
 

 

 

  

 
 

An Ghramadach sa Churaclam 
 
 
 
Curaclam na Gaeilge (R.C.) Treoirlínte do mhúinteoirí (T.M.) 
 
Is ar úsáid na Gaeilge mar ghnáth-theanga bheo chumarsáide a leagtar béim sa churaclam seo. 
(lch. 2 R.C.) 

 
Tá an curaclam bunaithe ar chur chuige cumarsáideach. (lch. 2 R.C.) 

 

Cur Chuige Cumarsáideach (R.C.) 
 
Ar dtús sa tréimhse réamhchumarsáide leagtar an bhéim ar fhoghlaim  foclóra agus gramadaí, ar 
athrá ceisteanna nó cluichí struchtúrtha. (lch. 8 R.C.) 

 
Sa tréimhse iarchumarsáide téitear siar ar ábhar an cheachta, déantar anailís ar an teanga…….. 
(lch. 8 R.C.) 

 
I measc na ngnéithe is suntasaí de chur chuige cumarsáideach tá: 

 
Ionchur a fháil ó stór focal, ó struchtúr ghramadaí? Agus ó agallaimh réamhullmhaithe………. ( lch. 
9 R.C.) 

 

Feasacht Teanga (R.C.) 
 
 
Is é is brí le feasacht teanga ná aire agus tuiscint an pháiste a dhíriú ar an nGaeilge, ar phatrúin 
éagsúla laistigh den Ghaeilge féin, ar na cosúlachtaí agus ar na difríochtaí idir an Ghaeilge agus an 
Béarla agus 
idir an Ghaeilge agus teangacha eile…… 
Tabharfaidh siad (páistí) suntas do phatrúin áirithe ag deireadh focal Gaeilge, mar shampla, san 
Aimsir Fháistineach agus san Uimhir Iolra. Chomh maith le sin, tá mórdhifríochtaí comhréire idir 
an Béarla agus  an  Ghaeilge  le  tabhairt  faoi  deara,  mar  shampla  go  dtosaíonn  an  abairt  
shimplí  Ghaeilge  le briathar agus an abairt shimplí Bhéarla le hainmfhocal…….. 

 
Is  cuid  den  fheasacht  teanga  é  eolas  a  chur  ar  ghramadach  na  Gaeilge  agus  is  cóir  
comhthéacsanna oiriúnacha a chruthú d’úsáid na gramadaí. Tugann cluichí teanga comhthéacs 
d’úsáid na teanga agus is cluichí gramadaí iad cuid de na cluichí atá á moladh sa churaclam seo. 
Cé go mbíonn an cruinneas mar sprioc, níor chóir go mbeadh an síor-cheartú botún ar siúl ach 
go nglacfaí le hearráidí an pháiste agus 
é/í ag iarraidh cumarsáid a dhéanamh (lch. 12 R.C.) 

 
Spreagfaidh  an  múinteoir  na  paistí  le  ceisteanna  ar  ghnéithe  éagsúla  den  teanga  agus  de  
theangacha eile; ord na bhfocal san abairt Ghaeilge go háirithe áit an bhriathair agus ord an 
ainmfhocail agus na haidiachta. (lch. 13 T.M) 

 

 



 

 

 

  

 
 
Cuspóirí ginearálta (lch.14-15 R.C.) 
 
 
I measc na gcuspóirí a tá luaite tá: 

 
• Tuiscint  a  tháil  ar  ghramadach  na  Gaeilge  trí  üsáid  a  bhaint  as  an  teanga i  

gcomhthéacsanna réalaíocha 
 

• Gnéithe comónta agus ditriüla idir teangacha a thuiscint trí theasacht teanga a chothü 
 
 
 
 
Modhanna Múinte 

 
Cuireann Modh na Sraithe (lch. 64 T.M.) béim ar mhúineadh na mbriathra. 

 
 
Straitéisí 

 
Cuireann  an  straitéis  ‘cluichí  teanga  agus  tascanna’  (lch.  73-87  T.M.)  maraon  leis  an  straitéis 
druileanna (lch. 93-95 T.M.) béim ar mhúineadh na gramadaí. 



