
 

 

  

Fiacla Mhamó 
 
Úsáid a bhaint as sraith Uí Bhriain leis  na meánranganna /hardranganna  chun  taithí  a  

thabhairt  do  pháistí  ar  fhíorleabhair Ghaeilge  a  léamh  agus  cleachtadh  a  fháil  ar  

léitheoireacht  na  Gaeilge, chomh maith le gníomhaíochtaí éagsúla a thriail bunaithe ar an 

bhfíorbeabhar. Tá cur chuige leagtha amach anseo ar an leabhar  “Fiacla Mhamó”. Ta  ocht  

leabhair  sa  tsraith  seo  ó  Chló  Uí  Bhriain.  Is  aistriúchán  ón mBéarla atá sa chuid is 

mó de na leabhair, mar sin, tá seans go bhfuil an scéal léite ag na páistí cheana i 

mBéarla. 

 

 

 

Ainm an Leabhair: Fiacla Mhamó 

 

Údair an Leabhair:  Brianóg Brady Dawson 

Léaráidí: Michael Connor Foilsitheoirí:

  Cló Uí Bhriain 

 

Téama: Mé Féin 

 

Fo-théamaí: Mo Chlann 

 

Ranganna: 3-6 

 

Eagar an Ranga: An rang iomlán le 

chéile/Grúpaí/Beirteanna 



 

 

  

 

Tréimhse réamhléitheoireachta: 

Tá  56  leathanach  léitheoireachta  le  pictiúir  sa  leabhar  seo.  Níl  mórán téacs ar 

aon leathanach amháin agus is rud dearfach é seo i léitheoireacht sa dara teanga. 

 

• Chun spéis a mhúscailt i measc na bpáistí i dtaobh an leabhair, labhair faoin 

gclúdach. 

 

Ainmnigh an bheirt atá le feiceáil ar an gclúdach? 

An bhfuil áthas/brón /eagla/fearg… orthu?Cén fáth, meas tú? 

Ainmnigh do Mhamó féin. 

Déan cur síos uirthi? Cén sort duine í? Cineálta, deas, cúthail…? 

Ainmnigh na daoine eile i do chlann? Daideo, Aintín, Uncail,…. 

 

• Scaip na Leabhair. Tabhair tasc do na páistí i ngrúpaí le triúr. Iarr orthu an t-eolas 

sin a chlárú ina gcóipleabhair chomh maith leis an dáta a tosaíodh an leabhar. 

 

 

Faigh  ainm  an  údair,  an  maisí,  méid  leathanaigh  sa  leabhar....  

 

Tréimhse le linn léitheoireachta: 

Is féidir leis an múinteoir an leabhar a léamh ina iomlán ar ghnáthluas ar an gcéad lá nó 

d’fhéadfadh sé/sí é a léamh sna laethanta roimhe. 

 

Ansin, moltar an scéal a bhriseadh suas i bpíosaí, ionas gur féidir leis an múinteoir 

gníomhaíochtaí éagsúla a bhunú air agus leas ceart a bhaint as an leabhar agus an 

léitheoireacht. Beidh  sé  seo  ag  braith  go  hiomlán  ar  aois  leibhéal  na  bpáistí  agus 

caighdeán an ranga atá agat. 

 

• Lgh.6-11 Na leathanaigh á léamh ag an múinteoir ar dtús. Léigh  an  chéad  sé  

leathanaigh  le  fuinneamh  chun  suim  na  bpáistí  a choinneáil.  Tá  na  leathanaigh  

an-ghearr  agus  coinneoidh  tú  fócas  na bpáistí mar sin. 

 

Cén fáth go bhfuil Danny ar bís ? 

Ainmnigh  na  rudaí  a  rinne  sé  ina  sheomra  codlata  chun  é  a ghlanadh? 

Cén t-ainm atá ar dheirfiúr Danny? 



 

 

  

Cén sort duine í Mamó? Conas atá fhios agat? 

 

 

 

• Iarr  ar  na  páistí  réamhthuar  a  dhéanamh  faoi  na  leathanaigh  atá  le teacht. Is 

féidir leo a gcuid tuairimí a bhreacadh síos ina gcóipleabhair agus  iad  a  

sheiceáil  nuair  a  bheidh  na  leathanaigh  chuí  léite  acu.  An raibh siad 

ceart/mícheart 

 

 

Is  féidir  go  leor  cainte  a  bhunú  ar  na  pictiúir  sa  leabhar.  Na  páistí  ag 

cumadh ceisteanna bunaithe ar na pictiúir iad féin agus iad a chur ar a gcomrádaithe ó 

bhéal. 

 

Tar  éis  na  chéad  léitheoireachta  lean  an  cur  chuige  seo  a  leanas.  Tá bealaí  difriúla  

chun  an  léitheoireacht  a  dhéanamh  ionas  go  mbeidh éagsúlacht ar siúl sa rang 

 

Múinteoir/ páiste aonair /beirteanna/ grúpaí beaga/ slua/ os ard nó go ciúin. 

 

 

Tréimhse iarléitheoireachta: 

Abair an focal “ar bís” i mbealach eile - áthasach, gliondar croí. 

