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Cuireadh na treoirlínte seo ar 
fáil chun cabhrú le múinteoirí an 
curaclam Gaeilge a chur in oiriúint 
do dhaltaí le mion-mhíchumais 
ghinearálta foghlama.

Réasúnú agus réamhrá

Réasúnú
Daltaí lena mbaineann na treoirlínte seo 
Tuigtear, ar ndóigh, go bhfuil cead ón Roinn 
Oideachais agus Eolaíochta ag a lán daltaí dá leithéid 
seo gan Gaeilge a dhéanamh ar scoil. Mar sin féin, 
cuirtear na treoirlínte seo ar fáil do mhúinteoirí ar toil 
leo deis a thabhairt dá ndaltaí, feasacht éigin teanga 
(idir labhairt agus éisteacht) agus cultúr na Gaeilge, dá 
laghad é, a bhreith leo.

Tábhacht na Gaeilge do dhaltaí le mion-
mhíchumais ghinearálta foghlama
Léiríonn Curaclam na Bunscoile an tábhacht atá le 
foghlaim na Gaeilge sa churaclam scoile. D’fhéadfaí 
an réasúnú a achoimriú mar seo. 

Is í an Ghaeilge an tréith is suntasaí d’oidhreacht 
chultúrtha na tíre.

Soiléiríonn buneolas ar an nGaeilge tuiscint ar 
chultúr agus ar oidhreacht na tíre.

Is í an Ghaeilge máthairtheanga formhór daltaí 
na Gaeltachta agus is í an teanga bhaile do chuid 
bheag eile de theaghlaigh na tíre í.

Cuireann foghlaim teangacha go ginearálta le 
féinmhuinín agus le forbairt intleachtúil, shóisialta 
agus phearsanta an dalta.

Dá bhrí sin, tá sé tábhactach go mbeadh deiseanna 
ag daltaí le mion-mhíchumais ghinearálta foghlama, 
cleachtadh cuí a fháil ar churaclam na Gaeilge. Is 
chuige sin, maraon leis na fáthanna eile thuas, a 
chuirtear na treoirlínte seo ar fáil.
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Aidhmeanna an churaclaim 
Gaeilge do dhaltaí le mion-
mhíchumais ghinearálta 
foghlama
Seo a leanas na haidhmeanna le Gaeilge a mhúineadh 
do dhaltaí le míchumais foghlama:

scileanna éisteachta agus labhartha na ndaltaí a 
fhorbairt ionas go mbíonn muinín acu an Ghaeilge 
atá acu a úsáid ar scoil, sa bhaile agus sa saol 
comhaimseartha

dearcadh dearfach i leith na Gaeilge a chothú sna 
daltaí

féachaint chuige go gcuireann an Ghaeilge le 
héagsúlacht, le sásamh agus le taitneamh na 
foghlama do na daltaí

feasacht cultúir a chothú ionas go mbíonn tuiscint 
níos fearr ag na daltaí ar oidhreacht chultúrtha na 
tire

scileanna aithris agus cumarsáide trí chéile a 
fhorbairt ionas go mbeidh na daltaí níos muiníní 
agus níos stuama agus iad i mbun cumarsáide, pé 
acu i nGaeilge nó i mBéarla é nó, go deimhin, pé 
teanga eile

scileanna sóisialta agus pearsanta na ndaltaí a 
chothú

spreagadh agus deiseanna breise a sholáthar do 
na daltaí a bheith níos gníomhaí sa rang, agus díriú 
níos fearr ar thascanna.

Ba cheart go mbeadh deiseanna foghlama ag na 
daltaí a dhíríonn ar na haidhmeanna seo.

n

n

n

n

n

n

n

Idirchultúrachas
Ceiliúrann Curaclam na Bunscoile ilchultúrachas 
na tíre agus molann sé tuiscint agus feasacht 
idirchultúrtha, go mórmhór i leith cultúir agus grúpaí 
mionlaigh. Ar ghnéithe an chultúir ghaelaigh amháin, 
áfach, a dhíríonn na treoirlínte seo, mar gurb é an 
cultúr sin is foinse don Ghaeilge.

Réamhrá
Déantar cúram sna treoirlínte seo den teanga féin 
agus d’fheasacht cultúir na Gaeilge do dhaltaí le mion-
mhíchumais ginearálta foghlama. I gcás na teanga 
féin, tá an bhéim ar chumarsáid agus ar fhoghlaim 
scileanna teanga. Ar thraidisiúin, nósanna agus 
saintréithe éagsúla a bhaineann le cultúr gaelach 
na tíre atá an bhéim sa dara heilimint. Múintear an 
fheasacht cultúir trí ábhair eile an churaclaim, go 
mórmhór oideachas sóisialta, imshaoil agus eolaíochta 
(OSIE), oideachas ealaíon agus oideachas sóisialta, 
pearsanta agus sláinte (OSPS). Beidh teanga na 
Gaeilge ina dlúthchuid chomh maith den fheasacht 
cultúir.

Daltaí le mion-mhíchumais ghinearálta 
foghlama
Bíonn impleachtaí foghlama ag na réimsí deacrachta 
a d’fhéadfadh a bheith ag daltaí le mion-mhíchumais 
ghinearálta foghlama. Léirítear ar leathanach 5 agus 6 
na réimsí féideartha deacrachta seo, na himpleachtaí 
foghlama agus straitéisí samplacha teagaisc.
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Dul i gceann réimsí deacrachta a d'fhéadfadh a bheith ag daltaí le 
mion-mhíchumais ghinearálta foghlama

s Réimse deacrachta = Impleachtaí ar an bhfoghlaim

Cuimhne ghearrthéarma Bíonn sé deacair aird a dhíriú agus a choimeád

Bíonn sé deacair treoracha a leanúint

•

•

+ Straitéisí samplacha

Coimeád na tréimhsí teagaisc gairid

Cuir béim ar taitneamh agus ar spraoi sa cheacht

Teorannaigh ábhar an cheachta agus leasaigh na cuspóirí foghlama dá réir

Téigh siar go tráthrialta ar an méid atá foghlamtha chun é a athneartú, a threisú  agus a ghinearálú go 
comhthéacsanna eile

Úsáid druil agus cleachtadh go minic chun an foclóir agus na struchtúir a mhúineadh

Soláthair deiseanna san fhoghlaim na cúig chéadfa a úsáid—radharc, éisteacht, tadhall, boladh agus 
blas

Cabhraigh le daltaí foclóir a chur de ghlanmheabhair trí
 -  gheáitsíocht agus comharthaí a úsáid chun tuin cheart a chothú
 - frásaí le rithimí 

n

n

n

n

n

n

n

s Réimse deacrachta = Impleachtaí ar an bhfoghlaim

Féinmhuinín
Misneach
Fonn cumarsáide (go briathartha nó go 
neamh bhriathartha)

