
 

Moltaí Éisteachta  

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

Éisteacht leis an nGaeilge á 
labhairt go rialta gach lá chun 
frásaí faoi leith a dhaingniú 

� Ag dul amach ag am 
lóin 
‘Seasaigí le chéile!’ 
ag teacht isteach 
‘Suígí síos anois!’ 
moladh 
‘Maith thú! Maith an 
cailín/buachaill!’ 

� Ag teacht isteach ar 
maidin 

� Ag dul amach ag am 
lóin 
‘Cé leis an bosca 
lóin?’ 

� Moladh 
� Tionól na scoile 

� Glaoch an rolla  
� An dáta 

Ainm an lae 
� Ainm na míosa  
� An aimsir 

� Gnásanna na 
maidine 

� Ag dul abhaile 
� Ag imirt cluichí 

Éisteacht le cainteoir agus 
cabhair a fháil ó leideanna 
éagsúla 

� Taispeáint leis na 
méara 

� An ceann a 
chroitheadh nó a 
chlaonadh 

� Tuin na cainte 
� Ceisteanna 
� Mothúcháin 

� Le cabhair na súile  
� Le cabhar an aghaidh 

Le cabhair an guth 
� Béim  
� Tuin na cainte  

 

� Geáitsí 
� An guth 
� An comhthéacs 

� Cabhair ó gheáitsí 
� Cabhair ón nguth 
� Cabhair ón 

gcomhthéacs  

 

Cluichí éisteachta a imirt agus 
gníomhaíochtaí simplí a 
dhéanamh 

� Éisteacht agus 
aithint nó taispeáint 

� Cuntas ar phictiúr, 
méar a chur air 

� Éisteacht agus 
aimsiú 

� Cuntas a chloisteáil, 
rud a phiocadh 
amach 

� Éisteacht agus 

� Éisteacht agus aithint 
nó taispeáint 

� Éisteacht agus aimsiú 
� Éisteacht agus 

meaitseáil 

� Éisteacht agus 
tomhas 

� Éisteacht agus pictiúr 
a tharraingt 

� Éisteacht agus mím a 
dhéanamh 
‘Bí(gí) ag eitilt, ag 
snámh, ag scátáil’ 

� Cluiche bingo le 
huimhreacha, aimsirí 

� Éisteacht agus 
tomhas 

� Éisteacht agus pictiúr 
a tharraingt 

� Éisteacht agus mím 
a dhéanamh 

� Cluiche bingo 
� Tráth na gceist 

 



 

meaitseáil 
pictiúr, agus pictiúr 
agus focal  

 

na mbriathra 

Éisteacht agus leanúint 
treoracha 

� Éisteacht agus 
dathú 
‘Cuir dath dearg ar 
an doras.’ 

� Éisteacht agus 
tarraingt 
‘Tarraing teach.’ 
‘Tarraing an 
fhuinneog.’ 

� Deir Ó Grádaigh 
� Gluaiseacht le ceol 

‘Sín amach do lámh 
chlé.’ 
‘Ardaigh do lámh 
dheas.’  

 

� Éisteacht agus dathú 
‘Cuir dath dubh ar an 
díon.’ 
‘Cuir dath buí ar an 
éan.’ 

� Éisteacht agus 
tarraingt 
‘Tarraing bord agus 
cathaoir.’ 
‘Tarraing cathaoir 
eile.’ 

� Deir Ó Grádaigh 
� Gluaiseacht le ceol 

‘Crom do cheann, cas 
do cheann.’ 
‘Crom síos, dírigh tú 
féin suas arís.’ 

� Puipéad, masc, hata 
grinn a dhéanamh 
Gearr, cuir, dathaigh, 
tóg 
‘Déan é a ghearradh 
nó a tharraingt!’ 
‘An féidir libh dhá 
phíosa a ghreamú?’  

 

 

Páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí éisteachta a 
éilíonn tuiscint bhunúsach 

  � Éisteacht agus 
taispeáint 

� Éisteacht agus 
freagairt 

� Éisteacht agus clárú 
eolais le tic i mbosca 

� Éisteacht agus 
breacadh nóta 

� Éisteacht agus 
taispeáint 

� Éisteacht agus clárú 
eolais 

� Éisteacht agus 
breacadh nóta 

� Éisteacht agus 
leanúint treoracha 

Éisteacht leis an múinteoir 
agus gníomhartha a 
dhéanamh a bhaineann leis na 
céadfaí agus na mothúcháin 

� Áthas, brón � Áthas, brón, fearg, 
eagla, sásamh, 
míshásamh 

� Glór ard, glór íseal, 
crua agus bog, 

� Fearg, eagla, 
sásamh, míshásamh 

� Boladh, blaiseadh, 
feiceáil, cloisteáil 

� Sásamh, 
míshásamh, gliondar 
croí, díomá 

Éisteacht le scéal nó CD agus  � Réamhcheisteanna � Réamhcheisteanna � Réamhphlé agus 



 

 

ceisteanna a fhreagart ‘Éist agus abair cé 
mhéad ainmhí atá 
sa scéal.’ 

� Iarcheisteanna 
‘Céard a tharla tar éis 
…?’  

ginearálta 
‘Cá bhfuil na daoine 
atá ag caint?’ 

� Ceisteanna le linn 
éisteachta 
‘Cuir tic leis an 
bhfocal ceart.’ 

� Iarcheisteanna 
‘Bhuel, céard a chuala 
sibh?’ 

réamhcheisteanna 
� Ceisteanna le linn 

éisteachta 
� Iarcheisteanna 

Foghraíocht cheart a 
chloisteáil chun taithí a fháil 
ar na fuaimeanna ar leith atá 
sa Ghaeilge 

 � Rainn nó amhráin 
‘Tá mise ag tógáil tí’ 

� Difríochtaí idir consain 
loma, consain 
shéimhithe agus 
consain uraithe a 
thabhairt faoi deara 
‘Maidin inné mharaigh 
mé gé, bhí an scian 
ró-ghéar agus ghearr 
mé mo mhéar.’ 

� Difríochtaí idir 
consain loma, 
consain shéimhithe 
agus consain uraithe 
a thabhairt faoi deara 
Tá tuí ar thaobh an tí 
tuí, atá thíos sa 
toinn. 
Chroch mé mo chóta 
ar an gcrúca. 
Chaith mé scaif mar 
bhí an lá fuar. 
Lá breá! 
Leáigh an t-uachtar 
reoite 

Fíricí nua a fhoghlaim trí 
éisteacht agus tuiscint 

 

   � Fíricí nua a 
fhoghlaim trí 
éisteacht agus 
tuiscint 


