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Luathlitearthacht: cuir 

eolas ar na dathanna 

 

Faigheann an páiste léargas eile ar an saol trí mheán na léitheoireachta, agus is cuid 

an-tábhachtach den eispéaras foghlama í.  Roimh thosú ar an léitheoireacht fhoirmiúil 

treisítear scileanna éisteachta agus scileanna labhartha an pháiste.  Tá iliomad bealaí 

ann chun cabhrú leis an bpáiste beag agus é/í ag ullmhú don litearthacht - rainn, cluichí 

teanga, amhráin, pictiúrleabhair, scéalta, na leabhair mhóra, teanga bhainistíoachta 

ranga agus araile.  Bíonn an bhéim ar cheol agus ar rithim na cainte ó bheith ag 

éisteacht le scéalta agus ag aithris rann agus ag canadh amhrán.   

 

 

Is bealach an-éifeachtach é chun suim na bpáistí a mhúscailt sa léitheoireacht ná na 

páistí  a bheith ag éisteacht leis an múinteoir mar dhea-léitheoir, ag léamh scéalta  

tarraingteacha  dóibh.  Is féidir leis an múinteoir léamh ó shraith pictiúr a insíonn scéal 

nó ó leabhar mór nó ó leabhar soiléir ina bhfuil pictiúir mhóra.  Cé nach mbeidh na  

páistí in ann gach focal a thuiscint, beidh siad in ann brí ghinearáltá an scéil a fháil ón 

gcomhréir agus ó tuin cainte an mhúinteora.  Tiocfaidh an páiste isteach ar an 

téarmaíocht ar leith a bhaineann leis an léitheoireacht (Mar shampla; teideal, údar, 

clúdach, agus araile) trí í a chloisteáil agus a thuiscint.  Chomh maith leis sin, má 

fheiceann an páiste an múinteoir ag léamh leabhar, foghlaimeoidh an páiste 

treoshuíomh clé-deas agus léamh ó bharr go bun an leathanaigh. 

 

 

Tá sraith leabhar le Treasa Ní Ailpín bunaithe ar dhathanna an-oiriúnach chun scileanna 

léitheorachta a mhúineadh do na páistí agus chun suim na bpáistí a mhúscailt sa 

léitheoireacht.  Pléann na leabhair sa tsraith seo le dathanna éagsúla.  Tá dath amháin 

(buí, donn, gorm, dearg, glas) i gceist i ngach leabhar díobh agus tá na léaráidí dubh is 

bán cé is moite de nithe a bhfuil an dath áirithe sin orthu.  Tá teidí beag Páidín sna 
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leabhair agus is airsean atá eachtraíocht na leabhar bunaithe.  Tá dhá eagrán ar fáil, 

leabhar beag don pháiste agus leabhar mór do stiúrthóir an ghrúpa léitheoireachta.   

 

 

Leagtar amach cur chuige samplach do na leabhair sa tsraith sin anseo thíos, a leanann 

thar tréimhse ama.  De ghnáth ní thosófar ar léitheoireacht na Gaeilge go foirmiúil roimh 

Rang 2 i scoileanna T2.  Ins na scoileanna seo bíonn na leabhair mhóra in úsáid ó 

ranganna na naíonán ar aghaidh.  Moltar na leabhair bheaga a úsáid go luath i Rang 2 i 

scoileanna T2 mar go bhfuil leibhéal na teanga simplí go leor iontu. 

 

 

Tá an bhéim ar an gcumarsáid sa churaclam agus tá an cur chuige atá leagtha amach 

thíos bunaithe ar an gcur chuige cumarsáideach seo.  Bíonn trí thréimhse i ngach ceacht 

Gaeilge: 

• An Tréimhse Réamhchumarsáide 

• An Tréimhse Cumarsáide    

• An Tréimhse Iarchumarsáide 

 

Sa tréimhse réamhchumarsáide leagtar an bhéim ar fhoghlaim foclóra agus ar athrá 

ceisteanna nó cluichí struchtúrtha.  Sa tréimhse cumarsáide faigheann na páistí deis an 

foclóir nua atá foghlamtha acu a úsáid agus a chleachtadh.  Sa tréimhse iarchumarsáide 

téitear siar ar ábhar an cheachta, déantar anailís ar an teanga agus féachtar leis an 

eolas a thraschur go tascanna nó go cluichí eile.   

 

 

 

Luathlitearthacht – Moltaí ar leith 

Seo a leanas samplaí de thascanna atá oiriúnach don tréimhse réamhléitheoireachta, 

don tréimhse le linn léitheoireachta agus don tréimhse iarléitheoireachta. Níl ann ach 

moltaí agus ní gá na gníomhaíochtaí go léir a dhéanamh.  Is próiseas ciorclach é 

leanúnachas na dtréimhsí cumarsáide, agus is féidir ceacht a thosú le ceann ar bith acu. 
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An tréimhse réamhléitheoireachta 

Déantar ionchur teanga sa tréimhse seo.  Bíodh pictiúir, ábhar concréideach agus luas 

chártaí (Rang 2 i scoileanna T2) ag an múinteoir chun an teanga  riachtanach sa leabhar 

a mhúineadh.  Déan scrúdú ar an leabhar.  Tabhair an téarmaíocht chuí do na páistí.  

