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An Drámaíocht agus an 

Ghaeilge 
 

“Cleachtadh a dhéanann máistreacht”. Is minic múinteoirí ag cuimhneamh conas a 

d’fhéadfaí feabhas a chur ar Ghaeilge na bpáistí. Is é príomhaidhm Churaclam na 

Gaeilge go mbeadh cumas cumarsáide ag gach dalta sa Ghaeilge agus go n-úsáidfí í 

mar ghnáth-theanga nádúrtha cumarsáide chomh minic agus is féidir i rith an lae ar 

scoil. Ní leor an Ghaeilge a chloisint laistigh den cheacht Gaeilge má táthar chun an 

aidhm seo a bhaint amach; caitear a thaispeáint gur féidir an Ghaeilge a úsáid le linn 

ceachtanna eile chomh maith. Ní hamháin go dtaispeántar do pháistí sa tslí seo gur 

teanga nádúrtha í an Ghaeilge ach ina theannta sin tugtar deis dóibh an Ghaeilge atá 

foghlamtha acu a úsáid i suíomhanna nádúrtha réalaíocha nach féidir a chruthú sa 

cheacht Gaeilge amháin. Moltar an comhtháthú seo idir teanga agus ábhar go 

hidirnáisiúnta. Tugtar teagasc an ábhair trí mheán na teanga air (Content-based 

Instruction). Sa chur chuige seo leagtar an bhéim ar úsáid na teanga, ‘on using the 

language rather than talking about it’. 1 Spreagtar na páistí chun a gcuid Gaeilge a úsáid 

ach na deiseanna a thabhairt dóibh. Tá an spreagadh agus an gríosadh seo an-

tábhachtach nuair a bhíonn an dara teanga á foghlaim ag páistí.  

 

Leagtar amach sa cháipéis seo roinnt moltaí don chomhtháthú a d’fhéadfaí a dhéanamh 

idir an drámaíocht agus an Ghaeilge. Tosaítear le cluichí a d’fhéadfaí a úsáid mar 

réamhghníomhaíochtaí do cheachtanna drámaíochta nó a d’fhéadfaí a leathnú amach 

agus iad a úsáid mar thús phointe don drámaíocht. Samhlóidh na páistí an Ghaeilge le 

taitneamh agus tabharfar deis dóibh aithne as an nua a chur ar na páistí eile sa rang 

agus ar an múinteoir. Moltar go nglacfadh an múinteoir páirt sna cluichí seo chun go 

mbeidh sé/sí ar chomhcéim leis na páistí. Ní mhúinfear aon teanga nua le linn na 

gcluichí seo; má éilíonn cluiche réimsí nua teanga múintear é seo go minic roimhré. 

Imrítear na cluichí ar son taitnimh agus chun féinmhuinín, fonn cumarsáide, fonn 
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comhoibrithe agus timpeallacht shábháilte a chruthú d’fhonn na páistí a spreagadh chun 

ligint orthu sa drámaíocht. Is i ngan fhios a úsáidtear an Ghaeilge.  

  

 

 

Bailigí thart timpeall 

Cuspóir an chluiche: Go n-aithneoidh na páistí réimse earraí agus go leanfaidh siad 

treoracha chun gluaiseacht go dtí an rud áirithe.  

 

Teanga roimhré: 

• Tuiscint ar bhuntreoracha: siúlaígí go ciúin go dtí an leabhar, rithigí go mall go dtí 

an mála scoile, léimigí go hard go dtí an bosca cailce, preabaigí ar chos amháin 

go dtí an bosca lóin. 

• Rudaí a aithint: Sin cathaoir, sin bosca lóin, sin geansaí… 

• Réimse foclóra: Is féidir gnáthrudaí sa seomra ranga a úsáid nó pictiúir de 

shaghasanna bia, de ainmhithe, de éadaí, de sheomraí sa teach… 

• D’fhéadfadh páistí i rang 1 agus 2 na treoracha a thabhairt tar éis tamaillín.  

 

Treoracha don chluiche:  

• Leagann an múinteoir rudaí a aithníonn na páistí go maith in áiteanna difriúla 

mórthimpeall an halla nó an tseomra ranga. Is féidir pictiúir a úsáid chomh maith. 

• Tabharfaidh an múinteoir orduithe mar seo a leanas – léimigí go hard go dtí an 

chathaoir, siúlaigí ar bhur mbarraicíní go dtí an mála scoile…. Gluaiseann na 

páistí go dtí an rud/pictiúr ceart agus bailíonn siad thart timpeall i gciorcal.  

• Is féidir le gach páiste méar a shíneadh ar an rud/pictiúr agus a rá go ciúin/go 

hard – sin cathaoir…  

• Scaipfidh na páistí amach arís agus tabharfaidh an múinteoir ordú eile. Leanfaidh 

an cluiche mar seo.  
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Cnag, cnag 

Cuspóir an chluiche: Cuirtear púicín ar pháiste amháin agus déanann sé/sí iarracht an 

páiste atá ag labhairt leis/léi a aithint trí éisteacht lena g(h)uth.  

 

Teanga roimhré: 

• Ceisteanna a chur agus a fhreagairt: Cé mise? Freagra – tusa Bríd... 

• Is féidir forbairt a dhéanamh ar an teanga a d’úsáidfí sa chluiche seo leis na 

meánreanganna. Tomhais cé atá anseo? An tusa Seán/Bríd..? Is mé/ní mé. 

• Struchtúir ghramadaí – Úsáid na copaile. Beidh gá le cleachtadh mionminic ar an 

gceist – An tusa …? Agus na freagraí – is mé/ní mé. 

 

Treoracha don chluiche:  

• Cuirtear púicín ar pháiste amháin.  

• Roghnaíonn an múinteoir páiste eile a bhuaileann cnag ar dhrom an pháiste leis 

an bpúicín agus a chuireann an cheist – cé mise?  

• Tomhaiseann an páiste leis an bpúicín ar a s(h)úile, an tusa Ciara/an tusa 

Fionn…? Freagraíonn an páiste eile – is mé/ní mé?  

• Spreagann an múinteoir na páistí a nguthanna a cheilt trí shampla a thabhairt ar 

ghuthanna difriúla a úsáid. (guth ard, guth íseal, guth garbh, guth séimh..) 

Faigheann an páiste leis an bpúicín trí sheans tomhais a dhéanamh.  

• Muna bhfuil ag éirí leis/léi tugann an múinteoir nodanna. Tosaíonn a (h)ainm leis 

an litir S. Suíonn sé/sí ag barr an tseomra ranga. Itheann sé oráiste gach lá don 

lón… Tugtar seans do gach páiste a bheith ag caitheamh an phúicín agus ag 

tomhais.  
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Lean an ceannaire 

Cuspóir an chluiche: go leanfaidh gach páiste gluaiseachtaí an cheannaire agus go 

ndéarfaidh siad cad tá ar siúl acu.  

