
Áiseanna agus gníomhaíochtaí chun cur le scileanna litearthachta na Gaeilge 
 

Coincheap 
 

Sa cheacht Gaeilge  

Feasacht fhóineolaíocht 
(Phonological awareness) 
 

Is gníomhaíochtaí réamhléitheoireachta iad seo is féidir leat a dhéanamh le ranganna naíonan, chomh maith le 
gníomhaíochtaí is féidir a dhéanamh le páistí níos sine chun treisiú a dhéanamh ar an bhfeasacht fhóineolaíoch. 
 

Tuiscint ar fhuaimeanna 
(Sound awareness) 
 

Cabhraigh le páistí dul i dtaithí ar fhuaimeanna thart timpeall orthu, agus ar fhuaimeanna na Gaeilge trí éisteacht le fuaimeanna 
agus le scéalta/dánta/amhráin go rialta. 
 

• Mol do na páistí éisteacht le fuaimeanna sa timpeallacht. Dún do shúile. Cad iad na fuaimeanna a chloiseann tú sa 
seomra ranga? Téigh amach sa chlós agus dún do shúile. Cad iad na fuaimeanna a chloiseann tú? 

• Cuir scéal ó Soundcloud ar siúl nuair atá na páistí ag ithe lóin Stream Foras na Gaeilge | Listen to An Gúm : Scéalta 
playlist online for free on SoundCloud 

• Cuir Scéal an Lae ar siúl scéal an lae - YouTube 

• Páistí níos sine 

• Pléigh na focail seo a leanas: clagarnach, seordán, seoithín, dordán, sioscadh. Cuir ort do chluasa Gaeilge agus bí ag 
éisteacht leis na fuaimeanna thart timpeall ort 

• Dírigh ar fhuaimeanna i scéalta nuair atá siad á léamh, mar shampla, na fuaimeanna a dhéanann ainmhithe. Tá cur síos 
orthu in Sin iad na Rudaí 

 

Cur chuige ilchéadfach 
(Multi-sensory approach) 
 

Cabhraigh le páistí dul i dtaithí ar fhuaimeanna na Gaeilge trí úsáid a bhaint as na céadfaí ar fad. 
 

• Breathnaigh ar threoir maidir leis na fuaimeanna ar fad Mar a Déarfá Físeáin na bhFuaimeanna | Mar a Déarfá! 
(maradearfa.ie) 

• Pioc suas scáthán agus breathnaigh ar do bheola agus ar do theanga nuair atá fuaim á déanamh agat 

• Cuir do lámh ar do scornach agus déan fuaim, mar shampla, ‘c’ agus ‘ch’. An mothaíonn tú aon rud i do scornach? 

• Abair ‘doras’ agus ‘deacair’. Cá bhfuil do theanga nuair a deir tú ‘do’ agus ‘de’? 

• Lig ort go bhfuil coinneal os do chomhair amach. Abair na fuaimeanna seo a leanas: ppp agus bbb. An múchfaidh tú an 
choinneal leis an bhfuaim sin? 

https://soundcloud.com/forasnagaeilge/sets/an-gum-1
https://soundcloud.com/forasnagaeilge/sets/an-gum-1
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=sc%C3%A9al+an+lae
https://www.maradearfa.ie/scoileanna/connacht-scoileanna/fiseain-na-bhfuaimeanna
https://www.maradearfa.ie/scoileanna/connacht-scoileanna/fiseain-na-bhfuaimeanna


 

Teagmháil leis an teanga 
lasmuigh den scoil 
(Increasing exposure to Irish 
outside of the classroom) 
 

Cabhraigh le páistí teagmháil rialta a bheith acu leis an nGaeilge taobh amuigh den seomra ranga. 
 

