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Cur  chuige  do  na  

seanfhocail 
 

 

ó  thaobh na léitheoireachta agus cómhtháthú na scileanna  de 

bunaithe  ar  Ghníomh  6, lgh. 418 , leabhar  2,  ITE. 

 

Tá  an  cur  chuige  thíos  bunaithe  ar  an  téama  Ócáidí  Speisialta agus  an  

fothéama, turas  nó  turas  scoile.  Is  féidir  an  cur  chuige céanna  a  úsáid  ag  braith  

ar  pé  téama  nó  fothéama  atá  ar  siúl  sa seomra  ranga  ag  an  múinteoir.  Tá  

liostaí  seanfhocail  in  éineacht leis  seo agus  iad  eagraithe  ó  thaobh  na dtéamaí  

de  chun comhthéacs  a  thabhairt  d’úsáid  na  seanfhocal. Tá  liosta  eiseamláirí 

anseo  freisin  gur  féidir  úsáid  i  rith  na  bliana.  Ní  gá  ach  péire  nó trí  cinn  a  

úsáid  in  aghaidh  gach  aonad. Téama : Ócáidí  Speisialta 

Fothéama :  Turas, Turas  scoile. 

 

Cuspóirí  léitheoireachta :  léitheoireacht  i  gcomhthéacs  cultúrtha (abairtí,  scéalta) 

 

Feidhm  teanga :  dearcadh  a  léiriú  agus  a  lorg 

 

Cuspóirí  feidhmeanna  teanga : 

  go  mbeadh  an  páiste  in  ann : 

, aontu  le  ráiteas 

, easaontú  le  ráiteas 

, fiosrú  faoi 

 

Eiseamláirí : Is  ea, tá / Ní  hea, níl  an  ceart  agat. 

Aontaím / Ní  aontaím  le ………… 

Aontaím / Ní  aontaím  lena  bhfuil  ráite  ag …….. 

 Tagaim / Ní  thagaim  lena  bhfuil  ráite  ag ………  
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Glacaim / Ní  ghlacaim  le / leis …………….. 

Tá  sé  sin  fíor / bréagach 

Níl  sé  sin  fíor / bréagach 

Ba  mhaith  liom  aontú / easaontú  le  ……………  

Creidim  go  bhfuil / Sílim  go  bhfuil ……………. 

Níl ciall ar bith  leis  sin  

A  leithéid de sheafóid 

Níl bun ná barr leis sin, 

Níl ciall ná reasún leis an gcaint sin, dearg bhreaga a bhí sa chaint sin 

……. 
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Áiseanna : Póstaer (ceithre  cinn)  don  mhúinteoir (Leagan A4 gur  féidir  a  mhéadú,      

 lgh.420 – 423, Leabhar 2 ITE.) Nó 

póstaer  atá  réamhullmhaithe  ag  an  múinteoir  nó  póstaer  

atá  le ceannach (dhá  shraith  ag  an  nGúm).  

Lá  1 

 

Réamhchumarsáid : 

 

Ceim  1. Múin  le  cabhair  na  bpóstaer,  na  seanfhocail  seo  a 

leanas: 

 

1.  “Giorraíonn  beirt  bóthar”. 

2.  “Níl  aon  tinteán  mar  do  thinteán  féin”. 

3.  “Is fada  an bóthar nach mbíonn casadh  ann”. 

4.  “An té  a  bhíonn  siúlach,  bíonn  scéalach”. 

(Ráitis  á  léamh  ag  na  páistí  go  ciúin  ina  n  -aonar  go 

neamhfhoirmiúil) 

 

Céim  2. Pléigh  brí  na  seanfhocal  thuas  le  na  páistí, ag  míniú dóibh  gur  féidir  

an seanfhocal  a  úsáid  i gcomhthéacsanna  éagsúla,  mar  shampla,  in  

uimhir 2  ní gá  gur  tinteán  a  bheadh  i  gceist  ach  aon  rud  a 

bhaineann  leo féin  go  pearsanta. 

 

Céim  3. Abair, “Tarraing  pictiúr  i  do  chóipleabhar  chun  ceann  de na  

seanfhocail  thuas  a  léiriú”. 

Iarr  ar  na  páistí  na  seanfhocail  a  chur  i  suímh  nua- aimseartha. 

