
 

 

Dán a úsáid go cumarsáideach sna hardranganna 

 

Úsáid chumarsáideach a bhaint as dán sna hardranganna ag comhtháthú na ceithre 

shnáithe – Éisteacht, Labhairt, Léitheoireacht agus Scríbhneoireacht – thar trí lá. 
 

Téama Bia 

 

Fo-théama Béilte 

 

Dán Feoilséantóir 

 

Is feoilséantóir mé –  

Ní ithimse feoil 

Ach bíonn go leor agam 

Le hithe is le hól. 

 

Bíonn leite agam ar maidin 

Le harán agus tae, 

Is ceapairí le hanraith 

I lár an lae. 

 

Ansin don dinnéar 

Ithimse sailéid, Glasraí, 

sceallóga, Torthaí is a 

leithéid. 

 

Cé nach n-ithimse caoireoil, Iasc 

nó liamhás. 

Ní dóigh liom fós 

Go bhfaighidh mé bás. 

 

 

(As Saibhreas 2 le hÉamonn Ó Ríordáin,Deaglán 

Collinge agus Gearóid Ó Tuama) 



 

 

Feidhmeanna teanga gur féidir a bhaint as: 

 

 

Stádas a fhógairt/ a cheistiú. 

 

 

Is mise   .  Is   mé 

An tusa   ?/An    tú? 

 

 

Ceisteanna a chur ‘s a fhreagairt. 

 

 

An bhfuil go leor le hithe/ le hól agat? 

Tá/Níl. 

 

 

Tuairisciú. 

 

 

Bíonn   agam. 

 

 

Leibhéal dochúlachta a léiriú. 

 

 

Is dócha go/ nach  . 

 

 

Mholfaí dhá cheann a roghnú. 



 

 

Lá 1 

 

 

Feidhm Teanga Tuairisciú.  

 

Eiseamláir. 

 

Bíonn  agam 

 

don 
bhricfeásta/lón/dinnéar. 

 

Tréimhse Réamhéisteachta 

Caint faoin mbia a thaitníonn leis na páistí 

 

An maith leat   ? 

An itheann tú   ? 

Ce acu is fearr leat X nó Y? 

Cluiche Bingo le pictiúrchártaí den bhia a leanas chun an eiseamláir a chleachtadh.

Bíonn ……agam don bhricfeasta/lón  

Feoil,  leite,  arán,  tae,  sailéid,  glasraí,  sceallóga,  torthaí, iasc, liamhás, caoireoil. 

 

Tréimhse Éisteachta 

An dán a léamh dóibh. Focalchártaí ag páistí áirithe. 

Pictiúir ar chairt ag barr an tseomra. Nuair a chloiseann na páistí an focal atá acu, 

cuireann said leis an bpictiúr ceart. 

 

Tréimhse Iaréisteachta 

Na páistí ag scríobh biachlár do lá (na trí bhéile) ina dtithe féin. 



 

 

Lá 2 

 

 

Feidhm Teanga Tuairisciú 

Eiseamláir An mbíonn  don 

bhricfeásta/lón/dinnéar? Bíonn/Ní 

bhíonn. 

 

Tréimhse Reamhéisteachta 

Dul siar ar eiseamláir an lae inné agus é a leathnú amach trí agallaimh bheirte a bheith 

ann. 

• Muinteoir agus na páistí.  

• Múinteoir agus páiste amháin. 

• Beirt pháiste mar shampla don rang.  

• Páistí ina mbeirteanna. 

 

An mbíonn   agat don bhricfeásta/lón/dinnéar/? Bíonn/ Ní bhíonn. 

 

Tréimhse Éisteachta 

Pictiúir den bhricfeásta/lón/ dinnéar ag na páistí. Iad a chur in ord agus an dán á léamh ag 

an múinteoir. 

 

Tréimhse Iaréisteachta 

Dán a chumadh faoi bhia.Is féidir cinn a chéile a léamh nó leabhar beag a dhéanamh 

astu. 



 

 

Lá 3 

 

Feidhm Teanga Ceisteanna a chur agus a fhreagairt. 

 

 

Eiseamláir An bhfuil go leor le hithe/hól agat? 

Tá/ Níl. 

 

Tréimhse Réamhéisteachta 

Ceisteanna faoi bhoscaí loin na bpáistí. 

• An bhfuil bosca loin agat? Tá/Ní. 

• Cad atá istigh ann? ceapairI, torthaí srl. 

• An bhfuil go leor le hithe/hól agat? Tá / Níl 

Na páistí a chur ag ceistiú a chéile 

 

Tréimhse Éisteachta 

An dán a léamh do na páistí. Cóip den dán ag na páistí. Seo an chéad uair dóibh e a 

léamh. 

 

Tréimhse Iaréisteachta 

Cúntas  a  scríobh  ina  ndialainne  faoi  thuras  go  dtí  an  t- ollmhargadh   

nó Agallamh a chur ar shiopadóir d’iris na scoile agus é a scríobh. 

nó Agallamh a chur ar fheoilséantóir cailiúil d’iris  na scoile. 