 

Teanga roimhré 

• Tuairisc a thabhairt ar ghníomhaíochtaí reatha: táim ag eitilt, táim ag ól, táim ag 

siúl (féach an cluiche ‘Cad é sin atá ar siúl agat?’ do liosta gníomhaíochtaí.) 

• Struchtúir ghramadaí: Uathu agus iolra – táim ag eitilt agus táimid ag eitilt.  

 

Treoracha don chluiche 

• Is fearr an cluiche seo a dhéanamh i halla. Iarr ar na páistí ciorcal mór a 

dhéanamh agus a bheith ag siúl timpeall go mall. Tugann tú uimhir do gach 

duine sa chiorcal.  

• Nuair a ghlaonn an múinteoir uimhir an pháiste amach beidh sé/sí ina cheannaire 

agus caithfidh na páistí go léir líne a dhéanaamh laistiar dó/di. Má ghlaonn an 

múinteoir uimhir a dó a amach téann an páiste sin go barr na líne agus déanann 

gníomhaíocht éigin m.sh. táim ag scuabadh.  

• Déanann gach páiste sa líne an ghníomhaíocht seo agus deireann siad ‘Táimid 

go léir ag scuabadh’.  

• Glaonn an múinteoir uimhir eile amach agus ritheann an páiste sin go barr na 

líne agus leanann an cluiche mar seo.  

 

Nóta: ag brath ar chaighdeán an ranga ní gá uimhir a thabhairt do gach páiste ach 

d’fhéadfadh an múinteoir méar a leagan ar pháiste chun ceannaire nua a roghnú. 

D’fhéadfaí na páistí chomh maith céanna ligint orthu gur rí/banríon é/í an ceannaire agus 

freagra mar seo a thabhairt – táimid go léir ag scuabadh a rí uasail, a bhanríon álainn… 
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Léim mhór 

Cuspóir an chluiche: go n-aithneoidh na páistí catagóir ruda agus go léimfidh siad go 

dtí an taobh ceart den líne a bhaineann leis an gcatagóir ceart.  

 

Teanga roimhré 

Is féidir an cluiche seo a bhunú ar aon réimse folcóra/ar aon téama a bhfuil spéis ag na 

páistí ann.  

 

Treoracha don chluiche 

• Tarraingíonn an múinteoir líne i lár an urláir, nó leagann sí rópa.  

• Míníonn sé/sí go mbaineann taobh amháin den líne le catagóir m.sh bia agus go 

mbaineann an taobh eile le héadaí. Is féidir pictiúr a bhaineann le bia/éadaí a 

chur ar gach taobh den líne/rópa.  

• Seasann na páistí go léir i líne ar thaobh amháin. Glaonn an múinteoir ainm ruda 

amach m.sh úlla (bia nó ball éadaigh). Má tá na páistí ina seasamh ar thaobh an 

bhia fanann siad gan bogadh. Má deir an múinteoir láimhíní an chéad bhabhta 

eile caitheann siad léim thar an líne.  

• Ní chuirtear aon pháiste as an gcluiche fiú má dhéanann siad botún. Is féidir 

páiste a chur in áit an mhúinteora tar éis tamaillín. 

 

 

 

 

 



 
 

 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cé atá imithe? 

Cuspóir an chluiche: Imíonn páiste amháin ón seomra i ngan fhios do na páistí 

eile. Caitheann na páistí eile a thabhairt faoi deara cé atá imithe.  

 

Teanga roimhré 

• Tuiscint ar threoracha – reoigh, dúnaigí na súile. 

• Tuiscint ar an gceist – cé atá imithe? 

 

 

Treoracha don chluiche 

• Ritheann/Siúlann na páistí timpeall an tseomra. 

• Nuair a deir an múinteoir ‘Reoigh, dúnaigí na súile’ stopann na páistí agus 

dúnann siad a súile.  

• Iarann an múinteoir ar na páistí cromadh síos agus ligint orthu gur 

gráinneog iad. (Crom síos agus lig ort gur gráinneog tú!) Caitheann na páistí 

na súile a choiméad dúnta an t-am ar fad.  

• Leagann an múinteoir méar ar pháiste amháin agus téann an páiste sin i 

bhfolach lasmuigh den doras/taobh thiar de bhord/den leabharlann… 

• Iarrtar ar na páistí eile seasamh arís agus rith/siúl timpeall an tseomra. 
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• Deir an múinteoir ‘reoigh’ arís agus cuireann sí an cheist ‘Cé atá in 

easnamh?/Cé atá imithe?’ Féachann na páistí timpeall chun a fháil amach 

cé atá imithe?  

• Leanann an cluiche ar aghaidh mar seo. 

 

 

 

 

Mím agus tomhais 

Cuspóir an chluiche: go bhféachfaidh na páistí ar mhím agus go dtomhaisfidh siad cad 

tá ar siúl.   

 

Teanga roimhré 

• Feidhmeanna teanga: Ceist a chur – m.sh cén ghairm bheatha atá agam? 

Freagra- is múinteoir tú, is garda tú, is bleachtaire tú, is amhránaí tú…. 

• Is féidir an cluiche seo a imirt bunaithe ar thopaicí éagsúla – gairmeacha beatha, 

uirlisí ceoil, ainmhithe, spórt, bia…. 

• Struchtúir ghramadaí: Úsáid na copaile – is múinteoir tú / agus b’fhéidir an fhoirm 

cheisteach – an múinteoir tú?  

 

Treoracha don chluiche 

• Insíonn an múinteoir do na páistí cén téama atá i gceist. m.sh. Tomhais cén 

ghairm bheatha atá agam.  

• Roghnaítear páiste amháin. Déanann an páiste seo mím ag léiriú gairm bheatha 

éigin.  

• Ansin cuireann sé/sí an cheist cén ghairm bheatha atá agam?  

• Tomhaiseann páistí ón rang – is siúinéir tú. 

• An té a thomhaiseann i gceart déanann siad an chéad mhím eile.  

 

Téamaí eile  

Uirlisí ceoil 

Cén uirlis atá á seinnt agam?  

Spórt 

Cén spórt atá á imirt agam?  
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Tá an pianó/an fheadóg stáin/an giotar… á 

sheinnt agat. 

Tá leadóg bhoird/peil/iománaíocht/cispheil 

…á imirt agat.  

Ainmhithe  

Cén t-ainmhí mé?  

Is gráinneog/luch/asal/bó/...tú.  

Bia  

Cén bia atá á ithe agam?  

Tá banana, úll, spaghetti, anraith, ubh, 

milséan á ithe agat.  

 

 

 

In ord aibítre 

Cuspóir an chluiche: go mbeidh gach duine sa rang seasta i líne in ord aibítre de réir a 

gcéad ainm. 