 

Cumarsáid : 

 

 

Céim  1. Múin,  ag  úsáid  ábhair  atá  sa  rang, 

“Is  ea,  tá  an ceart  agat. Ní hea. Níl  an ceart agat.” 
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Céim  2. Bailigh  na  pictiúir  a  tharraing  na  páistí  agus  croch roinnt  díobh  

thart  ar an gclár dubh. 

 

Céim  3. Abair, “Cén  seanfhocal  lena  mbaineann  an  pictiúr  seo?”, ag  díriú  ar  

na  pictiúir,  ceann  ar  cheann. 

 

Céim  4. Tomhaiseann  na  páistí  cén  seanfhocal  atá  i  gceist. 

Lig  don  pháiste  ar  leis / léi  an  pictiúr  glacadh  leis  an tomhais. 

Deir  sé /sí,  “Is  ea,  tá an ceart agat. Ní hea, níl an ceart agat”, de 

réir  mar a  oireann. 

 

Iarchumarsáid : 

 

Tasc  scríobhnóireachta 

 

Iarr  ar  na  páistí  scéal  a  scríobh  bunaithe  ar  a  bhfuil  ag  tarlú  sa phictiúr  a  

tharraing  siad  den  seanfhocal.  Ní  deir  siad  cén seanfhocal  atá  i gceist  agus  ní  

úsáideann  siad  an  seanfhocal  sa scéal. 

 

Lá  2 

 

Réamhchumarsáid : 

Céim  1. Dul  siar  a  dhéanamh  go  tapaidh  ar  na  seanfhocail  a múineadh  an  

chéad  lá  agus  an  brí  a  bhí  leo. 

Ansin  ag  úsáid  ábhair  atá  sa  rang  múin, 

“An  aontaíonn  tú  leis? / Aontaím  leis / Ní  aontaím  leis”. 

 

Cumarsáid : 

 

Céim  1. Ansin, caithfidh  an  rang  éisteacht  le  roinnt  de  na scéalta  a  

scríobhadh  an  chéad  lá  agus  a  thomhas  cén seanfhocal  atá  i gceist  

sa  scéal. Deir  an  té  gur  leo  an  scéal, “Is  ea,  tá  an  ceart  agat . Ní 

hea,  níl  an  ceart  agat”. Cuirfidh  an  páiste  ar  leo  scéal  ceist  ar  an  

duine  a thomhaiseann  i  gceart, “An aontaíonn  tú  leis?”  agus  beidh  

orthu  freagra  a thabhairt “Aontaím  leis/ Ní  aontaím  leis” 
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Céim  2. Abair  leis  na  páistí  gur  minic  a  bhíodh  scéal  nó eachtra  mar  údar  

ag  seanfhocal  agus  tabhair  amach cóip  den  scéal  seo  a  leanas  do  

na  páistí  le  léamh  go ciúin( gan aon phictiúr), “An  Gobán  Saor”. 

 

Abair  leo, “Léigh  an  scéal  go  ciúin  agus  nuair  atá  sé léite,  beidh  

ort  tomhas  cén seanfhocal atá  i  gceist”. (léitheoireacht  fheidhmiúil  

chun  freagra  a  fháil  ar  an gceist, cén  seanfhocal). 

 

Céim  3. Cuirfidh  an  múinteoir  an  cheist, “Cén  seanfhocal  lena mbaineann  an  

scéal  seo?”.  Beidh  ar  an  té  a  fhaigheann an  tomhas  ceart  aontú  nó  

easaontú  leis  an  seanfhocal. “Aontaím / Ní aontaím  leis  mar…… 

 

Iarchumarsáid : 

 

 

Céim  1. Dráma  beag a  dhéanamh  as  an  scéal  le  páistí  éagsúla 

ag  léamh  páirt  an  ghobáin,  an  mhic,  an  mháthar  agus an  scéalaí. 

(Léitheoireacht  le  fócas,  os  ard  agus  go  ciúin) (Scileanna 

– éisteacht,  labhairt,  léitheoireacht) 

 

Céim  2. Tascanna  iarléitheoireacha 

• Scéal  a  chumadh  bunaithe  ar  an  seanfhocal, “Níl  aon tinteán…. 

agus  leabhar  ranga/ fuíoll  leabhar  a  chur  le  chéile  leis na  scéalta  sin  

dár  teideal  “Níl  ao  tinteán……..”. 

