
 

 

  

Cluichí Teanga do Ranganna Éagsúla 
 Leibhéal 1 Leibhéal 2 Leibhéal 3 Leibhéal 4 
 
Cluiche Kim 

(Ráiteas Curaclaim 

lch.74) 

Fearais: Nithe fisiciúla ó na téamaí. 

‘Cad a thóg mé?’ 

 

 

 

 

Cad a thógfaidh mé? Cad 

a cheapann tú gur thóg 

mé/ a thógfaidh mé? 

Teidí, mála, úll, 

leabhar, leoraí 

Thóg tú ….  . Thóg tú        

(mála gorm, leoraí 

mór....) 

Thóg tú ach níor 

thóg tú….    . 

Tógfaidh tú....    . 

Thóg tú an       

(mála gorm) agus an 

... ach níor thóg tú 

an….        . 

 

Ceapaim gur thóg/go 

dtógfaidh tú   .... 

     
Cluiche Cuimhne 

(RC lch.74) 

Fearais: Nithe éagsúla ó théama. 



 

 

  

‘Cad a chonaic tú?’ 

 

 

 

 

 

 

‘Cá raibh na rudaí go léir?’ 

 

 

 

 

 

Teidí, mála, úll, 

leabhar, leoraí 

Chonaic mé    

agus   . 

Chonaic mé       

agus      ..... 

(mála/gorm; leoraí 

mór) 

Chonaic mé    ach 

ní fhaca mé   . 

Bhí an    ar an    

(peann/leabhar) 

agus an     agus    

ar an mbord. 

[ar dheis, ar chlé, os 

comhair, taobh thiar, 

in aice] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Leathnú ar chluiche 

Kim 

(RC lch.75) 

Fearais: nithe éagsúla bainteach leis an téama. 

‘Cad a thóg mé 

amach?’ 

 

‘Cad a rinne mé?’ 

 

 

 

‘Cad a tharla?’ 

an spúnóg, an 

cupán…. 

 

 

 

Thóg tú amach an 

cupán. 

 

 

 

Thóg tú amach an … 

agus chuir tú é faoin ….

 . 

Bhí an … ar an …    

ach anois tá sé 

faoin …. 

 

 

 

Ceapaim gur thóg tú 

an… agus gur chuir 

tú…. 

 

Sílim go raibh an … ar an 

… ach go bhfuil sé faoin 

… anois. 

     
Cad atá sa mhála? 

(RC lch.76) 

Fearais: mála ina bhfuil nithe éagsúla bainteach leis an téama. 

(páistí ag cur 

ceisteanna) 

An bhfuil  sa mhála? An  bhfuil ... i do 

mhála? 

An bhfuil    

(peann luaidhe donn...) 

i do mhála? 

Ar chuir tú  sa mhála? 

An bhfuil istigh i do 

mhála? 

Ceapaim go bhfuil … sa 

mhála. Ceapaim gur 

chuir tú … isteach sa 

mhála. 



 

 

  

     
Mím 

(RC lch.77) 

Fearais: Leid ón múinteoir / cárta le pictiúr de ghníomhaíocht / cárta le léamh. 

 Tá tú ag ….   . An bhfuil tú ag…? Tá/Níl. An ag … atá tú? 

Sea/Ní hea. 

Ceapaim go bhfuil 

tú ag ….   . 

Is ag … atá tú mar 

…. 



 

 

  

Cad a rinne 

mé/tú/sé/sí? 

(RC lch.78) 

Fearais: gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanamh mar leide. 

Cad a rinne mé? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cad a rinne sé/sí? 

Chuir…. 

Bhain….  

D’oscail …. 

Dhún…. 

D’athraigh. 

D’oscail tú an doras. 

Dhún tú an leabhar. 

Chonaic tú  …. . 

Chuala tú  …. 

 . 

D’ith tú  ….  . 

D’ól tú ....  . 

 

 

 

D’oscail sí an doras. 

Chuir tú ort do chóta. 

D’oscail tú do bhróg 

dheas. 

Bhain tú díot do 

bhróg chlé. 

 

 

 

 

Bhain sí a cóta 

dearg. 

Bhain tú do chóta 

dearg díot agus chroch 

tú suas é. D’oscail tú do 

bhróg dheas, bhain tú 

díot í agus chuir tú í 

faoin mbord. 

 

Bhain sí a cóta dearg 

agus thug sí dó é. 

     
Cá bhfuil sé? 