Luaigh na téarmaí:  Údar, Clúdach, Leathanach, Pictiúr.  Ní bheifear ach ag súil le 

tuiscint ar na téarmaí nua seo ag deireadh na seachtaine.  Dírigh aire na bpáistí ar an 

dath ar an gclúdach.  Iarr ar na páistí rudaí eile sa seomra ranga a bhfuil an dath sin air 

a thaispeáint don rang.  Ansin cuir an carachtar Páidín in aithne do na páistí.  Déantar 

réamhthuar:  An bhfuil fhios ag éinne cá bhfuil Páidín ag dul ?  Tabhair roghanna más 

gá. (ag dul ar scoil b’fhéidir, ag dul go dtí an siopa…Feicfimid!)   

 

Ar na laethanta a leanann cuir ceisteanna cuimhne ar na daltaí chun an scéal a thabhairt 

chun cuimhne: Cé a bhí sa scéal?  Cá raibh sé?...  Comh maith leis sin imir cluichí 

teanga leis na páistí chun dul siar a dhéanamh ar an bhfoclóir.  (Tá cur síos déanta ar 

chluichí teanga sa tréimhse iarchumarsáide san alt seo). 

 

 

An tréimhse le linn Léitheoireachta 

Léitear an scéal gach lá.  Sealbhaíonn na páistí amharcfhocail agus scileanna eile 

léitheoireachta i ngan fhios ón athléamh a dhéantar ar an scéal céanna. Ar an gcéad lá 

léann an múinteoir an scéal ar ghnáthluas gan mórán cur isteach ar reacaireacht an 

scéil – ar son an taitnimh a léitear an scéal an chéad uair.  Ar na laethanta a leanann 

bíonn na páistí lánpáirteach sa tréimhse seo.  Seo a leanas samplaí de ghníomhaíochtaí 

don tréimhse seo: 

1.  Léigh an scéal ar ghnáthluas ach fág focail ar lár anseo is ansiúd – “cloze ó bhéal.”  

Meall na focail sin ó na páistí.  Nuair a thugann na páistí an focal duit, sín do mhéar 

agus abair “Sin an focal ____” (Rang 2 i scoileanna T2) 

2.  Léigh an scéal arís ar ghnáthluas. Déan cloze ó bhéal arís, ag fágáil níos mó focal ar 

lár.   
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3.  Léigh an scéal arís ach clúdaigh cuid de na focail an uair seo.  Caithfidh na páistí a 

bheith ag faire go géar chun a rá leis an múinteoir cad iad na focail atá in easnamh.  

(Clúdaigh focail ar leathanaigh éagsúla le “post its”) (Rang 2 i scoileanna T2) 

Díreofar ar an straitéisí – leideanna ón gcomhthéacs – cad a fheiceann sibh sa phictiúr? 

4.  Athinsint an scéil ó bhéal leis an rang iomlán le cabhair na bpictiúr sa leabhar mór: 

Páistí aonair ag athinsint codanna más féidir.   

 

 

An Tréimhse Iarléitheoireachta 

Sa tréimhse seo téann an múinteoir siar ar an méid atá múinte aige/aici.  Cuirtear 

ceisteanna iarléitheoireachta ar na páistí agus déantar anailís ar an leabhar.  I Rang 2 i 

scoileanna T2 tá sé oiriúnach tasc scríofa a thabhairt don rang bunaithe ar an méid atá 

léite acu.    Nuair a bhíonn na páistí eile ag obair ar an tasc, léann an múinteoir an scéal 

i gcomhpháirt le grúpa beag leis na leabhair bheaga.  Is féidir a n-aire a dhíriú ar rudaí 

breise– lánstad, comharthaí don chaint dhíreach.  Aithneofar anseo na deacrachtaí a 

bhíonn ag páistí aonair agus is féidir díriú orthu arís i mioncheachtanna nó nuair a 

bheidh an leabhar mór á léamh arís.  Léann an múinteoir an scéal le grúpa difriúil gach 

lá ionas go mbeidh seans ag gach páiste an scéal a léamh uair éigin. 

 

Is bealach an-éifeachtach é chun dul siar ar teanga riachtanach sa leabhar ná cluichí 

teanga a imirt.  Tá samplaí de chluichí teanga luaite thíos.  Tá cur síos déanta ar chuid 

acu sa churaclam (Treoirlínte do Mhúinteoirí) agus tá cur síos déanta ar cuid eile acu 

san alt seo. 

 

Cluichí Teanga 

• Cluiche Kim (Treoirlínte do Mhúinteoirí (TM), lch. 74) 

• Cluiche Cuimhne (TM, lch. 74) 

• Cad atá sa mhála? (TM, lch 76) 

• Cluiche teanga ciorclach:  Suíonn na páistí i gciorcal.  Seineann an múinteoir 

ceol.  Cuirtear liathróid o dhuine go duine.  Nuair a stopann an ceol, osclaíonn an 

múinteoir leathanach den leabhar agus bíonn ar an bpáiste a bhfuil an liathróid 

aige/aici abairt bunaithe ar an leathanach sin a rá.  M. sh “Tá spéaclaí buí ar 

Pháidín” 
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• *  Cluiche Teanga Ciorclach: Babhla Torthaí.  Suíonn na páistí go léir i gciorcal.  

Bíonn leathanach ar gach suíochán.  Tugann an múinteoir ainm ar leith do gach 

páiste.  Bíonn na h-ainmneacha bunaithe ar an bhfoclóir atá ins an leabhar mór.  

M. sh 5 spád, 5 liathróid srl.  Deireann an múinteoir abairt bunaithe ar an scéal.  

Bíonn “ainm” páistí ar leith san abairt seo.      Bíonn ar na páistí seo a áiteanna a 

athrú.  Tógann an múinteoir leathanach amháin agus bíonn ar an bpáiste atá 

fágtha áit an mhúinteora a thógáil. 

 

 

Bígí ag léamh!! 

 
 

 

 


