
 

 

 Leabhar Simplí a chur le chéile chun  
Stór Focal a chleachtadh le Struchtúr Cuí 

 

 

 

… moltar a oiread teagmhála leis an teanga agus is féidir a 
thabhairt trí scéalta, amhráin, rainn … 

Forbairt Teanga, Ábhar Tacaíochta, Teanga ó Bhéal 
Curaclam Teanga na Bunscoile, 2019 

 Úsáideann an páiste abairtí samplacha le struchtúr cuí chun 
feidhm teanga a chur in iúl. 

Mionchéim C (Tréithe Breise), Stór Focal, Teanga ó Bhéal, Gaeilge 
Curaclam Teanga na Bunscoile, 2019 

 

Moltar i gCuraclam Teanga na Bunscoile go mbeadh a lán eispéireas foghlama spraíúla ag páistí.  Sa tasc seo bíonn deis acu taitneamh agus 

tairbhe a bhaint as scéalta, amhráin agus rannta ar dtús.  Ansin roghnaíonn an múinteoir eiseamláir ón scéal / amhrán / rann sin agus úsáideann 

na páistí í chun a stór focal a chleachtadh in abairtí samplacha le struchtúr cuí.  Ar deireadh cuireann an rang leabhar le chéile bunaithe ar an 

eiseamláir agus an stór focal.  Cabhraíonn an tasc seo leis na páistí an stór focal a shealbhú agus an eiseamláir a dhaingniú. 

 

Roghnaigh scéal nó amhrán nó 

rann ina bhfuil eiseamláir a 

oireann don stór focal atá le 

múineadh agat agus  do 

chumais, riachtanais agus 

ábhair spéise na bpáistí. 

B’fhearr dá mbeadh an 

eiseamláir luaite go minic ann. 

 Scríobh an leabhar i gcomhpháirt 
leis an rang. Bíodh an eiseamláir 

luaite go minic ann. 

B’fhéidir gur 

mhaith leis na 

páistí leathanaigh 

an leabhair a 

mhaisiú. 
 

 
Baineadh úsáid as an leabhairín Daideo ag Siopadóireacht mar 

théacs meantóireachta chun an leabhar thuas a chumadh. 

 

 
Tá athrá déantar ar eiseamláirí i roinnt de na leabhairíní “Séideán Sí”.  Mar sin is féidir iad a úsáid mar théacsanna 
meantóireachta don tasc seo.  Brúigh anseo chun liosta de leabhairíní oiriúnacha a fháil. 

https://archive.nwp.org/cs/public/print/resource/4090
https://seideansi.ie/audio_books/pages/daideo_ag_sio/index.php
https://www.pdst.ie/sites/default/files/Tasc%202b%2B_0.pdf


 
 

 
Forbairtí Eile 

 
 

 
Cum amhrán simplí bunaithe ar an 
eiseamláir agus an stór focal nua. 
Bíodh athrá ann. 

● Cuir fonn simplí leis, m.sh. 
○ The Farmer Wants a 

Wife 
○ Frère Jacques 
○ Alice the Camel 
○ Polly Put the Kettle On 
○ If You’re Happy and 

You Know It 
● Cuir geáitsí leis. 
● (Scríobh leabhar ranga faoi.) 
● Téigh siar air go mion minic. 

 
Cuir stiallghreannán simplí le chéile bunaithe ar an 
eiseamláir agus an stór focal nua.  Bíodh athrá ann. 

● Lig na páistí obair i mbeirteanna nó ina n-aonar.  
● Ar deireadh lig dóibh iad a roinnt lena chéile. 
● Lig dóibh é a dhéanamh ar pháipéar nó ar líne ar 

an suíomh ReadWriteThink. 
 
 

 

Brúigh ar an nasc cuí thíos chun 
féachaint ar fhíseán ón gclár Cúla4 
ar Scoil a léiríonn ... 

● ealaín i gcomhair 
greannáin 

● greannán á léamh 
● greannán á scríobh 

 

 
Réitigh taispeántas sleamhnán nó 
ríomhleabhar bunaithe ar an leabhar.  Brúigh 
anseo chun teacht ar threoir faoi ríomhleabhair 
a dhéanamh. 

 
Faigh leabhair bheaga nó leabhair mhóra ar 
iasacht ón leabharlann le húsáid mar 
théacsanna meantóireachta don tasc seo. 

● Roghnaigh leabhair a bhfuil athrá iontu. 
● Is féidir leabhair a chur in áirithe ar 

líne ar an suíomh seo. 

 

Cleachtadh a dhéanann máistreacht! 
 

D’fhéadfadh forbairt ar na Torthaí Foghlama seo a leanas a bheith i gceist leis an tasc seo chomh maith: 

● Struchtúr Abairte agus Gramadach ● Athinsint agus Mionléiriú ● Cur síos, tuar agus machnamh 
 

 

http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/comic-creator-30021.html
https://www.youtube.com/watch?v=t7bn5-eE2ls
https://www.youtube.com/watch?v=t7bn5-eE2ls
https://www.youtube.com/watch?v=D6cgLhvei98
https://www.youtube.com/watch?v=Innmml-Ixjs
https://vimeo.com/217999506
https://librariesireland.iii.com/iii/encore/?lang=eng

