
 

Iarratais agus Ceisteanna 

 

Bíonn múinteoirí de shíor ag cur ceisteanna ach níl teorainn leis an méid samplaí de cheisteanna a d’fhéadfadh  páistí a bheith in ann a chur ar a chéile ag 

brath ar an téama nó ábhar atá á phlé sa rang. 

 

Úsáideann na páistí is óige ceisteanna simplí ar nós: 

● céard é sin? 

● cá bhfuil an...? 

● an bhfuil … agat?  

● cé leis é seo? nó cén lá atá ann inniu ? 

 

 

Is maith leis na páistí níos sine a bheith ábalta ceisteanna a chur faoi chluichí nó faoi chláir theilifíse agus a gcuid ábhar suime féin; na réaltaí spóirt agus 

na réaltaí teilifíse is fearr leo &rl.  

 

Seo samplaí: 

● an bhfaca tú an cluiche inné?  

● an ndeachaigh tú chuig an gcluiche ceannais? 

● céard a cheap tú faoin scannán...?  

● an raibh tú ag breathnú ar an teilifís aréir ag a hocht a chlog?  

● an bhfaca tú an clár...?  

● an dtaitníonn...leat? 

 

 

Cuireann Curaclam Teanga na Bunscoile béim ar thaitneamh a bhaint as foghlaim na Gaeilge.   Tá buntáistí agus lárnacht an tsúgartha aitheanta sa 

Churaclam mar bhealach chun an chumarsáid a chruthú, a shealbhú agus a chothú.  Ba cheart go mbeadh an chumarsáid mar sprioc. Is í an teanga 

príomhuirlis na cumarsáide. Is bealach iontach iad cluichí chun páistí a chur ag caint agus ag ceistiú le dearcadh dearfach. Ba cheart an Cur Chuige 

Cumarsáideach a úsáid mar struchtúr don fhoghlaim.  Is fiú breathnú ar “Spreag an Ghaeilge le Spraoi” chun breis smaointe a fháil.  

 

 



 

Cluichí agus tascanna idirghníomhacha bainteach le hIarratais agus Ceisteanna 

Seo a leanas roinnt cluichí agus gníomhaíochtaí a bhféadfaí a imirt nó a dhéanamh sa rang chun páistí a mhealladh chun ceisteanna a chur ar a chéile ar 

bhealach spraíúil. 

 

Céim 1 & 2 Céim 3 Céim 4 

Cluiche Kim 

Cén t-am é a Mhac Tíre? 

Cá bhfuil sé? 

Feicimse le mo shúilín 

Cas Timpeall 

Aimsigh na Difríochta 

Cluiche Tomhais do Bhia 

Buille Faoi Thuairim (Guess Who) 

Cluiche Dísle (ón seimineár) 

Suirbhé Scoile 

Gaeilge Ghasta 

  Caifé Comhrá 

Gearrscannán nó Podcast as Gaeilge 

Cártaí: Comhrá Trí Ghaeilge 

Fíor, Fíor, Bréagach 

Fiche Ceist  

Cé Mise? / Headbandz 

Searáidí 

Longa Cogaidh (Battle Ships) 

Cluiche Dísle (ón seminar) 

Tráth na gCeist  

 

 



 

Céim 1 & 2 

Míniú ar na cluichí a bheadh oiriúnach do Chéim 1 agus Céim 2: “Trí eispéiris foghlama spraíúla ba cheart go mbeadh páistí in ann tuiscint ar cheisteanna dúnta a 
léiriú (Céim 1) agus ceisteanna simplí dúnta a chur agus freagraí gearra simplí a thabhairt, chun teacht ar eolas agus ar thuiscint (Céim 2).  

Cluiche Kim                                                                                                                                    

Imrítear an cluiche seo le trealamh éagsúil nó le 

pictiúir.  

Tógtar rud amháin/ nó pictiúr amháin ón mbord 

agus caithfidh na páistí tomhas a dhéanamh faoi 

cén rud a tógadh.   

