duine sa 
teaghlach. 

Cuireann an páiste ceist ar an tuismitheoir/gcaomhnóir an bhfuil aon 
rabhlóg eile ar eolas acu.

Déan Gáire leis na Jócanna seo! 

• Léann an múinteoir amach jóc amháin.
• Ina mbeirteanna, deir siad na jócanna le chéile.
• Ansin, siad iarracht jóc a chumadh don rang. 

 

 

Sa Bhaile: Deir an páiste an jóc le duine sa teaghlach.  
Ansin cumann siad féin jóc nua.

Smaoinígí ar na Dúcheisteanna seo! 

• Léann an múinteoir amach dúcheist amháin.

• Ina mbeirteanna, déanann siad iarracht freagraí a fháil do na dúcheisteanna seo. 

• Ansin, déanann siad iarracht ceann a chumadh iad féin don rang.

1. Tá mé ard nuair atá mé óg. Tá mé íseal nuair atá mé sean.

Cad atá ann? ___________________________________

2. Tá lámha orm ach ní féidir liom bualadh bos a dhéanamh.

Cad atá ann? ___________________________________

3. Bhí beirt mháithreacha agus beirt iníonacha amuigh le haghaidh lóin. D’ith gach duine ceapaire 
amháin ach san iomlán ní raibh ach 3 cheapaire ite.

Conas sin? _____________________________________

4. Thit buachaill beag de dhréimire 30 méadar ach ní raibh sé gortaithe.

Conas sin? _____________________________________

1. Cnag cnag!
Cé atá ann?
Neilus?
Cé hé Neilus?
Níl a fhios agam. 

2. Cé mhéad duine a bhíonn i mbriogáid 
 dóiteáin?
 Naonúr naonúr naonúr! 

3. Céard atá dearg is bán is dearg is bán is  
 dearg is bán?
	 Daidí	na	Nollag	ag	titim	síos	an	staighre.

4. Cén t-ainm a thugann tú ar choinín ag  
 caitheamh mufaí cluaise?

 Aon rud is mian leat! Níl sé in ann tú a  
 chloisteáil! 

5. Cad a thugann tú ar shicín sa seomra ranga?
 Ar strae!
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Sa Bhaile: Cuireann an páiste an dúcheist ar dhuine sa teaghlach. Cumann 
siad dúcheist nua.

Seanfhocail agus Nua-Fhocail! 

• Scríobhann an múinteoir amach seanfhocal amháin ar an gclár bán, m.sh., ‘Níl aon tinteán mar do 
thinteán féin.’ Pléann an rang é.

• Ina mbeirteanna, léann siad na seanfhocail le chéile. 

• Ansin, athraíonn siad na focail chun ‘nua-fhocail’ a chumadh. 

1. Níl aon tinteán mar do thinteán féin.

 Níl aon ________ mar do _______ féin.

2. An rud is annamh is iontach.

 An rud is __________ is ____________.

3. Tús maith leath na hoibre.

 ________ maith leath ________________.

4. Ní thagann ciall roimh aois.

 Ní thagann _________ roimh ___________.

5. Aithníonn ciaróg ciaróg eile.

 Aithníonn ________ _____________ eile.

Forbairt: Is féidir leath an tseanfhocail a thabhairt do gach beirt agus iarraidh orthu é a chríochnú.

Sa Bhaile: Insíonn an páiste an seanfhocal agus an ‘nua-fhocal’ do 
dhuine sa teaghlach. Cuireann siad ceist ar dhuine sa bhaile an bhfuil aon 
seanfhocal eile ar eolas acu.

Roghnaíonn siad seanfhocal eile ón suíomh http://www.tongue-twister.net/ga.htm. Pléann siad é agus 
cumann  siad ‘nua-fhocal’.
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Cuir Agallamh ar Dhuine

Mar chuid den ghníomhaíocht seo, tá deis ag an bpáiste ceisteanna a chur ar dhuine eile chun níos mó 
eolais a fháil amach faoin duine sin. 

*Bain úsáid as Bileog 7 mar threoir.

• Taispeánann an múinteoir an ceistneoir don rang. Léann sé/sí amach na ceisteanna ar fad agus 
freagróidh sé/sí iad os ard, m.sh., ‘An maith leat brocailí?’

• Tugann an múinteoir ceistneoir amach do gach duine sa rang.

• Roghnaíonn an páiste duine sa rang agus cuireann sé/sí faoi agallamh é/í.

Sa Bhaile: Roghnóidh an páiste duine eile sa teaghlach agus cuireann sé/sí 
agallamh air nó uirthi.

Críochnaigh an Abairt

Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann na páistí deis a dtuairimí a chur in iúl.

*Is féidir dul siar a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí ‘Seanfhocail agus Nua-Fhocail’ agus ‘Rainn’ más 
maith leat roimh ré.

*Bain úsáid as Bileog 8 mar threoir.

• Ar Bhileog 8 tá leathabairtí scríofa. Piocann an múinteoir amach an chéad leathabairt ón mbosca 
agus críochnóidh sé/sí an abairt, m.sh., ‘Is maith liom...’

• Ansin, casann na páistí timpeall chuig an duine in aice leo agus críochnaíonn siad an abairt.

• Piocann páiste eile amach cárta agus, arís ina mbeirteanna, críochnaíonn siad an abairt.

• Tar éis cúpla cleachtadh, is féidir cúpla cárta a chur ar gach bord agus an cluiche a imirt ina 
mbeirteanna.

Forbairt: Is féidir tús seanfhocail nó rainn a scríobh amach agus é a thabhairt do gach beirt agus 
iarraidh orthu é a chríochnú.
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Scileanna Comhrá

Tá fiúntas ag baint leis an rólimirt chun foclóir nua a chleachtadh, ach tá struchtúr an chomhrá de 
dhíth ar an bpáiste ar dtús. Baineann na gníomhaíochtaí seo le scileanna comhrá a chothú.
Anseo thíos tá cur síos ar chluichí ina dtéitear siar ar bhriathra mar go gcabhróidh siad leis an bpáiste 
tús a chur le go leor abairtí. Tá aimsir faoi leith luaite le gach cluiche ach is féidir aimsir na mbriathra a 
athrú ag brath ar an méid atá ar siúl sa rang.

Tús abairte
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, tugtar straitéis don pháiste chun dul i dtaithí ar na briathra 
neamhrialta san Aimsir Chaite a bhíonn go minic ag tús abairte. 

• Tá geáitsí beaga ann do gach briathar.

• Is féidir é seo a chleachtadh mar rang iomlán ar dtús. Ansin, déanann an múinteoir na geáitsí 
agus deir an rang an rím. Ina dhiaidh sin, malartaíonn sibh róil. Ansin, deir na páistí an rím ina 
mbeirteanna. 

Druil na mBriathra

Briathar Geáitsí
Chuala mé Lámh leis an gcluas
Chonaic mé Lámh leis an tsúil
Dúirt mé Lámh amuigh ón mbéal
D’ith mé Lámh ar an mbéal
Rinne mé Dornán ar an lámh eile
Chuaigh mé Méara ag siúl ar aghaidh ar an lámh
Tháinig mé Méara ag siúl ar ais ar an lámh
Thug mé Dhá lámh os do chomhair
Fuair mé Dhá lámh ar do bhrollach
Bhí mé Gread cos
Rug mé Lámha san aer ag breith ar rud
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Céard a Rinne Tú Aréir?
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann páistí taithí ar cheisteanna a chur agus a fhreagairt san 
aimsir chaite.

*Bain úsáid as Bileog 9 mar threoir.

• Siúlann na páistí timpeall an tseomra ranga ag cur ceiste ar dhaoine éagsúla. Nuair a fhreagraíonn 
páiste an cheist, scríobhann sé/sí a (h)ainm ar an mbileog.

• Déanann na páistí arís é ach an uair seo insíonn gach duine bréag.

• An chéad uair eile, caithfidh an páiste a thomhas an bhfuil an freagra fíor nó bréagach.

Sa Bhaile: Roghnaíonn an páiste duine eile sa teaghlach agus cuireann sé/sí 
na ceisteana air nó uirthi.

Ach, Mar sin
Sa chluiche seo, baineann páistí úsáid as na briathra san Aimsir Chaite chun scéal a chumadh. Is féidir 
leo úsáid a bhaint as briathra neamhrialta ón ngníomhaíocht ‘Druil na mBriathra’ agus as briathra 
rialta eile atá ar eolas acu.

• Bíonn beirt ag caint le chéile agus tosaíonn uimhir 1 gach abairt le ‘Ach’ agus tosaíonn uimhir 2 
gach abairt le ‘Mar sin’.

• Is féidir an scéal seo a leanas a úsáid mar eiseamláir.

Tús: Tháinig mé ar scoil.

1. ACH bhí sí dúnta.

2. MAR SIN shiúil mé amach sa chlós.

1. ACH thit mé ar an talamh.

2. MAR SIN ghlaoigh mé ar chara liom.

1. ACH níor phioc sí suas an fón.

2. MAR SIN shiúil mé abhaile. 

• Iarrann an múinteoir ar na páistí tuilleadh a chur leis an scéal.

• Ansin, tugann an múinteoir tús nua dóibh, m.sh., ‘Chuala mé an fón ag bualadh.’

Sa Bhaile: Roghnaíonn an páiste duine eile sa teaghlach agus déanann sé/sí 
an comhrá leis an duine sin.
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SNAP
Is féidir cluiche cártaí a úsáid le go bhfaighidh an páiste cleachtadh ar  na briathra a léamh agus a rá.

Sa chluiche seo, faigheann an páiste deis an fhoirm dhearfach (m.sh., Chuala) agus an fhoirm dhiúltach 
(m.sh., Níor chuala) a chleachtadh.

Is fiú teanga an chluiche a mhúineadh do na páistí roimh ré, m.sh., ‘Do sheans atá ann’, ‘Mí-ádh ort!’, 
Maith thú!’

*Is féidir dul siar ar ‘Focail Dheasa’ roimh ré más maith leat.

• Is féidir cártaí a dhéanamh amach leis an bhfoirm dhearfach (m.sh. Chuala) agus leis an bhfoirm 
dhiúltach (Níor chuala). 