 

 

 

  

 

Cén ghramadach atá á múineadh  sa churaclam cumarsáideach? 
 
Tá  an  ghramadach  le  müineadh  go  neamhthoirmiüil  suas  go  dtí  rang  4  ach  müintear  go  toirmiüil  
i ranganna 5 agus 6 
 

Ranganna na Naíonán 
 
 
 
Cuspóirí (lgh.32-35 R. C.) 
Éisteacht le horduithe Seas/Seasaigí! Suigh/Suígí!
 Téigh!7rl. Faigh! 
 Ith! Ól! 
 Cuir! Tarraing! 
 Sín ! Ardaigh! 
 Oscail! Dün! 

 
 
Labhairt Tá sé/sí 

An /Cá bhtuil… ? 
Tá …agam. An bhtuil … agat? 

 
Nuacht shimplí phearsanta a thabhairt: 

Faoin am atá thart 
Chonaic mé.. Fuair 
mé.. Chuaigh mé go dtí..
 D’ith mé.. 
Bhí mé ag.. 

 
Focail thrithchiallacha  

Fada/gearr Beag/mór 
Fuar/te Lán/tolamh 

 
Cluiche Kim  

Ar an mbord 
ar an… 
Sa… 

 
 

Feidhmeanna Teanga R.C.  lgh. 20-26. 
 
 
Cead a lorg,…… An bhtuil Tá/Níl 
Taitneamh/Easpa taitnimh Is/Ní maith liom 
Aithint Sin é/Seo é mo 
Tuairisciü …ar an … 

Tá…ag …X 
Ceisteanna… Céard / Cad é sin? 

Cé hé sin? 
Is   é 
Ar tháinig… (Níor) Tháinig 



 

 

 

  

 
Ranganna 1 agus 2 
 
 
Cuspóirí  (R.C. lgh. 40–47) 

 
Éisteacht Modh Ordaitheach 

Crom do cheann!  Dírigh tü téin! 
Cas do cheann! Sín…! 

 
Labhairt Leathnü ar na briathra a üsáideadh sna Naíonáin. 

Briathra san Aimsir Chaite chun scéal a 

insint. Leathnü ar thocail cháilitheacha 

Réamhthocail - ag, ar, idir, sa, taoi. 

Aimsir Chaite/Láithreach/Fháistineach (R.C. lch. 43) 

Léitheoireacht Fuaimeanna atá mar a gcéanna le/ditriüil ón mBéarla 
(Rang a Dó) Gutaí tada/gearra 

Séimhiü 
Déthoghair 

 
Feidhmeanna Teanga (R.C lgh. 20 – 26.) 

 
Forleathnü ar obair na Naíonán 

 

Glaoch ar dhuine - A Phóil!  

 
Cead a lorg- 

 
An bhtuil cead agam X a 
dhéanamh? 

 
Tá / Níl cead…

 
Foláireamh a thabhairt Bí cüramach!  

 
Mianta a léiriü 

 
Ar mhaith leat? 

 
Ba mhaith/Níor mhaith

 
Rogha a léiriü 

 
Is tearr liom (x ná y) 

 

 
Leithscéal a ghabháil 

 
Tá brón orm 

 

 
Aontü /Easaontü 

 
Is ea/Ní hea 

 

 
Ábaltacht nó easpa ábaltachta An téidir leat? Is/Ní téidir 

 
Aithint Is   é/í sin/seo 

 
Teachtaireacht Tá…. ag …. 

 
Ceisteanna Cathain/ Conas/ Cén chaoi..? 



 

 

 

  

 
Ranganna 3 agus 4 
 
 
Cuspóirí (R.C. lgh. 66-75) 

 
 
Éisteach
t 

 
Cumas géaréisteachta a thorbairt a thuilleadh chun na ditríochtaí idir consain 
loma, séimhithe agus urraithe agus consain chaola agus leathana a thabhairt taoi 
deara 

 
Labhairt  

Aird a thabhairt ar ghnéithe den teanga chun teasacht teanga a thorbairt 
Comhdhéanamh focal 
 
Cluichí a imirt chun taithí a tháil ar ghramadach na Gaeilge. 
Cé mise? Fiche ceist. Cé leis? Cén post? 
 