Sampla:  

Cad a thóg mé?   

Thóg tú an ______.                                         

Ar thóg tú an _______?                                

 

Cad atá imithe?                                                

 Tá an _____ imithe.                                         

An bhfuil an ______ imithe?  

Cén t-am é a mhac tíre?                                                                                                                    

Roghnaítear an ‘mac tíre’ agus na ‘caoirigh’. 

Seasann na caoirigh i líne ar thaobh amháin den 

halla agus seasann an mac tíre i lár an halla.  

Cuireann na caoirigh an cheist ar an mac tíre:                                          

‘Cén tam é a mhac tíre gránna?’              

Freagraíonn an mac tíre:                                              

‘Tá sé a dó a chlog’.  

Tógann na páistí dhá chéim ina threo. Athraíonn 

an mac tíre an t-am gach uair a chuirtear an 

cheist agus bogann na páistí ar aghaidh an méid 

céimeanna sin. 

Leanann sé seo ar aghaidh go dtí go 

bhfreagraíonn an mac tíre:                                                                    

‘Tá sé in am dinnéir!’                                       

Déanann na caoirigh iarracht rith go dtí balla eile 

sa halla sula mbeireann an mac tíre greim orthu. 

Má bheirtear orthu, is iadsan an mac tíre sa 

chéad chluiche eile.  

Cá bhfuil sé?                                                                                                                                        

Cuir puipéad, airgead, milseáin &rl i bhfolach sa 

seomra. 

Caithfidh na páistí ceisteanna a chur chun teacht 

orthu: 

‘An bhfuil sé sa chófra, sa mhála, ar an... , 

faoin..., idir... ?  



 

Feicimse le Mo Shúilín                              

Tá an cluiche seo oiriúnach do na bunranganna.  

Luann an múinteoir nó na páistí rud a fheiceann siad agus caithfidh 

na páistí tomhas a dhéanamh.  

‘Feicimse le mo shúilín, rud éigin a thosaíonn le ‘b’.’  

‘An bhfeiceann tú banana?’ ‘                    

An bhfeiceann tú bó?’ &rl 

             

 

Cas Timpeall (bunaithe ar Queenie -i-o) 

Cluiche Clóis ó “Spreag an Gaeilge le Spraoi” 

Roghnaítear páiste amháin-caitheann an pháiste sin liathróid taobh 

thiar dá cheann lena dhroim/droim leis na páistí a bhíonn seasta i 

líne dhíreach. 

Beireann páiste eile ar an liathróid agus cuireann sé i bhfolach í 

taobh thiar dá d(h)roim. 

Screadann na páistí eile;  

“Cas timpeall, cas timpeall cé aige a bhfuil an liathróid?  

An bhfuil sé beag nó mór? 

An cailín í nó buachaill?   

Casann an páiste timpeall agus déanann sé/sí tomhas – má bhíonn 

an ceart aige/aici bíonn seans eile aige/aici. Má bhíonn sé/sí mí-

cheart bíonn seans ag an té ag a bhfuil an liathróid.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_HtJxVT8jcY


 

Céim 3 

Cluichí a bheadh oiriúnach do Chéim 3: “Trí eispéiris chuí foghlama tarraingteach ba cheart go mbeadh páistí in ann tuairimí agus roghanna pearsanta a chur in iúl go 

muiníneach agus ceisteanna oscailte agus dúnta a chur agus a fhreagairt, chun eolas agus tuiscint a fháil”. 

Aimsigh na difríochtaí 

 

Oibríonn páistí i mbeirteanna. Bíonn dhá phictiúr éagsúil ag na páistí. Bíonn 

difríochtaí beaga idir na pictiúir. Ní bhíonn cead ag na páistí breathnú ar an 

bpictiúr eile. Caithfidh siad ceisteanna a chur chun teacht ar na difríochtaí. 