• Breathnaigh ar na moltaí An Ghaeilge sa Bhaile (Ar fáil go luath ar www.ncca.ie) 

• Féach ar na moltaí chun suim a chothú sa léitheoireacht mar chaitheamh aimsire i Scéalta den Scoth 
https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/LEAGAN-DEIREANACH-A4-web.pdf  

 

Focail aonair a aithint 
(Word awareness) 

Ar dtús, cabhraigh le páistí focail aonair a aithint. 
 

• Éist leis an abairt agus déan comhaireamh ar cé mhéad focal atá ann ar do mhéara 

• Éist leis an abairt agus cuir licín amach do gach focal 
 

Siollaí a aithint 
(Syllable awareness) 
 

Ansin, cabhraigh le páistí focail a bhriseadh ina siollaí. 
 

• Roghnaigh ainmneacha dhá shiolla sa rang. Iarr ar na páistí bualadh bos a dhéanamh do gach siolla 

• Roghnaigh focail ina bhfuil dhá shiolla/siolla amháin (mála, múinteoir, bord, balla, cathaoir). Déan comhaireamh ar cé 
mhéad uair a thiteann do smig síos nuair atá sé á rá agat. 

• Cairde cosúla. Tá dhá mhála agat le tógáil ar scoil. Cuir na rudaí ina bhfuil siolla amháin i Mála 1. Cuir na rudaí ina bhfuil 
dhá shiolla i Mála 2 (bróg, lón, léine, scriosán, stoca, scairf. geansaí) 

 
        Páistí níos sine 

• Iarr ar na páistí bualadh bos a dhéanamh do na siollaí ar fad a chloiseann siad sa rím An bhfaca tú an Francach? 
 

• Tá tuilleadh eolais maidir leis an difríocht idir siollaí na Gaeilge agus siollaí an Bhéarla ar fáil ar lch 39 i Tuiscint ar Litriú na 
Gaeilge Tuiscint-ar-Litriú-na-Gaeilge-1.pdf (cogg.ie) 
 

Ag deighilt siollaí  
(Segmenting syllables) 

Nuair is féidir le páistí a aithint cé mhéad siolla atá i bhfocal is féidir le páistí an siollaí i bhfocail a scaradh óna chéile. 
 

• Abair na siollaí éagsúla atá sna focail seo a leanas: 
Bróga, mála, ríomhaire 

• Déan bualadh bos do gach siolla 

• Abair Bróga gan ‘bró’. Abair ‘ríomhaire’ gan ‘ríomh’. 

https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/LEAGAN-DEIREANACH-A4-web.pdf
https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Tuiscint-ar-Litri%C3%BA-na-Gaeilge-1.pdf


• Má tá dhá shiolla in ainm aon duine sa rang, déan an ghníomhaíocht sin bunaithe ar an ainm sin. Abair Tina gan ‘Ti’. 
Abair ‘Nancy’ agus ‘Cy’. 
 

Siollaí a chumasc 
(Blending syllables) 
 

Iarr ar na páistí éisteacht leat ag rá gach siolla san fhocal go mall. Ansin iarr orthu an focal a chur le chéile. Abair na siollaí éagsúla 
go mall ach mar fhuaim leanúnach seachas stopadh tar éis gach siolla. 
 

• Ríomh-air-e 

• Teil-i-fís 

• Bró-ga 

• Féach ar de Brún (2009) lgh 44-55 chun teach tar shamplaí d’fhocail aonsiollacha, dhéshiollacha agus thríshiollacha mar 
aon le gníomhaíochtaí is féidir a dhéanamh bunaithe orthu 
 

Túsfhoghar agus Foghar 
Deiridh 
(Onset and rime) 
 

Bain taitneamh as an bhflúirse dánta, rann, lúibíní, amhrán, agus scéalta véarsaíochta atá sa Ghaeilge chun aird a dhíriú ar rím ag 
deireadh an fhocail. 
 

• Éist le dán agus déan bualadh bos aon uair a chloiseann tú an rím ‘í’ 

• Iarr ar na páistí ‘Clann na Fuaime’ a chur le chéile (an, ban, can, dan, fan srl.) Is féidir úsáid a bhaint as focail 
sheafóideacha. 