 

Teanga roimhré 

• Ceisteanna a chur: Cén t-ainm atá ortsa as Gaeilge? Cad í an chéad litir i 

d’ainm? 

• Ordú a thabhairt: seas ag barr na líne, seas ag bun na líne, seas laistiar de 

Sheán, seas os mo chomhair. 

• Struchtúir ghramadaí – suíomhanna – os mo chomhair, taobh thiar dom/de 

Sheán, ag barr, ag bun, i lár. 

 

Treoracha don chluiche 

• Seasann na páistí go léir. Caithfidh dóthain spáis a bheith ann chun líne a 

dhéanamh le gach páiste sa rang.  

• Mínigh do na páistí go bhfuil siad chun líne a dhéanamh ina mbeidh gach páiste 

ina seasamh in ord aibítre de réir a gcéad ainm.  

• Taispeáin dóibh cá mbeidh an chéad duine ina s(h)easamh (ainm ag tosú le A) 

agus iarr orthu féin an líne a chríochnú. 

• Nuair a bheidh an líne déanta acu cuirfidh gach páiste iad féin in aithne …is mise 

Eoin, tosaíonn m’ainm leis an litir E. (agus cur leis ag brath ar chaighdeán an 

ranga - Tá Eibhlín os mo chomhair sa líne agus tá Fiachra taobh thiar dom.  
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Nóta – nuair a bheidh sloinnte na bpáistí ar eolas acu as Gaeilge is féidir an cluiche seo 

a dhéanamh de réir sloinnte na bpáistí nó de réir an réalta scannáin is fearr leo. 

D’fhéadfaí é seo a dhéanamh i ngrúpaí níos lú, trí thrian den rang b’fhéidir chun deis a 

thabhairt dóibh na ceisteanna a chur ar a chéile – cé hé an réalt scannáin is fearr 

leatsa? Ba cheart duitse bheith ag barr na líne, ag bun na líne 7rl.  

 

 

 

 

 

Babhla Torthaí 

 

Cuspóir an chluiche: Go n-éisteoidh na páisti go géar agus má chloiseann siad 

ainm ruda nó cur síos a bhaineann leo féin bogadh chuig cathaoir eile chomh 

tapaidh agus is féidir leo.  

 

Teanga roimhré 

• Feidhmeanna teanga: Rudaí a aithint, treoracha le coinníoll a thuiscint agus 

a thabhairt. 

• Réimse foclóra – cur síos ar éadaí/tréithe páistí eile.  

• Struchtúir ghramadaí: Gach duine atá ag caitheamh bríste dubh bog ar 

aghaidh. Gach duine a d’ith calóga arbhair don bhricféasta bog ar aghaidh.  

 

Treoracha don chluiche 

• Suíonn na páistí go léir ar chathaoireacha i gciorcal.  

• Tugtar ainm nua ar gach páiste– m.sh. úll, piorra, oráiste, banana…. Ag 

tosú arís le húlla… 

• Cuirtear páiste (A) amháin sa lár. Ní bhíonn aon chathaoir ag an bpáiste 

seo.  

• Glaonn A ainm ruda amach ‘úlla’.  

• Caitheann na húlla go léir bogadh chuig cathaoir nua.  

• Déanann  an páiste sa lár iarracht cathaoir a fháil roimh duine de na húlla. 
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• An páiste nach bhfaigheann cathaoir bíonn sé/sí sa lár ansin.  

• Má ghlaonn an páiste sa lár ‘Babhla torthaí’ caithfidh gach páiste cathaoir 

nua a fháil.  

 

Forbairt bhreise: Is féidir an cluiche seo imirt leis na meán/ardranganna ach na 

treoracha a athrú. m.sh. Gach duine a tháinig ar scoil ar an mbus bog ar aghaidh.  

Gach duine le gruaig fhionn bog ar aghaidh. Gach duine a itheann seacláid bog ar 

aghaidh.  

 

 

 

 

Roimhré agus anois! 

 

Cuspóir an chluiche: Caitheann páiste féachaint ar pháiste eile agus ansin a thabhairt 

faoi deara cad tá difriúil ar an bpáiste sin.  

 

Teanga roimhré 

• Feidhm teanga: tuairisc a thabhairt. 

• Réimse teanga: baill éadaigh, baill choirp. 

• Struchtúir ghramadaí: An aidiacht shealbhach – do Tuairisc san aimsir chaite – 

dhún tú, rinne tú, thóg tú … 

 

Cur chuige  

• Roinntear an rang i mbeirteanna. (A agus B)  

• Féachann B go géar ar A, ag tabhairt faoi deara go díreach cá bhfuil na lámha, 

na cosa, an bhfuil an léine oscailte nó dúnta &rl.  

• Casann B timpeall i dtreo is nach féidir leis/léi A a fheiceáil.   

• Athraíonn A rud éigin air nó uirthi féin nó déanann sé/sí gníomh éigin.  

• Osclaíonn B na súile agus aimsíonn sé/sí an difríocht.  
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• Tugann sé/sí tuairisc- m.sh. dhún tú do chnaipe, d’ardaigh tú do lámh, bhain tú 

díot fáinne cluaise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cad é sin atá ar siúl agat? 

Cuspóir an chluiche: Tá casadh sa chluiche seo. Déanann páiste mím ar 

ghníomhaíocht éigin. Ansin fiafraíonn an chéad pháiste eile cad tá ar siúl aige/aici agus 

deir sé/sí rud éigin difriúil ar fad ón rud a rinne sé/sí. Déanann an páiste sin mím ar an 

rud a dúirt sé/sí ní ar an mím a rinneadh.  

 

Teanga roimhré 

• Feidhmeanna teanga: ceist a chur agus a fhreagairt – cad é sin atá ar siúl agat?  

• Tuairisciú ar ghníomhaíochtaí reatha a bhaineann le gnáthshaol na bpáistí. Táim 

ag obair ar an ríomhaire. Féach thíos do liosta gníomhaíochtaí.  

• Struchtúir ghramadaí – táim ag scríobh ach tá litir á scríobh agam. 

 

Treoracha don chluiche 

• Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh leis an rang go léir suite i gciorcal  

mór ar dtús. Ina dhiaidh sin is fearr grúpaí féinstiúraithe a eagrú (timpeall ar 

ochtar i ngach grúpa). 

• Suíonn gach grúpa i bhfoirm ciorcail. Tugtar uimhir do gach páiste 1 go dtí 8.  
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• Tosaíonn uimhir 1. Téann sé/sí isteach i lár an chiorcail agus déanann sé/sí mím 

ar ghníomhaíocht shimplí a bhaineann le gnáthshaol na bpáistí. M.sh. ag 

rothaíocht ar rothar.  