 

Comhrá Samplach: 

An bhfuil X ar do leathanach? 

Níl X ar mo leathanach.                                   

 

Cá bhfuil an X ar do leathanach?          

 Tá an X i lár an leathanaigh. 

Tá an X i lár an leathanaigh ar an taobh clé 

Tá an X ag barr an leathanaigh ar an taobh clé. 

Tá an X ag barr an leathanaigh ar an taobh deas. 

Tá an X ag bun an leathanaigh ar an taobh clé. 

Tá an X ag bun an leathanaigh ar an taobh deas. 

Tá an X ar mo leathanach freisin ach tá sé ag  

bun an leathanaigh ar an taobh deas. 

 

 

 

Cluiche Tomhais do Bhia                            

 

Roghnaíonn páiste A bia éigin.                           

Caithfidh páiste B tomhas a dhéanamh maidir le cén bia atá i gceist. 

 

Samplaí: 

An féidir é a ithe / ól?    

Is féidir / Ní féidir.                  

                                          

An mbíonn sé agat don bhricfeasta / lón / dinnéar?                                                                                                                                                   

Bíonn / Ní bhíonn                                                           

 

An bhfuil sé bog, crua, dearg, te, fuar, milis, searbh, blasta, &rl.                                                              

Tá sé ... / Níl sé …                                              

 

An mbíonn sé agat sa Samhradh, sa Gheimhreadh, nó an t-am ar fad?                              

Bíonn / Ní bhíonn                                                           

 

An glasra / toradh é?                                                    

Is ea / Ní hea                                                                     

 

An bhfuil sé folláin?     

Tá / Níl 

 

 



 

 

Buile faoi thuairim (Guess Who)                           

 

Múin na rialacha gramadaí a bhaineann leis an gcopail roimh an cluiche seo. 

Roghnaíonn páiste amháin carachtar agus caithfidh a p(h)áirtí buille faoi 

thuairim a dhéanamh faoi cé hiad.                                                                          

 

Samplaí de cheisteanna do Guess Who? 

An fear tú?  (Is … mé / Ní … mé) 

 

An bean tú? (Is … mé / Ní … mé) 

 

Ar rugadh tú… in Éirinn / i Sasana / in Albain? (Rugadh / Níor 

rugadh) 

 

An bhfuil tú i do chónaí in Éirinn/ i Sasana / i Meiriceá / sa 

Fhrainc…? (Tá / Níl) 

 

An bhfuil dath … ar do chuid gruaige?  (liath / donn / dubh)    

(Tá / Níl) 

 

An bhfuil … ort? féasóg / croiméal / spéaclaí / gruaig rua…    

(Tá / Níl) 

 

An bhfuil tú… óg / aosta / tanaí? (Tá / Níl) 

 

An … tú? aisteoir / amhránaí / imreoir 

peile… (Sea/Ní hea) 

 

Ba mhaith liom tomhais a dhéanamh.  An 

tusa …? ( Is mé / Ní mé.)      

Cluichí Dísle  

 

Bíonn dísle ag gach bord. Bíonn sleamhnán ar an gclár idirghníomhach le 

ceisteanna air.  Mar shampla:  

 

Dísle Ceist Mar shampla… 

1. Cén ?  Cén lá atá ann inniu?  

2. Cad?  Cad a d’ith tú don lón?  

3. Cathain? Cathain a d’fhág tú an teach ar 

maidin?  

4. Conas? Conas ar tháinig tú ar scoil ar 

maidin?  

5. Cá? Cá bhfuil an príomhoide?  

6. Do rogha -

ceist ar 

bith….. 

 

 

 



 

Céim 4  

Seo a leanas roinnt tascanna a bheadh in oiriúint do Chéim 4 (Rang 5 & 6)  “Trí eispéiris chuí foghlama tarraingteach ba cheart go mbeadh páistí in ann 

riachtanais, tuairimí, agus roghanna pearsanta a chur in iúl agus iarratais a dhéanamh go neamhspleách agus go muiníneach; Réimse ceisteanna a chur 

agus a fhreagairt, idir oscailte, dhúnta agus treoir cheisteanna, ar mhaithe le cuspóirí éagsúla.” 