• Cuir focal eile ag deireadh an dáin/athraigh an líne dheireanach. Bain úsáid as Clann na Fuaime. 

• Féach ar de Brún (2009) lgh 57-72 chun teacht ar rainn úsáideacha, ar fhocail shamplacha, agus ar chluichí 
 
Baineann na gníomhaíochtaí seo le focail a bhriseadh suas agus díriú ar an túsfhoghar (bbb) agus an foghar deiridh (ád) = bád. 
Tá sé níos éasca tosú le focail ina bhfuil siolla amháin ar dtús (focail guta-consan/focail consan-guta-consan) mar shampla, bus 
cat, muc, gob, le, fir, lár, túr, rón, gé, rís. Féach ar an treoir ar READING_Fonac_NEW.pdf (curriculumonline.ie) 
 

• Taispeáin pictiúir de na rudaí ar fad. Roghnaigh rud ón liosta agus déan cur síos air, mar shampla, tosaíonn sé le rrr agus 
déanann sé rím le bís. Céard é? 

• Is féidir biongó bunaithe ar an bhfoghar deiridh a imirt. Glaonn an múinteoir amach foghar deiridh - é - agus is féidir leis 
na páistí licín a chur ar gach focal ina bhfuil an deireadh sin (ré, gé, mé) 

 

Feasacht fhóinéimeach 
(Phonemic awareness) 

Baineann na gníomhaíochtaí seo leis an aonad fuaime is lú – fóinéim – a aithint ag tús, lár agus deireadh focail, chomh maith 
le fóinéimí a chumasc agus a dheighilt. 

https://www.curriculumonline.ie/getmedia/1f9a15c6-c8d8-4643-b7e6-39784c5dcb92/READING_Fonac_NEW.pdf?ext=.pdf


 Má tá tusa mar mhúinteoir ag iarraidh éisteacht le foghraíocht cheart na bhfóinéimí, is áis an-mhaith í an suíomh Fuaimeanna 
na Gaeilge 
Tá treoir an-mhaith ar lch 6 READING_Fonac_NEW.pdf (curriculumonline.ie) maidir leis an ord ina bpléifidh tú fuaimeanna na 
Gaeilge. 
 

Fóinéimí ag tús focail a 
aithint 
(Recognising initial 
phonemes) 
 

Dírigh ar na fóinéimí atá san fhocal. Is fiú tosú le fóinéimí ag tús an fhocail ar dtús. Tá sé níos éasca samplaí d’fhocail CGC 
(consan-guta-consan) a úsáid ar dtús, mar shampla, bus cat, muc, gob, le, fir, lár, túr, rón, gé, rís. Féach ar an liosta san áis 
READING_Fonac_NEW.pdf (curriculumonline.ie) 
 

• Tabhair an fhuaim i gcomhthéacs focail ar dtús.  

• Taispeáin cúpla rud ar thráidire do na páistí agus ainmnigh iad le chéile 

• Tosaigh amach le focail a thosaíonn go léir leis an bhfóinéim chéanna (mála, muc, múinteoir, masc) 

• Abair an focal go han-mhall le fuaimeannna leanúnacha. (Mmmm-uuuuu-ccccc seachas Muh uh cuh) 

• Ainmnigh gach rud arís ar an tráidire  

• Cuir do lámha ar do cheann nuair a chloiseann tú focal a thosaíonn le mmm 

• Imir Feicim le mo Shúilín bunaithe ar na rudaí ar an tráidire. Feicim le mo shúilín rud a thosaíonn le mmm agus cuireann 
tú ar d’aghaidh é. 