Úsáid a bhaint as na suímh agus na treonna i gcluichí páirce 
Ar an, idir, in aice, trasna, isteach, istigh, amach, amuigh, thuas, thíos, suas, síos, 
anuas 
 
Caint taoi rudaí a tharla, a tharlaíonn agus a tharlóidh 
Briathra sna trí haimsir sin 
 
Cur síos ar eachtraí atá ag tarlü agus tar éis tarlü 
An t-ainm briathartha, an aidiacht bhriathartha 
 
Ceisteanna a chur agus a threagairt 
Briathra agus An…? Ar…? Conas …? Cathain…? Cén fáth…? Cad…? 
 
Réimse níos leithne rudaí a ainmniü i gcomhthéacsanna éagsüla 
Uathu agus iolra 
 
Focail cháilitheacha a üsáid le hainmthocail agus le briathra 
 
Comparáid a dhéanamh 
 
Úsáid a bhaint as 
Agam, orm, liom, fúm, díom, romham, chugam, romham 

 
 
 
Léitheoireacht 

 
 

Tuiscint a tháil ar chóras tuaimeanna na Gaeilge 
Guta fada agus gear, consan leathan agus caol, séimhiú ar thúschonsan 



 

 

 

  

 
Feidhmeanna teanga (R.C. lgh. 20-26) 

 
 
Slán a thágáil Feicfidh mé amárach thú! 

 
 
 
Iarraidh ar dhuine rud Tabhair dom é sin 
éigin a dhéanamh Ná dean é sin 

 
Duine  a ghríosadh Lean ort! 

Coinnigh ort! 
 
Foláireamh a thabhairt Tabhair aire! 

Tóg go bog é! 
 
Eolas nó aineolas Ta/Níl/ An bhfuil a fhios ag… 
Cuimhne no easpa 
cuimhne a léiriü agus 
tiosrü tüthu 

 
Leibhéal dóchülachta Is dócha go bhfuil…. 
a léiriü agus tiosrü taoi 

 
Taitneamh nó easpa An/Is/Ní maith… 
taitnimh 

 
Mianta a léiriü nó tiosrü Ar/Ba/Níor mhaith… 
tüthu 

 
Rogha a léiriü Cé acu is fearr (ab fhearr) leat? 

 
Aithint Cailín maith is ea í 

 
Tuairisciü Briathra san Aimsir Chaite agus san Aimsir Láithreach 

 
Teachtaireacht Briathra san Aimsir Fháistineach 
a thabhairt 

 
Ceartü Ní leatsa é, is liomsa é. 



 

 

 

  

 

Ranganna a 5 agus 6 
 
 
Cé  go  leagtar  i  bhfad  Éireann  níos  mó  beime  ar  an  ngramadach  sna ranganna seo, is ar 
mhaithe leis an nGaeilge a úsaid go cumarsáideach a dhéanaimid  é.  Chuige  sin,  cuirtear  an  
bhéim  ar  an  nGramadach  a mhuineadh trí na heiseamláirí de na feidhmeanna  teanga a 
mhúineadh do  na  páistí  go  cumarsáideach  ag  úsaid  na  straitéisí  (Ta  liosta  de  na straitéisí ar 
fáil sna T.M. lth. 67) 
 
 
Cuspóirí (R.C. lgh 66-75) 

 
 
Éisteacht 

 
Cumas géaréisteachta a thorbairt a thuilleadh chun na ditríochtaí idir consain 
loma, shéimhithe, agus urraithe agus consain chaola agus leathana a thabhairt 
taoi deara 

 
 
 
Labhairt 

 
Aird a thabhairt ar ghnéithe den teanga chun teasacht teanga a thorbairt 
Comhdhéanamh focal 
Leabhar/lann, eol/aíocht, tír/eolaíocht 