(RC lch.79) 

Fearais: rud ar bith sa seomra a chur i bhfolach. 



 

 

  

 An bhfuil sé sa …? 

An bhfuil sé ar an …? 

An bhfuil sé faoin …? 

An bhfuil sé ag …? 

An bhfuil sé idir …    

agus …? 

An bhfuil sé ar 

dheis / ar chlé… An 

bhfuil sé taobh thiar 

den …  / ar chúl an …? 

An bhfuil sé sa lár? 

An bhfuil sé istigh 

sa …? (istigh, amuigh, 

thuas, thíos, in aice) 

Ceapaim / sílim / 

measaim / déarfainn go 

bhfuil sé… 

Ar chuir tú é….? 

Ar leag tú é…..?  

Ar chuir tú i bhfolach 

é taobh thiar den 

chófra? 



 

 

  

Cá bhfuil tú? 

(RC lch.80) 

Fearais: leid labhartha i gcluas an pháiste nó pictiúr nó cárta le léamh. 

 An bhfuil tú sa ghairdín? 

An bhfuil tú sa chistin? 

An bhfuil tú ar scoil? 

An bhfuil tú sa siopa? 

An bhfuil an ghrian 

ag taitneamh? 

An bhfuil sneachta 

ann? 

An bhfuil sé te 

ansin? 

An bhfuil sé fuar 

ansin? 

An bhfuil tú ar an trá? 

An bhfuil tú sa 

bhaile? 

An bhfuil tú sa 

phictiúrlann? 

An bhfuil tú in Éirinn? 

An bhfuil tú i Meiriceá? 

An bhfuil tú san Iodáil? 

An bhfuil tú ag …ann? 

An bhfuil tú ar 

saoire nó ag obair? 

An bhfuil tú ar muir nó 

ar tír? 

An bhfuil an áit 

plódaithe nó ciúin? 

Cé leis é? 

(RC lch.80) 

Fearais: nithe ón seomra nó pictiúr. 

 Is liomsa é. 

Ní liomsa é. 

Is le Seán é. 

Is le Maire é. 

Is leis é. 

Is léi é. 

Is le Man Utd. é. 

 



 

 

  

Cá bhfuil tú ag dul? 

(RC lch.81) 

Fearais: Páiste no múinteoir ag ligean air/uirthi. 

*NB do na 

hardranganna is cluiche 

tomhais atá i gceist. 

...go dtí an leithreas. 

...go dtí an 

leabharlann. 

…go dtí an doras. 

…go dtí an 

fhuinneog. 

...go dtí an siopa. 

…go dtí an 

phictiúrlann. 

Cén fáth? 

…chun... a ....   . 

A. Cá bhfuil tú ag 

dul? 

B. Go dtí an siopa. 

A. Cén fáth? 

B. Tomhais. 

A. Chun úll a 

cheannach? 

B. Ní hea. Tomhais 

arís. 

A. Chun seacláid a 

cheannach? 

B. Sea. 

 



 

 

  

     
Cluiche Bingó 

(RC lch.81) 

Fearais: Leathanach páipéir (le filleadh) ag na páistí, cairt nó clár dubh ag an 

múinteoir. Licíní. 



 

 

  

2 chiorcal ar 

leathanach na bpáistí, 4 

ciorcal ar léaráid an 

mhúinteora. 

 

4 chiorcal + 8 

gciorcal. 

(nó nithe eile ar nós 

liathróidí, balúin, boscaí. 

 

Uimhreacha ar chairt nó ar 

an gclár dubh. 

 

 

 

1.Cairt ó théama – Bia, 

An scoil. (fearais) 

[léaráid gan téacs] 

 

2.Luaschartaí ón 

leabhar scoile. 

(téama) 

[téacs amháin] 

 

Briathra 

An bhfuil dearg 

agat? 

Tá dearg agam. 

An bhfuil    

dearg agat? 

Tá    dearg agam. 

 

 

 

 

An bhfuil 8 

(mbosca) agat? 

Tá 8 (mbosca) 

agam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An bhfuil fiche trí 

agat? 

Cuir licín ar  fiche trí. 

 

 

 

Bhí mé sa bhialann 

agus d’ith mé .... . 

(Físeán ón Lá 

Inseirbhíse) 

Chuaigh mé go dtí 

an siopa agus 

cheannaigh me …. 

  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An bhfuil seisear sa 

phictiúr agat. 

