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Gramadach i scoileanna T1 

Naíonáin Rang 1 agus 2 Rang 3 agus 4 Rang 5 agus 6 

 

Labhairt: Focail 
fhrithchiallacha a thomhas le 
mím: 

 beag, mór, fuar, te, 

 lán, folamh, fada, gearr, 

 bog, crua, sean, óg,  

gortaithe, lúfar 

Labhairt: Abairtí a chumadh a 
bhfuil foclóir éagsúil agus 
struchtúir níos casta iontu 

Focail cháilitheacha: beag 
bídeach, mór millteach 

Abairtí simplí a cheangal le 
chéile ‘Chonaic mé cat agus 
madra.’ 

‘Ní maith liom im ná subh.’ 

Labhairt: caint faoi rudaí a tharla, 

a tharlaíonn, atá ar siúl agus a 

tharlóidh 

Bhris sé, d’éirigh sí, tháinig mé, 

Briseann sí, éiríonn sé, tagann tú 

Ag briseadh, ag éirí, ag teacht 

Brisfidh sí, éireoidh tú, tiocfaidh 

siad 

Labhairt: páirt a ghlacadh i gcleachtaí 
gramadaí i gcomhthéacsanna 
cumarsáideach 

Briathra rialta agus neamhrialta 

Na gnáthaimsirí agus modhanna 

An t-ainm briathartha, an aidiacht 
bhriathartha 

An chopail 

An t-ainmfhocail 

An tuiseal ainmneach agus an tuiseal 
ginideach, uathu agus iolra 

Focail cháilitheacha: an aidiacht, an 
dobhriathar 

Céimeanna comparáide na haidiachta 

Réamhfhocail a úsáid leis an alt 

Ar an le hurú (séimhiú in áiteanna) 

Sa le séimhiú (le hurú in áiteanna) 
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Naíonáin    Rang 1 agus 2 Rang 3 agus 4 Rang 5 agus 6 

 

Labhairt: Abairtí a chumadh 
agus abairtí simplí a cheangal 
trí úsáid a bhaint as focail 
cheanglaitheacha:  

agus, nó ach 

 

 

 Labhairt: Caint faoi rudaí a 
tharla, a tharlaíonn, atá ar siúl 
agus a tharlóidh 

Fuair mé, rinne tú, bhí sé, 

Ní bhfuair mé, ní dhearna tú, ní 
raibh sibh 

Tugann sé éiríonn tú, faigheann 
sí, bím 

Ní thugann sé, ní éiríonn tú, ní 
fhaigheann sí, ní bhím 

Anois: ag teacht, ag imirt, ag 
scríobh, 

Déanfaidh, ní dhéánfaidh mé, ní 
bheidh sé 

 

 

Labhairt: Réamhfhocail agus 
forainmneacha réamhfhoclacha a 
úsáid I gcomhthéacsanna difriúla 

ar, faoi, idir, ag, ó, do, de, le 

agam, fúm, di, roimhe, uaidh, linn, 

agaibh, leo, acu 

 

Labhairt: Ainmfhocail agus focail 

cháilitheacha a úsáid  

An seanfhear bocht cromtha 

Na cailíní óga, na buachaillí lúfara 

Shiúil mé go tapa.  

Tá Pól níos airde ná Máire 

Forainmneacha: mé, tú, sé, é, í 

Forainmneacha réamhfhoclacha: 
orm, ort, air…. 

isteach, istigh, amach, amuigh i 
gcomhthéacas 

Uimhreacha 

Labhairt: leathnú a dhéanamh ar 
abairtí simplí 

Abairtí a cheangal le chéile  

agus, nó, mar, ach 

Léitheoireacht: úsáid a bhaint as 
comharthaí poncaíochta mar 
áiseanna tuisceana 

Na ceannlitreacha, an lánstad, an 
chamóg, an comhartha 
uaillbhreasa, an comhartha ceiste 
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Naíonáin Rang 1 agus 2 Rang 3 agus 4 Rang 5 agus 6 

 

Labhairt:Daoine agus rudaí a 
chomhaireamh 

Labhairt: Pictiúir a úsáid chun brí 
na réamjhfhocal agus na 
bhforainmneacha 
réamhfhoclacha a chur in iúl 

ar, sa, faoi, idir, ag, roimh, thar, ó, 
do, de, le chuig, ort, fúm, agam, 
liom, uaidh, dúinn 

Labhairt:an aidiacht shealbhach a 
úsáid 

mo , do, a (le agus gan séimhiú) 

Léitheoireacht: úsáid a bhaint as 
eolas ar réimíreanna agus 
iarmhíreanna 

mí/rialta, droch/íde, príomh/oide, 
fo/bhaile 

gruaig/eadóir, tógál/aí, pictiúr/lann, 
Iodáil/is 

 Labhairt: Daoine agus rudaí a 
chomhaireamh 

Labhairt: uimhreacha a úsáid I 
gcomhthéacs  

Bunuimhreacha 

Uimhreacha pearsanta 

orduimhreacha 

Léitheoireacaht: a t(h)uiscint ar an 
ngramadach a úsáid chun an téacs 
a shoiléiriú 

Foircinn na mbriathra 

-(e)ann, -(a)íonn, -f(a)idh, -óidh,-
eoidh 

Foircinn na n-ainmfhocal iolra 

-(a)í, -(e)anna, -(e)acha 

 Léitheoireacht: úsáid a bhaint as 
comharthaí poncaíochta mar 
áiseanna tuisceana na 
ceannlitreacha agus lánstad 

 

Labhairt: úsáid a bhaint as 

‘isteach’, ‘istigh’, ‘amach’, ‘amuigh’ 

i gcomhthéacsanna éagsúla  

cluichí páirce 

 

Léitheoireacht: tuilleadh 
cleachtaidh ar fhuaimniú séimhiú, 
síneadh fada agus urú i 
gcomhthéacs 
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Naíonáin  Rang 1 agus 2 Rang 3 agus 4 Rang 5 agus 6 

 

 Léitheoireacht: foghlaim faoi 
séimhiú agus faoin urú trí 
shamplaí i gcomhthéacs mo 
chara, bhris, thóg, an gcloiseann 
tú?, i mbosca, ag an ngeata, lá 
na n-amadán 

 

Léitheoireacht: úsáid a bhaint as 

comharthaí poncaíochta mar 

áiseanna tuisceana 

Na ceannlitreacha, an lánstad, an 

chamóg, an comhartha ceiste 

Scríbhneoireacht: focail a litriú go 
muiníneach  

An riail ‘caol le caol, leathan le 
leathan’ a úsáid 

 Léitheoireacht: focail a aithint trí 
dhul ar ais chuig fréamhacha 
focal agus tógáil ar na 
fréamhacha sin roth/ar, tóg/ann, 
cailín/í, bus/anna 

Léitheoireacht:foghlaim  faoin 
séimhiú agus faoin urú trí shamplaí 
i  gcomhthéacs 

Th agus sh = /h/, ph = /f/ 

Mh agus bh = /v/nó /w/ 

 

 Scríbhneoireacht:dea-nósanna 
poncaíochta a fhoglaim agus a 
úsáid 

 ceannlitreacha agus an lánstad 

Cleachtaí peannaireachta a 
dhéanamh 

Léitheoireacht: focail a léamh 
trína mbriseadh i siollaí 

Com/pord/ach, garr/aí/o/dóir, 
tais/peáint 

Scríbhneoireacht: dea-nósanna 

poncaíochta a fhoghlaim agus a 

úsáid 

Na ceannlitreacha, an lánstad, an 
chamóg, an comhartha ceiste 
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