• Cabhróidh sé leis an bpáiste smaoineamh ar bhrí an bhriathair má tá íomhá leis, mar atá thíos.

Chuala Níor chuala

• Suaith na cártaí.

• Roinn na cártaí ar na himreoirí ar fad.

• Agus gach cárta á chur síos aige/aici, léann an páiste amach an briathar.

• Má fheiceann sé/sí an fhoirm dhearfach (m.sh., Chuala) agus an fhoirm dhiúltach (m.sh., Níor 
chuala) i ndiaidh a chéile, déarfaidh sé/sí SNAP! Agus buafaidh sé/sí na cártaí ar fad sa charn.

Péirí
Sa chluiche seo, faigheann an páiste deis an fhoirm dhearfach (m.sh., Chuala) agus an fhoirm dhiúltach 
(m.sh., Níor chuala) a chleachtadh.

• Is féidir na cártaí céanna a bhí in úsáid don chluiche SNAP a úsáid chun ‘Péirí’ a imirt.

• Suaitheann an páiste na cártaí agus cuireann gach ceann ar an mbord leis an aghaidh síos.

• Iompaíonn an chéad imreoir dhá chárta thart. Léann sé/sí amach os ard iad. Má fhaigheann sé/sí 
an fhoirm dhearfach (m.sh., Chuala) agus an fhoirm dhiúltach (m.h., Níor chuala), buann sé/sí an 
dá chárta sin. 

• Bíonn an bua ag an bpáiste leis an líon is mó cártaí ag an deireadh.

 

21



Rí na Líne
Sa chluiche seo, faigheann an páiste deis ar cheisteanna a fhreagairt san Aimsir Chaite (m.sh., Ar 
chuala? Chuala/Níor chuala).

• Roinneann an múinteoir an rang ina dhá líne. Seasann an múinteoir os comhair na beirte ar bharr 
na línte.

• Glaonn an múinteoir amach ceist san Aimsir Chaite, m.sh., ‘Ar chuala?’ 

• Bíonn comórtas idir an bheirt an fhoirm dhearfach (Chuala) agus an fhoirm dhiúltach (Níor Chuala) 
a rá go gasta.

• Fanann an chéad duine a deir na freagraí i gceart ar bharr na líne, agus téann an dara duine go 
deireadh na líne.

• Glaonn an múinteoir amach ceist eile san Aimsir Chaite agus bíonn comórtas idir an bheirt nua ar 
bharr na líne arís an fhoirm dhearfach agus dhiúltach a rá. 

• Déantar é cúpla uair go dtí go mbíonn deis ag gach duine cúpla ceist a fhreagairt.

Cad a Dhéanfaidh Tú Anois? 
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann na páistí cleachtadh ar an Aimsir Fháistineach agus ar 
fhreagairt do chásanna éagsúla.

*Bain úsáid as an Leidchárta (Bileog 10) don Aimsir Fháistineach más maith leat.

• Taispeánann an múinteoir an chéad chárta don rang leis an bhfadhb ‘Tá tú sa bhaile. Cloiseann tú 
aláram dóiteáin. Cad a dhéanfaidh tú anois?’

• Mar rang, cumfaidh sibh trí rud a dhéanfaidh tú, m.sh., ‘Rithfidh mé amach an doras’, ‘Cuirfidh 
mé glaoch ar mo dheirfiúr’, ‘Rachaidh mé i dtreo na fuaime.’ Is féidir na briathra sin a chur ar an 
leidchárta san Aimsir Fháistineach nó, do ranganna sóisearacha, is féidir na geáitsí a dhéanamh.

• Piocann páiste amháin amach cás nua agus déantar arís é mar rang.

• Ansin, iarrann an múinteoir ar gach beirt rud amháin eile a chur leis an liosta. Roinneann siad a 
dtuairimí leis an rang.

• Forbairt: Nuair atá go leor cleachtaidh ag an rang ar an ngníomhaíocht, iarrann an múinteoir 
orthu an cás a chruthú. Is féidir an struchtúr seo a leanas a úsáid. ‘Tá tú sa X agus feiceann/
cloiseann tú Y. Cad a dhéanfaidh tú anois?’

• Nuair atá cás scríofa ag gach beirt ar phíosa páipéir, cuireann an múinteoir iad go léir isteach i 
mbosca. 

• Piocann an múinteoir/páiste amach ceann agus léigh amach é don rang. Casann siad thart 
chuig duine in aice leo agus cumann siad trí rud a dhéanfaidh siad sa chás seo. Is féidir é seo a 
dhéanamh ó bhéal.

• Leanann an rang ar aghaidh ag piocadh amach cás nua ón mbosca.

*Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh sa Mhodh Coinníollach freisin.

Rithfidh mé amach an doras. 
Cuirfidh mé glaoch ar mo dheirfiúr.
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Tuismeá
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste cleachtadh ar thuismeá a léamh agus a 
chumadh, chun cleachtadh a fháil ar an Aimsir Fháistineach.
*Bain úsáid as an Leidchárta don Aimsir Fháistineach (Bileog 10) más maith leat.

• Scríobhann an múinteoir amach an chéad tuismeá ar an gclár bán mar atá san eiseamláir thíos. 

• Do na ranganna sóisearacha, déanann an múinteoir na geáitsí.

• Iarrann sé/sí ar an rang dhá abairt eile a chur leis.

• Is féidir liosta de bhriathra cabhracha a chur le chéile ar an gclár bán chun tacú leo tuismeá a 
scríobh.

An tseachtain seo...

1. Buailfidh	tú	le	seanchara.

2. Buafaidh tú duais.

3. Caillfidh	tú	rud	éigin	luachmhar.

4. 

5.  

• Ina mbeirteanna, críochnaíonn siad an tuismeá.

• Malartaíonn siad an tuismeá le beirt eile sa rang.

Rabhlóga a Chumadh (Aimsir Láithreach agus Aimsir Fháistineach) 
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis rabhlóg a chumadh san Aimsir Láithreach 
nó san Aimsir Fháistineach.

*Is féidir dul siar ar an ngníomhaíocht ‘Rabhlóga’ más maith leat roimh ré.

• Roghnaíonn an múinteoir páiste amháin ón rang agus úsáid a (h)ainm don rabhlóg, m.sh., Fiona.

• Iarrann an múinteoir ar an rang féachaint timpeall an tseomra chun rud a thosaíonn le ‘f’ a fháil, 
m.sh. fuinneog, físeán.

• Roghnaíonn an rang briathar ón liosta thíos agus cumann rabhlóg ghearr, m.sh. Faigheann Fiona 
físeán.

• Déanann an rang cleachtadh ar an rabhlóg cúpla uair ag éirí níos tapúla de réir a chéile.

• Iarrann an múinteoir ar an rang aidiacht a chur leis, m.sh. Faigheann Fiona físeán fada.

• Roghnaíonn an rang páiste eile agus cumann rabhlóg dó/di.

nuachtán laethúil
Tuismeá na Seachtaine

Buailfidh tú le seanchara an tseachtain 
seo agus buafaidh tú duais.

An Reithe
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Jenga sa Mhodh Coinníollach
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis an  
Modh Coinníollach a úsáid chun freagairt do roinnt cásanna.

*Cluiche Jenga ag teastáil

*Oiriúnach do na ranganna sinsearacha

Áiseanna: Cluiche Jenga

*Bain úsáid as Bileog 11 Leidchárta don Mhodh Coinníollach.

• Scríobhann an múinteoir amach liosta de cheisteanna sa Mhodh Coinníollach ar an gclár bán:

Cad a dhéanfá dá bhfeicfeá (ainm duine cáiliúil)?

Cad a dhéanfá dá gcaillfeá (rud speisialta)?

Cad a dhéanfá dá n-íosfá (bia)?

• Mar rang, cumann siad  cúpla sampla éagsúil, m.sh., ‘Cad a dhéanfá dá bhfeicfeá Ed Sheeran?’ 
‘Cad a dhéanfá dá bhfeicfeá Miley Cyrus?’

• Leis an duine in aice leo, cumann gach beirt ceist agus scríobhann siad ar bhloc jenga í.

• Bailíonn an múinteoir na bloic ar fad agus déanann sí túr leo.

• Piocann an múinteoir amach an chéad bhloc agus léann sí an cheist don rang. Ina mbeirteanna, 
freagraíonn siad an cheist. 

*Is féidir leis na páistí an Leidchárta thíos a úsáid le linn an chluiche.

• An chéad lá eile, iarrann an múinteoir ar gach beirt trí cheist a scríobh ar thrí bhloc éagsúla.

• I ngrúpaí de chúigear/sheisear, imríonn siad an cluiche le chéile. Tógann an chéad imreoir amach 
bloc. Léann sé/sí an cheist agus freagraíonn sé/sí í.

• Má thógann imreoir amach bloc glan, scríobhann sé/sí ceist air.

• Leanann an cluiche ar aghaidh go dtí go dtiteann an túr síos. 

Leadógfhocal
Is féidir an cluiche leadógfhocal a imirt chun foclóir a leathnú.

Spreagadh: Is mór an chabhair na leabhair seo a leanas a léamh agus an cluiche ar siúl. Is féidir leis na 
páistí breathnú ar leathanach amháin go sciobtha roimh an gcluiche, mar shampla, Foclóiropedia le 
Fatti Burke agus John Burke nó My Little Album of Dublin (leabhar dátheangach) le Juliette Saumande.

• Roghnaíonn an rang téama, m.sh., Éadaí. 

• Féachann an rang ar na héadaí atá á gcaitheamh ag na páistí go léir. Téann siad siar ar an leagan 
Gaeilge de na héadaí sin ar fad.

• Casann na páistí timpeall chuig an duine in aice leo. Deir an chéad duine focal amháin agus deir an 
dara duine focal eile a bhaineann leis an téama sin (m.sh., gúna, riteoga, stocaí, cuaráin)

• Leanann an cluiche ar aghaidh mar sin.