Suirbhé Scoile  

Ceisteanna a chumadh chun suirbhé a dhéanamh 

timpeall na scoile nó sa bhaile faoi na hábhair a 

leanas:  

● Cláir theilifíse 

● Spóirt 

● Dathanna 

● Bianna 

● Leabhair is fearr leo  

● Na cluichí is fearr leo  

● Laethanta saoire 

 

 

Gaeilge Ghasta  

 

Tugtar méid áirithe ama do na páistí líon áirithe 

ceisteanna a chur.  

Faightear pointe do gach ceist a fhreagraítear.  

Bíonn an bua ag an mbeirt leis an méid is mó 

ceisteanna freagartha laistigh den mhéid ama luaite.  

 

Caifé Comhrá  

 

Tugtar biachlár le topaicí éagsúla cainte air do gach 

péire. 

 Caithfidh na páistí réamhchúrsa amháin, 

príomhchúrsa amháin agus milseog amháin a roghnú 

agus na topaicí sin a phlé.  

Bogann na páistí ar aghaidh go páirtí eile, le biachlár 

eile agus tosaíonn an comhrá arís.  

 

Gearrscannán nó Podcast as Gaeilge  

 

Mar thionscnamh agus mar dhúshlán do pháistí níos 

cumasaí, d’fhéadfadh na hardranganna gearrscannán 

nó clár raidió a thaifead as Gaeilge ag cur duine éigin 

faoi agallamh. (féach ar Thasc 5 ar podcast) 

 

 

Liostaí Foclóra do Sheanraí Éagsúla anseo  

 

 

Cártaí; Comhrá Trí Ghaeilge (Cártaí gorma & oráiste)  

Ar scoil nó sa bhaile is slí spraíúil iad na cártaí seo ag 

baint úsáid as foclóir ag an leibhéal riachtanach.  

Níl le déanamh ach na ceisteanna a chur ar ghrúpaí nó 

iad a thabhairt do na páistí chun iad a chur ag ceistiú a  

chéile.   

 

 

Fíor, Fíor, Bréagach  

Bíonn na páistí ag obair i mbeirteanna. Caithfidh páiste 

amháin trí rud a rá, dhá rud atá fíor agus rud amháin 

atá bréagach.  

Bíonn ar an bpáiste eile an bhréag a aithint. Tá an 

cluiche seo go maith le haghaidh na mbriathra agus na 

n-aimsirí éagsúla a chleachtadh chomh maith le 

ceisteanna a chur agus a fhreagairt.   

Páiste 1: Chuaigh mé go dtí an phictiúrlann inné. D’ith 

mé píotsa aréir. D’ól mé gloine sú oráiste ar maidin.                                                                                                                              

Páiste 2: Ar ith tú píotsa aréir?                                                                                                        

Páiste 1: D’ith.                                                                                                                                                                         

Páiste 2: Ar ól tú gloine sú oráiste ar maidin?                                                               

https://drive.google.com/file/d/1bNTFqfbqkTVzjhq1eBtn6GL_iy4LMvoL/view


 
Fiche Ceist  

Múin na ceisteanna ar dtús!  Cuir rialacha i bhfeidhm 

chun a chinntiú go n-úsáideann na páistí an teanga go 

cruinn, m.sh., caithfidh gach ceist tosú le ‘An bhfuil…’ 

nó ‘An féidir…?’ 

 Samplaí:  

An bhfuil sé sa seomra?                                                                                                      

An bhfuil sé mór? Freagra: Tá / Níl                                                                                                         

An féidir é a ithe / ól?                                                                                                                                  

An féidir é a fheiceáil? Freagra: Is féidir / Ní féidir  

 

Níos mó eolais anseo 

 

 

 

 

 

 

 

Cé Mise? Headbandz 

Cé Mise? 

