
 

 

Moltaí Léitheoireachta 
Forbairt na léitheoireachta 
 

Ranganna 3 agus 4: 
 
1) Córas fuaimeanna na Gaeilge ( c/f Foghraíocht) 

2) Prionta sa timpeallacht (T.L 33 agus 126) 

3) Stór da ghnáthfhocail inléite a chur le chéile 

4) Tógáil agus briseadh focal : m.sh. siopadóir/eacht 

5) Treoracha a leanúint m.sh sa halla ‘Rith go bun an halla’ srl. 

6) Léamh agus mím a dhéanamh (T.L 77) 

7) Cluichí boird 

8) Cluichí bingó 

9) Mireanna mearaí – grúpaí 

10) Scrabble 

11) Dictogloss 

12) Deachtú reatha 

13) An crochadóir 

14) Crosfhocail nó Hot Potatoes 

15) Dánta nó amhráin a léamh nó a chur in ord 

16) Abairtí briste 

17) Focal ar fhocal. Píosa léitheoireachta briste suas – cuir ar ais le chéile 

18) Téipeanna 

19) O’Brien  press  nó  Ruairí  nó  Mamó  srl.  “  réimse  leathan  d’ábhar 

léitheoireachta” 

20) Tóirfhocail 

21) Logainmeacha m.sh. baile ,cill 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ranganna 5 agus 6: 

 

1) Córas fuaimeanna na Gaeilge  (c/f  Foghraíocht) 

2) Tógáil agus briseadh focal – ag  úsáid foclóra 

3) Treoracha do chluichí boird 

4) Míreanna mearaí – a léamh agus  a scríobh 

5) Ábhar dílis m.sh. sceideal do TG4 

o Clár an chluiche ceannais 

o Fógraí sa scoil 

o Clár ama na scoile. 

6) Stór da ghnáthfhocail inléite a chur le chéile 

7) Ábhair atá scríofa ag daltaí eile 

8) Dánta agus amhráin 

9) Cluichí 

10) Focal ar fhocal – píosa a chur ar ais le chéile 

11) Abairtí briste 

12) Focail nó frásaí nó abairtí a bhaint de scéal 

13) Scéal meascaithe 

14) Cuir in ord : focail  nó  abairtí  nó dánta  srl. 

15) Na focail a leanann : “ag”  :a chríochnaíonn le “faidh” 

16) Feasacht teanga : comhdhéanamh focal : leabhar / lann , siopa/ dóir 

17) “Ansin”-sa deireadh,tar éis tamaill srl. 

18) Léamh agus mím a dhéanamh (T.L 77) 

19) Mireanna mearaí – grúpaí 

20) Scrabble 

21) Dictogloss 

22) Deachtú reatha 

23) An crochadóir 

24) Crosfhocail / ? Hot Potatoes 

25) O’Brien  press  nó Ruairí  nó  Mamó  srl.  “  réimse  leathan  d’ábhar 

léitheoireachta” 

26) Tóirfhocail 

27) Focail as focail: Tráthnóna : tá , trá , rá ná srl 

 



 

 
 
 


