
Cé go bhfuil níos mó téacs ann agus go bhfuil sé níos dúshlánaí ar go leor dóigheanna, ní féidir gach gné den teanga a chlúdach 
in áis den chineál seo. Tuigtear go bhfuil laincisí go leor ar theanga na ndaltaí agus nár chóir an dúshlán a mhéadú barraíocht ach 
oiread. Rinneadh gach iarracht an leibhéal deacrachta a dhéanamh oiriúnach agus ábhar suimiúil spreagúil a chur ar fáil. Tugtar 
faoi deara go bhfuil 6 chineál de phríomhcheisteanna ann:
• ceisteanna liteartha (tá an t-eolas go soiléir sa téacs) 
• ceisteanna tátalacha (tá tátal éigin le baint as an téacs)
• ceisteanna meastóireachta (tá tuairim le tabhairt) 
• ceisteanna gramadaí
• ceisteanna ‘fíric nó barúil?’
• ceisteanna ceannoscailte (is in An Fiosraitheoir is mó atá na ceisteanna sin). 

An Fiosraitheoir 
Is gné an-tábhachtach ar fad é An Fiosraitheoir, atá ar chúl gach cárta. Tá dhá thasc ann: 
– Tasc 1: Ag Fiosrú Focal 

– Tasc 2: Ag Fiosrú Feasa

Tá 6 cheist i dTasc 1 agus baineann gach ceann acu le fiosrú teanga. Tugann na ceisteanna deis don dalta cur lena stór focal san 
ábhar agus é a dhaingniú. Baineann ceist 1 le comhchiallach a aimsiú sa téacs, baineann ceist 2 le focal nó frása atá contrártha 
le focal nó frása sa téacs, agus baineann ceist 3 leis an leagan cheart d’fhocal áirithe a roghnú. Díríonn ceist 4 ar fhíric a aithint 
ó bharúil srl., baineann ceist 5 le frása sa téacs a úsáid i gcomhthéacs, agus tá an phoncaíocht cheart le cur isteach le ceist 6 a 
fhreagairt. 

Tá 4 cheist i dTasc 2. Tá an chéad dá cheist mar an gcéanna ar gach cárta. Baineann ceist 1 le hachoimre a dhéanamh ar an 
téacs. Is scil ar leith é sin agus is gné an-tábhachtach den léamhthuiscint atá ann. Baineann ceist 2 le forbairt eolais. Tá ceisteanna 
3 agus 4 ceannoscailte agus baineann siad den chuid is mó le tuar a dhéanamh, tátal a bhaint nó tuairim a thabhairt ar an téacs. 
Ba chóir don mhúinteoir an freagra is fearr a mhealladh ó na daltaí seachas glacadh le freagra gairid gonta ar na ceisteanna i 
dTasc 2. 

Cártaí Freagraí 
Tá cárta freagraí ann do gach cárta. Moltar go mbainfidh na daltaí úsáid as na cártaí freagraí lena gcuid bhfreagraí féin a cheartú, 
rud a chuideoidh leo scileanna neamhspleácha san fhoghlaim a fhorbairt. Is féidir áiseanna Taisce Tuisceana Sraith 2 mar aon le 
Taisce Tuisceana Sraith 1 a íoslódáil ó shuíomh gréasáin CCEA (www.ccea.org.uk).

Buíochas 
Ba mhaith le CCEA buíochas a ghabháil leis na múinteoirí seo a leanas as ábhar na háise seo a scríobh agus a thriail ina 
scoileanna:

Risteard Mac Daibhéid (Gaelscoil na gCrann, An Ómaigh) 
Deirdre Uí Cheallaigh (Gaelscoil na gCrann, An Ómaigh) 
Séamas Ó Gealbháin (Bunscoil na mBráithre Críostaí, Ard Mhacha)
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Treoir don Mhúinteoir 

Seo an dara bosca de chuid Taisce Tuisceana Sraith 2. Is é an aidhm atá le hábhar an bhosca seo tógáil ar scileanna 
léamhthuisceana na ndaltaí. Tá ábhar an bhosca seo dírithe go príomha ar dhaltaí ag barr na bunscolaíochta agus b’fhéidir ag tús 
na meánscolaíochta fiú. Tabharfar faoi deara, mar sin, go bhfuil difear suntasach maidir le leibhéal na deacrachta idir an t-ábhar a 
bhí in Taisce Tuisceana roimhe seo agus an t-ábhar sa bhosca seo, idir théacsanna agus cheisteanna. 