Forbairt: Is féidir an cluiche seo a úsáid chun aidiachtaí a chleachtadh. Roghnaigh téama ón 
leabhar, mar shampla, Éadaí. Déan liosta de na focail a chuireann síos ar éadaí (m.sh., fada, oráiste)

gúna 

riteoga

stocaí

cuaráin
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Bog Más Maith Leat…..“
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis  
freagairt do threoracha.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht Trasnaigh an Seomra’ roimh ré más 
maith leat.

• Tar éis don rang foclóir a bhaineann le téama a chleachtadh, 
m.sh., Bia, is féidir an cluiche seo a imirt.

• Suíonn na páistí i gciorcal. Tugann an múinteoir an chéad treoir: 
‘Bog más maith leat brocailí.’

• Bogann roinnt páistí agus suíonn siad ar chathaoir nua. Glaonn an múinteoir amach an dara treoir 
‘Bog más maith leat uibheacha.’

• Tar éis don rang é a imirt cúpla uair, glaofaidh páistí éagsúla amach na treoracha.

Forbairt: Ansin, athraigh an treoir beagán, m.sh., ‘Bog más fuath leat brocailí’, ‘Bog más breá leat 
cairéid.’

Contrárthachtaí
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann páistí cleachtadh ar réimse aidiachtaí.

*Bain úsáid as Bileog 12 mar threoir.

• Scríobhann an múinteoir amach roinnt aidiachtaí ar chárta. Do na ranganna sóisearacha, cuireann 
an múinteoir pictiúr leis.

• Piocann an múinteoir amach cárta agus iarrann ar an rang a mhalairt a rá, mar shampla, beag - 
mór, sean - óg.

• Ina mbeirteanna, faigheann siad carn cártaí. Ar dtús féachann siad ar gach cárta agus deir siad cén 
aidiacht atá i gceist, m.sh., mór, sean.

• Ina mbeirteanna ansin, piocann siad amach cárta agus deir siad a mhalairt. Mar shampla, má 
phiocann siad amach an cárta ‘mór’, deir siad ‘beag’.

Forbairt: I ngrúpaí de thriúr, faigheann duine amháin an carn cártaí. Léann sé/sí amach cárta. Caithfidh 
an bheirt eile a mhalairt a rá. An chéad duine a deir an freagra ceart ar dtús, faigheann sé/sí an cárta.

Mór Beag
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Inis Dom Fút Féin
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, déanann an páiste cur síos air/uirthi féin.

Is féidir dul siar a dhéanamh ar an gcluiche ‘Contrárthachtaí’ roimh ré más maith leat.

*Bain úsáid as an liosta aidiachtaí ar Bhileog 12. 

• Ag baint úsáide as an liosta aidiachtaí, críochnaíonn an múinteoir na habairtí thíos.

 Tá mé X agus Y. Níl mé A ná B. Céard fútsa?

• Ansin, ina mbeirteanna, déanann gach páiste cur síos air féin.

Forbairt: Déanann an rang arís é ach an uair seo, inseoidh gach páiste bréag.

Cé Atá Ann?
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, déanann an páiste cur síos ar dhuine speisialta ina s(h)aol féin.

Is féidir dul siar a dhéanamh ar an gcluiche Inis dom fút féin’ roimh ré más maith leat.

• Tógann gach páiste isteach grianghraf de dhuine speisialta ina s(h)aol. Déanann sé/sí cur síos ar an 
duine sin.

‘Seo X. Tá sé/sí X agus Y. Níl sé/sí A ná B.’

Cé atá ann?
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Cuid 4:  
Straitéisí 

Drámaíochta
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Cuid 4: Straitéisí Drámaíochta

Sa chuid seo, féachfar ar roinnt straitéisí drámaíochta ag tógáil ar na gníomhaíochtaí agus ar an 
bhfoclóir a rinneadh i gCuid 1, 2 agus 3.

Tá gaol seanbhunaithe nádúrtha idir an Ghaeilge agus na healaíona agus go traidisiúnta baineadh an-
úsáid as an drámaíocht agus as an gceol chun an Ghaeilge a mhúineadh.

Is rud speisialta é go bhfuil an drámaíocht mar ábhar éigeantach ar Churaclam na Bunscoile in Éirinn, 
agus tá an-chuid buntáistí ag baint leis an drámaíocht d’fhorbairt aeistéitiúil an pháiste. 

Mar chuid de cheacht  Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga, caithfidh aitheantas ceart a 
thabhairt don ábhar agus don teanga araon. Tá na gníomhaíochtaí seo a leanas bunaithe ar na trí 
shnáithaonad sa churaclam Drámaíochta agus ar na gnéithe drámaíochta.

Snáithe:

Drámaíocht chun mothúcháin, eolas agus idéanna a iniúchadh d’fhonn tuiscint a chothú

Snáithaonaid

• Iniúchadh agus déanamh drámaíochta

• Léirsmaoineamh ar dhrámaíocht

• Comhoibriú agus cumarsáid i ndéanamh drámaíochta

Gnéithe drámaíochta

• Creideamh

• Ról agus carachtar

• Gníomhaíocht

• Suíomh

• Am 

• Teannas

• Brí

• Seánra

Is féidir dul siar ar na gníomhaíochtaí teanga i gCuid 1, 2 agus 3 roimh na straitéisí drámaíochta seo a 
dhéanamh de réir mar a oireann sé don rang.

Tá buntáiste ag baint leis an drámaíocht mar 
mhodheolaíocht ach uaireanta déanann an cur chuige seo 
beag is fiú dá ról mar mhodh ealaíne (Dunne, 2015). 
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Tírdhreach/Fuaimrian
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis roinnt straitéisí neamhlabhartha 
drámaíochta a chleachtadh.

Gnéithe drámaíochta: Suíomh, am

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Samhlú, tobchumadóireacht

• Deir an múinteoir leis an rang go raibh sé/sí in áit an-speisialta. Déanann sé/sí cur síos air.

• Ansin caithfidh na páistí an áit sin a chruthú sa rang, m.sh., na cathaoireacha a úsáid mar 
charraigeacha, cótaí a úsáid mar abhainn.

• Déanann an múinteoir tuilleadh cur síos ar an áit agus caithfidh an rang fuaimrian a chruthú leis 
na fuaimeanna atá san áit sin, m.sh., bualadh bos don toirneach.

Próifíl ar charachtar
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste léargas ar charachtar. 

*Is féidir an ghníomhaíocht ‘Cé Atá Ann?’ a dhéanamh roimh ré más gá.

*Is féidir an ghníomhaíocht ‘Cuir Agallamh ar Dhuine’ a dhéanamh roimh ré 
más gá.

*Bain úsáid as Bileog 13 ‘Inis Dom Fút Féin’

• Taispeánann an múinteoir grianghraf de dhuine cáiliúil don rang.  
Tosaíonn an múinteoir ag déanamh cur síos ar an duine seo.  
‘Tá sí saibhir. Tá sí cáiliúil. Tá sí cineálta.’

• Déanann na páistí pictiúr den duine sin ag léiriú na dtréithe sin.

• Tugann an múinteoir an bhileog Próifíl ar Charachtar don rang agus 
iarrann orthu tréithe an charachtair sin a scríobh thart timpeall ar an 
gcorp.

• Forbairt: Cuireann an páiste duine faoi agallamh. Bain úsáid as Bileog 7. Ansin, cumfaidh sé/sí 
próifíl bunaithe ar an duine sin.

Ní Chreidfeá an Méid a Tharla!
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, tugtar straitéis don pháiste chun cur síos a dhéanamh ar eachtra 
mhór a thit amach, agus chun freagairt do scéal.

Gnéithe drámaíochta: Creideamh, ról agus carachtar

Gníomhaíocht drámaíochta: Scéal a insint i ról

Spreagadh: Tá cúpla pictiúr ag teastáil d’eachtraí éagsúla ar scoil (luch ag rith sa rang, tine sa scoil, 
timpiste sa chlós)

*Téigh siar ar ‘Druil na mBriathra’ roimh ré más gá.

• Sean
• Cliste 
• is maith leis brocailí
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• Tá geáitsí beaga ann do gach cuid den scéal: 

NÍ chreidfeá an méid a tharla! (Croith do cheann)

Ar dtús (méar amháin a chur suas)

I bpreab na súl (bualadh bos)

Tar éis tamaill (rólaí pólaí)

Sa deireadh (dhá lámh thuas) 

• Déanann an múinteoir na geáitsí a chleachtadh leis an rang ar dtús.

• Déanann an múinteoir na geáitsí agus deir an rang an frása. Ansin, déanann siad cleachtadh air ina 
mbeirteanna.

• Taispeánann an múinteoir pictiúr don rang (luch ag rith sa rang, tine sa scoil, timpiste sa chlós)

• Insíonn an múinteoir an chéad scéal ag baint úsáide as codanna an scéil agus briathar. 

NÍ chreidfeá an méid a tharla!

Ar dtús, bhí mé sa seomra ranga.

I bpreab na súl, rith luch isteach.

Tar éis tamaill, d’ith sí mo lón.

Sa deireadh, ghlaoigh mé ar an bpríomhoide. 

• Deir an rang an scéal le chéile agus iad ag déanamh na ngeáitsí. 

• Tar éis cúpla cleachtadh, baineann siad triail as ina mbeirteana. Uimhir 1 ag insint an scéil, uimhir 
2 ag éisteacht.

• Piocann an múinteoir amach pictiúr eile. Mar rang, cumann siad an scéal:

Ar dtús

I bpreab na súl

Tar éis tamaill

Sa deireadh 

• Tar éis cúpla scéal a chleachtadh ina mbeirteanna, cuireann an múinteoir cúpla geaitse eile leis.  
An páiste atá ag éisteacht leis, deir sé/sí na frásaí seo a leanas:

I ndáiríre!

Samhlaigh!

• Insíonnan múinteoir an scéal agus cuireann an rang isteach na frásaí sin. Ansin déanann siad 
cleadhtadh air ina mbeirteanna.

Ní chreidfeá an méid a tharla!

I ndáiríre?
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Seafóid!
Tar éis don rang ‘Ní Chreidfeá an Méid a Tharla!’ a dhéanamh cúpla uair, is féidir ‘Seafóid’ a imirt. Bain 
úsáid as na pictiúir chéanna agus téigh siar ar na frásaí.

