
 

 
 Abairtí Daonna  

 

Ní mór aird na bhfoghlaimeoirí a dhíriú ar chomhréir agus ar fhoirm 
na Gaeilge ... trí chluichí teanga … 

Ábhar Tacaíochta: Struchtúr Abairte agus Gramadach, 
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 

 
Cabhraíonn an cluiche seo le páistí an stór focal atá foghlamtha acu a úsáid in abairtí gearra simplí le struchtúr cuí.  Tugann sé deis dóibh a stór focal a 

chleachtadh go spraíúil agus go minic chun é shealbhú.  Ní gá cloí leis na treoracha thíos go docht.  Ba chóir an cluiche a chur in oiriúint do chumais, 
riachtanais agus ábhair spéise na bpáistí.  

 

Acmhainní 
● bosca draíochta gorm agus briathra scríofa ar luaschártaí móra gorma ann 
● bosca draíochta corcra agus forainmneacha scríofa ar luaschártaí móra corcra ann 

● bosca draíochta oráiste agus na hailt scríofa ar luaschártaí móra oráiste ann 
● bosca draíochta dearg agus ainmfhocail scríofa ar luaschártaí móra dearga ann 
● nótaí Post-It 

 
 

Treoracha 
1. Seasann ceathrar páistí ag barr an ranga.  
2. Piocann an chéad pháiste luaschárta as an mbosca draíochta gorm. 
3. Piocann an dara páiste luaschárta as an mbosca draíochta corcra. 
4. Roghnaíonn an tríú páiste luaschárta as an mbosca draíochta dearg a oireann don bhriathar chun abairt chiallmhar a dhéanamh. 
5. Tógann an ceathrú páiste an t-alt “an” ón mbosca draíochta oráiste. 
6. Iarrann an múinteoir ar na páistí seasamh sna háiteanna cearta chun abairt a dhéanamh. 
7. Treoraíonn an múinteoir an rang chun ceannlitreacha, lánstad, srl. a chur isteach ar nótaí Post-It. 
8. Pléann an múinteoir an abairt leis an rang.  Déantar plé ar an gcéad fhocal san abairt.  Briathar atá ann. 
9. Iarrann an múinteoir ar pháiste amháin a luaschárta a chur síos agus ceann nua a fháil ón mbosca draíochta cuí chun abairt nua a dhéanamh. 
10. Léann an rang an abairt nua agus pléann siad í. 

Is féidir an cluiche seo a imirt chun stór focal a bhaineann le haon téama a chleachtadh i gcomhthéacs, m.sh. éadaí, ainmhithe, bréagáin, bianna,  srl. 

https://archive.nwp.org/cs/public/print/resource/4090


 
 

Roghanna Eile 
● Is féidir leis an múinteoir an focal ‘na’ a chur isteach sa bhosca draíochta oráiste agus ainmfhocail 

san uimhir iolra a úsáid sa bhosca draíochta dearg. 
● Is féidir boscaí draíochta eile, m.sh. ceann glas le haghaidh aidiachtaí, a chur isteach. 
● Lig do na páistí luaschártaí eile a bhaineann leis an téama a chur isteach sna boscaí más mian leo. 
● Má tá stór focal ar an spléach-chárta “Snas ar Scéal” a bhaineann leis an téama céanna, is féidir 

leis an rang na focail a phlé agus an cluiche “Abairtí Daonna” a imirt chun iad a chleachtadh. 
● D’fhéadfadh múinteoir tagairt a dhéanamh do na liostaí, luaschártaí agus mataí seo a dearadh do 

dhaltaí meánscoile agus é/í i mbun ullmhúcháin chomh maith. 
● Tar éis tamaill, iarr ar na páistí abairtí a thógáil as luaschártaí beaga i ngrúpaí beaga. 
● Nuair atá go leor cleachtaidh déanta air seo, croch na focail ar na ballaí.  Úsáid na dathanna 

céanna.  Spreag na páistí chun na focail a úsáid nuair atá siad ag caint agus ag scríobh.  

 Físeáin 
Brúigh ar na pictiúir thíos chun 
féachaint ar fhíseáin de bhealaí 
éagsúla chun an cluiche seo a 
imirt: 

 
as Béarla 

 
Cúla4 ar Scoil 

 

 

chonaic    mé    an    geansaí    *stríocach 
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fuair    sé    *na    bríste    *galánta 

                 

cheannaigh    sí        gúna    *ildaite 

 
*Cuirtear luaschártaí breise isteach de réir a chéile. 

 

Cabhraíonn an dathchódú le múinteoirí tuiscint na bpáistí ar Struchtúr Abairte agus Gnásanna Cló (Scríbhneoireacht TF3) agus ar aistriú scileanna 
idir teangacha a fhorbairt. m.sh. 

● rannta cainte éagsúla, m.sh. ainmfhocail, briathra, srl. 
● poncaíocht, m.sh. ceannlitreacha, lánstadanna, srl. 
● na difríochtaí idir an Ghaeilge agus an Béarla ó thaobh struchtúr abairte de, 

m.sh. Tagann an briathar roimh an bhforainm, agus an t-ainmfhocal roimh an aidiacht in abairt Ghaeilge. 
 

Chaill    sé    an    cóta    stríocach. 
                 

He    lost    the    stripy    coat. 
 

 

http://www.nicurriculum.org.uk/snas_ar_sceal/
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29708/29444.pdf
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29704/29440.pdf
https://www.scoilnet.ie/uploads/resources/29705/29441.pdf
http://www.nicurriculum.org.uk/snas_ar_sceal/downloads/IM_EC1_%20Card_Connaght.pdf
http://www.nicurriculum.org.uk/snas_ar_sceal/downloads/Snas_na_Sceal_EC2_%20Card_0.pdf
https://vimeopro.com/user8605896/primary-literacy/video/52564323
https://vimeopro.com/user8605896/primary-literacy/video/52564323
https://www.youtube.com/watch?v=vt3GOfDp1Pc
https://www.youtube.com/watch?v=vt3GOfDp1Pc