• Ansin, pioc suas cúpla earra nó pictiúr eile (milseán, deoch, Mamaí). An gcuirfimid na rudaí seo ar an tráidire? An 
dtosaíonn siad le mmm? (Féach de Brún (2009) lgh. 24-25 chun samplai de rudaí don chluiche) 
 

• Gníomhaíochtaí eile sa seomra ranga 
o Téigh chuig rud sa seomra a thosaíonn le fff 
o Seas suas má thosaíonn d’ainm le ccc 
o Téigh chuig an líne má thosaíonn d’ainm le rrr 
o Aimsigh gach rud a thosaíonn le mmm sa phóstaer Fios Fuaimeanna 

 
 

• Tabhair faoi deara gur féidir le hathruithe tosaigh tarlú d’fhocail sa Ghaeilge. Níos mó eolais i Tuiscint ar Litriú na Gaeilge 
ar lgh 43-45 Tuiscint-ar-Litriú-na-Gaeilge-1.pdf (cogg.ie) 

• Féach de Brún (2009) Feasacht Fhóineolaíoch chun teacht ar ghníomhaíochtaí eile chun túsfhoghar, foghar deiridh agus 
fóinéimí a aithint i bhfocail (Ceapaire Casta agus An Traein lgh 6-7) 
 

http://fuaimeanna.ie/ga/Sounds.aspx
http://fuaimeanna.ie/ga/Sounds.aspx
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/1f9a15c6-c8d8-4643-b7e6-39784c5dcb92/READING_Fonac_NEW.pdf?ext=.pdf
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/1f9a15c6-c8d8-4643-b7e6-39784c5dcb92/READING_Fonac_NEW.pdf?ext=.pdf
https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Tuiscint-ar-Litri%C3%BA-na-Gaeilge-1.pdf


Fóinéimí ag an deireadh 
(Recognising phonemes at 
the end of a word) 

Bain úsáid as na focail chéanna ach an uair seo dírigh ar an bhfóinéim ag an deireadh. 
 

• Tabhair an fhuaim i gcomhthéacs focail ar dtús 

• Taispeáin cúpla rud ar thráidire do na páistí agus ainmnigh iad le chéile 

• Abair an focal go han-mhall le fuaimeannna leanúnacha. (Mmmm-uuuuu-ccccc seachas Muh uh cuh) 

• Cuir do lámha ar do cheann nuair a chloiseann tú focal a chríochnaíonn le ccc 

• Imir Feicim le mo Shúilín rud éigin a chríochnaíonn ar ddd bunaithe ar na rudaí ar an tráidire 

• Aimsigh gach rud a chríochnaíonn le mmm sa phóstaer Fios Fuaimeanna 

• Téigh chuig rud sa seomra a chríochnaíonn le fff 

• Seas suas má chríochnaíonn d’ainm le ccc 

• Téigh chuig an líne má chríochnaíonn d’ainm le rrr 
 

• Bain triail as na gníomhaíochtaí seo a leanas: Cluiche an Tráidire, Meáitseáil agus Malartaigh agus An Ceann Céanna, An 
Cuairteoir Caillte in de Brún (2009) lgh 25-29 

 
 

Fóinéimí i lár focail 
(Phonemes in the middle of 
a word) 

Bíonn na fuaimeanna seo beagán níos deacra le cloisteáil.  
 

• Abair an focal go han-mhall le fuaimeannna leanúnacha. (Mmmm-uuuuu-ccccc seachas Muh uh cuh) 

• Cuir do lámha ar do cheann nuair a chloiseann tú uuuu 

• Taispeáin pictiúr de na rudaí a bhí agat do chluichí níos luaithe mar shampla, bus cat, muc, gob, le, fir, lár, túr, rón, gé, rís. 
Tabhair an bia ceart don ollphéist. Itheann sé focail ina bhfuil an fhóinéim –a nó itheann sé bia ina bhfuil an fhóinéim -á 
 

• Bain úsáid as na póstaeir atá sa tsraith Séideán Sí chun défhoghar a chleachtadh (mar shampla, ia) 

• Bain triail as na gníomhaíochtaí seo a leanas: Cluiche an Tráidire, Meáitseáil agus Malartaigh agus An Ceann Céanna in de 
Brún (2009) lgh 25-27 

 
 
 

Fuaimeanna speisialta sa 
Ghaeilge (Consain chaola) 

Déan cinnte go leagann tú béim ar fhuaimeanna atá sa Ghaeilge nach bhfuil ann sa Bhéarla agus nach bhfuil cloiste ag roinnt 
páistí cheana féin. 
 