• Fiafraíonn uimhir 2 ansin, ‘Cad é sin atá ar siúl agat?’ Gan aon agó tugann 

uimhir 1 freagra iomlán éagsúil ón ngníomhaíocht a rinne sé/sí. M.sh. ‘Tá pictiúr 

den mhúinteoir á tharraingt agam’.  

• Léimeann uimhir 2 amach ar an bpointe agus déanann sé/sí mím ar an 

ngníomhaíocht a bhí i gceist aige/aici sa bhfreagra. (Pictiúr den mhúinteoir á 

tharraingt).  

• Fiafraíonn uimhir 3 ansin ‘Cad é sin atá ar siúl agat?’  Arís tugann uimhir 2 

freagra iomlán éagsúil ón mím m.sh ‘táim ag ceangal m’iallacha’.  

• Leanann an cluiche ar aghaidh mar seo.  

• Má bhraitheann an grúpa go bhfuil an freagra róchosúil leis an mím a rinneadh 

ligeann siad osna chléibh (groan) chun a míshástacht a chur in iúl.  

 

 

Liosta gníomhaíochtaí samplacha don mhúinteoir. 

Táim ag marcaíocht ar chapall. 

Táim amuigh ag siúl leis an madra. 

Táim ag tabhairt bia don chat. 

Táim ag doirteadh bainne ar mo chalóga 

arbhair. 

Tá an citeal á líonadh le huisce agam. 

Tá pancóg á caitheamh san aer agam. 

Tá barra seacláide á oscailt agam. 

Táim ag clóscríobh ar mo ríomhaire 

soghluaiste. 

Táim ag caint ar mo fon póca 

Tá spaghetti á ithe agam. 

Táim ag imirt peile. 

Táim ag imirt leadóige. 

Tá mo chóta á chrochadh agam. 

Táim ag iascaireacht. 

Táim ag rothaíocht. 

Táim ag scuabadh m’fhiacla. 

Táim ag scuabadh an úrláir. 

Táim ag cíoradh mo chuid gruaige. 

Táim ag scuabadh mo chuig gruaige. 

Táim ag ithe ceapaire. 

Táim ag ithe banana. 

Táim ag ithe oráiste. 

Tá litir á scríobh agam. 

Tá litir á oscailt agam. 

Tá cárta lotto á scríobadh agam. 

Tá leabhar á léamh agam. 

Tá dinnéar á thogáil amach as an oighean 

agam. 
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Táim ag iarnáil. 

Tá na héadaí á gcrochadh ar an líne 

éadaigh agam. 

Táim ag comhaireamh mo chuid airgid. 

Táim ag seinnt ar an ngiotar. 

Tá teachtaireacht téacs á scríobh agam ar 

mo ghuthán póca. 

Tá an teilifís á cur ar siúl agam. 

Tá cluiche á imirt agam ar mo Play Station. 

Tám ag imirt sa chúl. 

Tá saorchic á thogáil agam. 

Táim ag rince. 

Táim ag péinteáil. 

Tá tine á lasadh agam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ord aoise 

Cuspóir an chluiche: go mbeidh gach duine sa rang seasta i líne in ord aoise ag tosú 

leis an duine is óige. 

 

Teanga roimhré:  

• Ceisteanna a chur agus a fhreagairt: Cén aois tú/tusa? Cén mhí inar rugadh tú? 

Cathain ar rugadh tú?  

• Réimse foclóra – míonna na bliana, na séasúir, na horduimhreacha (an chéad an 

dara, an tríú…)  

• Struchtúir ghramadaí – rugadh mé ar an gcéad lá de mhí Márta; ar an gceathrú 

lá déag de mhí na Nollag. 

 

Treoracha don chluiche: 
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• Mínigh aidhm an chluiche don rang. Caithfidh siad líne a dhéanamh i dtreo is go 

mbeidh gach páiste ina seasamh de réir aoise ag tosú leis an duine is óige.  

• Taispeáin dóibh cá mbeidh an duine is óige ina s(h)easamh.  

• Caithfidh na páistí comhoibriú lena chéile chun an líne a chríochnú. Caithfidh 

siad ceisteanna a chur ar a chéile. 

• Nuair a bheidh an líne déanta acu inseoidh gach páiste cén aois atá acu agus 

cén mhí inar rugadh iad.  

 

Forbairt bhreise: Is féidir forbairt a dhéanamh ar an gcluiche seo trí uaireanta an chloig a 

leagan amach sa seomra. Taispeáin do na páistí cá bhfuil 12, 3, 6 agus 9 agus iarr orthu 

seasamh san áit a sheasann don mhí inar rugadh iad féin. Is ionann 12 agus Mí na 

Nollag agis 1 do mhí Eanáir. Is féidir leis na páistí a rugadh sa Gheimhreadh oirbiú le 

chéile agus íomhá neamhbheo a bhainean leis an nGeimhreadh a chruthú agus mar an 

gcéanna do na séasúir eile. Is féidir leis an múinteoir siúl timpeall agus lámh a leagan ar 

pháistí. Nuair a leagtar lámh ar pháiste tá an páiste sin beo agus deireann siad cad tá ar 

siúl san íomhá nó pé smaoineamh atá ina gceann faoin séasúr.  

 

 

 

 

Liam ag léim, Lilí ag luascadh. 

Cuspóir an chluiche: go dtarbharfar uimhir do gach páiste sa rang agus ar chloisint na 

huimhreach sin dó/di go gcuirfidh sé/sí é/í féin in aithne agus go ndéarfaidh siad gníomh 

éigin a thosaíonn leis an litir chéanna lena n-ainm féin.  

 

Teanga roimhré 

• Cur in aithne: Is mise Liam/Sorcha… 

• Taitneamh a léiriú ag úsáid an struchtúir – is maith liom bheith ag… 

• Struchtúir ghramadaí : an t-ainm briathartha – ag ithe, ag luascadh, ag 

caoineadh – féach thíos ar an liosta a thabharfaidh treoir don mhúinteoir nuair a 

bheith na páistí á n-ullmhú don chluiche seo. 
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Treoracha don chluiche 

• Seasann na páistí i gciorcal agus siúlann siad timpeall i bhfoirm ciorcail go mall. 

Nuair a bhíonn siad os comhair an mhúinteora béiceann siad amach a n-ainm 

féin agus tugann an múinteoir uimhir dóibh. (faoi mar a bheadh malartú ar siúl). 

Faigheann gach páiste sa rang uimhir sa tslí seo.  

• Scaipeann an grúpa amach ansin agus iarrann an múinteoir orthu a bheith ag 

siúl timpeall gan aon phátrún. Míníonn an múinteoir do na páistí go gcaithfidh 

siad cuimhneamh ar ghníomhaíocht a thosaíonn leis an litir chéanna lena n-ainm 

féin.  