Tiocfaidh  scileanna  scríbhneoireachta chun cinn anseo, dréachtu, 

athdhréachtú  agus  araile. 

Beidh ealaín  i  gceist  chun  iad a  léiriú. 

Is  féidir  TEC  a  úsáid  chun  na  scéalta  a  chlóscríobh agus  a  léiriú  

chomh  maith (MS Word) 

 

• sraith  cartún  a  bhunú  ar  ar  seanfhocal 

 

• TEC  : seó  powerpoint (MS Powerpoint) a bhunú ar na seanfhocal  
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chun  iad  a  léiriú  má  tá  deis  ag  na  páistí úsáid  a  bhaint  as  na  

ríomhairí  sa  scoil 

 

• TEC  :scimeáil  ar  an  idirlíon  chun  tuilleadh seanfhocail  a  

bhailiú 

www.daltaí.com 

www.beo.ie 

www.fiosfeasa.com 

www.google.com chun  cuardach  a  dhéanamh faoi  

threoir  an  mhúinteora 

 

• TEC  :  úsáid  a  bhaint  as  an  CD-ROM  le  Fios Feasa 

bunaithe  ar  na  seanfhocail 

 

• TEC nó EALAÍN: Is féidir leis na páistí an seanfhocal is fearr 

leo a léiriú ar phíosa páipéir agus é e usáid mar mharc 

leabhair. 



7 

 

  

 

 

Gaeilge  sa  Bhaile 

 

1.  Iarr  ar  na  páistí  seanfhocail  eile  a  bhailiú  sa  teaghlach  agus 

comparáid  a  dhéanamh  idir  seanfhocail  Ghaeilge  agus seanfhocail  

Béarla. 

 

2.  Iarr ar  na  páistí  na  seanfhocail  atá  léirithe  acu  a  thabhairt abhaile  agus an  

gníomh  atá  i  Lá  1 – Cumarsáid  thuasluaite  a dhéanamh  in  áit  an  ghnáthobair  

bhaile. 

 

 

Is  féidir  an  cur  chuige  seo  a  úsaid  do  na  seanfhocail  i gcomhthéacs  na  

dtéamaí  agus  na  fothéamaí  agus  forbairt  a dhéanamh  mar  is  gá. 
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D’imigh  an  Gobán  Saor  agus  a  mhac  ar  thuras  lá. 

“A  mhic,”  ar  seisean  lena  mhac,  “giorraigh  an  bóthar.” 

 

“Ní  féidir  é  a  ghiorrú,  a  athair,”  ar  seisean,  “ach  siúl  go tapa.” 

 

“Níl  aon  mhaith  leat,  a  mhic,”  arsa  an  Gobán  Saor, “caithfimid  filleadh  abhaile”. 

D’fhill  siad  abhaile. 

 

Ar  maidin  lá  arna  mhárach  d’imigh  siad  an  dara  huair. 

“A  mhic,”  arsa  an  Gobán  Saor,  “giorraigh  an  bóthar.” 

 

“Ní  féidir  é  a  ghiorrú,”  ar  seisean,  “ach  siúl  go  tapa.” 

 

Níl  aon  mhaith  leat,  a  mhic,”  arsa  an  Gobán  Saor, “caithfimid  filleadh  abhaile”. 

 

Nuair  a  tháinig  siad  abhaile  d’inis  an  mac  dá  mháthair  na  focail a  dúirt  a  athair  

leis. 

“Maise,  nach  tú  an  t-amadán,”  arsa  an  mháthair. 

“Nuair  a  déarfaidh  d’athair  leat  an  bóthar  a  ghiorrú amárach,  tosaigh  ar  scéal  a  

insint  agus  geallaim  duit  nach bhfillfidh  sé  abhaile.” 

 

Ar  maidin  lá  arna  mhárach  d’imigh  siad  arís. 

“A  mhic,”  arsa  an  Gobán  Saor,  “giorraigh  an  bóthar”. 

Thosaigh  an  mac  ar  scéal  agus  níor  mhothaigh  siad  an  t-am  ag sleamhnú  thart  

gur  shroich  siad  an  áit  a  raibh  siad  ag  dul. 