Special sounds in Irish 
(Slender consonants) 
 

• Éist le foghraíocht na gconsan agus na ngutaí sna canúintí éagsúla ar Léigh Leat Ceachtanna | Leigh Leat 

• Bain úsáid as rabhlóga chun na consain chaola a aithint agus a chleachtadh. Seacht sicín ina seasamh sa sneachta lá 
sioca. https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Rabhlóga.pdf 

• Cum rabhlóg leis an rang. Bain úsáid as ainm duine éigin mar thúsphointe agus roghnaigh briathar a thosaíonn leis an litir 
chéanna (aimsir láithreach nó aimsir fhoisteanach ar dtús). Canann Claire go cumasach. 

• Cum rabhlóg eile ina bhfuil focail séimhithe (aimsir chaite) Chan Claire amhráin chasta go cumasach sa chaife 

• Imir Lón, Lón, Leon chun an difríochtaí idir ‘l’ agus ‘le’. Bain úsáid as an gcur chuige ilchéadfach a bhí in úsáid níos luaithe. 
An ndéanann do theanga nó do bheola aon rud difriúil nuair atá an fhuaim lll agus llee á déanamh agat? 
 

• Féach ar an bhfíseán Fóineolaíocht agus Litearthacht chun teacht ar chluichí eile Acmhainní Bunscoile | Gaeloideachas 

• Féach ar Bain Súp As! chun teacht ar na cluichí seo. Bain Súp As! | COGG 

• Níos mó eolais i Tuiscint ar Litriú na Gaeilge ar lgh 46-57 Tuiscint-ar-Litriú-na-Gaeilge-1.pdf (cogg.ie) 
 

Fuaimeanna fada agus 
gairide 
(Long and short sounds) 
 

Déan cleachtadh ar fhuaimeanna fada agus gairide sula bhfeiceann páistí an síneadh fada scríofa. Tá sé níos éasca tosú le focail 
guta-consan nó consan-guta-consan, mar shampla, cón, rís. 
 

• Bain úsáid as feadóg stáin. Iarr ar na páistí fuaimeanna fada agus gairide a aithint  

• Can amhráin ón gcnuasach Na Gutaí Fada 

• Nuair a thosaíonn an páiste ag léamh taispeáin an síneadh fada dó ar an leathanach 

• An bhfuil síneadh fada in ainm aon duine sa rang? 

• Féach ar na gníomhaíochtaí in de Brún (2009) lgh 75-78 
 

Fóinéimí a chumasc 
(Blending phonemes) 
 

Nuair atá feasacht mhaith ag páistí ar fhóinéimí aonair is féidir iad a chumasc, mar shampla, ccc-óóó-nnn = cón. Tosaigh le cinn 
rialta ar dtús mar atá sna gníomhaíochtaí thíos. Cabhraíonn an scil seo go mór le páistí nuair atá siad ag tosú ag léamh. 
 

• Ag an tús, is féidir leis an múinteoir fóinéimí an fhocail a rá cccc-óoo-nnn. Caithfidh na páistí a thomhas cén focal atá ann 

• Is féidir úsáid a bhaint as puipéad chuige seo. Déarfaidh an puipéad na fóinéimí, mar shampla, rrrr-ííí-sss. Caithfidh an 
rang a thomhas cén focal atá ann 

• Tá fuaimeanna leanúnacha níos éasca do pháistí, mar shampla, mmmm seachas buh buh buh. 