Bíonn sé deacair an Ghaeilge a úsáid go 
cumarsáideach

Ní bhíonn fonn ar dhaltaí comhoibriú le 
daltaí eile

•

•

+ Straitéisí samplacha

Féach chuige go n-éiríonn leis na daltaí sna tascanna foghlama
Pleanáil cuspóirí insroichte foghlama agus cuir struchtúir chinnte ar ghníomhaíochtaí
Soláthair deiseanna do na daltaí obair i ngrúpaí agus tabhair tacaíocht

n

n

n
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s Réimse féideartha deacrachta = Impleachtaí ar an bhfoghlaim

Eolas agus scileanna atá foghlamtha a chur i 
bhfeidhm agus a ghinearálú

Bíonn sé deacair an Ghaeilge a úsáid i 
saorchomhrá cruthaitheach

Bíonn sé deacair tarraingt ón stór eolais agus 
scileanna atá foghlamtha

•

•

+ Straitéisí samplacha

Cothaigh feasacht teanga agus cultúir trí chomhtháthú le ranna eile an churaclaim

Soláthair deiseanna do na daltaí an méid atá foghlamtha a úsáid go minic

Téigh siar go rialta

Úsáid greann agus cluichí taitneamhacha.

n

n

n

n

s Réimse féideartha deacrachta = Impleachtaí ar an bhfoghlaim

Feasacht spásúil
Comharthaí agus siombaileacha a dhifreáil 
óna chéile
Gluaiseacht ama a thusicint

D’fhéadfadh ábhar agus eolas nua a bheith 
dothuigthe agus deacair do dhaltaí

Deacrachtaí le coincheapa nua

•

•

+ Straitéisí samplacha

Múin scileanna, eolas, agus tuiscintí nua i modh céimnithe

Déan forbairt ar scileanna éisteachta agus féachana

Déan forbairt ar na céadfaí eile, agus úsáid iad go minic sa teagasc

Úsáid mórchomharthaí

n

n

n
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s Réimse féideartha deacrachta = Impleachtaí ar an bhfoghlaim

Dul i mbun samhlaíochta Bíonn sé deacair úsáid a bhaint as an drámaíocht 
agus an ról-imirt mar mhodh foghlama

+ Straitéisí samplacha

Spreag daltaí chun dul i mbun samhlaíochta trí úsáid a bhaint as ceol, fuaim, glór, gluaiseacht, 
geáitsíocht, pictiúir, bréagáin

Cabhraigh le daltaí oibriú le chéile

n

n
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s Réimse féideartha deacrachta = Impleachtaí ar an bhfoghlaim

Foclóir a leathnú Bíonn an raon foclóra teoranta

+ Straitéisí samplacha

Cuir béim ar an nGaeilge mar ghnáth-theanga bheo chumarsáide

Soláthair deiseanna do na daltaí pé gaeilge átá acu a úsáid

Téigh siar go rialta ar an bhfoclóir atá foghlamtha

n

n
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An curaclam do dhaltaí le 
mion-mhíchumais ghinearálta 
foghlama
Tá dhá chuid sa churaclam Gaeilge do dhaltaí le 
míchumais fhoghlama ar gá díriú orthu:

An teanga

Feasacht cultúir

An teanga 
Seo a leanas na ceithre snáithe sa churaclam Gaeilge:

Éisteacht

Labhairt

Léitheoireacht

Scríbhneoireacht

Ar an gcéad dá cheann a bheidh foghlaim na teanga 
bunaithe do dhaltaí le mion-mhíchumais ghinearálta 
foghlama.

Éisteacht 
Éisteacht ghníomhach agus na scileanna sin a 
fhorbairt is cúram don mhúinteoir sa snáithe seo. 
Léiríonn an dalta tuiscint trí ghníomh a dhéanamh, 
pictiúr a tharraingt nó treoracha a leanúint. De réir a 
chéile ba cheart go gcabhrófaí leis an dalta an tuiscint 
atá aige/aici a léiriú trí labhairt na Gaeilge.

Labhairt 
Ba cheart go mbeadh ar chumas an pháiste le mion-
mhíchumais ghinearálta foghlama Gaeilge a labhairt 
ag leibhéal bunúsach, sa mhéad is go mbeadh 
sé/sí in ann cúpla focal nó abairtí simplí a úsáid go 
tuisceanach.

Braitheann an leibhéal cumarsáide seo ar éirim an 
dalta i bhfoghlaim teanga go ginearálta. Ba cheart 
go gcabhrófaí leis an dalta le míchumais ghinearálta 
foghlama labhairt ag leibhéal bunúsach, sé sin, 
cúpla focal nó abairt a chur le chéile agus a úsáid 
go tuisceanach. Baintear úsáid as raon leathan 
gníomhaíochtaí cumarsáide chun scileanna cainte 
na ndaltaí a fhorbairt sa seomra ranga, mar shampla, 
cluichí cainte, ról-imirt, drámaí, aithris, rainn, amhráin 
agus gníomhaíochtaí eile. Sa tslí seo, tugtar deiseanna 
do na daltaí na struchtúir foclóra agus an teanga atá 
foghlamtha acu a úsáid.

n

n

n

n

n

n

Éisteacht agus labhairt 
Déantar forbairt ar scileanna teanga agus ar chumas 
foghlama na ndaltaí nuair a spreagtar iad chun

éisteacht le hamhráin, rainn, dánta, scéalta, agus 
pléisiúr a bhaint as rithim agus ceol na bhfocal, as 
athrá agus as imeartas focal

canadh agus aithriseoireacht a éagsúlú, ar mhaithe 
le héifeacht nó le greann, mar shampla, focail 
áirithe a aithris go hard, go híseal, go mall

éisteacht go géar, agus difreáil a dhéanamh idir 
foghair chainte

brí fhocal a thomhas ón tuin chainte, agus ón 
gcomhthéacs

freagra cuí a thabhairt ar abairtí áirithe, mar 
shampla, beannacht

éisteacht le hábhar taifeadta, agus úsáid a 
bhaint as gléas taifeadta chun iad féin agus a 
gcomhdhaltaí a thaifeadadh.

Léitheoireacht agus scríbhneoireacht 
Cé gur beag léitheoireacht nó scríbhneoireacht 
sa Ghaeilge a bheidh ar siúl ag an dalta le mion-
mhíchumais ghinearálta foghlama, tá snáitheanna an 
churaclaim chomh fite fuaite lena chéile gur minic 
a bhíonn an léitheoireacht agus an scríbhneoireacht 
theagmhasach á n-úsáid chun chur leis an dá snáithe 
eile. Mar shampla, léifidh na daltaí lipéidí, focail 
scríofa ar phostaeirí, luaschártaí agus a leithéid sa 
seomra ranga, agus iad ag foghlaim foclóra. Léifidh 
said focail i siopaí agus ar an teilifís chomh maith, mar 
shampla, mná, oscail, fáilte.