Gnéithe drámaíochta: Creideamh, teannas

Gníomhaíocht drámaíochta: Scéal a insint i ról

Spreagadh: Is féidir úsáid a bhaint as na pictiúir chéanna don ghníomhaíocht ‘Ní Chreidfeá an Méid a 
Tharla!’ (luch ag rith sa rang, tine sa scoil, timpiste sa chlós)

• Ar dtús, faigheann uimhir 1 pictiúr amháin agus déanann sé/sí cur síos air ag baint úsáide as na 
geáitsí do chodanna éagsúla an scéil. 

NÍ chreidfeá an méid a tharla! (Croith do cheann)

Ar dtús (méar amháin a chur suas)

I bpreab na súl (bualadh bos)

Tar éis tamaill (rólllaí póllaí)

Sa deireadh (dhá lámh thuas) 

• An uair seo, caithfidh gach uimhir 2 ceist a chur ar uimhir 1 le linn dó/di éisteacht leis an scéal. 

• Ullmhaíonn an múinteoir cúpla ceist leis an rang roimh ré, mar shampla ‘Cén lá a bhí ann?’ ‘Cá 
raibh X?’ ‘Cén fáth a raibh Y ann?’

• Deir uimhir 1 an scéal agus freagróidh gach 2 (‘I ndáiríre!’ ‘Samhlaigh!’). Ansin cuireann uimhir 2 
ceist ar uimhir 1.

• Déanann an rang é seo le cúpla pictiúr éagsúil agus cuireann uimhir 2 cúpla ceist éagsúil.

• An chéad uair eile, ní chreideann uimhir 2 an scéal agus deir sé/sí ‘Seafóid!’ Déanann siad é a 
chleachtadh mar rang. 

Forbairt: Deir uimhir 2 an ‘fíorscéal’ bunaithe ar an bpictiúr.

*Is féidir an suíomh a athrú agus eachtra a roghnú san ionad spóirt nó sa phictiúrlann.

 
Níl ann ach seafóid!
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Tá Fadhb Agam
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste taithí ar fhadhb a réiteach.

Gnéithe drámaíochta: Teannas

Gníomhaíocht drámaíochta: Scéal a insint i ról, mím

Spreagadh: Liosta d’fhadhbanna

*Is féidir an cluiche Deir Ó Grádaigh a imirt más maith leat dul siar ar bhriathra sa Mhodh Ordaitheach 
(m.sh., ‘Téigh amach’, ‘Tóg amach X’, ‘Cuir glaoch ar Y’)

*Bain úsáid as Bileog 14 Leidchárta Comhairle mar threoir.  

• Deir an múinteoir leis an rang ‘Tá fadhb agam! (Chaill mé X). An gcabhróidh sibh liom?’

• Taispeánann an múinteoir an Leidchárta Comhairle don rang. Críochnaíonn an rang na habairtí le 
chéile. ‘Téigh chuig... Cuir glaoch ar... Féach sa...’

• Cumann an rang cúpla píosa comhairle don mhúinteoir. Déanann an múinteoir mím do gach píosa 
comhairle.

• Ansin, mar rang, déanann gach duine mím do gach píosa comhairle.

• Sa deireadh, faigheann an múinteoir an rud a bhí caillte ach deir sí ‘Tá fadhb eile agam! Chaill mé 
X freisin!’

• Arís, caithfidh an rang teacht aníos le comhairle don mhúinteoir.

Forbairt: Tugann an múinteoir nóta leide do pháiste amháin ‘Chonaic mé do mhála sa charr’. Caithfidh 
an rang an chomhairle a athrú píosa, m.sh., ‘Téigh go dtí an carrchlós’, ‘Cuir glaoch ar an tiománaí 
tacsaí.’ Do na ranganna sóisearacha, is féidir pictiúr a úsáid.

Leanann an múinteoir ar aghaidh ag tabhart nóta leide nua do chúpla páiste eile chun an scéal a athrú 
níos mó, m.sh., ‘Chonaic mé Ciara ag siúl amach le d’airgead ina mála.’

*Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh le fadhbanna nua, m.sh., ‘Thit mé sa chlós.’, ‘Fuair mé an 
lón mícheart.’

 

Téigh chuig an 
carrchlós agus 

cuir glaoch 
ar an tiománaí 

tacsaí.

Tá fadhb 
agam!
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Cosán Coinsiasa
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann na páistí taithí ar chomhairle a thabhairt do charachtar.

Gnéithe drámaíochta: ról agus carachtar, creideamh, gníomhaíocht

Gníomhaíocht drámaíochta: cosán coinsiasa, mím

Spreagadh: Liosta na bhfadhbanna a úsáideadh don ghníomhaíocht ‘Tá Fadhb Agam’.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Tá Fadhb Agam’ roimh ré más gá.

• Deir an múinteoir ‘Tá fadhb agam!’ agus insíonn sé/sí an fhadhb don rang. ‘Chaill mé X.’

• Ina mbeirteanna, caithfidh siad teacht aníos le píosa comhairle amháin don charachtar. 

• Seasann an rang i gciorcal. Siúlann an múinteoir timpeall an chiorcail agus tabharfaidh na páistí 
uile comhairle dó/di.

• Roghnaíonn an rang páiste eile agus tagann an páiste sin aníos le fadhb eile.

• Cumann an rang dhá phíosa comhairle an uair seo.

• Siúlann an páiste leis an bhfadhb timpeall an chiorcail ag éisteacht leis an gcomhairle ar fad.

• Piocann an múinteoir trí phíosa comhairle agus déanann an rang mím do na píosaí comhairle sin.

Forbairt: Caithfidh an rang an chomhairle is fearr a roghnú.

Sealchathaoir
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, freagraíonn an páiste i ról.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar, creideamh

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Rianú smaointeoireachta

Spreagadh: Is féidir an ghníomhaíocht ‘Cosán Coinsiasa’ a dhéanamh ar  
dtús agus ansin suíonn an múinteoir ar an tsealchathaoir.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Céard a Rinne Tú Aréir?’ roimh ré más gá.

• Suíonn an múinteoir ar an tsealchathaoir. ‘Go raibh maith agaibh as an gcomhairle sin. Ghlac 
Elaine leis an gcomhairle. Beidh sí ag teacht anseo go luath agus cuirfimid cúpla ceist uirthi faoi.’

• Mar rang tagann siad aníos le roinnt ceisteanna, m.sh., ‘An bhfaca tú X?’ ‘An ndeachaigh tú go dtí 
an siopa?’ ‘Ar ith tú lón?’

• Tagann an múinteoir amach agus é/í sa ról nua. Is féidir scairf nó hata a chaitheamh le taispeáint 
gur carachtar faoi leith atá ann.

• ‘Dia duit! Is mise Elaine.’ Cuireann na páistí ceisteanna ar an gcarachtar.

• Gabhann an múinteoir buíochas leis an rang agus deir sé/sí go bhfuil air/uirthi imeacht.

Forbairt: Is féidir páistí eile a roghnú chun ról an charachtair a ghlacadh.
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Mála ar Iarraidh
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann na páistí deis  
smaoineamh ar thréithe carachtair.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar, am, suíomh

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Cruthú carachtair, próifíl ar charachtar

*Téigh siar ar na gníomhaíochtaí ‘Cé atá ann?’ roimh ré más gá. Bain úsáid as Bileog 12 mar chabhair 
chun aidiachtaí a roghnú.

*Bain úsáid as Bileog 13 ‘Próifíl ar Charachtar/Inis Dom Fút Féin’ mar threoir.

• Taispeánann an múinteoir mála scoile don rang. Sa mhála scoile, tá trí earra éagsúla, m.sh., 
cóipleabhar, ipod agus grianghraf de One Direction.

• Iarrann an múinteoir ar pháistí éagsúla gach earra a thógáil amach.

• Cuireann an muinteoir cúpla ceist ‘Cé leis an mála seo?’ ‘Cén aois é/í?’ ‘An maith leis an scoil/ceol 
srl.?’ ‘Cathain a chaill se/sí an mála?’ ‘Ar maidin?’ ‘San oíche?’ ‘Cá bhfuil sé/sí ag dul?’

• Is féidir an phróifíl a chruthú mar rang ó bhéal agus ansin is féidir iarraidh orthu an phróifíl a  
 scríobh/pictiúr a dhéanamh den charachtar.

• Roghnaíonn na páistí ainm don charachtar. Scríobhann siad isteach roinnt tréithe atá ag an  
 gcarachtar seo. 

Forbairt: Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh cúpla uair, is féidir níos mó earraí a chur sa mhála agus 
ceisteanna eile a chur ar an rang faoin gcarachtar le cur leis an bpróifíl.

*Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh cúpla uair le málaí daoine éagsúla.  

Ag Dul ar Thuras
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, samhlaíonn siad áit nua agus ullmhaíonn siad don áit nua.

Gnéithe drámaíochta: Suíomh

Gníomhaíocht drámaíochta: Samhlú

Spreagadh: Mála le hearraí ó thír eile (mar shampla An Bhreatain Bheag)

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Tírdhreach/Fuaimrian’ a chruthú.

• Osclaíonn an múinteoir an mála agus tá bratach na Breataine Bige ann agus dragún ann.  
‘Cá bhfuilimid ag dul?’ Taispeánann an múinteoir an Bhreatain Bheag ar léarscáil don rang.

• Samhlú. Déanann an múinteoir cur síos ar an áit. ‘Cén sórt aimsire atá san áit seo? Cé na foirgnimh 
atá ann? Cé na daoine ata ann?’

• Ansin cruthaíonn na páistí an áit sin sa rang nó, ina mbeirteanna, déanann siad pictiúr den áit nua.

• Osclaíonn an múinteoir an mála arís. ‘Cad eile a chuirfimid isteach sa mhála?’

• Leanann an rang ar aghaidh ag cur rudaí speisialta isteach sa mhála go dtí go ndeir an múinteoir 
‘Tá an mála lán anois.’

