
 

 

 

 
Naíonáin 
(Féach Treoirlínte do Mhúinteoirí
 

A hAon, a Dó a Trí 
 
A haon, a dó, a trí, 
Lucha beaga buí, 
Ag ithe píosa cáise, 
I ngan fhios d’fhear an tí. 
 
Cat mór liath, 
Tháinig sé isteach,  
Cad a dhein na luacha? 
Rith siad amach. 
 
(Rabhlaí, Rabhlaí) 
 
 

 
Ranganna 3 agus 4 
(Féach Treoirlínte do Mhúinteoirí
 

 
Cá, Cá, Cá. 

 

 

 
An gcloiseann tú an gleo ar maidin? 
An gcloiseann tú an cá cá cá 
Sin préachán atá fíorshásta 
Sin préachán atá i ngrá 
 
Curfá:   Cá Cá Cá 

Cá Cá Cá 
Sin préachán i ngrá 

 
Beidh nead acu ar bharr na craoibhe
An préachán ‘s a mhíle grá 
Is beidh siad ann ag ceol le chéile
Cloisfidh tú an cá cá cá 
Is gearr go mbeidh an ubh ag plé
Is siúd amach an babaí breá 
Is beidh a mham ‘s a dhaid chom
Go gcloisfidh tú an cá cá cá 
 
Curfá : Cá Cá Cá 
 

(Bliain na nAmhrán) 
 

 

í lch. 107) 

 
Ranganna 1 agus 2 
(Féach Treoirlínte do Mhúinteoirí
 

Páistí Óga 
 
Páistí óga ag teacht ar scoil, 
‘teacht ar scoil, ‘teacht ar scoil, 
Páistí óga ag teacht ar scoil, 
Ag teacht ar scoil gach maidin. 
 
Páistí óga ag imirt peil’, 
Páistí óga ag ithe lóin,    SCOIL 
Páistí óga ag fagáil slán. 
 
 
(An tAmhranaí Óg) 
 

í lch. 111) 

 
Ranganna 5 agus 6 
(Féach Treoirlínte do Mhúinteoir
 

An gcloiseann tú an gleo ar maidin?  

Beidh nead acu ar bharr na craoibhe 

s beidh siad ann ag ceol le chéile 

éascadh 

mh sásta 

 

 

Liathróid I bPáirc an Chrócaigh
 
 

Preabann sí, casann sí, 
Léimeann sí timpeall. 
Cictear í, buailtear í, 
Ard agus íseal, 
Amanna tapa, uaireanta mall, 
Suas agus síos, 
Sall is anall. 
 
Istigh sa chúl, 
Thar an trasnán, 
Croitear na bratacha, 
Glas agus bán, 
Ag luí ar an talamh, 
Nó ag eitilt san aer. 
Screadadh is béiceadh 
Ón slua go léir. 
 
(Éamonn Ó Ríordáin) 
 

í lch. 111) 

 

 

rí lch. 108) 

gh 

 



 

 

 

 

 

 Cur Chuige Samplach don Fhilíocht  
 
 
Réamhéisteacht 

 
Le linn éisteachta 

 
Iaréisteachta 
 

• Pictiúir 
 

• Cluiche 
 

• Obair ar na focail 
 

• Ceisteanna 
 

• Ábhair an dáin a phlé 
 
 

• Éist agus tarraing 
 

• Lipéid 
 

• Focail a chur isteach 
 

• Pictiúir a chur in ord 
 

• Dán a léamh 
 

• Geáitsí 
 

• Scríobh faoi dhán 
 
 

• Freagairt do dhán 
 

• Aithris – rang, grúpa, 
beirt, páiste aonair 
 

• Mím 
 

• Imirt i rólanna 
 

• Pictiúr a tharraingt 
 

• Damhsa 
 

• Dán a chumadh 
 

 

 