Cuir licín  ar an bpictiúr 

de cheathrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuair mé líne. 

Tá mé críochnaithe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Foghraíocht 

(Liosta focail a thosaíonn 

le ‘sc’ sciob, scaoil, 

scútar, scoil, scoláire, 

scléip…) 

 

Focail cháilitheacha. 

 

 

 

Bingó (ar lean) 

 

 

 

Focail 

fhrithchiallacha. 

   

 

 

‘Fear’ 

mór, láidir, ramhar, 

cliste, gnóthach, 

greannmhar, brónach, 

bocht, óg…. 

 

‘Bean’  

mór, beag, lag, láidir 

óg, aosta, tanaí, 

ramhar ard, íseal 

bocht, saibhir…. 

mór, láidir, ramhar, 

cliste, gnóthach, 

greannmhar, 

brónach, bocht, 

óg…. 

Fiche ceist 

(RC lch.83) 

Fearais: Smaoineamh ar rud éigin nó pictiúr nó cárta le léamh. 



 

 

  

   An bhfuil sé sa seomra seo? 

An bhfuil sé sa scoil seo? 

An bhfuil sé sa bhaile mór seo? 

 

An bhfuil sé mór? 

An bhfuil sé beag/ fada/ gearr/ bog/ 

crua? 

 



 

 

  

   An féidir é a bhriseadh? 

An féidir é a léamh? 

a stróiceadh, a ghearradh, a ghlanadh, a líonadh…. 

 

An féidir suí air? 

An féidir seasamh air? 

An féidir scríobh air? 

An féidir luí air? 

An féidir ól as? 

An féidir rudaí a chur isteach ann? 

     
Aimsigh na 

difríochtaí 

(RC lch.85) 

Fearais: Dhá phictiúr ó leabhar leabharlainne Gaeilge. 

 Tá ... ar an ....    . 

Níl ... ar an ....   . 

Tá/Níl ... faoin ....    . 

Tá /Níl ... ag ....    . 

Tá … ag siúl/ gáire. 

Tá beirt sa phictiúr. 

Tá dhá bhosca sa 

phictiúr. 

-ar dheis/ chlé 

-ar an taobh deas/ clé 

-os comhair/ taobh thiar 

-istigh/ amuigh 

-thuas/ thíos 

-in aice 

     



 

 

  

Cé mhéad? 

(RC lch.88) 

Fearais: Dhá phictiúr le cur i gcomparáid lena chéile. 

 An bhfuil … sa phictiúr/ 

agat? 

An bhfuil dhá … sa 

phictiúr/ agat?  

Cé mhéad … atá sa 

phictiúr/ agat? 

Cé mhéad … atá ar an gcéad seilf agat? 

Cé mhéad ... atá sa chófra ar chlé. 

     



 

 

  

     
Críochnaigh an 

pictiúr (RC lch.90) 

Fearais: Pictiúr de    le gach rud ann ag duine amháin agus pictiúr folamh ag 

an duine eile. 

   Cuir …sa….   . 

Tarraing trí … ar an ….   . 

Tá … faoin ….    . 

Cuir … in aice leis an ….   . 

Cuir … thuas ar barr/ thíos ag bun an phictiúir. 

Tá … istigh sa ….   . 

     
Cé mise? Fearais: Póstaer nó cárta. 
 Tá mé bán. 

Tá mé fuar. 

Is cairéad mo shrón. 

Tá mé sa ghairdín. 

Cé mise? 

 

 

 

 

 

 

 

Tá ceithre chos orm. 

Is maith liom cnámh. 

Is peata deas mé. Cé 

mise? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is buachaill mé. 

Is féidir liom eitilt.  

Tá spéaclaí orm. 

Tá mé go maith ag 

imirt cluichí, cluiche 

amháin go speisialta. 

Cé mise? 

 

 

 

 

 

Rugadh i mBaile 

Átha Cliath mé. 

D’fhág mé an tír. 

Is mise an duine is 

sine sa chlann. 

Ta mé go maith ag 

imirt sacair. 

D’imir mé le 

foireann Leeds.  

Cé mise? 

 

 

 



 

 

  

N.B. An bhéim ar pháistí ag úsáid teanga i bhfoirm abairtí. 

 

*Breis smaointe sa leabhar Cluichí Teanga do na Bunranganna le Nóirín Ní Nuadháin agus an tsraith Beginners Communication 

Games agus Elementary Communication Games. 

 