• Tabhair sampla dóibh is mise Gráinnne agus is maith liom bheith ag goid. 

Glaonn an múinteoir uimhir amach m.sh a sé. Freagraíonn an páiste leis an 

uimhir sin - Is mise Liam agus is maith liom bheith ag léim. Caithfidh an páiste an 

ghníomhaíocht a dhéanamh chomh maith. Ansin déarfaidh gach páiste – ‘is 

maith le Liam bheith ag léim’ agus déanfaidh siad an mhím. 

• Leanann an cluiche ar aghaidh go dtí go mbeidh deis ag gach páiste a n-abairt a 

rá.  

• Is féidir an cluiche a imirt arís agus na huimhreacha a ghlaoch amach an-

tapaidh.  

 

 

Is mise Áine  

Is mise Breandán  

Is mise Cáit. 

 

Is mise Dáithí  

Is mise Eoin 

Is mise Fiachra 

 

Is mise Gearóid 

 

Is mise Íde 

Is mise Liam  

Is maith liom bheith ag amhrán, ag alpadh mo chuid bia… 

Is maith liom bheith ag bogadh, ag brionglóidigh, ag bualadh bos.. 

Is maith liom bheith ag caint, ag ciceáil, ag cniotáil, ag canadh, ag 

caoineadh… 

Is maith liom bheith ag damhsa, ag dornálaíocht, ag dreapadh. 

Is maith liom bheith ag eitilt, ag éalú, ag eagrú… 

Is maith liom bheith ag fiach, ag fúáil, ag fíodóireacht, ag fulaingt… 

Is maith liom bheith ag goid, ag gearradh, ag gearán, ag 

gnúsachtach, ag guí… 

Is maith liom bheith ag ithe, ag imirt, ag iascaireaacht… 

Is maith liom bheith ag léim, ag léamh, ag luí, ag lascadh… 

Is maith liom bheith ag marcaíocht, ag máirseáil, ag 
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Is mise Máirín 

Is mise Niamh 

Is mise Orla 

Is mise Peadar 

 

Is mise Róisín 

Is mise Seán.  

Is mise Tadhg 

Is mise Úna 

mímeoireacht…. 

Is maith liom bheith ag ní, ag neadú… 

Is maith liom bheith ag ól, ag olagón… 

Is maith liom bheith ag preabadh, ag peinteáil, ag pramsáil, ag 

piocadh sméar… 

Is maith liom bheith ag rith, ag rince, ag raideadh 

Is maith liom bheith ag snámh, ag scíáil, ag scríobh, ag 

siamsaíocht, Is maith liom bheith ag titim, ag traenáil, ag tuirlingt… 

Is maith liom bheith ag utamáil, ag urlacán. 

 

 

Forbairt bhreise: Is féidir an eiseanláir teanga sa chluiche seo a athrú go dtí  - is mise 

Caitlín agus bímse ag ciceáil go mall. (céimeanna breise anseo – an aimsir 

ghnáthláithreach – bím agus an dobhriathar – go mall, go tapaigh, go ciúin, go hard, go 

híseal, go háthasach, go glórach, go foighneach, go hanamúil, go meidhreach, go 

fíochmhar, go cúramach, go socair, go suaimhneach, go sonasach, go réidh… 

 

 

 

 

 

 

 

Cabhraigh liom táim dall! 

Cuspóir an chluiche: go dtabharfaidh páiste treoracha do pháiste a bheidh dall chun 

ceann scribe éigin a shroichint. 

 

Teanga roimhré 

• Treoracha a thabhairt agus a leanúint. 

• Réimse gramadaí – an modh ordaitheach agus suíomhanna. Cas ar chlé, lean ar 

aghaidh díreach, stop, cas ar ais, cas ar dheis, ardaigh do chois dheas anois tá 

mála mór ar an úrlár, tóg coiscéim amháin ar dheis/ar chlé. 
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Treoracha don chluiche 

• Roinntear an rang i mbeirteanna don chluiche seo. Socraítear A agus B, A a 

bheidh ina threoraí ar dtús agus B a bheidh ina dhall.  

• Iarrann B ar A é/í a threorú chuig pointe éigin san halla. Is féidir púicín a úsáid 

muna bhfuil ag éirí leis na súile dúnta. 

• Tógann A uilinn an daill agus tugann treoracha ó bhéal dó/di chun an áit a bhaint 

amach. 

• Gabhann an dall buíochas leis an treoraí agus ansin is féidir leis an dall iarracht 

a dhéanamh casadh timpeall agus a s(h)lí féin a dhéanamh ar ais go dtí an spota 

inar thosaigh siad agus an púicín fós air/uirthi. Fanann an treoraí in aice láimhe 

agus má bhíonn an dall in aon bhaol stopann siad é/í agus tugann siad treoracha 

dóibh chun iad a stiúradh arís.  

• Athraíonn siad áiteanna ansin agus piocann an dall nua spota sa seomra. . 

 

Forbairt bhreise: Is féidir an cluiche seo a imirt i slí eile chomh maith, treoraíonn A an 

dall chuid pointe éigin sa seomra agus caithfidh an dall a thomhais cá bhfuil siad sula n-

oslcaíonn siad a súile. Is féidir púicín a úsáid arís don chluiche seo. Nochtann an dall 

tuairim leis an eiseamláir teanga ‘is dóigh liom go bhfuilim/ an bhfuilim sa chúinne in aice 

leis an bhfuinneog?’ 

 

 

 

Againn go léir! 

Cuspóir an chluiche: go n-aimseoidh an grúpa rud éigin atá comónta eatarthu go léir. 

D’fhéadfaí an cluiche a bhunú ar aon téama a bheadh faoi chaibidil sa rang.  

 

Teanga roimhré 

• Réimse leathan ag brath ar riachtanais agus spéis na bpáistí: D’fhéadfaí an 

cluiche seo a bhunú ar scannáin/cluichí/aisteoirí/dathanna/bia/torthaí a thaitníonn 

leis an ngrúpa go léir. D’fhéadfaí an cluiche a bhunú chomh maith céanna ar 

ghnáthimeachtaí an lae – cad a itheann tú don bhricfeasta, cad a itheann tú don 
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lón, cén t-am a théann tú a chodladh san oíche?... D’fhéadfaí é a bhunú chomh 

maith ar chúrsaí clainne – an mó deartháir/deirfiúr atá agat? An bhfuil 

deirfiúr/deartháir ag gach duine sa ghrúpa? An bhfuil peata ag gach duine sa 

ghrúpa? 

• Ceisteanna a chur is a fhreagairt: Cad é an scannán is fearr leat? Cad iad na 

torthaí a thaitníonn leat? Cad é an dath is fearr leatsa? An dtaitníonn sé sin 

leatsa chomh maith? Taitníonn/Ní thaitníonn, is maith liom, taitníonn .. liom go 

mór. An bhfuil aon … a thaitníonn leat?  

