
Rímeanna agus Rabhlóga chun T.F. 10 a chur chun cinn: Teanga a Úsáid go Spraíúil agus go Cruthaitheach 

Sa Toradh Foghlama seo, moltar go n-aithníodh an páiste gnéithe aeistéitiúla de chluasteanga agus teanga mhearfarach agus go mbeadh an páiste ag 

súgradh leo. Is féidir é seo a fhorbairt trí rímeanna agus rabhlóga a úsáid. Sa tasc cárta seo, déanaimid iniúchadh ar ghníomhaíochtaí chun an Toradh 

Foghlama seo a chur chun cinn sa seomra ranga. Níl anseo ach cúpla sampla chun é seo a dhéanamh.  

Tá neart áiseanna agus suíomhanna ar an bhfód a bhfuil rabhlóga agus 

rímeanna ar fáil. Cuirfidh an tasc cárta seo cúpla suíomh in iúil a bhfuil 

neart roghanna de rabhlóga agus 

rímeanna taitneamhacha agus spraíúla ar 

fáil do pháistí i ngach sheomra ranga:  

 

Cliceáil anseo do shamplaí rabhlóga 

 

 

Cliceáil anseo do shamplaí filíochta 

 

 
Seo a leanas cuid de na gníomhaíochtaí a thabharfadh deiseanna do na 

páistí an teanga a úsáid go spraíúil agus go cruthaitheach: 

● Dán a léamh le chéile i nguthanna difriúla, mar shampla guth 

séimh, guth domhain, guth crosta srl.  

● Dráma a dhéanamh bunaithe ar dhán. D’fhéadfaí seo a dhéanamh 

mar chuid d’obair ghrúpa. 

● Grúpaí nó páiste aonair le dán a chur i láthair. D’fhéadadh siad 

drámá a chur leis an dán nó uirlísí ceoil a chur leis dá mbeadh sé 

oiriúnach. 

● Cuireadh a thabhairt d’fhille áitiúil chun teacht ar cuairt chun na 

scoile le dánta a chur i láthair do na páistí. 

                                                            (Fonn le Filíocht, 2018, lch. 52) 

Sampla Filíocht 

Cé go bhfuil neart dánta ar an bhfód, róghnaíodh an ceann seo thíosluaite 

mar shampla. D’fheádfaí dán, amhail an ceann thíosluaite, a úsáid le toradh 

foghlama 10 a chur chun cinn i measc páistí. Tá rithim láidir ar fáil sa dán. 

Cabhraíonn sé seo go mór le forbairt teanga na bpáistí. 

(Sonas is Só, 2002, lch. 5) 

Is léir go bhfuil go leor deiseanna anseo chun an 

teanga a shealbhú i gcaoi spraíúil agus i gcaoi 

chruthaitheach: 

● Rithim a chur leis an dán ag baint úsáid 

as na baill bheatha (Buail do bhosa, 

gread do chos). 

● Fonn a chur leis an dán nó uirlisí ceol a 

chur leis. 

● An dán agus dráma a chur i láthair do na 

ranganna eile. 

● Smaoinigh ar fhocail eile gan bhrí agus 

déan liosta mar rang 

            (Fiddledeedee, Bing-Bang-Bong m.sh.). 

● Véarsa nua a chumadh i ngrúpaí (Capall 

agus druma, Asal agus veidhlín m.sh.). 

● Áiseanna/tacaíocht a chur ar fáil – 

foclóirí, aidiachtaí, focail úsáideacha, 

íomhánna. 

 

Nasc le Torthaí Foghlama Eile/Extension to Other Learning Outcome(s): 

Teanga ó Bhéal Toradh Foghlama 1 Rannpháirtíocht, Éisteacht agus Aird 

Teanga ó Bhéal Toradh Foghlama 4 Structúr Abairte agus Gramadach 
 

 

 

http://balbrigganetns.scoilnet.ie/blog/files/2016/06/rabhloga.pdf
https://ccea.org.uk/downloads/docs/ccea-asset-im/Curriculum/Fonn%20le%20Fil%C3%ADocht.pdf