Feasacht cultúir
Cuirfear an-bhéim ar an gcuid seo den churaclam 
do dhaltaí le míchumais foghlama. Ba cheart go 
gcabhrófaí leo eolas a chur ar ghnéithe d’oidhreacht 
chultúrtha na tíre, idir nádúrtha agus tógtha, chomh 
maith leis an gcultúr comhaimseartha. Ina theannta 
sin, ba cheart go mbeadh deis ag na daltaí páirt a 
ghlacadh in imeachtaí Gaelacha, mar shampla, spórt, 
ceol, amhránaíocht, damhsa, agus drámaíocht. 

Ba cheart go gcuirfeadh sé seo le cothú dearcadh 
idirchultúrtha sna daltaí. Cuirfidh siad eolas ar 
ghnéithe de chultúir eile chomh maith.

n

n

n

n

n
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Cuirtear le feasacht cultúir na ndaltaí sna slite seo a 
leanas:

féilte gaelacha a cheiliúradh, mar shampla, an 
seomra ranga a mhaisiú, lá téama curaclaim a 
bhunú ar fhéile

díriú ar shainghnéithe an chultúir ghaelaigh, 
mar shampla, slite agus nósanna beatha, 
logainmneacha, béaloideas, amhránaíocht, stair, 
litríocht, bia, éadaí

úsáid a bhaint as scéalaíocht, drámaíocht, ceol 
agus damhsa chun gnéithe an chultúir a chur i 
láthair

cabhrú leis na daltaí comparáid a dhéanamh idir 
cultúr na hÉireann agus cultúir ó thíortha eile, agus 
tusicint idirchultúrtha a chothú freisin

úsáid a bhaint as na cúig chéadfa chun cur le 
feasacht agus tuiscint na ndaltaí

deiseanna a sholáthar do na daltaí eolas a chur ar 
shéadchomharthaí agus ar shaothar ealaíne na tire

foinsí oiriúnacha a sholáthar, mar shampla, idirlíon, 
CD-ROM, DVD, pictiúir, cártaí poist, leabhair, 
físeáin, agus fearas tadhlach

cuairteanna a thabhairt go háiteanna spéisiúla, 
mar shampla, séadchomharthaí áitiúla, músaeim, 
leabharlanna, fothraigh, tobair bheannaithe.

Comhtháthú
Ós rud é gur féidir feasacht cultúir a fhorbairt trí ábhair 
dhifriúla an churaclaim, is é an modh traschuraclaim 
is feiliúnaí a oireann do mhúineadh na gné seo de 
churaclam na Gaeilge. Tugann an líon thíos roinnt 
tuairimí ar conas feasacht cultúir na Gaeilge a 
chomhtháthú le hábhair éagsúla an churaclaim.

n

n

n

n

n

n

n
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Feasacht cultúir sa Ghaeilge

 
Na hAmharcealaíona

Gnéithe de chultúr na hÉireann, mar shampla, an 
cros cheilteach, suaitheantas Lá ’le Pádraig, cros 
Naoimh Bhríde 

Pátrúin ceilteacha

Eolaíocht
Plandaí agus ainmhithe dúchasacha

Seanchas na bplandaí agus na n-ainmhithe, mar 
shampla, Clann Lir, Labhraí Loinseach

Tíreolaíocht
Aimsir na hÉireann

Logainmneacha

Ceol
Ceol traidisiúnta agus comhaimseartha

Ceol ó chultúir eile

Amhrán na bhFiann

Uirlisí ceoil traidisiúnta

Corpoideachas
Damhsa traidisiúnta

Cluichí Gaelacha: camógaíocht, iománaíocht, peil, 
liathróid láimhe—foirne an chontae, geansaithe, 
bratacha, fearas (camáin, clogaid)

Teanga
Scéalaíocht, mar shampla, scéalta béaloidis, 
finscéalaíocht, seanfhocail

Filíocht

Drámaíocht

Comharthaí sa timpeallacht, mar shampla, garda, 
oscail, mná

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Stair
Mé féin, mo mhuintir agus mo cheantar

Nósanna agus caitheamh aimsire, mar shampla, 
an seanchaí

Féastaí & féilte, mar shampla, Oíche Shamhna, Lá 
’le Bríde

Mo cheantar trí na haoiseanna, mar shampla, 
logainmneacha, foirgnimh agus foithrigh

Miotais agus finscéalta, mar shampla, Fionn Mac 
Cumhaill

Pobail ársa, mar shampla, na Ceiltigh, na 
Normannaigh

Seoda náisiúnta, mar shampla, Bróiste Teamhrach, 
Leabhar Ceanannais

Oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte
Na meáin chumarsáide, mar shampla, TG4 
 
 
 

n

n

n

n

n

n

n



Pleanáil eagair 
Agus an scoil i mbun pleanála, is fiú na fachtóirí seo a 
leanas a chur san áireamh:

Cuimsiú  
Ba cheart go gcuirfí ar chumas an dalta an teanga 
labhartha agus an fheasacht cultúir sa Ghaeilge a 
fhorbairt. Is gá cuspóirí réalaíocha a cheapadh, ag cur 
san áireamh riachtanais agus cumas na ndaltaí ionas 
gur féidir leo a bheith páirteach i slí oiriúnach.

Cur chuige cumarsáide 
Is fearr má bhíonn an príomhoide agus foireann 
teagaisc na scoile ar aon intinn maidir leis an gcur 
chuige seo. Is ar fhorbairt chumas cumarsáide na 
ndaltaí a chuirtear an bhéim.

Timpeallacht na scoile 
Cuirfidh atmaisféar dearfa gaelach spraíúil sa scoil 
go mór le múineadh na Gaeilge. D’fhéadfadh gnéithe 
áirithe den chultúr agus den teanga ghaelach a 
thaispeáint mórthimpeall na scoile. Ba cheart go 
mbeadh na daltaí páirteach i gcóiriú na scoile sa 
tslí seo.

Imeachtaí 
Is féidir imeachtaí faoi leith a eagrú a chuirfidh le 
múineadh agus foghlaim na Gaeilge do na daltaí:

lá/seachtain na Gaeilge a eagrú sa scoil go rialta

cuireadh a thabhairt do chuairteoirí chun na 
scoile, mar shampla, ceoltóirí, amhránaithe, agus 
ealaíontóirí eil

freastal ar ócáidí speisialta, mar shampla, cluichí, 
ceolchoirmeacha, feiseanna

cuairt a thabhairt ar áiteanna agus ar fhoirgnimh 
chultúrtha sa cheantar, mar shampla, músaeim, 
leachtanna.

 

n

n

n

n

Pleanáil scoile

Tá sé tábhachtach go mbeadh 
fáil, oiread agus is féidir, ag daltaí 
le mion-mhíchumais ghinearálta 
foghlama ar leithead agus ar 
chothromaíocht an churaclaim. 

Dá bharr seo, ba cheart go gcuirfí 
san áireamh sa phleanáil scoile, 
mar a oireann, ról na Gaeilge agus 
an chultúir ghaelaigh i bhforbairt 
ghinearálta an pháiste
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Ról na dtuismitheoirí/gcoimirceoirí 
Cabhraíonn tuismitheoirí agus an pobal mórthimpeall 
le cur chun cinn na Gaeilge nuair a thacaíonn siad le 
hobair na scoile, agus nuair a úsáideann siad féin an 
Ghaeilge.