Forbairt: Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh agus na páistí ag ullmhú d’áiteanna eile agus 
d’amanna éagsúla na bliana.
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Turas Traenach/Luas
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, ligeann an páiste air/uirthi go bhfuil sé/sí ag dul ar thuras. 
Ullmhaíonn sé/sí a m(h)ála lena scileanna teanga chomh maith. Téann sé/sí i dtaithí ar na gnáthfhógraí 
a fheiceann siad agus a chloiseann siad ar an mbus/ar an traein/ar an eitleán/ar an Luas.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar, suíomh, gníomhaíocht

Gníomhaíocht drámaíochta: Íomhá shocair, mím le reacaireacht

*Téigh siar ar na gníomhaíochtaí ‘An Ghaeilge Mórthimpeall Orm’, ‘Beannachtaí na Gaeilge’ agus 
‘Focail Dheasa’ roimh ré más gá.

• Taispeánann an múinteoir mála folamh do na páistí. ‘Táimid chun an mála seo a phacáil lenár 
gcuid scileanna teanga.’ Osclaíonn sí an mála.

• ‘Cad a déaraimid nuair a bhuailimid le duine ar an traein?’ (‘Dia duit!’ ‘Cén chaoi a bhfuil tú?’)

• ‘Conas is féidir linn duine a chur ar a c(h)ompord?’ (‘Tá fáilte romhat! Tá sé an-deas bualadh leat!’)

• Tugtar uimhir 1-4 do gach duine sa rang.

• Cuirtear amach sraith cathaoireacha, dhá cheann os comhair dhá cheann mar atá ar an traein. 
Iarrann an múinteoir ar gach 1 suí síos ar chathaoir fholamh. Iarr ar uimhir 2/3/4 teacht ar bord 
agus bíonn comhrá beag acu leis an duine in aice leo (‘Beannachtaí na Gaeilge’ agus ‘Focail 
Dheasa’).

• Glacann an múinteoir ról bhean na traenach. Nuair atá fógra le tabhairt, buaileann sé/sí clog nó 
déanann fuaim faoi leith. ‘A dhaoine uaisle, táimid ag stad (logainm áitiúil), caithfidh gach uimhir 1 
tuirlingt anseo.’ Déanann na páistí mím ag fágáil slán lena chéile.

• Déantar é seo cúpla uair ag teacht chuig stadanna éagsúla agus ag iarraidh ar pháistí eile teacht ar 
bord.

• Íomhá shocair. Iarrann an múinteoir ar ghrúpa amháin íomhá shocair a dhéanamh den radharc ar 
an traein.

• Fad is atá an íomhá shocair á déanamh ag grúpa amháin, féachann an chuid eile den rang uirthi.

• Forbairt: Is féidir le cúpla duine den ghrúpa atá ag féachaint ar an íomhá duine a roghnú agus 
an cheist a chur orthu ‘Cá bhfuil tú ag dul?’ agus ‘Cén fáth?’

• Ag an deireadh, deir an múinteoir go bhfuil an stad deireanach sroichte acu agus gur gá do gach 
duine tuirlingt.
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Rialacha na Traenach
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, téann na páistí i dtaithí ar rialacha  
na traenach agus ar na fógraí a chloiseann siad uirthi.

Gnéithe drámaíochta: Teannas, ról agus carachtar

Gníomhaíocht drámaíochta: An múinteoir i ról, ag léamh i ról

Spreagadh: Bileog ar a bhfuil ainmneacha na bpáistí, léimchártaí

*Bain úsáid as Bileog 15 mar threoir.

• Is féidir tosú leis an ngníomhaíocht ‘Turas Traenach/Luas’.

• Glacann an múinteoir ról bhean na traenach. Nuair atá fógra le tabhairt, buaileann sé/sí clog nó 
déanann fuaim faoi leith.

• ‘A dhaoine uaisle, tá cúpla riail ar an traein seo.’ Léann sé/sí na rialacha amach. Déanann an 
múinteoir mím do gach riail. 

Rialacha na Traenach/Luas

• Ná cuir do chosa ar na suíocháin.

• Ná fág bruscar ar an traein.

• Ná bí ag screadaíl.

• Ná suigh i suíocháin atá réamháirithe.

• Tadhall air ar dtús.

• Don riail ‘Ná suigh i suíochán atá réamháirithe’, scríobhann an múinteoir ainm páiste ón rang 
ar phíosa páipéir agus cuireann an múinteoir ar shuíochán amháin é. ‘Ó tá an suíochán seo 
réamháirithe. An bhfuil cead agamsa suí anseo? An bhfuil cead ag (ainm páiste eile ón rang) suí 
anseo? Tar anseo, a X. Suigh síos.’

• Don riail ‘Tadhall air ar dtús’, tógann an múinteoir amach cárta beag glas. Déanann an múinteoir é 
a thadhall é in aice le bosca agus déanann an múinteoir fuaim ‘blíp’.

• Iarrann an múinteoir ar an rang riail eile a chumadh agus scríobhann síos ar an bhfógra é.

• Mar rang, léann siad amach na rialacha cúpla uair i nguth réchúiseach agus ansin i nguth crosta.

• Scríobhann an múinteoir ainm cúpla páiste ar bhileog agus cuireann an múinteoir ar na suíocháin 
réamháirithe ar an traein iad.

• Iarrann an múinteoir ar gach uimhir 2 teacht ar bord. Ar dtús, déanann siad tadhall air. Téann siad 
siar ar na rialacha don traein.

Forbairt: Ansin iarrann an múinteoir ar gach uimhir 3 teacht ar bord ACH deir an múinteoir leo go 
gcaithfidh siad riail amháin a bhriseadh.

• Seasann na páistí timpeall ar an traein, nuair a fheiceann siad riail á briseadh glaonn siad an riail 
amach.

• Tagann bean na traenach ar bord arís. ‘A dhaoine uaisle, táimid ag (logainm), caithfidh gach uimhir 
2 tuirlingt.’

• Ansin iarrann an múinteoir ar ghrúpa eile teacht ar bord agus riail a bhriseadh. Arís, caithfidh na 
páistí eile na rialacha a chur i gcuimhne dóibh.

• Forbairt: Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh le rialacha nua.
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Moill ar an Eitleán
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, téann na páistí i dtaithí ar rialacha an 
eitleáin agus ar na fógraí a chloiseann siad air.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar, teannas, suíomh

Gníomhaíocht drámaíochta: Tobchumadóireacht, mím

Spreagadh: Mála

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Críochnaigh an Abairt’ roimh ré más gá. 

• Is féidir tosú leis an ngníomhaíocht ‘Turas Traenach’ ach é a chur in oiriúint don eitleán.

• Glacann an múinteoir ról an aeróstaigh. Nuair atá fógra le tabhairt, buaileann sé/sí clog nó 
déanann fuaim faoi leith. ‘A dhaoine uaisle, tá fáilte romhaibh ar bord. Suígí síos anois ach ná suígí 
i suíochán réamháirithe.’

• Iarrtar ar na páistí casadh timpeall chuig an duine in aice leo agus comhrá beag a bheith acu lena 
chéile (‘Beannú do Dhuine’, ‘Focail Dheasa’).

• Insíonn an múinteoir scéal agus déanann na páistí mím bunaithe air. ‘Tháinig na paisinéirí ar fad ar 
bord. Ansin chuala siad an píolóta ag rá go raibh moill ar an eitilt agus bhí gach duine crosta.’

• Iarrann an múinteoir orthu an comhrá céanna a dhéanamh lena chéile ach an uair seo, tá gach 
duine crosta.

• Insíonn an múinteoir scéal agus déanann na páistí mím bunaithe air. ‘D’fhan na paisinéirí. D’fhan 
siad agus d’fhan siad tamall eile. D’éirigh gach duine tuirseach.’

• Iarrann an múinteoir orthu an comhrá céanna a dhéanamh lena chéile ach an uair seo, tá gach 
duine tuirseach.

• Insíonn an múinteoir an chuid eile den scéal agus déanann na páistí mím bunaithe air. ‘Chuala na 
paisinéirí an píolóta arís agus dúirt sé go raibh gach duine chun cáca a fháil saor in aisce. Bhí gach 
duine an-sásta.’

• Iarrann an múinteoir orthu an comhrá céanna a dhéanamh lena chéile ach an uair seo, tá gach 
duine áthasach.

• Tugann an múinteoir amach leathabairt do gach duine ar bord agus críochnaíonn siad an abairt 
leis an duine in aice leo.

• Faoi dheireadh, deir an múinteoir ‘Tá an t-eitleán réidh anois! Ar aghaidh linn!’

 
*Is féidir an suíomh seo a athrú agus scuaine san ollmhargadh/sa phictiúrlann/sa pháirc a bheith ann.
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Scileanna Gaeilge a Phacáil (An Bhreatain Bheag)
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, téann an rang ar thuras go dtí an Bhreatain Bheag. Baineann siad 
úsáid as a gcuid Gaeilge chun fógraí Breatnaise a léamh agus iad ar thuras ann.

Gnéithe drámaíochta: Suíomh, ról agus carachtar

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Tobchumadóireacht

Spreagadh: Fógraí Breatnaise (fógraí bóthair, biachlár)

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Ag Dul ar Thuras’ ar dtús.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Ní Chreidfeá an Méid a Tharla!’ roimh 
ré más gá.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Fréamh an Fhocail’.

• Tógann an múinteoir amach mála. ‘Ar dtús cuirfimid isteach ár gcuid Gaeilge.’ Taispeánann an 
múinteoir cúpla pictiúr do na páistí: trá, caifé, tae, cáca blasta. ‘Cén Ghaeilge atá ar na rudaí seo?’

• Téann na páistí ar an mbád. ‘Ar aghaigh linn anois.’

• ‘A dhaoine uaisle, táimid ag Caergybi/Holyhead anois. Ba mhaith linn dul go dtí an trá. Cá bhfuil sí?’

• Taispeánann an múinteoir na fógraí Breatnaise don rang nó scríobhtar iad ar an gclár bán. Cad is brí 
leis an gceann seo Traeth?’ (trá). Leanann an rang an comhartha sin.

• ‘Ó tá ocras orm. B’fhéidir go mbeidh cupán tae agus cáca againn ar dtús.’

• Taispeánann an múinteoir an biachlár dóibh nó scríobhann an múinteoir na focail ‘te’ agus ‘coffi’ ar 
an gclár bán. ‘An bhfuil tae ar an mbiachlár?’ ‘An bhfuil caifé ar an mbiachlár?’ 