• Struchtúir ghramadaí: na réamhfhocail pearsanta – le/linn, ag/again. Taitníonn 

sacar le Seán, le Nóra, le Bríd. Taitníonn sé linn go léir. Tá peata uain ag Seán. 

Tá peata againn go léir. 

 

Treoracha don chluiche:  

• Siúlann an rang go léir timpeall an halla/an tseomra. Nuair a ghlaonn an 

múinteoir uimhir amach m.sh 3 caithfidh na páistí grúpaí de thriúr a dhéanamh.  

• Sna grúpaí sin caitheann na páistí teacht ar rud éigin atá comónta eatarthu. Is 

féidir leis an múinteoir an chaint a stiúradh ar dtús m.sh. faigh amach cén saghas 

bia a thaitníonn libh go léir. Faigh amach an bhfuil peata agaibh go léir… 

• Ardaíonn an grúpa a lámha nuair a bhíonn réiteach na ceiste acu. Tuairiscíonn 

an grúpa don rang go léir cad a bhí comónta eatarthu – taitníonn na Simpons linn 

go léir.  

• Siúlann an rang timpeall arís agus glaonn an múinteoir uimhir eile amach, 

déantar grúpaí nua agus leanann an cluiche ar aghaidh.  

 

Forbairt bhreise: Nuair a théann na páistí i dtaithí ar an gcluiche seo is féidir leis an 

múinteoir scaoileadh leo gan aon nod a thabhairt ach a rá leo go gcaithfidh siad rud 

amháin/dhá/trí rud atá comónta eatarthu a fháil amach. Faoin ngrúpa a bheidh sé na 

ceisteanna a shocrú.  
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Is ea. Abair! 

Cuspóir an chluiche: go bhféachfaidh na páistí ar phictiúir de dhaoine éagsúla agus go 

gcumfaidh siad comhrá gearr idir na carachtair. Is féidir na comhráite a bhunú ar théama 

éigin, iad a bheith áiféiseach nó d’fhéadfaí a iarraidh ar na páistí mothúcháin a léiriú sa 

chomhrá beag. 

 

Teanga roimhré 
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• Tá réimse teanga an chluiche seo an-leathan. Beidh réimse leathan de na 

feidhmeanna teanga i gceist – beannú do dhuine, buíochas a léiriú, taitneamh nó 

easpa taitneamh a léiriú, ceisteanna a chur is a fhreagairt, dearcadh a léiriú agus 

a lorg, tuairisc a thabhairt sna haimsirí éagsúla… 

• Is féidir ullmhúchán a dhéanamh trí chur síos a dhéanamh ar chuid de na pictiúiir 

agus abairtí samplacha a d’fhéadfadh na carachtair sin a rá a thabhairt do na 

páistí i gceachtanna roimhré.  

 

Treoracha don chluiche  

• Iarrtar ar gach duine sa rang pictiúir do dhaoine éagsúla a thabhairt isteach, is 

féidir seanghrianghrafanna, pictiúir as irisleabhair nó aon fhoinse eile a úsáid. 

Bailíonn an múinteoir na pictiúir go léir.  

• Tugtar pictiúir amháin do gach duine sa rang.  

• Roinntear an rang i ndá ghrúpa. Úsáidtear eagrú an rince Paul Jones sa chluiche 

seo. Déanann na páistí dhá chiorcal a bheidh ag féachaint ar a chéile - an fáinne 

láir agus an fáinne beo ón dtaobh amuigh a bhogann ar aghaidh.  

• Seinntear ceol bríomhar traidisiúnta agus preabann na páistí ar aghaidh i dtreo 

an chloig. Nuair a stopann an múinteoir an ceol caitheann na páistí páirtnéir 

cainte a fháil, an páiste a bheidh ina s(h)easamh os a c(h)omhair amach. 

• Malartaíonn siad pictiúir lena chéile. Féachann siad ar an bpcitiúr nua. Tosaíonn 

an páiste ón bhfáinne láir an comhrá amhail is go bhfuil sé/sí ag caint leis an 

duine sa phictiúr atá ag a phairtnéir. M.sh. is maith liom an geansaí atá ort. 

Freagraíonn an páiste eile m.sh. ó é sin cheannaigh mé é ar cúpla euro nuair a 

bhí mé ar laethanta saoire sa Spáinn.  

• Seineann an múinteoir an ceol arís agus nuair a stopann an ceol faigheann na 

páistí páirtnéir nua, malartaíonn siad pictiúir arís agus cumann siad comhrá. 

• Tar éis tamaillín deir an múinteoir ‘an fáinne láir bí amuigh’ agus malartaítear an 

dá fháinne. Beidh deis ag na páistí seo na comhráite a thosú anois.  

 

Forbairt bhreise: Is féidir forbairt a dhéanamh ar an gcluiche seo in an-chuid slite. Is 

féidir an comhrá a leathnú agus ceithre abairt a lorg ó na páistí. Is féidir a rá leo labhairt 

faoi chaitheamh aimsire nó aon téama eile atá tráthúil, nó is féidir a rá leo mothúcháin a 



 
 

 21

léiriu sa chomhrá – tá tú ar dearg buille leis an duine seo. Abair rud éigin. Is féidir an-

spraoi a chothú agus a rá leo rudaí fíor-áiféiseacha a rá lena chéile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trí fhíric 

Cuspóir an chluiche: Caitheann na páistí i mbeirteanna trí fhíric (eolas pearsanta) a 

fháil amach faoin bpáiste eile. Léitear na fíricí seo don rang agus tomhaiseann an rang 

cé atá i gceist ó na fíricí.  

 

Teanga roimhré  
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• Tá na samplaí thíos bunaithe ar ghnáthlá i saol an pháiste. D’fhéadfaí an cluiche 

a bhunú ar aon téama.  

• Ceisteanna a chur agus a fhreagairt. Cén t-am? Conas? Cá? Cad?… 

• Tuairisc a thabhairt san aimsir láithreach – itheann sé/éiríonn sí/ déanann sí …de 

ghnáth. An t-am den lá is fearr le .. ná … 

• Réimse foclóra: cúrsaí ama – ar maidin, sa tráthnóna, gach oíche, ar a trí a 

chlog, ar leathuair tar éis a ceathair. Tógann sé trí uair a chloig uaim. 

• Struchtúir ghramadaí: Comhréir na ceiste san aimsir láithreach – cén t-am a 

itheann tú? Conas a théann tú …?  

 

Treoracha don chluiche  

• Roinntear an rang i mbeirteanna. 

• Bíonn na ceisteanna ullmhaithe ag na páistí roimhré. D’fhéadfadh na ceisteanna 

a bheith scríofa síos acu nó d’fhéadfaidís ceisteanna as liosta mar atá thuas a 

úsáid go dtí go mbeadh cleachtadh acu ar an gcluiche.  