Áiseanna teagaisc 
Cuirfidh raon leathan áiseanna teagaisc le héifeacht 
agus le taitneamh fhoghlaim na Gaeilge. I gceist 
anseo, tá teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, 
pictiúir agus póstaeir, leabhair shimplí ildaite, puipéid 
agus bréagáin.

Teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide (TFC) 
Is féidir leis an dteicneolaíocht seo cur go mór le 
taitneamh agus le héifeacht na foghlama do dhaltaí le 
mion-mhíchumais ginearálta foghlama. Soláthraíonn 
an teilifs, an fiseán, an t-idirlíon, chomh maith leis 
an raon leathan bogearraí atá ar fáil, a lán bealaí 
eile chun scileanna teanga agus feasacht cultúir a 
fhorbairt. B’fhéidir go mbeadh roinnt múinteoirí ar 
fhoireann teagaisc na scoile le cur amach éigin acu 
ar theicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide, agus a 
bheadh ábalta comhairle chuí a chur ar mhúinteoirí eile. 

Pleanáil an Churaclaim
Cumas cumarsáide na ndaltaí 
Is ar fhorbairt chumas cumarsáide na ndaltaí atá 
an bhéim sa churaclam Gaeilge. Cabhróidh raon 
leathan modhanna múinte, maraon le gníomhaíochtaí 
taitneamhacha athneartaithe, chun na daltaí a 
spreagadh chun cumarsáide. Is gá, chomh maith, 
na feidhmeanna teanga (atá mínithe i gCuraclam na 
Bunscoile) a chur in oiriúint do leibéil chumais na 
ndaltaí.

Nascadh agus comhtháthú 
An cur chuige comhtháite is fearr a oireann d’fhorbairt 
feasachta cultúir. I gcás feasachta teanga, rachaidh 
nascadh idir na ceithre snáithe chun tairbhe 
d’fhorbairt scileanna cainte, cé gur go teagmhasach 
amháin a úsáidfear an léitheoireacht agus an 
scríbhneoireacht. Tugtar sampla ag deireadh na 
caibidle seo ar conas a d’fhéadfaí Bia a chur i láthair 
le cur chuige comhtháite.

Measúnú 
Is dlúthchuid í an measúnú sa phróiseas teagaisc 
agus foghlama.Tá an t-aiseolas ar dhul chun cinn na 
ndaltaí riachtanach do phleanáil an chláir teagaisc 
agus do roghnú stráitéisí múinte.

Eagsúlacht modhanna múinte 
Cabhróidh raon leathan modhanna múinte chun 
an dalta a choinneáil gníomhach san fhoghlaim. Ba 
cheart na tascanna, cluichí agus gníomhaíochtaí a 
éagsúlú ó am go chéile.

Leanúnachas 
Cabhraíonn pleanáil do na feidhmeanna teanga le 
féachaint chuige go bhfuil leanúnachas ann de réir 
mar a théann an dalta tríd an scoil.Tá cur síos ar na 
feidhmeanna teanga i gCuraclam na Bunscoile. 

Téama comhtháite a phleanáil
Téama comhtháite Bia

Teanga
Gaeilge

Forbairt teanga labhartha, mar shampla, ispíní, 
bágún, ubh…sa bhialann, sa siopa

Feasacht cultúir

Bia éireannach—torthaí, glasraí

Oideachas sóisialta, imshaoil agus eolaíochta
Eolaíocht

Téamh agus fuarú

Plandaí agus ainmhithe

Próisis na beatha daonna, lón cionchothrom 
beathúil

Tíreolaíocht
Trádáil, gorta, forbairt agus cúnamh

Bia ó thíortha eile, m.sh., pizza

Stair
Féastaí agus féilte san am atá thart

Mo cheantar trí na haoiseanna

Scéalta ó shaoil daoine a mhair fadó

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Treoirlínte Mion-Mhíchumais Ghinearálta Foghlama / Gaeilge / BUNSCOIL

12



Teanga
English

Discuss a recipe, ingredients, preparation of food, 
menus, indicating preferences

Reading recipes 

Oideachas ealaíon
Drámaíocht

Sceitsí ón mbialann—ag roghnú on mbiachlár, ag 
moladh nó ag cáineadh na seirbhíse

Na hAmharcealaíona
Biachlár a dhearadh le pacáiste grafacha agus le 
bogearraí taispeána

Ceol
Rainn ar bhia, mar shampla, Little Miss Moffet 

Matamaitic
Codáin 
Ag gearradh cáca

Uimhreas 
Comhfhreagras aon le haon

Airgead 
Praghas comhábhar 
Praghsanna ar bhiachlár

Fad

Meáchan

Toilleadh

Oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte
Sábháilteacht agus cosaint, ullmhú bia, bia 
nimhneach, úsáid gléasanna cistine, mar shampla, 
sceana

Bia agus cothú

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Clár ama
Ba cheart clár ama an ranga a leagadh amach i dtreo 
is go mbíonn daltaí le mion-mhíchumais ghinearálta 
foghlama páirteach le daltaí eile sa cheacht Gaeilge. 
Ní gá a leithéid, áfach, nuair is léitheoireacht agus 
scríbhneoireacht fhoirmiúil a bhíonn ar siúl.

Nascadh agus comhtháthú
I bpleanáil an churaclaim Ghaeilge ba cheart go 
nascfaí an fheasacht teanga agus an fheasacht 
cultúir chomh minic agus is féidir. D’fhéadfaí gné 
éigin den chultúr gaelach a roghnú agus foclóir cuí sa 
Ghaeilge a mhúineadh. Beidh nascadh ar siúl chomh 
maith idir na snáitheanna difriúla, sé sin, Éisteacht, 
Labhairt, Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht. 
Déanfar comtháthú idir an Ghaeilge agus ábhair eile 
an churaclaim trí aird na ndaltaí a dhíriú ar ghnéithe 
an chultúir ghaelaigh nuair is cuí. Tugtar léiriú ag 
deireadh na snáithaonad i gCuraclam na Gaeilge ar 
chomhthathú na Gaeilge le ranna eile an churaclaim. 
Is féidir an Ghaeilge a usáid go teagmhasach freisin 
sa rang.

Éisteacht agus labhairt
Den éisteacht agus den labhairt a dhéantar cúram sa 
churaclam Gaeilge do dhaltaí le mion-mhíchumais 
ghinearálta foghlama agus ba chóir go mbeadh 
cothromaíocht ann eatarthu. Ar éisteacht agus ar 
labhairt go tuisceanach atá an bhéim.

Comhlíonadh na bhfeidhmeanna 
teanga
Leagann Curaclam na Bunscoile béim mhór ar úsáid 
teanga sna réimsí éagsúla cumarsáide:

Is iad na feidhmeanna teanga croílár an 
churaclaim Ghaeilge, agus beidh siad le 
comhlíonadh i ngach gné den chumarsáid, pé acu 
ag éisteacht, ag labhairt, ag léamh nó ag scríobh 
atá an páiste.