• Ligeann an múinteoir anois air/uirthi gur custaiméir é/í. ‘Tógaim plaic as an gcáca. Mmm blasus!’

• Ansin cuireann an múinteoir an cheist ar an rang ‘An bhfuil an cáca sin blasta nó míbhlasta?’  
‘Tá roinnt den teanga anseo sa Bhreatain Bheag cosúil leis an nGaeilge, nach bhfuil?’

• Ina mbeirteanna sa chaife, is féidir leo ‘Ní Chreidfeá an Méid a Tharla!’ a dhéanamh ag smaoineamh 
ar eachtra a tharla ar an mbád.

Forbairt: Sa bhaile déanann siad taighde ar aon fhocail eile atá cosúil lena chéile sa Ghaeilge agus sa 
Bhreatnais.

*Tá tuilleadh gníomhaíochtaí mar seo sa leabhar Taiscéalaithe Teanga le Francesca La Morgia.

Is féidir leis an bpáiste roinnt scileanna teanga atá aige/
aici a thraschur chuig teanga eile (Curaclam Teanga 
na Bunscoile, 2019). Cabhraíonn sé leis an bpáiste má tá 
cosúlachtaí idir na teangacha atá á bplé.
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Scileanna Gaeilge a Phacáil (Albain)
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, téann an rang ar thuras go hAlbain. Baineann na páistí úsáid as a 
gcuid Gaeilge chun fógraí Gaidhlige a léamh.

Spreagadh: Fógraí Gaidhlige 

Gnéithe drámaíochta: Suíomh, ról agus carachtar

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Samhlú, ag scríobh i ról

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Ach, Mar Sin’ roimh ré más gá.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Fréamh an Fhocail’.

• Osclaíonn an múinteoir an mála agus tá bratach na hAlban ann. ‘Cá bhfuilimid ag dul?’ 
Taispeánann an múinteoir Albain ar léarscáil don rang.

• Samhlú. Déanann an múinteoir cur síos ar an áit. ‘Cén sórt aimsire atá san áit seo? Cé na foirgnimh 
atá ann? Cé na daoine atá ann?’

• ‘Ar dtús cuirimid isteach ár gcuid Gaeilge.’ Taispeánann an múinteoir cúpla pictiúr do na páistí: 
eaglais, sráid. ‘Cén Ghaeilge atá ar na háiteanna seo?’

• Téann na páistí ar an eitleán/ar an mbád. ‘Ar aghaidh linn anois.’

• Tagann na páistí amach ón eitleán/ón mbád. ‘Cuirfimid ceist ar chúpla duine cá bhfuil an eaglais’ 
Cuireann an múinteoir a lámh lena c(h)luas. Ó tá teanga eile á labhairt anseo.’

• Scríobhann an múinteoir na focail seo a leanas ar an gclár bán. ‘Eaglais’,  ‘Sràid, ‘Pàirc’ 
‘Cad iad na háiteanna seo? An bhfuil siad cosúil leis an nGaeilge?’

• Ansin, ina mbeirteanna is féidir leo ‘Ach, Mar sin’ a imirt ag tosú leis an gcéad líne ‘Tháinig mé go 
hAlbain.’

Forbairt: Ag scríobh i ról. Nuair a thagann na páistí ar ais ón turas, is féidir leo cárta poist a chur chuig 
duine sa bhaile.

Forbairt: Sa bhaile déanann siad taighde ar aon fhocail eile atá cosúil lena chéile sa Ghaeilge agus sa 
Ghaidhlig. 

*Is féidir tír/áit eile a roghnú agus déanann na páistí taighde ar dtús faoin teanga/na teangacha atá á 
labhairt ann.

*Tá tuilleadh gníomhaíochtaí mar seo sa leabhar Taiscéalaithe Teanga le Francesca La Morgia. 

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Fréamh an Fhocail’.
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Casadh sa Scéal

Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann páistí cleachtadh ar rólimirt shimplí agus ar an 
tobchumadóireacht.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar, suíomh, am, creideamh

Gníomhaíocht drámaíochta: Leideanna, samhlú

Spreagadh: Bileog 16 ‘Casadh sa Scéal’

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Beannachtaí na Gaeilge’ roimh ré más gá.

*Téigh siar an ngníomhaíocht ‘Céard a Rinne Tú Aréir?’ roimh ré más gá.

*Is féidir na cártaí ón ngníomhaíocht ‘Cad a Dhéanfaidh Tú Anois?’ a úsáid mar spreagadh.

• Tosaíonn an múinteoir ag déanamh cur síos ar eachtra, m.sh., ‘Tá tú sa chlós ar maidin agus tá tú 
ag spraoi.’

• Tá ar na páistí an radharc sin a chruthú. Is féidir leo earraí an tseomra ranga a úsáid chun an áit a 
chruthú.

• ‘Tá sé fliuch fuar.’ Déanann na páistí mím. 

• ‘Feiceann tú cara leat ag siúl isteach.’ Déanann na páistí mím bheag agus an múinteoir ag caint.

• ‘Casaigí timpeall chuig an duine in aice libh agus beannaígí dóibh.’

• ‘Ní fhaca tú do chara le tamall. Cuir ceist air nó uirthi an bhfuil aon scéal aige/aici.’

• ‘Fág slán le do chara agus ar aghaidh leat chun caint le duine nua.’ Déantar é seo cúpla uair.

• Ansin, tugtar cárta le ‘Casadh sa Scéal’ do dhuine sa ghrúpa, mar shampla ‘Tá an scoil dúnta inniu.’ 
Scaipeann an páiste sin an scéal nua i measc na bpáistí.

• Leanann na páistí orthu ag caint ansin faoin scéal nua seo.

• Tugtar cárta eile le ‘Casadh sa Scéal’ do dhuine eile sa ghrúpa, mar shampla, ‘Tá Uachtarán na 
hÉireann ag teacht ar cuairt.’

• Arís, leanann na páistí orthu ag caint ansin faoin scéal nua seo.

• Ag an deireadh deir an múinteoir ‘Bhuail an clog agus bhí sé in am do na páistí teacht isteach sa 
seomra ranga.’ Déanann siad mím de shlán a fhágáil lena chéile. 

*Is féidir an suíomh a athrú don chéad uair eile, m.sh., an t-ollmhargadh, an linn snámha, an 
phictiúrlann.
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Ráflaí
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, tá deis ag páistí scéal a chumadh bunaithe ar eachtra.

Gnéithe drámaíochta: Creideamh, ról agus carachtar

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Tobchumadóireacht

Spreagadh: Na pictiúir ón gcluiche ‘Ní Chreidfeá an Méid a Tharla!’

*Téigh siar ar Dhruil na mBriathra’ roimh ré más maith leat.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Ní Chreidfeá an Méid a Tharla!’ ar dtús más gá.

• Múineann an múinteoir na frásaí seo a leanas do na páistí ar dtús ‘Cogar!’ ‘Goille!’  
‘Seo an méid an méid a chuala mé!’ Déantar le geáitsí iad.

• Ag cogar, insíonn an múinteoir an chéad ráfla don rang. 

Cogar! Ní chreidfeá an méid a chuala mé.

Ar dtús, bhí Ciara sa chlós.

I bpreab na súl, chonaic sí veain ag teacht.

Tar éis tamaill, rith sí as an mbealach.

Sa deireadh, bhí sí slán sábháilte.

• Féachann an rang ar an bpictiúr céanna ach tagann siad aníos le ráfla eile.

• Tar éis don rang cúpla ráfla a ullmhú le chéile, taispeánann an múinteoir pictiúr dóibh agus ina 
mbeirteanna tagann siad aníos le ráfla.

• Nuair atá ráfla ullmhaithe ag gach beirt, seasann gach duine suas agus siúlann siad timpeall an 
tseomra ranga. Nuair a bhuaileann an múinteoir bos, stopann siad os comhair duine nua agus 
inseoidh siad an ráfla trí chogar.
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Cuid 5:  
Scéalta Gaeilge a 

Úsáid mar Spreagadh 
don Drámaíocht
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Cuid 5: Scéalta Gaeilge a Úsáid mar Spreagadh don Drámaíocht
 
Sna gníomhaíochtaí seo a leanas, faigheann an páiste cleachtadh ar ghníomhaíochtaí drámaíochta a 
bhaineann le scéal atá á léamh ag an rang. Le blianta beaga anuas, tá borradh ar na leabhair iontacha 
Ghaeilge atá ar fáil don aos óg agus is mór an spreagadh iad do cheachtanna drámaíochta.
Is smaointe ginearálta atá thíos gur féidir a úsáid le go leor leabhair éagsúla.

Chun leabhar a roghnú, breathnaigh ar www.childrensbooksireland.ie nó sna treoirleabhair 
léitheoireachta Rogha Leabhar/Inis Reading Guide.

Éisteacht Ghníomhach
Sa ghníomhaíocht seo a leanas, faigheann na páistí deis freagairt do scéal.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Tuismeá’ chun na briathra san Aimsir Fháistineach a chleachtadh 
roimh ré más gá.

• Múineann an múinteoir na comharthaí seo a leanas do na páistí:

C leis an lámh - Tá ceist agam

T leis an lámh - Tá tuar agam

• Tosaíonn an múinteoirag léamh an scéil agus iarrann orthu a lámh a chur suas le ‘C’ nó ‘T’ nuair 
atá ceist nó tuar acu.

• Baineann an rang úsáid as an leidchárta ar a bhfuil na briathra san Aimsir Fháistineach don 
ghníomhaíocht seo.

Forbairt: Imir ‘Cé hé/hí seo?’ arís agus an uair seo, iarr ar na páistí tuar a dhéanamh. 

*bunaithe ar Ní Shiúrtáin http://leannteangaanreiviu.com/node/161 

Próifíl ar Charachtar
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste léargas ar charachtar. 

*Is féidir an ghníomhaíocht ‘Cé hé/hí seo?’ a dhéanamh roimh ré más gá.

*Bain úsáid as Bileog 12 ‘Aidiachtaí/ Contrárthachtaí’.

• Tar éis scéal a léamh nó a insint don rang, iarrann an múinteoir ar na páistí carachtar amháin a 
roghnú ina mbeirteanna.