• Scríobhann na páistí na freagraí ar chárta mar atá thíos. Nuair a bhíonn trí fhíric 

faighte acu cuireann siad na cártaí i mbosca/hata.   

• Glaotar an rang ar ais le chéile agus iarrann an múinteoir ar pháiste sa rang 

cárta a phiocadh as an hata/mbosca. Léann an páiste an cárta sin. m.sh. Itheann 

sé calóga arbhair don bhricféasta. Itheann sé ceapairí cáise don lón. Téann sé 

abhaile ón scoil ar an mbus. Cé hé? Tomhaiseann an rang cé atá i gceist agus 

piocann páiste eile cárta amach. 

 

 

 

 

Ceisteanna a d’fhéadfadh na páistí a chur 

Cad a itheann tú don bhricféasta?  Cén t-am a théann tú a chodladh gach oíche? 

Cad a itheann tú don lón de ghnáth?  Cén fhaid a thógann sé ort do obair bhaile a 

dhéanamh? 

Cén t-am a éiríonn tú gach maidin? Cá ndéanann tú do obair bhaile de ghnáth? 

Conas a théann tú abhaile ón scoil? Cad é an t-am den lá is fearr leat? 
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Cén t-am a itheann tú do dhinnéar gach 

tráthnóna? 

Cé a dhúisíonn tú ar maidin? 

Cad é an lá is fearr leat? 

 

Cárta do na freagraí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciorclán ‘An bhfuil tú i ndáiríre?’ 

Cuspóir an chluiche: go gcumfaidh na páistí abairtí as Gaeilge atá seafóideach agus 

deis a bheith acu a bheith ag magadh/ag ligint orthu. 

 

Teanga roimhré 

 

1.______________________________________________________________________ 

 

2.______________________________________________________________________ 

 

3.______________________________________________________________________ 

 

Cé hé/Cé hí? 
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• Ceist a chur: an bhfuil tú i ndáiríre? 

• Tuairisc a thabhairt – níl aon teora leis an gcluiche seo – d’fhéadfadh aon aimsir 

agus aon téama a bheith i gceist. Sa sampla thíos tosaítear an abairt leis na 

focail chéanna maidin inné agus san aimsir chaite amháin a bheidh na tuairiscí.  

 

Treoracha don chluiche 

• Suíonn an rang go léir i bhfoirm ciorcail. 

• D’fheádfadh an múinteoir cluiche bear “Fíor nó Bréagach” a imirt mar réamhrá 

den chluiche seo. M.sh. An samhradh seo caite léigh mé leabhar amháin in 

aghaidh na seachtaine. (Fíor), An samhradh seo caite d’ith mé dhá uachtar reoite 

gach lá. (Bréagach). An samhradh seo caite bhuail mé le Mel Gibson (bréagach), 

An samhradh seo caite chuaigh mé ar cuairt chuig an musaem náisiúnta……  

• Míníonn an múinteoir go bhfuil sé/sí ag súil le habairtí seafóideacha nach bhfuil 

fior in aon chor sa chluiche seo.  

• Tosaíonn an múinteoir abairt éigin le múnla úsáideach m.sh “Maidin inné d’ith mé 

cúig ubh don bhricféasta.” Bréag amach is amach is ea an chuid eile den abairt.  

• Spreagtar samhlaíocht na bpáistí chun abairtí seafóideacha a chumadh ag tosú 

leis an múnla céanna. M.sh Maidin inné chonaic mé eilifint ag teacht ar scoil. 

• Casann an páiste atá suite ar thaobh na láimhe deise den mhúinteoir chuig an 

múinteoir agus deir sé/sí ‘An bhfuil tú i ndáiríre?’ agus freagraíonn an múinteoir 

‘Tá go deimhin’. Cumann an páiste sin abairt dá c(h)uid féin ag tosú leis an 

múnla céanna “Maidin inné chonaic mé batman ag eitilt trasna na spéire”.  

• Casann an chéad pháiste eile chuige/chuici seo agus deir sé/sí ‘An bhfuil tú i 

ndáiríre?’ Freagraíonn an chéad pháiste, ‘tá go deimhin’. Leanann an ciorclán ar 

aghaidh go dtí go mbíonn deis ag gach páiste sa chiorcal abairt a chumadh. 

 

Múnlaí a d’fhéadfaí a úsáid i dtosach na n-abairtí. 

Dé Domhnaigh seo caite… thug mé cuairt/bhuaigh mé/bhuail mé le… 

Ag teacht ar scoil dom…chonaic mé/ghoid mé/rith mé… 

Cé a chonaic mé maidin inné ag…ithe doughnut ach an máistir. 

Tráthnóna inné…ní dhearna mé aon obair bhaile, ní dheachaigh mé a chodladh go dtí... 

Thíos baile inné…chonaic mé/bhris gadaí isteach sa bhanc…  
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Forbairt bhreise: Is féidir scaoileadh le samhlaíocht na bpáistí agus gan aon tús pointe 

do na habairtí a thabhairt dóibh tar éis tamaillín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruthaigh dealbh 

Cuspóir an chluiche: Go múnlóidh páiste, páiste eile a bheidh ina d(h)ealbh agus go n-

aithneoidh an dealbh ansin cad tá ar siúl aige/aici nó cé hé/hí féin.  
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Teanga roimhré 

• Feidhmeanna teanga: Tuairisc a thabhairt san aimsir láithreach faoi 

ghníomhaíocht reatha Táim ag ithe spaghetti/táim ag imirt fichille nó tá seic á 

scríobh agam/tá an falla á pheinteáil agam… 

• Dearcadh a lorg agus a léiriú: Is dóigh liom go bhfuilim ag… 

• Cur in aithne: Is mise… 

• Struchtúir ghramadaí – táim ag scríobh ach tá litir á scríobh agam. 

• Féach an fhorbairt bhreise thíos do réimse ceisteanna a d’fhéadfadh na 

hardranganna a úsáid.  

 

Treoracha don chluiche 

• Eagraítear an rang i mbeirteanna. Is ionann A agus an chré agus is ionann B 

agus an dealbhóir.  

• Ar dtús is féidir cloí le dealbhóireacht ar ghníomh agus ansin ar phearsa i scéal 

b’fhéidir. 

• Roghnaíonn B gníomh éigin nó pearsa éigin agus múnlaítear A go deas séimh 

sa tslí is go mbeidh cuma nua air/uirthi; is é sin go mbeidh sé le haithint air/uirthi 

go bhfuil gníomhaíocht éigin ar siúl aige/aici nó gur pearsa dhifriúil é/í. Déantar é 

seo gan aon chaint. 