 

(An  scéal, Tiobraid  Arann  ag  Labhairt,  Scéal  Gach  Lá, lgh.19.) 
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       Seanfhocail Bia 

 

1. Bíonn  blas  ar  an  mbeagán. 

2. Is  minic  a  mhaolaigh  béile  maith  brón. 

3. Ní sheasann  sac  folamh. 

4. Is  maith  an  t-anlann  an  t-ocras. 

5. Marbh le  tae  agus  marbh  gan  é. 

6. Déanann  tart  tart. 

7. Is  cuma  le  tae  cé  ólfas  é. 

8. Is  fearr  leathbhuilín  ná bheith  gan  arán. 

9. Is  deacair  a  bheith  ag feadaíl  agus  ag  ithe  mine. 

10. Ní  fearr  bia  ná  ciall. 

11. Is  trom  an  t-ualach  putóga  folmha. 

12. Beagán  ar  bheagán mar  a  d’ith  an  cat  an  scadán. 

13. Ná  caith  do  chuid  i  d’aonar . 

14. Is fearr  bheith  ag  lorg  bia ná goile. 

15. Is fearr  bail  ná  iomad. 

16. Ní cuimhnítear  ar  an arán a  h-ithear. 

17. Ní  thuigeann  an  sách  an  seang. 

18. Is  in  ithe  na  putóige  a  bhíonn  an  tástáil. 

19. Éist  le  fuaim  na  habhann  agus  gheobhaidh  tú  breac. 

20. An  té  a  bhíonn  amuigh  fuaraíonn  a  chuid. 

21. An  té  a  bhionn  thuas  óltar  deoch  air ; An  té  a  

bhíonn  thíos  buailtear  cic  air. 

22. An rud nach  leigheasann  im  nó  uisce  beatha, níl  aon 

leigheas air. 

23. Is  iad  na  muca  ciúine  a  itheann  an  mhin. 

24. Bainne  as  diaidh  feola  agus  uisce  as  diaidh  éisc. 

25. Rud  ar  bith  leis  an  ocras  a  mhaolú,  arsa  an  táilliúr  agus 

é  ag  ithe  míoltóige. 
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26. Ní  bheathaíonn  na  briathra  na  bráithre. 

27. Nuair  a  bhíonn  an  fíon  istigh,  bíonn  an  chiall  amuigh. 

28. Níor  thacht  an  bia  riamh  máthair  na  sicíní. 

29. Dia  linn  is  deoch  is  ní  raibh  mé  riamh  bocht. 

30. Is  túisce  deoch  ná  scéal. 

31. Nuair  a  bhíonn  an  bolg  lán,  is  maith  leis  na  cnámha síneadh. 

32   Bíonn blas ar an mbeagán. 
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        Seanfhocail An  Aimsir 

 

 

1. Is maith  an  scéalaí  an  aimsir. 

2. Ní  hé  lá  na  báistí  lá  na  bpáistí. 

3. Is olc  an  ghaoth  nach  séideann maith  do  dhuine eigin. 

4. Is  annamh  earrach  gan  fuacht. 

5. An rud  is  annamh  is  iontach. 

6. Ní  hé  lá  na  gaoithe  lá  na  scoilbe. 

7. Is  garbh  mí  na  gcuach. 

8. Níor tháinig  stoirm  ariamh  gan  báisteach  ina  dhiaidh. 

9. Mol  an  lá  um  thrathnóna. 

10. Teas gaoithe  aduaidh  nó  fuacht  gaoithe  aneas,  sin báisteach. 

11. Is ait an  mac  an  saol. 

12. Dá  fhad  é an lá, tagann an oíche. 

13. Is  iomaí  athrú  a  chuireann  lá  Márta  de. 

14. Dearg  aniar – soineann  agus  grian, Dearg  

anoir – sneachta  agus  sioc, Dearg  aneas – 

doineann  agus  teas, Dearg  aduaidh – claga  

agus  fuacht. 

15. Na  trí  cairde  is  fearr  agus  trí  naimhde  is  measa: tine, gaoth, is 

uisce. 