Pleanáil ranga
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Seo a leanas na príomhphointí 
maidir le pleanáil ranga do dhaltaí 
le mion-mhíchumais ghinearálta 
foghlama.Tá a thuilleadh cur síos 
ar fáil i dtreoirlínte Churaclam na 
Bunscoile féin.



Is féidir na feidhmeanna seo a chomhlíonadh ag 
leibhéil éagsúla cumais chumarsáide trí úsáid a 
bhaint as eiseamláirí cuí. Mar shampla, d’fhéadfaí 
an fheidhm teanga dearcadh a léiriú agus a lorg, a 
chomhlíonadh leis an eiseamláir Is maith liom bainne. 
Tugann na snáithaonaid sa churaclam samplaí de 
chomhthéacsanna agus de shuímh chainte éagsúla. 
Ar ndóigh, beidh foclóir bunúsach breise ag teastáil 
chun feidhmeanna teanga a chomhlíonadh ó 
chomhthéacs go chéile.

Difreáil
Is gá an t-ábhar, an fearas, na gníomhaíochtaí agus 
na modhanna múinte a roghnú agus a leasú, ag cur 
san áireamh taithí saoil na ndaltaí, rudaí ar spéis leo, 
agus a láidreachtaí foghlama. Is gá, freisin, difreáil a 
dhéanamh sna cuspóirí foghlama ó dhalta go chéile. 

Measúnú
Áitíonn Curaclam na Bunscoile gur cuid lárnach den 
phróiseas teagaisc agus foghlama é an measúnú. Ar 
éisteacht agus ar labhairt a dhéanfar measúnú go 
príomha sa Ghaeilge do dhaltaí le mion-mhíchumais 
ghinearálta foghlama.

Éisteacht
Déanfar cúram de scileanna éisteachta na ndaltaí 
a mheasúnú sa snáithe seo. Tuigfidh na daltaí caint 
neamhfhoirmiúil sa rang agus leanfaidh siad treoracha 
an mhúinteora. Déanfaidh siad gníomh agus/nó 
tabharfaidh siad freagra ó bhéal chun a dtuiscint 
a léiriú.

Labhairt
Ar úsáid geáitsí agus ar úsáid foclóra i 
gcomhthéacsanna éagsúla a dhéanfar measúnú sa 
snáithe seo. Úsáidfidh daltaí eiseamláirí éagsúla chun 
na feidhmeanna teanga céanna a chur in iúl.

Feasacht cultúir
Déanfar measúnú ar an bhfeasacht cultúir sna 
hábhair eile.

Uirlisí measúnaithe
Tugtar cuntas cuimsitheach i gCuraclam na Bunscoile 
ar an réimse uirlisí atá ann chun cumas tuisceana 
agus cumarsáide a mheasúnú. Iad seo a leanas na 
slite is áisiúla i gcomhair mheasúnú na Gaeilge do 
dhaltaí le mion-mhíchumais foghlama:

Dírbhreathnú an mhúinteora ar an dalta

Tascanna agus trialacha deartha ag an múinteoir

Samplaí oibre agus bailiúcháin

Próifílí curaclaim.

 

n

n

n

n
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Cur chuige cumarsáide
Bunaítear an ceacht de ghnáth ar thrí thréimhse 
cumarsáide: réamhchumarsáid, cumarsáid, agus 
iarchumarsáid. I gcás daltaí le mion-mhíchumais 
ghinearálta foghlama, beidh tábhacht nach beag ar 
an dtréimhse réamhchumarsáide, mar a léiríonn an 
tábla thíos.

Na tréimhsí cumarsáide do dhaltaí le mion-
mhíchumais ghinearálta foghlama

Tréimhse 
cumarsáide

Gníomhaíochtaí

Réamhchumarsáid Múscailt suime

Teanga an mhúinteora

Gaeilge neamhfhoirmiúil

Aithris agus athrá

Cleachtadh

Gníomhaíochtaí treoraithe

•

•

•

•

•

•

Cumarsáid Tascanna le déanamh

Cluichí teanga

Drámaíocht

Filíocht & rainn

•

•

•

•

Iarchumarsáid Cluichí breise•

Cur chuige agus modhanna teagaisc

Ar fhorbairt chumas cumarsáide 
an dalta atá an bhéim sa churaclam 
Gaeilge. Molann an curaclam go 
mbeadh gach cuid den cheacht 
Gaeilge chomh cumarsáideach 
agus is féidir agus tugann sé na 
modhanna múinte is fearr chun an 
chumarsáid a fhorbairt.
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Foinsí na teanga
Cabhróidh raon leathan foinsí teanga leis an múinteoir 
chun Gaeilge shaibhir spreagúil a úsáid leis na daltaí, 
mar shampla, filíocht, rainn agus amhráin. Bainfidh 
siad taitneamh as fuaimeanna agus as rithim na 
teanga, cé nach den riachtanas é go dtuigfidís
gach focal.

Gaeilge neamhfhoirmiúil
Cabhróidh úsáid theagmhasach na Gaeilge sa rang 
leis na daltaí. Seo roinnt samplaí:

Gnáthchaint sa seomra ranga 
Tá/Níl sé anseo…Tá sé /sí tinn…Seasaigí…Tógaigí 
amach an lón

Oideachas ealaíon 
Faigh na criáin/péint led’ thoil…Ar mhaith leat 
glas/buí/dearg?

Corpoideachas 
Seas suas…Suigh síos…Cas timpeall…Déan líne

Modhanna teagaisc
Tá modhanna múinte éagsúla leagtha amach i 
gCuraclam na Bunscoile. Déantar gearr-chur síos 
anseo ar na modhanna is éifeachtaí do dhaltaí le 
mion-mhíchumais ghinearálta foghlama. B’fhiú 
féachaint sa churaclam féin chun eolas níos cuimsithí 
a fháil orthu.Tugtar roinnt cluichí anseo freisin, ach 
tá a lán cluichí eile le fáil i dtreoirlínte Churaclam na 
Bunscoile, ó leathanach 74 ar aghaidh.

n

n

n

An modh díreach
Is modh éifeachtach é seo do dhaltaí le mion-
mhíchumais ghinearálta foghlama. I measc na 
ngníomhaíochtaí ata bunaithe ar an modh seo, tá: 

deiseanna a thabhairt do ghasúir rudaí a láimhseáil 
agus a ainmniú

úsáid a bhaint as pictiúr chun foclóir a mhúineadh

úsáid a bhaint as puipéid chun teanga níos teibí a 
mhúineadh

úsáid a bhaint as an teanga a mhúintear i 
ranganna eile.

Úsáidtear cluichí chun an foclóir atá múinte a 
athneartú.
Modh na lánfhreagartha gníomhaí
Sa mhodh seo déantar ceangal in aigne an dalta idir 
gníomh agus an foclóir a ghabhann leis. Bíonn a lán 
aithrise ar chaint an mhúinteora nó ar aon fhoinse eile 
teanga i gceist, mar shampla, téip, clár ríomhaire.

