
Acmhainní gan Focal

Ar smaoinigh tú riamh ar acmhainní ‘gan focal’ a úsáid don Ghaeilge? Is iomaí féidearthacht atá ag baint le leabhair gan focal, ceol 
uirlise, pictiúir, grianghraif srl. chun teangacha a mhúineadh.  Uaireanta, spreagann acmhainní nua nó difriúil páistí chun teanga a 
labhairt. 

Ag freagairt d’achmhainní gan focal

Drámaíocht: Céard atá á rá ag na carachtair?

Mím: I ngrúpaí, athinis an scéal ag úsáid mím. Athraigh rud 
amháin agus caithfidh na páistí eile an difir a aimsiú.

Suíochán te: Cuir agallamh ar carachtair sa scéal.

Scéalaí: Inis scéal an fhíseáin (san aimsir chaite/fháistineach/ 
láithreach). Tuar  - Inis céard a tharlóidh amach anseo?

Scabhat Coinsiasa: Céard ba chóir don charachtair a 
dhéanamh?

Líon na bearnaí: Céard a tharla roimh ré/ina dhiaidh/sa 
bhearna idir X agus Y? 

Tuairisc Nuachta: Cum an tuairisc a bheadh ar an nuacht.

Tá an-chuid buntáistí ag baint le háiseanna gan focal a úsáid:

- Spreagúil, spraíúil agus tarraingteach do pháistí

- Ar fáil saor in aisce ar líne

- Réimse de thopaicí/ábhair/cinéalacha (cartúin/fíor scannáin srl.)

- Réimse leathan féidearthachtaí trasna na snáithe/an churaclaim

- Idirdhealú nádúrtha

Ceann de na nithe is tábhachtaí in aon rang teanga ná fáth agus gá don 

chumarsáid. Smaoinigh ar an gcúis chumarsáide ionas go mbeidh gá ag na páistí 

labhairt lena chéile seachas caint ar son na cainte. Múin an teanga a bheidh ag 

teastáil uathu roimh ré. Tá sampla le feiceáil ar an gcéad leathanach eile.

Cén áit is fearr teacht ar fhíseán gan focal?

Tá cur amach ag go leor múinteoir ar ‘The Literacy Shed’. Tá réimse leathan 

físeáin ar fáil ar an suíomh agus iad roinnte i dtopaicí faoi leith. Is féidir tuilleadh 

‘wordless videos’ a fháil le cuardach Google cosúil le físeáin Mr. Bean. Bí cinnte 

go bhfuil an t-ábhar in oiriúint don aois-ghrúpa.

Ábhar Tacaíochta ar ‘leabhar 
gan focal’ anseo

https://www.literacyshed.com/home.html
https://www.curriculumonline.ie/getmedia/76ce314c-b2fc-42e1-b5a3-8bcafc203f2c/Reading-PLC-Support-Materials.pdf


Físeán gan Focal

Sa sampla seo, baintear úsáid as an ngearrfíseán ‘Teeth’, chun teanga a mhúineadh. Is féidir físeáin a úsáid chun teanga ar bith a 
mhúineadh. D’fhéadfá an sampla seo a úsáid mar spreagadh do cheacht. Ó thaobh torthaí foghlama de, d’fhéadfá díríú ar 
an-chuid torthaí foghlama ach béim a chur ar theanga faoi leith.

Físeán: Teeth

Teanga (ag brath ar chumas an ranga):

Ag iascaireacht, sa bhád (sa +h), slat iascaigh, ar an loch, beirt fhear, lig sé 

sraotha as, fiacla bréige,  ní mó ná sásta, gáire, droim le dhroim, ghabh sé 

iasc, ag tarraingt isteach, eangach a bhordú, bhain sé, i mbéal (i + urú), an 

t-iasc, i mbéal an éisc.

 Féidearachtaí (ag brath ar chumas an ranga):

● Glaoch gutháin ag tabhairt cuireadh dul ag iascaireacht

● Téacs a scríobh ag tabhairt cuireadh

● Liosta de céard a bheadh ag teastáil uathu a chumadh

● An comhrá a bhí eatarthu agus iad ag iascaireacht

● Suíochán Te - Cuir agallamh ar na fir

● Mím le fráma reoite - léirigh mothúcháin na bhfear. Cad faoi a bhí siad ag 

smaoineamh?

● Ag insint don fhiaclóir céard a tharla
Ná déan dearmad 

struchtúr an 
Cur Chuige Cumarsáideach 

a leanúint le haghaidh 
ceachtanna Gaeilge

I gCuraclam Teanga na Bunscoile, cuimsíonn téacs ‘gach toradh ar 
úsáid teanga: ó bhéal, geáitsíocht, comharthaí, scríofa, Braille, 
físiúil, tadhlach, leictreonach agus digiteach’ (CTB, 2019, lch. 20). 
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https://www.screenireland.ie/directory/view/7704/teeth
https://www.screenireland.ie/directory/view/7704/teeth
https://www.screenireland.ie/directory/view/7704/teeth
https://pdst.ie/node/685
https://spark.adobe.com/page/yCIMrwsMXw2Ct/