• Tugann an múinteoir an bhileog ‘Próifíl ar Charachtar’ don rang agus iarrann orthu tréithe an 
charachtair sin a scríobh thart timpeall ar an gcorp.

Forbairt: Roghnaíonn gach beirt carachtar eile atá an-difriúil ón gcarachtar seo. Déanann siad próifíl ar 
an gcarachtar sin.

43



An Carachtar ar an tSealchathaoir
 
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis ar ról an phríomhcharachtair a ghlacadh.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Ról a ghlacadh

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Cad a Rinne Tú Aréir?’ roimh ré más gá.

• Roghnaíonn an múinteoir páiste chun ról an phriomhcharachtair a ghlacadh.

• Cuireann an rang cesteanna air/uirthi. 

Críochnaigh Comhrá an Charachtair
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis ról an phríomhcharactair a ghlacadh.

*Téigh siar ar an ngníomaíocht ‘Críochnaigh an Abairt’ roimh ré más gá.

*Bain úsáid as Bileog 8 ‘Críochnaigh an Abairt’.

• Roghnaíonn an rang carachtar ón scéal.

• Piocann an múinteoir amach leathabairt, m.sh.,’Is fuath liom...’ Mar rang, smaoiníonn siad ar an 
méid a deir an carachtar sin.

Cuimhne an Charachtair 
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann an páiste deis cuimhne an phríomhcharachtair a insint.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar, suíomh, am

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Ról a ghlacadh

*Téigh siar ar na briathra san Aimsir Chaite roimh ré más gá.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Ní Chreidfeá an Méid a Tharla!’ roimh ré más gá

• Roghnaíonn an rang carachtar amháin ón scéal (b’fhéidir an ceann a ndearnadh próifíl air.)

• Mar rang, roghnaíonn siad rud amháin speisialta a tharla don charachtar sa scéal.

• Ar dtús, glacann duine amháin ón mbeirt ról an charachtair sin agus  
beannaíonn sé/sí don duine eile. ‘Dia duit, is mise X.’

• Roinneann an carachtar an chuimhne leis an duine in aice leis/léi.  
‘Ní chreidfeá an méid a rinne mé!’ ‘Ar dtús..’ ‘I bpreab na súl’  
agus ‘Faoi dheireadh’.
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Rianú Smaointeoireachta
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann na páistí taithí ar smaointe agus ar chuimhní an 
charachtair a iniúchadh.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar, creideamh

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Rianú smaointeoireachta 

Spreagadh: Leabhar do pháistí

*Téigh siar ar ‘Druil na mBriathra’ más gá.

*Bain úsáid as Bileog 17 ‘Bolgán Smaointeoireachta’.

• Tar éis scéal a léamh leis an rang, osclaíonn an múinteoir an leabhar ar leathanach faoi leith. 
Cuireann an múinteoir an bolgán smaointeoireachta os cionn carachtar amháin más pictiúrleabhar 
atá ann nó scríobhann ainm an charachtair ar an gclár bán. ‘Céard air a bhfuil sé/sí ag 
smaoineamh?’

• ‘Bhí mé sa... Chonaic mé.. Chuala mé...’

• Ina mbeirteanna, tógann siad amach an phróifil ar charachtar agus cuireann siad an bolgán 
smaointeoireachta os a chionn. Deir siad nó scríobhann siad amach smaointe an charachtair sin.  
 
(Má dhéantar an bhileog a lannú, is féidir í a úsáid arís is arís eile. Scríobh uirthi le marcóir agus 
glan í le flocas cadáis).

45



Comhrá idir Beirt Charachtar
Mar chuid den ghníomhaíocht seo, faigheann na páistí taithí ar chomhrá a fhorbairt idir beirt 
charachtar.

Gnéithe drámaíochta: Ról agus carachtar

Gníomhaíochtaí drámaíochta: Ag glacadh róil

Spreagadh: Pictiúrleabhar/leabhar do pháistí /pictiúr

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ’Beannachtaí na Gaeilge’ más gá.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Cad a Rinne Tú Aréir?’ más gá.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Ní Chreidfeá an Méid a Tharla!’ más gá.

*Bain úsáid as Bileog 17 ‘Bolgán Cainte’

• Tar éis scéal a léamh leis an rang, osclaíonn an múinteoir an leabhar ar leathanach ar a bhfuil beirt 
charachtar ag caint. 

• Cuireann an múinteoir an dá bholgán cainte ar an gclár bán agus scríobh ainm na beirte carachtar 
orthu. ‘Cad atá á rá acu?’

• Ar dtús, beannaíonn na carachtair dá chéile. 

• Ansin, cuireann an chéad charachtar ceist ar an dara ceann. Cumann an rang an cheist. 

• Freagraíonn an dara carachtar don mhéid a deir sé. Cumann an rang an fhreagairt  
(m.sh., ‘I ndáiríre! Samhlaigh!’). 

• Fágann na carachtair slán lena chéile. 

• Ina mbeirteanna, déanann siad cleachtadh ar an gcomhrá.

• Tar éis cúpla cleachtadh, is féidir cur leis an gcomhrá. Insíonn carachtar 1 scéal do charachtar 2 ag 
baint úsáide as codanna den scéal - ‘Ar dtús, I preab na súl, tar éis tamaill, sa deireadh.’

• Déanann na páistí an comhrá a chleachtadh leis an múinteoir ar dtús. Glacann an múinteoir ról A 
agus an rang ar fad mar B ag freagairt don scéal (‘I ndáiríre!’ ‘Samhlaigh!’). Ansin, malartaíonn siad 
róil.

Forbairt: ’Is féidir ‘Ráflaí’ a imirt. ‘Seo an méid a chuala mé!’ Mar chuid den ghníomhaíocht seo, 
athinsíonn an páiste an scéal do dhuine eile.

Seo an 
méid a 
chuala 
mé!

Samhlaigh 
a leithéid!
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Cuid 6:  
Léirsmaoineamh  

ar Dhráma
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Cuid 6: Léirsmaoineamh ar Dhráma
Sa chuid seo, féachfar ar bhealaí le cabhrú le páistí aischothú a thabhairt faoi léiriú a chéile.

*Téigh siar an ngníomhaíocht ‘Focail Dheasa’ ar dtús.

*Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Tá Fadhb Agam’ roimh ré.

Is gá atmaisféar sábháilte a chruthú nuair atá páistí i mbun drámaíochta. Cabhraíonn sé leis an rang 
uaireanta conradh drámaíochta a chruthú ar dtús ina bhfuil na buntuiscintí don cheacht drámaíochta. Is 
féidir úsáid a bhaint as Bileog 18 mar threoir agus cur leis.

Is gné thábhachtach den drámaíocht í an fhreagairt don drámaíocht agus féachfar anois ar bhealaí 
dearfacha chun ‘ceisteanna cineálta’ a chur.

Tuiscintí Ginearálta

Tá cúpla cleachtadh ag teastáil ó pháistí sula mbíonn siad in ann an dráma a chur ar siúl os comhair an 
ranga. Is fiú, mar sin, ligean dóibh é a chleachtadh ar dtús mar ghrúpa agus ina dhiaidh sin é a thaispeáint 
do ghrúpa amháin eile. Ar an gcaoi sin, bíonn cúpla dráma ar siúl sa rang ag an am céanna.

Mar thimpeallán, bogann siad timpeall á léiriú do ghrúpaí difriúla agus ag breathnú ar dhráma an ghrúpa 
eile. Gach uair a dhéanann siad gach cleachtadh, tugann an múinteoir treoir faoi leith dóibh, m.sh., 
‘Dírigh ar chaint an-soiléir an uair seo.’

Nuair atá dóthain cleachtaidh déanta ag na grúpaí, féachann an rang ar chúpla grúpa. Fanann na 
haisteoirí san áit a bhfuil siad ar an ‘ardán’ a chruthaigh siad agus bogann an ‘lucht féachána’ nó an 
rang chucu. Déantar é seo le go mbíonn na haisteoirí níos compordaí san áit ina ndearna siad an dráma a 
chleachtadh.

Aischothú a thabhairt do na haisteoirí

Féachann an lucht féachana ar an dráma agus bíonn cead acu cúpla ceist chineálta a chur. ‘Cén fáth a 
raibh X sa chúinne?’ ‘Cad a tharla roimh ré?’

Ansin, bíonn cead ag an lucht féachana dhá rud a thaitin leo faoin dráma a rá. ‘Is maith liom...’ ‘Thaitin X 
liom’, ‘Is breá liom...’

Sa deireadh, bíonn cead ag an lucht féachana comhairle chineálta a thabhairt, mar shampla ‘Déan an 
mhím ag an tús’, nó ‘Cuir ceol leis an dara cuid.’ Cinnteoidh an múinteoir go bhfuil an chomhairle cothrom 
ach is faoi na haisteoirí atá sé glacadh nó gan glacadh leis an gcomhairle.

*B’fhiú féachaint ar The	Art	of	Drama	in	Education:	A	Drama	Education	Resource	Pack le Dorothy 
Morrissey.
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Cuid 7:  
Áiseanna 

Drámaíochta
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Cuid 7: Áiseanna Drámaíochta

Fíordhrámaí Gaeilge

Tá réimse de dhrámaí scríofa do dhaoine óga agus tá treoirleabhair dhrámaíochta curtha ar fáil. Is fiú am 
a chaitheamh ag breathnú ar struchtúr na ndrámaí, mar shampla, an treoir stáitse agus cad is brí leis.

Is féidir dráma a léamh leis an rang agus roinnt de na gníomhaíochtaí a dhéanamh bunaithe orthu.

Déan Dráma 1 le Fil Uí Dhubhghail agus Mícheál Ó Dubhghaill

Déan Dráma 2 le Fil Uí Dhubhghail agus Mícheál Ó Dubhghaill

Tríocha	Dráma	do	Pháistí	Bunscoile le Nóirín Ní Nuadháin

Scripteanna an Chumainn Scoildrámaíochta http://www.scoildramaiocht.ie/scripteanna/ 
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Cuid 8:  
Bileoga Oibre
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Cuid 8: Bileoga Oibre
Tá bileoga oibre do ghníomhaíochtaí áirithe curtha ar fáil sa chuid seo. Is féidir iad a úsáid mar threoir 
agus cur leo, de réir mar a oireann don rang.
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Bileog 1: An Ghaeilge Mórthimpeall Orm

Tóg ceamara nó fón leat timpeall na scoile. Glac grianghraf d’aon fhógra Gaeilge.
Nuair a thagann sibh ar ais chuig an seomra ranga, líon isteach an bhileog thíos.