Tugtar carachtar do pháiste ar ‘post-it’.  

Greamaítear an ‘post-it’ le droim nó le clár éadain an 

pháiste  

Caithfidh an páiste buille faoi thuairim a dhéanamh faoi 

cé hiad féin.  

 

 

Samplaí de cheisteanna do Cé Mise? Headbandz 

 An fear mé? (Sea / Ní hea / Is … tú / Ní … tú)  

 

 An bhfuil mé i mo chónaí… in Éirinn / i Sasana / i 

Meiriceá / san Astráil? (Tá / Níl)  

  

An bhfuil baint agam le spórt / ceol / teilifís / scannáin 

… (Tá / Níl) 

   

An … mé? (Sea / Ní hea / Is … tú / Ní … tú) peileadóir / 

imreoir sacair / iománaí / amhránaí / ceoltóir …  

  

An bhfuil dath … ar mo chuid gruaige / mo shúile? (Tá / 

Níl)  

 

An bhfuil … orm? féasóg / croiméal / spéaclaí / gruaig 

dhubh… (Tá / Níl) 

Ba mhaith liom tomhais a dhéanamh.   

An ... mé? (Sea / Ní hea; Is…tú / Ní ...tú) 

 

 

 

 

 

 

Searáidí  

Roghnaíonn páiste cártaí le focal nó frása orthu. 

Bíonn ar an bpáiste mím a dhéanamh de na focail nó 

de na frásaí. 

Tá dhá nóiméad ag an bhfoireann buille faoi thuairim a 

dhéanamh faoi na focail atá á mímeáil aige/aici. 

Déanann sé/sí iarracht an méid cártaí agus gur féidir a 

dhéanamh laistigh den dá nóiméad. 

Faightear pointe do gach focal atá i gceart acu. 

 

 

 

https://www.pdst.ie/sites/default/files/fiche%20ceist.pdf


 
Longa Cogaidh (Battleships)  
 
Cluiche Cláir gur féidir a úsáid chun ceisteanna 
bunaithe ar shuíomh a chur ar nós:  
 

Cá bhfuil do long?                                                        

An bhfuil do long ar…?                                            

An bhfuil sé faoi/ os cionn/ os comhair/ in aice &rl? 

 

Cliceáil anseo chun níos mó eolais a fháil ar longa 
cogaidh. 

 

Cluichí Dísle  
 
Bíonn dísle ag gach bord. Bíonn sleamhnán ar an gclár 
idirghníomhach le ceisteanna air mar shampla:  
 

Dísle Ceist Mar shampla… 

1. Cén?  Cén lá atá ann inniu?  

2. Cad?  Cad a d’ith tú don 
bhricfeasta?  

3. Cathain? Cathain a cheannaigh tú 
an cóta sin?  

4. Conas? Conas a dhéanann tú 
cupán tae?  

5. Cá? Cá bhfuil tú i do chónaí?  

6. Do rogha -
ceist ar 
bith… 

 

 

Tráth na gCeist  

Is féidir teacht ar cheisteanna do thráth na gceist ar na 
suíomhanna seo a leanas: 

 

Tráth na gCeist 3 – Eolas Ginearálta 

Tráth na gCeist - Eolas Ginearálta 

Tráth na gCeist 2 – Eolas Ginearálta 

Gaeilge le Chéile – Tráth na gCeist  

Conradh na Gaeilge – Tráth na gCeist  

European Commission (Climate Action) – Tráth na 
gCeist  

 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/battleships
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/23819/23542.htm
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/23817/23540.htm
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/23818/23541.htm
https://gaeilgelecheile.weebly.com/ceisteanna-traacuteth-na-gceist.html
https://snag.ie/en/events-and-resources/table-quiz/
https://ec.europa.eu/clima/sites/quiz/index.html