• Nuair a bhraitheann an múinteoir go bhfuil na dealbha nach mór cruthaithe deir 

sé/sí “Tá an clog ag bualadh” ach tugann sé/sí cúpla soicind dóibh an dealbh a 

chríochnú.  

• Siúlann an múinteoir timpeall an tseomra amhail is gur cuairteoir chuig musaem 

é/í ag fiafraí de na dealbha “Cad tá ar siúl agat?” nó “Cé tú féin?”  

• Freagróidh na dealbha – “táim ag marcaíocht ar chapall” nó ag brath ar 

chaighdeán an ranga “is dóigh liom go bhfuilim ag marcaíocht ar chapall.” Más 

pearsain atá i gceist freagróidh siad “Is mise Roy Keane” nó “Is dóigh liom gur 

mise Roy Keane”. 

• Deir an múinteoir “malartaigh timpeall ansin” agus an babhta seo is ionann B 

agus an chré agus is ionann A agus an dealbhóir. 
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Forbairt bhreise: Leis na hardranganna nó aon rang ar chaighdeán ard ligeann an 

múinteoir do na dealbha tomhais a dhéanamh in ionad a bheith ag siúl timpeall. Éilionn 

sé seo níos mó teanga uathu. “Tomhais cad tá ar siúl agat” nó “Tomhais cé tú féin”. 

Ceistíonn/Tomhaiseann an dealbh agus malartaítear rólanna ansin.  

 

 

 

 

 

 

Gníomhaíocht á tomhais  

An bhfuilim ag cócaireacht? 

An bhfuilim marbh? 

An bhfuilim ag imirt leadóige? 

An bhfuil ceapaire á ithe agam? 

An bhfuilim stampa á chur ar chlúdach 

litreach? 

An bhfuilim spaghetti á ithe agam? 

An bhfuilim ag ól amach as sop? 

An bhfuilim ag stracadh páipéiir? 

An bhfuilim ag marcaíocht ar chapall? 

An bhfuilim cois trá? …an bhfuilim ag 

déanamh caisleán gainimh? 

 

Pearsa á thomhais 

An fear/bean mé? 

An bhfuilim óg/aosta/beo/marbh/ard/tanaí…? 

An bhfuil cónaí orm in Éirinn/i Sanana/i 

Meiriceá/ san Astráil? 

An imreoir cáiliúil sacair / aisteoir / polaiteoir / 

amhránaí / peileadóir / ceoltóir… mé? 

An duine mé a léann an-mhinic? 

An duine mé a scríobhann scéalta? 

An oibrím i leabharlann? 

An bhfuil an-uaigneas orm? 

An pearsa i scéal mé? 

Ar chaill mé mo mháthair sa scéal sin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líon na bearnaí 
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Cuspóir an chluiche: Tugtar cárta le heolas faoi dhaoine éagsúla do na páistí. Níl an t-

eolas ar fad ar an gcárta acu. Tá an t-eolas atá in easnamh ag an duine eile. Caithfidh 

siad ceisteanna a chur chun teacht ar an eolas atá uathu faoi na carachtair. Tá sampla 

thíos de dhá chárta. 

 

Teanga roimhré 

• Ceisteanna a chur agus a fhreagairt: An mó deartháir/deirfiúr atá ag…? An bhfuil 

peata ag..? Cad é an spórt is fearr le …? Cén saghas oibre a dhéanann ..? Cén 

saghas duine é Seán/í Úna?  Is féidir freagraí gairide a úsáid nó abairtí iomlána – 

deirfiúr amháin, nó tá deirfiúr amháin aige.  

• Réimse foclóra – aidiachtaí chun cur síos a dhéanamh ar dhaoine – tréithe 

pearsanta agus tréithe fisiciúla. 

• Struchtúir ghramadaí: úsáid na réamhfhocal pearsanta – tá deirfiúr aige/aici, an 

spórt is fearr leis/léi. Úsáid na copaile – is duine cneasta, cáirdiúil é/í, is duine 

ard, tanaí é/í.      

 

Treoracha don chluiche:  

• Roinntear an rang i mbeirteanna. Tugtar cárta/bileog do gach páiste.  

• Iarrtar orthu gan an cárta a thaispeáint don duine eile.  Tá bearnaí san eolas atá 

ar na  cártaí.  

• Líonann na páistí na bearnaí trí cheisteanna a chur ar an bpáiste eile.  

 

Forbairt bhreise: D’fhéadfaí an cluiche seo a bhunú ar charachtair i scéal nó dráma. 

D’fhéadfadh na páistí cártaí aitheantais a chumadh do charachtair i scéalta éagsúla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cárta A: 
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 Seán Úna Liam Ciara 

Deirfiúracha 3 1 0  

Deartháireacha  1 2 1 

Peata Madra  Asal Coinín 

Spórt is fearr 

leis/léi 

Peil Camógaíocht  Rugbaí 

Saghas oibre a 

dhéanann sé/sí 

 Garda Siúinéir aisteoir 

Saghas duine Cneasta, 

cáirdiúil 

 Crosta, 

cantalach 

Greannmhar, 

cáirdiúil 

Tréithe fisiciúla Ard, tanaí Íseal, dathúil  Ard, aclaí 

 

 

 

 

 

Cárta B: 

 Seán Úna Liam Ciara 

Deirfiúracha 3 1  3 

Deartháireacha 0 1 2  

Peata Madra Cat  Coinín 

Spórt is fearr 

leis/léi 

Peil  Sacar Rugbaí 

Saghas oibre a 

dhéanann sé/sí 

Múinteoir 

bunscoile 

Garda Siúinéir  

Saghas duine  Cúthalach, 

ciúin 

Crosta, 

cantalach 

Greannmhar, 

cáirdiúil 

Tréithe fisiciúla Ard, tanaí Íseal, dathúil Láidir, trom  

 

Rólimirt bunaithe ar na cártaí 

Bunaithe ar an eolas atá ag na páistí d’fhéadfaí rólimirt an-simplí a bhunú ar na cártaí 

céanna.  
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Beannú – ceist, ‘Cá raibh tú inniu?’ agus freagra bunaithe ar an gcárta. 

A: Dia dhuit a Liam. 

B:Dia is Muire dhuit a Sheáin.Cá raibh tú inniu? 

A: Freagraí (Bhí mé ar scoil, bhí mé ag obair ar theach, bhí mé ag obair ar scannán...) 

Cá raibh tú féin inniu? 

B: Bhí mé … 

Nó cur leis 

Cad a dhéanfaidh tú anois don tráthnóna? … 

Cad a dhéanfaidh tú féin?… 

Freagraí (rachaidh mé ag siúl le mo mhadra, féachfaidh mé ar chluiche sacair ar an 

teilifís…) 

Ag brath ar chaighdeán an ranga iarr orthu líne a chur leis chun an comhrá a chríochnú.  
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