Modhanna eile
Chomh maith leis na modhanna a léiríodh ar 
leathanach 64-67 de Treoirlinte do Mhúinteoirí, is 
féidir an modh closamhairc a úsáid go héifeachtach 
le daltaí le mion-mhíchumais ghinearálta foghlama. 
Is féidir téipeanna agus bogábhar a úsáid freisin mar 
acmhainní teanga.

Cluichí
Is an-éifeachtach é úsáid cluichí i múineadh teanga. 
Is féidir na cluichí seo a leanas a leasú chun teacht 
le riachtanais dhaltaí le mion-mhíchumais ghinearálta 
foghlama. Cuirtear síos ar chluichí eile ar leathanach 
74-83 de Treoirlinte do Mhúinteoirí.

n

n

n

n
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CLUIChE 1: CLUIChE KIM
Ainmníonn an múinteoir 4/5 rud, á gcur amach ar an ndeasc, ceann i ndiaidh a chéile, m.sh., mála, bosca lóin, 
cóta, hata, scairf (ag brath ar an bhfoclóir atá á mhúineadh sa rang). Iarrann an múinteoir ar dhalta iad 
a ainmniú.

Iarrtar ar na daltaí a súile a dhúnadh, tógann an múinteoir rud amháin ón deasc agus tomhaiseann na daltaí 
cén ceann atá ‘caillte’.

Scileanna teanga Éisteacht agus labhairt

Feidhmeanna teanga Rudaí a aithint agus a ainmniú

Eiseamláirí

Múinteoir

Dalta

Múinteoir

Dalta

•

•

•

•

Cad é seo?

Seo hata, leabhar, bróg…

Cad atá caillte?

mála, liathróid, peann, teidí…

CLUIChE 2: CLUIChE CUIMhNE
Leantar na treoracha do Chluiche 1 ach sa chás seo tógtar gach rud ón deasc agus caithfidh na dalta 
iarracht a dhéanamh cuimhneamh orthu. Is féidir le beirt nó le grúpa comhoibriú le chéile sa chluiche seo.

Scileanna teanga Éisteacht agus labhairt

Feidhmeanna teanga Rudaí a aithint agus a ainmniú

Eiseamláirí

Múinteoir

Dalta

•

•

Cad é seo?

bábóg, raidió, caipín…
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CLUIChE 3: CÉARD É?
Roghnaíonn an múinteoir rud éigin sa rang ach gan a chur in iúl céard é. Déanann an múinteoir cur síos air.

Iarrtar ar na daltaí a thomhas cad é. Glactar le focail Bhéarla agus d’fhéadfadh an múinteoir an focal Gaeilge a 
thabhairt mar is cóir.

Tugtar bualadh bos mór don dalta a fhaigheann an freagra ceart. Is féidir cur leis an bhfoclóir i rith an chluiche.

Scileanna teanga Éisteacht agus labhairt

Feidhmeanna teanga Tuairim a léiriú

Eiseamláirí

Múinteoir

Dalta

•

•

Tá sé mór/beag … tá sé dearg (nó pé dath é). 
Céard é?
rothar … carr … geansaí …?

CLUIChE 4: CúIG ChEIST
Mar an gcéanna le Cluiche 3 (Céard é), ach an babhta seo, ní thugtar aon leid do na daltaí. Cuireann daltaí 
eile sa rang nó an múinteoir féin ceisteanna ar an dalta. ‘Tá’ agus ‘Níl’ amháin a cheadaítear mar fhreagra.
Tomhaiseann an dalta tar éis roinnt ceisteanna. Ní gá mórán foclóra a bheith ar eolas chun an cluiche seo a imirt. 
Caithfear, áfach, cleachtadh a thabhairt ar conas ceist a chur. Is féidir cur leis an bhfoclóir de réir a chéile agus 
mar a oireann.

Scileanna teanga Éisteacht agus labhairt

Feidhmeanna teanga Tuairim a léiriú

Eiseamláirí

Múinteoir

Dalta

•

•

Céard é?

An bhfuil sé mór? An bhfuil sé beag? An bhfuil 
sé dearg/buí/glas, srl.

fón, capall, muc, fuinneog…
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CLUIChE 5: PICTIúR LE DAThú
Tugtar pictiúir do na daltaí le dathú agus tugann an múinteoir na treoracha don rang. Is féidir cur leis an spraoi trí 
threoracha amaideacha a thabhairt. D’fhéadfadh an múinteoir a thuilleadh cabhrach a thabhairt dá mba ghá, mar 
shampla, samplaí de dhathanna a thaispeáint. Is féidir gníomhaíocht mar seo a cheangal le hábhar ar bith eile sa 
churaclam, mar shampla, ceacht sa Tíreolaíocht… dathaigh an abhainn… an sliabh…

Scileanna teanga Éisteacht agus labhairt

Feidhmeanna teanga Tuiscint a léiriú

Eiseamláirí

Múinteoir• dathaigh an moncaí donn, dathaigh an eilifint 
liath, dathaigh an cat oráiste

CLUIChE 6: DEIREANN SíOMóIN
Iarrann an múinteoir ar na daltaí gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh. Ba cheart treoracha neamhghnáthacha 
a úsáid ó am go chéile ar mhaithe le spraoi. Beidh moltaí greannmhara ag na daltaí féin. Tá sé de bhuntáiste ag 
an gcluiche nach féidir teip ann agus, dá bharr, bheifí ag súil go bhféadfadh gach dalta a bheith páirteach ann. 
Léiríonn na daltaí a dtuiscint trí na treoracha a leanúint. Sa chás nach dtuigeann daltaí áirithe, is féidir leo aithris 
a dhéanamh orthu siúd a thuigeann.Tar éis do na daltaí dul i dtaithí ar na treoracha, bheidís féin ábalta treoracha 
simplí a thabhairt dá chéile.

Scileanna teanga Éisteacht agus labhairt

Feidhmeanna teanga Tuiscint a léiriú

Eiseamláirí

Múinteoir

Dalta

•

•

deireann Simon seasamh suas… suí síos… 
casadh timpeall…

deireann Síomóin suí síos ar do lámha… luí 
siar… dul a chodladh
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CLUIChE 7: MíM
Is bealach éifeachtach é seo chun daltaí nach labhraíonn ach go drogallach a chur i mbun gníomhaíochta agus 
cumarsáide neamhbhriathraí. Níl aon chaint i gceist. Déanann an dalta aithris ar ainmhí, mar shampla, agus 
tomhaiseann na daltaí eile cad é. D’fhéadfadh na daltaí sraith ceisteanna a chur, nó d’fhéadfaidís an mhím a 
thomhas láithreach.

Scileanna teanga Éisteacht agus labhairt

Feidhmeanna teanga Ceisteanna a lorg agus a fhreagairt

Eiseamláirí

Múinteoir

Dalta

Leibhéal níos deacra

Dalta

•

•

•

Cé mise?