• Abair na fóinéimí go mall ach go leanúnach agus beidh sé níos éasca ar an bpáiste iad a chumasc 

• Nuair atá go leor cleachtaidh ó bhéal déanta air seo, bain úsáid as na cluichí idirghníomhacha i Cód na Gaeilge: Litrigh an 
Focal agus Pléasc na Balúin Cód na Gaeilge | CCEA 

https://leighleat.com/can%C3%BAint%C3%AD
https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Rabhl%C3%B3ga.pdf
https://gaeloideachas.ie/acmhainni-bunscoile/?lang=ga
https://www.cogg.ie/bain-sup-as/
https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/Tuiscint-ar-Litri%C3%BA-na-Gaeilge-1.pdf
https://ccea.org.uk/learning-resources/cod-na-gaeilge#section-9228


• Is féidir na scéalta in-díchódaithe Cogar Mogar agus Scéalta Eile a léamh le chéile 
 

Fóinéimí a scriosadh 
(Phonemic deletion) 
 

Nuair atá feasacht mhaith ag páistí ar fhóinéimí aonair agus ar iad a mheascadh, is féidir tosú leis na fóinéimí a scriosadh. Má tá 
an páiste in ann fóinéimí a dheighilt agus a athrú, cabhróidh sé go mór leo leis an litriú. 
 

• Abair d’ainm gan an chéad fhóinéim (Claire -> laire) 

• Féach ar an bhfíseán Fóineolaíocht agus Litearthacht chun teacht ar chluichí eile Acmhainní Bunscoile | Gaeloideachas 

• **Níos deacra. An féidir an chéad fhóinéim i d’ainm a mhalartú leis an gcéad fhóinéim in ainm duine eile? (Claire agus 
Tina -> Tlaire agus Cina) 
 

Fónaic na Gaeilge 
(Phonics in Irish) 
 

Tá an-ghá le teagasc fónaice mar chuid de theagasc na litearthachta, go háirithe sna ranganna sóisearacha, ach baineann páistí 
níos sine tairbhe as an gcleachtadh seo chomh maith. Tá treoir úsáideach ar fáil i READING_Fonac_NEW.pdf 
(curriculumonline.ie). 

Focail ardmhinicíochta 
(High frequency words) 
 

Cabhraíonn an fheasacht fhóineolaíoch le go leor de na focail ardmhinicíochta seo a léamh. Is féidir na cinn atá neamhrialta a 
mhúineadh le linn duit fónaic a mhúineadh. 
 
 

• Tá liosta ar fáil i Féasta Focal Féasta Focal | CCEA 

• Leag béim ar na focail seo nuair atá fóinéimí agus fuaimeanna speisialta na Gaeilge á gcleachtadh 
 

Focail mhístuama 
(Tricky words) 

Tugtar ‘focail ardmhinicíochta’ ar na focail seo chomh maith. Cabhraíonn an bunús láidir feasacht fhóineolaíoch le go leor de na 
focail mhístuama a léamh mar nach mbíonn siad neamhrialta ach i gcuid amháin de ghnáth. Tá straitéis eile ag teastáil do roinnt 
focal atá mírialta amach is amach. 
 

• Tá liosta ar fáil ar Mar a Déarfá Na Focla Místuama | Mar a Déarfá! (maradearfa.ie) 

• Is féidir roinnt díobh a mhúineadh le luaschártaí 
 

Morfeolaíocht agus brí an 
fhocail 
(Morphology and word 
meaning) 
 

Tá straitéisí eile léitheoireachta a chabhróidh le páistí san ranganna sinsearacha nuair atá siad ag iarraidh focail nua a léamh. 

https://gaeloideachas.ie/acmhainni-bunscoile/?lang=ga
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/1f9a15c6-c8d8-4643-b7e6-39784c5dcb92/READING_Fonac_NEW.pdf?ext=.pdf
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/1f9a15c6-c8d8-4643-b7e6-39784c5dcb92/READING_Fonac_NEW.pdf?ext=.pdf
https://ccea.org.uk/learning-resources/feasta-focal#section-6248
https://www.maradearfa.ie/aosoideachas/connacht-aosoideachas/na-focla-mistuama


Staidéar ar fhocail 
(Word study) 
 

Sna ranganna sinsearacha, ní bheidh páistí ag brath chomh mór sin ar fhocail a fhuaimniú amach. Cabhraíonn staidéar ar fhocail 
leis an bpáiste féachaint ar bhrí cuid den fhocal, mar shampla –lann nó –óir ag an deireadh. Tá deis acu an focal a chur i 
gcomparáid leis an bhfocal sin i dteangacha eile.  
 