 

“Ghlan sé a sheomra codlata” Druil ar 

mo sheomra, do sheomra, a sheomra, a seomra srl. mo dheirfiúr, 

do dheirfiúr, a dheirfiúr, a deirfiúr srl. 

mo bhreithlá, do bhreithlá, a bhreithlá, a breithlá.... 

 

 

Úsáid a bhaint as leathanach 7 chun treisiú ar an urú a dhéanamh:  

 

ag an bhfuinneog, ag an mbord, ag an ngeata, ag an gcarr…. 

 

“Is breá liom cóisirí”, - is maith liom, is aoibhinn liom, taitníonn cóisirí liom….. 

 

Is féidir leis na páistí achoimriú ar an gcéad 6 lgh. a dhéanamh ó bhéal ina ngrúpaí 



 

 

  

beaga, tar éis na leathanaigh sin a bheith léite os ard nó os íseal ag na páistí ar dtús. 

 

 

Gníomhaíochtaí- An Dara Lá 

 

Tréimhse  réamhléitheoireachta:   

Réamhthuar  ó  na  pictiúir.  Céard  a tharlóidh anseo meas tú? Úsáid a bhaint as gnáth 

briathra san Aimsir Fháistineach. 

 

tógfaidh, cuirfidh, fágfaidh…. 

 

 

Tréimhse le linn léitheoireachta: 

 Lgh. 12-16  a léamh i mbeirteanna. 

Iarr ar na páistí liosta de na briathra go léir a aimsiú agus a scríobh ina gcóipleabhair: 

 

d’iarr, faigh, bhí, fuair, d’oscail, thóg, chuaigh, d’fhéach, cheap. 

 

Alt ghearr a chumadh ag úsáid na briathra céanna, é a rá, é a scríobh agus é a léamh 

don slua 

 

 

 

Tréimhse iarléitheoireachta:  

Téigh tríd na mothúcháin. iontas, áthas, imní, fearg, eagla, brón srl. 

 

“Mo chuid fiacla” dul siar ar na Baill Bheatha agus druil ar; 

 

mo chuid fiacla, mo chuid gruaige, mo chuid éadaí, mo, do, a, a, 

ár, bhur, a, a úsáid anseo freisin 

 

Pictiúr a dhéanamh i ngrúpaí de Na Baill Bheatha agus lipéid a chur air. 

 

Achoimriú ar an scéal go dtí seo ó bhéal ó na páistí. 

Bhí áthas ar Danny mar bhí a Mhamó ag teacht go dtí a bhreithlá. Ghlan  sé  a  

sheomra  codlata. Sa  deireadh  tháinig  Mamó.  Thug  sí barróg mhór do Danny. An 



 

 

  

oíche sin thug Mamó airgead do Danny. Fuair  Danny  gloine  uisce  do  Mhamó  le  

haghaidh  a  cuid  fiacla. Chuir Mamó na fiacla sa ghloine agus chuaigh sí a 

chodladh. 

 

Gníomhaíochtaí – An 3ú Lá: 

 

Tréimhse réamhléitheoireachta:  

Iarr ar na páistí éisteacht go cúramach fad is a léann tú an chéad phíosa eile. Ón 

éisteacht tá orthu na príomh rudaí a tharla sna leathanaigh sin a scríobh síos. Nuair  atá  

fócas  cinnte  agus  tasc  cinnte  acu  tá  orthu  éisteacht  go  géar chun an eolas a fháil. 

Do  na  ranganna  laga  d’fhéadfaidís  pictiúr  a  tharraingt  in  ionad  é  a scríobh. 

 

Tréimhse  le  linn  léitheoireachta:   

Lgh.  17-27  a  léamh  arís  ag  an múinteoir. 

Sa  phíosa  seo  bunaithe  ar  lch.  20 . Bheadh  an  tasc  “éist  agus  tarraing” úsáideach  agus  

taitneamhach.  Cuirtear  síos  anseo  ar  Danny  ag  cur fiacla Mhamó isteach ina bhéal féin. 

Déanfar  comparáid  idir  a  bpictiúr  féin  agus  an  ceann  sa  leabhar  níos 

déanaí. 

 

Tréimhse iarléitheoireachta: 

 Iarr orthu cur síos ar na heachtraí céim ar chéim: 

 

Ar dtús bhí Danny sa seomra folctha. Ansin dhún sé an doras. Ina dhiaidh  sin  

chuir  sé  na  fiacla  ina  bhéal  féin,  bhí  blas  uafásach orthu. Ina dhiaidh sin arís 

nigh sé na fiacla agus chuir sé ar ais ina  bhéal  iad.  Ar  deireadh  rinne  Danny  

meangadh  mór  gáire  sa scáthán. 

Cúpla cheist a chur ar na páistí: 

 

Cé mhéad atá sa chlann? 

Ainmnigh gach rud a fheiceann tú ar an mbord sa chistin? Liostáil na rudaí 

a itheann tú féin don bhricfeasta? 

Scríobh amach biachlár don bhricfeasta i ngrúpaí beaga? 

 

Dírigh na páistí ar an gcaint “Dhíreach” ar lgh. 26, 27. 

 

Bí cúramach, bí ciúin, bí sásta srl/ 



 

 

  

 

“Thit an ubh ar cheann Shíle” 

 

Thit an ubh ar chos Shíle/ ar chluas Shíle srl. 

 