De réir Curaclam Thuaisceart Éireann, ba chóir páistí Eochairchéim 2 “a chumasú, i gcomhthéacs a gcumais sa Ghaeilge, le: 
•  páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí léitheoireachta múnlaithe, i gcomhpháirt, beirte agus faoi threoir; 
•  réimse téacsanna traidisiúnta agus digiteacha a léamh, a fhiosrú, a thuiscint agus a úsáid; 
•  tabhairt faoi léitheoireacht mharthanach, neamhspleách agus chiúin ar mhaithe le sult agus le heolas;
•  réimse a léitheoireachta a shíneadh agus a gcuid roghanna féin a fhorbairt; 
•  foinsí traidisiúnta agus digiteacha a úsáid le heolas atá ábhartha do thasc áirithe a aimsiú, a roghnú, a mheas agus a chur in iúl; 
•  a dtuiscint ar théacsanna a chur in iúl ar réimse dóigheanna ...; 
•  téacsanna a mheas, a léirmhíniú agus a phlé, ag fiosrú na ndóigheanna a dtig teanga a láimhseáil le go dtéitear i bhfeidhm ar an 

léitheoir nó le haird a tharraingt; 
•  tosú bheith feasach ar an dóigh a gcuireann meáin dhifriúla eolas, smaointe agus imeachtaí i láthair ar dhóigheanna difriúla; 
•  freagraí dá gcuid a chosaint go loighciúil, trí thátal, dhéaduchtú agus/nó tagairt d’fhianaise taobh istigh den téacs; 
•  athmheas a dhéanamh ar a gcéad fhreagairt do théacsanna i gcomhthéacs an léargais agus an eolais a thagann amach ina 

dhiaidh óna léitheoireacht; 
•  réimse straitéisí cros-seiceála a úsáid le focail nach n-aithníonn siad i dtéacsanna a léamh; 
•  réimse scileanna léitheoireachta a úsáid le haghaidh cuspóirí éagsúla léitheoireachta; agus 
•  foghlaim thar an dá theanga a cheangal.”

Is ag leanúint ar aghaidh ón ábhar in Taisce Tuisceana Sraith 1 agus Sriath 2 (go dtí seo) atá ábhar an bhosca seo. Tá sé ag 
teacht leis na teoiricí agus leis an chleachtas is fearr sa léamhthuiscint agus tugann sé deis ar leith do mhúinteoirí in earnáil na 
Gaelscolaíochta scileanna léamhthuisceana a fhorbairt agus cur le stór focal na ndaltaí ag an am chéanna. Ar thosú ar ábhar an 
bhosca seo don mhúinteoir, is fiú go mór am a chaitheamh leis an rang ag míniú an dóigh a n-oibríonn sé. Moltar leagan amach 
na gcártaí a mhíniú ar dtús sa dóigh go dtugann na daltaí fúthu mar is cóir agus go gcuireann siad tús ceart leis an léitheoireacht 
agus leis na tascanna a leanann. Tá leagan amach na gcártaí cosúil leis na cártaí sna boscaí eile, ach tá go leor difríochtaí ann 
fosta, go háirithe in ‘An Fiosraitheoir’, agus tá sé tábhachtach, mar sin, an t-am a ghlacadh é a mhíniú do na daltaí. 