• Cum póstaer Céad Míle Focal Romhat sa rang. Nuair a chuireann sibh focal nua air, féach an bhfuil an focal sin cosúil leis 
an bhfocal in aon teanga eile. Scríobh an focal i dteanga eile i ndath eile. 

• Féach ar an ngníomhaíocht sa Bhreatnais ar an PowerPoint. Bain úsáid as do chuid Gaeilge, agus teangacha eile, chun na 
huimhreacha ó 1-10 a chur san ord ceart. 

• Tarraing aird ar na réimíreanna agus iarmhíreanna atá ann sa Ghaeilge (áiseanna maithe i Séideán Sí) 

• Sna ranganna sinsearacha roghnaigh réimír agus breathnaigh ar na focail go léir a thosaíonn leis sin san fhoclóir. An 
bhfeiceann tú aon bhaint idir na focail sin? 
- Cam 
- Iar 
- bun 
- Dé 
- Tras 
- So 
- Do 
-  

 

Focail nua sa Ghaeilge 
(New words in the Irish 
language) 

Le ranganna sinsearacha, is fiú labhairt leo faoin gcóras a bhaineann le focal nua Gaeilge a cheapadh. Mar a thabharfaidh siad 
faoi deara, ní chloíonn gach focal nua le rialacha litrithe na Gaeilge.  
 

• Tá eolas faoin gCoiste Téarmaíochta ar fáil anseo, grúpa a thagann le chéile chun téarmaí na Gaeilge a phlé Eolas · About 
| téarma.ie (tearma.ie) 

• Tá eolas suimiúil sa leabhar Ár dTéarmaí Féin maidir le straitéisí chun focail nua a cheapadh (lgh. 167-191) 

• Smaoinigh ar fhocail nua a tháinig isteach sa Bhéarla chomh maith – jeggings, selfie. Cén Ghaeilge atá orthu? 

• Iarr ar na páistí teacht suas le focal nua Gaeilge. Conas a litríonn tú é? An bhfuil baint aige le haon fhocal eile as Gaeilge? 
Má tá focal maith cumtha ag an rang, téigh i dteagmháil leis an gCoiste Téarmaíochta! 
 

Tionchar teangacha eile ar 
an nGaeilge; Tionchar na 
Gaeilge ar theangacha eile 

Le ranganna sinsearacha, is féidir plé suimiúil a dhéanamh ar fhocail iasachta atá sa Ghaeilge, agus ar an tionchar a bhí ag an 
nGaeilge ar theangacha eile. 
 

https://www.tearma.ie/eolas/coiste.ga
https://www.tearma.ie/eolas/coiste.ga


(The influence of other 
languages on Irish; The 
influence of Irish on other 
languages) 

• Sna ranganna sinsearacha, tarraing aird ar fhocail a tháinig isteach sa Ghaeilge ó theangacha eile (féach ar Ár dTéarmaí 
Féin le Fidelma Ní Ghallchobhair lgh.211-216). 

• Tá na leabhair seo a leanas suimiúil má tá tú ag féachaint ar thionchar na Gaeilge ar an mBéarla: Green English. Ireland’s 
influence on the English language le Loreto Todd agus A dictionary of Hiberno-English le Terence Patrick Dolan. 
 

 

Má tá ceist agat faoi aon rud thuas, nó má bhain tú triail as aon cheann de na moltaí, tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh le claire.dunne@mie.ie  

mailto:claire.dunne@mie.ie