Fógra Gaeilge Cá bhfuil sé? Cad is brí leis?
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Bileog 2: An Ghaeilge Mórthimpeall Orm sa Bhaile

Líon isteach an bhileog seo le duine sa bhaile.

Fógra Gaeilge Cá bhfuil sé? Cad is brí leis?
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Bileog 3: Focail Dheasa

Is maith liom do _____________ Rinne tú é sin go maith!

Tá sé go hiontach bualadh leat! Tá áthas orm tú a fheiceáil!

Go raibh míle maith agat. Tá mé an-bhuíoch díot.

Tabhair aire duit féin! Coinnigh ort!

Maith thú! Lean ort!

Ar fheabhas! Go hiontach!

An-mhaith! Thar cionn!
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Bileog 4: Focail Speisialta

Foiseach Clagarnach

Oide Bambairne 

Seoithín Smugairle róin
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Bileog 5: Treoracha do Chluichí Cláir

Ag Imirt Cártaí nó Cluichí Cláir: Frásaí Cabhracha

Suaith na cártaí.
Do sheans atá ann.

Tá an bua agat.
Cé mhéad cárta atá agat?

Comhghairdeas!
Mí-ádh ort!

Caith na dílse.
Caithfidh tú dul siar!

    

Téigh ag iascaireacht: Rialacha

1. Faigheann gach imreoir 5 chárta. Tá tú ag iarraidh fáil réidh le gach cárta roimh dheireadh an 
chluiche.

2. Cuireann tú gach péire le chéile (mar shampla, dhá chárta le huimhir a 3), agus cuireann tú síos 
iad.

3. Tá tú ag iarraidh péire a fháil do na cártaí atá fágtha agat. Cuireann tú ceist ar imreoir eile  
‘An bhfuil cárta uimhir X agat/an rí/an bhanríon/an t-aon/an cuileata agat?’

4. Má tá an cárta sin ag an imreoir eile, tabharfaidh sé/sí duit é agus bíonn péire eile agat, agus cárta 
amháin níos lú.

5. Mura bhfuil an cárta sin ag an imreoir eile, déarfaidh sé/sí ‘Téigh ag iascaireacht!’ agus piocann tú 
suas cárta nua.

6. Bíonn an bua ag an duine a fhaigheann réidh leis na cártaí ar fad ar dtús. 

*Tá leagan Gaeilge de na cártaí ar díol sa Siopa Leabhar.

Cé atá ann? (Guess Who?): Rialacha
1. Suaith (shuffle) na cártaí.

2. Pioc amach cárta amháin an duine agus ná taispeáin don duine eile é.

3. Léigh na ceisteanna samplacha ar dtús.

4. Cuir na ceisteanna ar a chéile le fáil amach cé atá ann.

5. An cheist dheireanach ná ‘An X atá ann?’ ‘Sea’ nó ‘Ní hea’
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Pointí Gramadaí:

An bhfuil súile gorma aige nó aici ACH An bhfuil gruaig rua air nó uirthi?

An bean í? Sea.

Bainigí úsáid as na ceisteanna seo a leanas:

An bhfuil gruaig dhonn/gruaig dhubh/gruaig fhionn/gruaig rua air nó uirthi?

An bhfuil sé/sí maol?

An bhfuil gruaig shúgánach (dreadlocks) air nó uirthi?

An bhfuil gruaig chatach nó gruaig dhíreach air nó uirthi?

An bhfuil caipín/hata air nó uirthi?

An bhfuil spéaclaí air nó uirthi?

An bhfuil féasóg/croiméal (moustache) air?

An bhfuil fáinne cluaise air nó uirthi?

An bhfuil súile gorma/súile donna aige nó aici?

An bhfuil srón mhór/srón bheag air nó uirthi?

An bhfuil cluasa móra/cluasa beaga air nó uirthi?

An bhfuil béaldath (lipstick) uirthi?

An bhfuil roic (wrinkles) air?

An bhfuil fabhraí fada (eyelashes) uirthi?

An fear é? Sea / Ní hea.  An bean í? Sea / Ní hea.

Scrabble: Rialacha
Tá ceathrar imreoirí ann. Bíonn duine amháin ag coinneáil an scóir freisin.

1. Tógann gach duine amach 7 dtíl agus cuireann siad ar an raca iad.

2. Féachann gach duine ar na tíleanna atá acu. An féidir focal a dhéanamh leis na tíleanna seo?

3. Cuireann an chéad imreoir cúpla tíl a litríonn focal éigin síos ar an gclár. Caithfidh tíl amháin a 
bheith ar an réalta sa lár.

4. Déanann sé/sí comhaireamh ar an scór atá aige/aici agus scríobhfar síos é. (Tá luach na tíle scríofa 
uirthi). 

5. B’fhéidir go bhfaighidh an chéad imreoir luachanna bisigh freisin.

6. Tógann an chéad imreoir tíleanna eile as an mála ionas go mbíonn 7 dtíl aige/aici arís.

7. Anois, tá seans ag an dara himreoir srl. 

*Tá leagan Gaeilge den chluiche ar díol sa Siopa Leabhar.
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Casadh an tSúgáin (Twister)

• Casfaidh duine amháin an pionna.

• Léann sé nó sí na treoracha:

Cuir do lámh/chos chlé/lámh dheas ar spota dearg, glas, buí, gorm.

Bíonn an bua ag an duine deireanach atá fós ar an mata.

Jenga

1. Tóg túr leis na bloic. Cuir trí bhloc trasna mar bhun.

2. Cuir trí bhloc síos ar mhullach ar an gcéad trí bhloc.

3. Lean ort mar sin go dtí go bhfuil gach bloc sa túr.

4. Piocann duine amháin amach bloc ón mbun, go cúramach!  
Cuireann sé/sí an bloc ar an mbarr.

5. Bí an-chúramach go deo nach dtitfidh an túr ar fad! 

*Is féidir Jenga sa Mhodh Coinníollach a imirt freisin.  
Téigh siar ar an ngníomhaíocht ‘Jenga sa Mhodh Coinníollach’.
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Bileog 6: Ceistneoir don Chlub Léitheoireachta

Is féidir úsáid a bhaint as an gceistneoir ar lgh 145 -153 ag an nasc seo a leanas:

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/cleachtais-agus-roghanna-leitheoireachta-an-aosa-oig.pdf 
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Bileog 7: Cuir Agallamh ar Dhuine

Céard é d’ainm iomlán? An bhfuil aon chaitheamh aimsire agat?

Cén bia is fearr leat?      Cá raibh tú ar laethanta saoire?

Cá bhfuil tú i do chónaí? An bhfuil aon deirfiúr agat?

An maith leat brocailí?         Inis dom scéal greannmhar fút.
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Bileog 8: Críochnaigh an Abairt

Is breá liom... An dath is fearr liom ná...

Is maith liom... An bia is fearr liom ná...

Gach maidin... Díreach roimh dhul a chodladh...

Ní maith liom ina aon chor... Ba mhaith liom dul chuig...

Bíonn áthas orm nuair a fheicim... Bíonn fearg orm nuair a chloisim...
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Bileog 9: Céard a Rinne Tú Aréir?

Ar chuala tú fón ag glaoch? An bhfaca tú cara leat aréir?

An ndúirt tú ‘Dia duit’ le haon duine? Cad a d’ith tú don bhricfeasta?

An ndearna tú d’obair bhaile? An ndeachaigh tú chuig an siopa?

Ar tháinig tú abhaile déanach? Ar thug tú bronntanas d’aon duine?

An bhfuair tú téacs? An raibh tuirse ort aréir?
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Bileog 10: Leidchárta don Aimsir Fháistineach

 Buailfidh tú le... Íosfaidh tú...

Gheobhaidh tú glaoch ó... Feicfidh tú...

Cloisfidh tú... Rachaidh tú chuig...

Ólfaidh tú... Déanfaidh tú...

Scríobhfaidh tú chuig... Féachfaidh tú ar...
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Bileog 11: Leidchárta don Mhodh Coinníollach

 Ligfinn béic asam agus... Chuirfinn glaoch ar...

Rachainn go dtí... D’fhanfainn le...

D’fhéachfainn timpeall... Rithfinn chuig...

Shuífinn síos... Dhéanfainn iarracht...

Gheobhainn cabhair ó... D’fhágfainn síos mo...
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Bileog 12: Aidiachtaí/Contrárthachtaí

Beag Álainn

Sean Gránna

Crua Mór 

Mín Nua 

Saor Ard

Daor Íseal 

Glan Ciúin

Salach Glórach
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Bileog 13: Inis Dom Fút Féin
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Bileog 14: Tá Fadhb Agam

Leidchárta Comhairle

Téigh chuig... Faigh...

Cuir glaoch ar... Féach ar...

Éist le... Bí ag faire amach do...

Ná téigh chuig... Ná faigh...

Ná cuir glaoch ar... Ná déan dearmad...

Ná héist le... Labhair le...
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Bileog 15: Rialacha na Traenach

Rialacha
Ná cuir do chosa  
ar na suíocháin.

Ná fág bruscar  
ar an traein.

Ná bí ag screadaíl.

Ná suigh i suíocháin  
atá réamháirithe.

Tadhall air ar dtús.
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Bileog 16: Casadh sa Scéal

Feiceann tú an príomhoide ag teacht.

Casann tú timpeall agus tá do mhála 
imithe.

Go tobann, buaileann an clog.

Tosaíonn sé ag stealladh báistí.

Cuireann do chara glaoch ort.
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Bileog 17: Bolgán Smaointeoireachta
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Bileog 18: Conradh Drámaíochta

Ár gConradh  
Drámaíochta
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Nótaí
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Nótaí

74



Nótaí
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