An Léamhthuiscint
Tá an tuiscint ag croílár na léitheoireachta agus is tríd an tuiscint a thagann eolas. Is áis é Taisce Tuisceana a dhíríonn ar an 
tuiscint go príomha. In amanna, is féidir le daltaí téacs a léamh go líofa agus go muiníneach ach ní hionann sin is a rá go dtuigeann 
siad an rud atá léite acu. Is dhá choincheap dhifriúla iad an léitheoireacht agus an tuiscint agus is minic a bhíonn aois tuisceana 
páiste ag leibhéal níos ísle ná an aois léitheoireachta. Is é an aidhm atá le Taisce Tuisceana mar sin, an léamhthuisicnt a fhorbairt 
agus a dhaingniú. Leis sin a dhéanamh, caithfidh straitéisí tuisceana a bheith ag na daltaí ar dtús sa dóigh go dtig leo an tuiscint 
cheart a bhaint as an téacs. Is den tábhacht go mbíonn aird an mhúinteora agus aird na ndaltaí ar na straitéisí sin le linn an 
phróisis léitheoireachta.

Straitéisí Léamhthuisceana 
Is iad seo a leanas na príomhstraitéisí tuisceana atá fite fuaite in Taisce Tuisceana:
Íomhánna a chruthú 
Bíonn léitheoirí ag cruthú íomhánna ina n-intinn agus iad i mbun léitheoireachta. Baineann siad úsáid as na céadfaí leis na 
híomhánna seo a fhorbairt. Má bhaineann an scéal le ‘deilf’, mar shampla, an bhfeiceann siad an deilf ag snámh san uisce? An dtig 
leo í a mhothú lena lámha? An dtig leo an deilf a chluinstin ‘ag labhairt’ le deilfeanna eile? srl. 

Ceisteanna a chur 
Bíonn léitheoirí ag cur ceisteanna le linn an phróisis léitheoireachta. Cad é atá ar eolas acu sula dtosaíonn siad a léamh an téacs? 
Cad é a gheobhaidh siad amach agus iad á léamh? Cad é mar a mhothaíonn siad féin faoin méid atá léite acu?

An príomhsmaoineamh a aimsiú 
Cén t-ábhar go díreach lena mbaineann an téacs? Bíonn aird na léitheoirí dírithe ar phríomhábhar nó ar phríomhthéama an 
téacs, cé gurbh fhéidir go mbeadh níos mó ná téama amháin ann. Cé acu téama is tábhachtaí? 

Tátal a bhaint 
Is minic a thugtar ‘léamh idir na línte’ ar thátal a bhaint. Baineann léitheoirí úsáid as leideanna ón téacs, as an eolas atá acu féin 
ar an ábhar, agus as a mbarúil féin ar an ábhar le tátal a bhaint. Baineann siad úsáid as leideanna amhairc, an dóigh a labhraíonn 
na carachtair, agus an dóigh a gcuireann siad iad féin in iúl. Baineann siad úsáid as poncaíocht fosta le ciall ar leith a bhaint as 
téacs, m.sh. comhartha ceiste agus comhartha uaillbhreasa. 

Tuartha a dhéanamh 
Is féidir réamh-mheas a dhéanamh ar an téacs lena oibriú amach nó lena thomhas cad é a tharlóidh. Beidh léitheoirí ag úsáid 
teanga réamh-mheasa m.sh. ‘Sílim go mbaineann seo le …’, ‘De ghnáth, is é an rud a tharlaíonn i gcás mar sin …’ srl. Mar chuid 
den réamh-mheas, amharcann na daltaí ar theidil, íomhánna, gnéithe téacs agus foscríbhinní. Má dhéantar obair ghrúpa/ranga, is 
féidir téama ginearálta an téacs a phlé agus ceisteanna a chur amhail ‘Cad é a tharlóidh ansin?’, ‘Cad é a tharla dó ina dhiaidh sin, 
do bharúil?’ srl. 

Naisc a dhéanamh 
Bíonn léitheoirí ag smaoineamh ar an dóigh a bhfuil smaointe nasctha. Déanann siad naisc idir an téacs agus a dtaithí féin, idir an 
téacs atá á léamh acu agus téacsanna eile atá léite acu cheana, nó idir an téacs agus an domhan mór. 