Moncaí, capall, madra, dochtúir…

An bhfuil tú mór/beag?
An bhfuil tú donn/liath/dubh?
An maith leat bananaí/féar/cairéidí?

Frásaí úsáideacha

Dia duit… Dia is Muire duit …Slán… Go raibh maith agat… Fáilte romhat… Le do thoil… Gabh mo leithscéal… 
Bualadh bos do… An bhfuil cead agam…? Is maith liom… Tá mé anseo… Níl sé/sí ar scoil… Lá breithe shona 
duit… Nollaig shona duit…
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Beidh deiseanna ag na daltaí:

• foclóir a bhaineann le bia agus le ham lóin a 
fhoghlaim, mar shampla, bosca lóin, bainne, 
úll, Is maith liom

• taitneamh a bhaint as úsáid na Gaeilge ag 
am lóin

• athneartú a dhéanamh ar an bhfoclóir i 
gcluichí agus i ngníomhaíochtaí eile.

Áiseanna

bosca lóin, bia éagsúil, pictiúr de bhosca lóin

cártaí Biongó agus Snap (le rogha rudaí mar 
seo a leanas orthu—bosca lóin, bainne, úll, 
iógart, pizza, banana).

leathanach oibre le pictiúir de na rudaí thuas

plátaí agus cupáin phlaisteacha, sceanra 
plaisteach, naipcíní boird

•

•

•

•
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Eiseamláir 1: Gaeilge

Snáitheanna: Éisteacht, Labhairt Snáithaonaid: Ag cothú spéise,  
Ag tuiscint teanga

Téama: Bia

 



Modh

Ba cheart na cluichí agus na gníomhaíochtaí seo a leasú ar mhórán slite. Múineadh nathanna gearra simplí 
agus iad a chleachtadh le cluichí is ea an modh is fearr.

Múintear an foclóir.

 Múinteoir:  Seo bosca lóin.

  Céard é seo?

 Daltaí:  Bosca lóin.

 Tá sé caillte: Cuirtear rudaí áirithe i bhfolach agus iarrtar ar dhaltaí áirithe a rá cad atá ‘caillte’.

Múintear foclóir eile leis an modh díreach. Déanann na daltaí aithris. Déanann an múinteoir ‘dearmad’ cén 
bia a bhí ar an deasc. Cabhraíonn na daltaí leis an múinteoir na rudaí a ainmniú.

Púicín: Púicín a chur ar an dalta, rogha bia os a chomhair, bia éagsúil a bhlaiseadh. Deireann sé/sí, ‘Táim 
ag ithe…Is maith liom…Ní maith liom…’

D’fhéadfaí cabhrú leis na daltaí agus iad a chur ag caint lena chéile:

 Dalta:  Taispeáin dom úll

 Dalta:  Seo úll

 Dalta:  Cá bhfuil an bainne?

Snap: Roinntear cártaí snap le pictiúir de bhia éagsúil orthu. Gach uair a deireann an múinteoir, 'Is maith 
liom …' deireann dalta éigin sa ghrúpa ‘snap’, agus cuireann an cárta in airde, ag déanamh aithrise ar an 
múinteoir, nó ag déanamh gníomhaíochta.

Úsáidtear an foclóir atá foghlamtha ag am lóin. D’fhéadfaí lón speisialta a chur ar siúl agus na daltaí a chur i 
mbun rudaí áirithe a thabhairt isteach agus a eagrú, mar shampla, na plátaí, cupáin, naipcíní boird, srl.

Biongó le 5/6 pictiúr de bhia éagsúil—an múinteoir nó daltaí á nglaoch amach.

Deireann Síomóin: Is féidir foclóir a bhaineann le ham lóin a úsáid, mar shampla, Bí ag ithe/ag ól, oscail an 
naipcín…

Amhráin/Rainn: Rann simplí a chumadh ag úsáid an fhoclóra atá ar eolas ag na daltaí, m.sh. Is maith liom 
úll, Is maith liom bainne.

Ag siopadóireacht: Ceannaíonn dalta bia ón siopadóir. Is féidir comhrá a bhunú mar seo: Úll más é do thoil 
é…Sin 10c…Seo duit…Go raibh maith agat…slán.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Comhtháthú

Féach Caibidil 3, mar a bhfuil léiriú ar conas comtháthú a dhéanamh ar théama an bhia sa churaclam.

Treoirlínte Mion-Mhíchumais Ghinearálta Foghlama / Gaeilge / BUNSCOIL

2�

Eiseamláir 1: Gaeilge



Beidh deiseanna ag na daltaí:

• na baill bheatha a fhoghlaim

• cur síos a dhéanamh ar na baill bheatha atá ar 
phuipéad.

Áiseanna

pictiúir de bhaill bheatha

puipéad, bábóg

•

•

Modh

Úsáid luaschártaí chun na baill bheatha nó puipéad a mhúineadh.

Úsáid an cluiche ‘Beetle’ chun corp iomlán a thógáil. Úsáideann na daltaí ainmneacha Gaeilge na 
mball beatha.

Úsáid puipéad, bábóg, nó póstaeir chun cur síos a dhéanamh ar bhaill bheatha, m.sh. tá béal mór air, tá 
srón fada air

Deireann Síomóin: Cuir do lámh ar do ghlúin ... agus a leithéid eile. An duine deireanach ina s(h)easamh 
a bhuann.

Cuirtear baill bheatha isteach i mála. Tógann na daltaí amach na baill bheatha, ceann i ndiaidh a chéile, á 
n-ainmniú, agus ag déanamh cur síos orthu.

Tarraingíonn na daltaí pictiúir de aliens nó pearsaí áiféiseacha ag leanúint treoracha an mhúinteora. 
D’fhéadfaidís bogearraí ríomhaire a úsáid, mar shampla, Paint.

Usáid rainn le geáitsí, mar shampla,

– súil, súil eile, a haon a dó, 
– cluas, cluas eile, a haon, a dó, 
– cos, cos eile…

>

>

>

>

>

>

>

Comhtháthú

Na hAmharcealaíona: ag tarraingt pictiúr

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte: fás an choirp

Mata: cé chomh ard is atá na daltaí.

n

n

n

Treoirlínte Mion- Mhíchumais Ghinearálta Foghlama / Gaeilge / BUNSCOIL

2�

Eiseamláir 2: Gaeilge

Snáitheanna: Éisteacht, Labhairt Snáithaonaid: Ag cothú spéise,  
Ag tuiscint teanga

Téama: Baill bheatha
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Snáitheanna: Éisteacht, Labhairt Snáithaonaid: Ag cothú spéise,  
Ag tuiscint teanga

Téama: Ainm 
agus aois

 

Beidh deiseanna ag na daltaí:

• eolas orthu féin a thabhairt, mar shampla, aois

• ceisteanna a chur ar a chéile chun an t-eolas 
seo a lorg, mar shampla, cén aois tú, cad is 
ainm duit 

• comhaireamh go 12.