 
Foclóir níos leithne a üsáid 
Focail chomhchiallaithe agus fhrithchiallacha 

 
Cluichí a imirt chun taithí a tháil ar ghramadach na Gaeilge 
Cé mise? Fiche ceist Aan Copail Is. An briathar “Bí” 
Cé leis é  -An Aidiacht Sealbhach 

 
Úsáid a bhaint as suímh agus treoanna i gcluichí páirce 
Ar an, idir, in aice, trasna, 
Isteach, istigh, amach, 
amuigh 
Thuas, suas, anuas, thíos, sios, aníos 

 
Caint taoi rudaí a tharla, a tharlaíonnagus a tharlóidh 
Foirmeach dearfacha agus diúltacha de bhriathra san Aimsir Chaite, Láithreach agus 
Fháistineach 

 
Cur síos ar eachtraí atá ag tarlü agus tar éis tarlü 
Úsáid Ainmbriathair agus Aidiacht Briathair 

 
 
 

Ceisteanna a chur agus a threagairt 
An fhoirm Ceisteach den bhriathar 



 

 

 

  

 
Conas? (Cén chaoi?, Cén dóigh?) 
Cathain? 
Cén fáth? (Cad chuige?) 
Ar/Ba/Níor mhaith…? 

 
Réimse níos leithne rudaí a ainmniü i gcomhthéacsanna éagsüla 
Uathu agus iolra 

 
Focail cháilitheacha a üsáid le hainmthocail agus le briathra 

 
Comparáid a dhéanamh 
Céimeanna Comparáide na nAidiachtaí 

 
Úsáid a bhaint as 
Agam, orm, liom, fúm, díom romham, chugam, uaim 

 
 
 
Léitheoireacht 

 
 

Tuiscint a tháil ar chóras tuaimeanna na Gaeilge 
Guta fada agus gear 
Consan leathan agus 
caol Séimhiú ar 
thúschonsan 

 
Scríbhneoireacht 

 
Tagann an ghramadach go neamhthoirmiüil isteach ina gcuid 
scríbhneoireacht



 

 

 

  

 
 
Eiseamláirí de na Feidhmeanna Teanga (R.C. Lgh 20 – 26) 
 
Tá pointí gramadaí gur féidir a dhéanamh as an-chuid de na heiseamlair de na feidhmeanna 
teanga ata ann do Rang 5 agus 6. Anseo dírítear ar phointí gramadaí nach bhfuil clúdaithe go 
hiomlán nó in aon chor sna heiseamláirí do na rang-ghrúpaí eile. 

 
Aird a lorg An féidir liom labhairt leat…?(úsáid an  ainmbriathair) 

 
Iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh An dtabharfá…? (An Módh Coinníollach) 

 
Foláireamh a thabhairt do dhuine Ná bí ag dul ró thapa (An Fhoirm Ordaitheach 

Diúltach) 
Stádas a thogairt nó a cheistiü Is mise/tusa an duine is tearr  

(Céimeanna Comparáide) 
 
 
Cinnteacht, éiginnteacht,téidearacht B’théidir go/gur.. (An Claoninsint) 
a léiriü, tiosrü tüthü 

 
 
 
Níl thuas ach cúpla sampla d’ fheidhmeanna teanga lena bhfuil pointí gramadaí bainteach. Tá na 
pointí gramadaí céanna le feiceáil in an-chuid eile de na feidhmeanna teanga do Ranganna 5 agus 
6.  Mar shampla, tá samplaí maithe den Chlaoninsint le fáil sna heiseamláirí de na feidhmeanna 
teanga a leanas, 

 
• Iarraidh ar dhuine rud éigin a dhéanamh 
• Smaoineamh a chur chun cinn  
• Dúshlán duine a thabhairt  
• Mianta a léiriu nó fiosrú fúthú 
• Taitneamh no easpa taitnimh a léiriu 
• Léiriú gur gá nó nach gá rud eigin a dheanamh 
• Tuairisciú 
• Deireadh a chur le comhrá 

 



 

 

 

  

 