Sintéis a dhéanamh 
Nuair a bhíonn léitheoirí ag léamh, bíonn an inchinn ag déanamh sintéise ar eolas ó na focail leis na habairtí a thuiscint, ar 
eolas ó na habairtí leis na paragraif a thuiscint agus ar eolas ó na paragraif leis an scéal a thuiscint. Bíonn siad ag baint úsáid 
as eolas nua ón teacs agus déanann siad é a cheangal le heolas atá acu cheana féin. Is féidir ciall liteartha an téacs a bhogadh 
go dtí an leibhéal tátalach trí shintéis a dhéanamh. Caithfidh tuiscint a bheith ag na daltaí ar an dóigh le tabhairt faoi théacs 
agus ar an dóigh le ciall a bhaint as. Le linn an phróisis léitheoireachta, táthar ag iarraidh go mbeidh na léitheoirí ag déanamh 
monatóireachta ar a dtuiscint. 

Baineann léitheoirí a bhfuil tuiscint mhaith acu úsáid as na straitéisí éagsúla thuasluaite lena dtuiscint a dhaingniú. Is den tábhacht 
mar sin, go bhfuil na daltaí eolach ar na straitéisí le go gcuirfidh siad lena dtuiscint. Caithfear na straitéisí seo a theagasc go 
sonrach trí chleachtadh múnlaithe, i gcomhpháirt agus faoi threoir. Ansin, is féidir Taisce Tuisceana a úsáid le deis a thabhairt do 
na daltaí na straitéisí a chur i bhfeidhm agus a dhaingniú.

Cur Síos ar Ábhar an Bhosca Seo 
Tá 25 tasc sa bhosca seo. Tá réimse d’ábhair spreagúla iontu, idir fhicsean agus neamhfhicsean, chomh maith le cineálacha 
éagsúla téacsanna amhail scéalta, finscéalta, léirmheasanna leabhar agus dialanna. Baineann cuid de na tascanna le mórthopaicí 
tábhachtacha m.sh ciníochas, timpeallacht agus cearta daoine. Tá béim ar leith ar shaol daoine clúiteacha sa stair.

Tá an t-ábhar dírithe go príomha ar dhaltaí atá ag barr na bunscolaíochta (deireadh Eochairchéim 2) agus orthu siúd atá ag 
tús na meánscolaíochta (tús Eochairchéim 3). Tá an leibhéal deacrachta ag teacht leis na riachtanais ag Leibhéal 4 agus 5 de na 
Leibhéil de Dhul Chun Cinn. De bharr go bhfuil béim ar an léamhthuiscint neamhspleách, oibreoidh gach dalta ar a luas féin. 
Mar sin de, tá seans maith ann nach mbeidh cuid acu ábalta na cártaí uilig a dhéanamh agus iad ar an bhunscoil. Mar a rinneadh 
in Taisce Tuisceana Sraith 1 leis an Asal, an Béar agus an Caora agus in Taisce Tuisceana Sraith 2 leis an Dobhareach, tá Eilifint in 
úsáid sa bhosca seo le hidirdhealú a dhéanamh idir ábhar an bhosca seo agus ábhar na mboscaí a tháinig roimhe. 

Rinneadh sin sa dóigh nach léir do na daltaí cén leibhéal deacrachta atá i gceist, go háirithe don dalta a bheadh ag streachailt. 
Bheifí ag dúil, mar sin, go spreagfaí daltaí de réir a chéile agus go seachnófaí fadhbanna féinmhuiníne agus iad ag tabhairt faoin 
léamhthuiscint. 

Tá níos mó téacs le sonrú sna cártaí seo agus é níos dúshlánaí go ginearálta. Úsáidfidh na daltaí réimse leathan de na straitéisí 
léamhthuisceana thuasluaite le cuidiú leo an téacs a thuiscint. I dtaca leis na ceisteanna, tá 9 gceist ar fad ann agus is cur chuige 
ilroghnach atá ann, cosúil leis na boscaí eile go dtí seo. Tá 3 rogha ann do gach ceist agus in amanna tá dhá cheann ann a 
d’fhéadfadh a bheith ceart. Sa chás sin, moltar do na daltaí an freagra ‘is fearr’ a roghnú. Moltar fosta go scríobhfaidh siad na 
ceisteanna agus na freagraí amach ina leabhair oibre. 