Áiseanna

cláracha ríomhaire

luaschártaí, pictiúir

coinnle breithlae

•

•

•

Modh

Úsáid mím, aithris, geáitsí, tuin, luaschartaí, agus fearas nuair atá an foclóir nua á chur i láthair, mar 
shampla, na huimhreacha (go 12), cén aois thú, táim 6 bliana d’aois…

Úsáid bogearraí ríomhaire chun athneartú a dhéanamh ar an bhfoclóir. D’fhéadfaí léiriú ilmheánach 
(multimedia presentation) a dhéanamh, mar shampla, íomhánna de na daltaí, agus iad a thaifeadadh i 
mbun cainte. 

Is cabhair í uaireanta do dhaltaí cúthaileacha, ligean dóibh aghaidh fidil a chaitheamh agus iad i mbun 
cainte.

Tabhair cárta amháin do gach dalta, le hainm— ceann áiféiseach más maith—agus aois air. Cuireann na 
daltaí ceisteanna ar a chéile, chun na hainmneacha agus na haoiseanna cearta go léir a fháil amach, mar 
shampla, cen aois thú, cad is ainm duit? D’fhéadfaí eolas breise a chur ar na cártaí freisin. D’fhéadfadh na 
daltaí foghlaim conas eolas breise a bhailiú, mar shampla, dath gruaige, caitheamh aimsire. 

Úsáid breithlaethanta na ndaltaí chun athneartú a dhéanamh ar an bhfoclóir. Canann na daltaí Lá breithe 
sona duit…Maisíonn na daltaí cártaí le teachtaireachtaí i nGaeilge.

Roinn an rang in dhá ghrupa, A agus B. Cuir ainm gach dalta ar chárta. Piocann gach dalta ó ghrupa A 
ainm ó ghrúpa B.Téann siad chun cainte leis an rang, mar shampla, ‘Seo Seán.Tá sé …bliana d’aois. Is 
maith leis…’

>

>

>

>

>

>

Comhtháthú

Mata: Úsáid rainn chomhairimh i nGaeilge. Déanann na daltaí suirbhé sa rang ar aoiseanna na ndaltaí.

Na hAmharcealaíona: Cártaí breithlae a mhaisiú, cuireadh féasta a mhaisiú. Déanann na daltaí puipéid agus 
cuireann na daltaí iad in aithne don rang, mar shampla, Is mise Bart Simpson, Roy Keane... Táim …bliana. 
Is maith liom

n

n

Eiseamláir 3: Gaeilge



Beidh deiseanna ag na daltaí:

• éisteacht le ceol traidisiúnta na hÉireann

• saintréithe an cheoil a aithint agus cur síos a 
dhéanamh orthu, mar shampla, rithim, uirlisí

• saintréithe damhsa traidisiúnta a aithint agus 
cur síos a dhéanamh orthu

• comparáid a dhéanamh le ceol agus le damhsa 
ó chultúir eile

• bualadh le ceoltóirí agus rinceoirí.

Áiseanna

foinsí ceoil

uirlisí

fiseáin

téipeanna

•

•

•

•

Modh

Éisteann na daltaí le ceol gaelach. Aithníonn siad na difríochtaí idir na rithimí éagsula, mar shampla, fonn 
mall, ríl, port, váls. Spreagtar iad chun gluaiseachta de réir rithim an cheoil.

Tabhair deis do na daltaí éisteacht le huirlis amháin ar dtús, agus ansin roinnt uirlisí le chéile. Ba cheart go 
mbeidís ábalta fuaim na n-uirlisí a aithint. Má thagann ceoltóirí chun na scoile, b’fhéidir go mbeadh deis ag 
na daltaí na huirlisí a thriail iad féin.

Bailíonn na daltaí pictiúir d’uirlisí éagsúla, de cheoltóirí agus déanann siad frieze.

Éisteann na daltaí le hamhráin dhúchasacha i mBéarla agus i nGaeilge. D’fhéadfaí drámaí a chumadh chun 
scéal na n-amhrán a léiriú.

>

>

>

>

Comhtháthú

Ceol: múintear amhráin agus ceol traidisiúnta do na daltaí.

Corpoideachas: foghlaimíonn na daltaí damhsaí gaelacha.

n

n

Eiseamláir 4: Gaeilge

Feasacht cultúir Téama 1: Ceol agus damhsa na hÉireann
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Beidh deiseanna ag na daltaí:

• eolas a chur ar sheoda ealaíne agus 
shéadchomharthaí na tíre

• roinnt acu seo a aithint agus a ainmniú

• éisteacht le cuid den seanchas agus den 
fhinscéalaíocht a ghabhann leo.

Áiseanna

pictiúir

idirlíon

bogearraí

leabhair thagartha

•

•

•

•

Modh

Taispeántar samplaí de ghnáth-shéadchomharthaí na tíre, mar shampla, clocha ogham, dolmain, túir, 
crosa ceilteacha, caisleáin.Taispeántar samplaí de na seoda ealaíne is cáiliúla, mar shampla, Leabhar 
Ceanannais, Cailís Ard Átha. Bailíonn na daltaí pictiúir díobh agus foghlaimíonn siad cad chuige iad, agus 
cár úsaideadh iad.

D’fhéadfaí an t-idirlíon a úsáid chun teacht ar eolas agus ar léaráidí de na seoda ealaíne.

D’fhéadfaí turasanna a eagrú go háiteanna éagsúla, mar shampla, tobair bheannaithe, seanchaisleáin, agus 
a leithéid eile.

Insítear na scéalta agus an seanchas a ghabhann leis na séadchomharthaí, m.sh. conas a theith na 
manaigh ó na Lochlannaigh sna túir arda.

>

>

>

>

Comhtháthú

Stair: stair na séadchomharthaí agus cén bhaint a bhí acu le stair na tire 

Tíreolaíocht: suíomh na séadchomharthaí 

Na hAmharcealaíona: pictiúir a tharraingt de na séadchomharthaí; na patrúin ceilteacha a úsáid chun 
cártaí agus leabharmhairc a mhaisiú; cré a úsáid chun mion-chlocha a dhéanamh—cuireann na daltaí a 
n-ainmneacha orthu.

n

n

n
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Eiseamláir 5: Gaeilge

Feasacht cultúir Téama 2: : Seoda ealaíne agus séadchomharthaí

 



GLUAIS

bogearraí taispeána presentation software

comhtháthú integration

cur chuige cumarsáide communicative approach

eiseamláir exemplar

feasacht cultúir cultural awareness

feasacht teanga language awareness

iarchumarsáid post-communication

ilchultúrachas multiculturalism

logainmneacha placeneames

mion-mhíchumais ghinearálta foghlama mild general learning disabilities

réamhchumarsáid precommunication

snáithe strand

tadhlach tactile

teagmhasach incidental

tomhas to guess

Treoirlínte Mion-Mhíchumais Ghinearálta Foghlama / Gaeilge / BUNSCOIL

2�

Aguisín