16. Níl  in  aon  rud  ach  seal. 

17. Níl  tuile  dá  mhéad  nach  dtránn. 

18. Chomh  sean  leis  an  gceo  agus  níos  sine  faoi  dhó. 

19. Tagann  an  ghrian  i  ndiaidh  na  fearthainne. 

20. Níl  in  aon  rud  ach  seal. 
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          Seanfhocail Caitheamh  Aimsire 

 

 

1. Is  maith  an  t-iománaí  an  té  a  bhíonn  ar  an  gclaí. 

2. Nuair  a  stadann  an  ceol  stadann  an  rince. 

3. Ní  bhíonn  bua  mór  gan  chontúirt. 

4. Múineann gá  seift. 

5. Is  geal  le  sos  malart  oibre. 

6. Ní neart  go  cur  le  chéile. 

7. Beidh  lá  eile  ag  an  bPaorach. 

8. Ní  mar a  shíltear a  bhítear. 

9. Ní  breac go  port  é. 

10.  Is  fearr  rith  mhaith  ná  drochsheasamh. 

11.  Cleachtadh a dhéanann  máistreacht. 

12.  Nuair  a  bhíonn  an  cat  amuigh  bíonn  an  luch  ag  rince. 

13.  Ná  comhair  do  chuid  sicíní  sula  dtagann  said  amach. 

14.  Níl  in  aon  rud  ach seal. 

15.  Imíonn  an  tuirse  ach  fanann  an  tairbhe. 

16.  Ní  féidir  leis  an  ngobadán  an  dá  thrá  a  fhreastal. 

17.  Tús  maith  leath  na  hoibre. 

18.  An rud  nach  féidir  ní  féidir é. 

19.  Molann  an  obair  an  fear. 

20.  An té  nach  bhfuil  láidir,  ní  foláir  dó  bheith  glic. 
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Seanfhocail An  Scoil 

 

1. Ní  thagann  ciall  roimh  aois. 

2. Ní  bhíonn  saoi  gan  locht. 

3. Ní  féidir  an  seanfhocal  a  shárú. 

4. Mol  an  óige  agus  tiocfaidh  sí;  Cáin  an  óige  agus  críonnfaidh sí. 

5. Ní  bhíonn  an  rath  ach  mara  mbíonn  smacht. 

6. An  té  nach  bhfuil  láidir,  ní  foláir  dó  bheith  glic. 

7. Cíonn  beirt  rud  nach  bhfeiceann  duine  amháin. 

8. Is  maith  an  scáthán  súil  charad. 

9. Doras  feasa  fiafraí. 

10. Cleachtadh  a  dhéanann  máistreacht. 

11. Is  trom  an  t-ualach  an  t-aineolas. 

12. Is  trom  an  t-ualach  an  leisce. 

13. Is  treise  dúchas  ná  oilliúint. 

14. Bíonn  dhá  insint  ar  scéal  agus  dhá  leagan  déag  ar  amhrán. 

15. Molann  an  obair  an  fear. 

16. Is leor  nod  don  eolach. 

17. Is  deas  an  rud  beagán  ach  é  a  dhéanamh  go  maith. 

18. Is ón  gceann  a  thagann  an  cheird. 

19. Is  treise  toil  ná  tuiscint. 

20. Is  le  gach  bó  a  lao  agus  is  le  gach  leabhar  a  chóip. 

21. Is  fearr  mall  ná  go  brách. 

22. Is  namhaid  í  an  cheird  gan  í  a  fhoghlaim. 

23. Ní  tír  gan  teanga. 

24. Sáraíonn  eagna  gach  saibhreas. 

25. Ní  féidir  seanchloigeann  a  chur  ar  cholainn  óg. 
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Seanfhocail Éadaí 

 

1. Ceann  cíortha  a  dhíolas  na  cosa. 

2. Is  é  an  duine  an  t-éadach. 

3. Cuir  síoda  ar  ghabhar  agus  is  gabhar  i  gcónaí  é. 

4. Ní dhéanfadh  an  domhan  capall  rása  d’asal. 

5. Ní chaitheann  an  chaint  an  t-éadach. 

6. Ná bíodh  do  theanga  faoi  do  chrios. 

7. Is minic  a  rinne  bromach  gioblach  capall  cumasach. 

8. Is minic  a  bhí  fear  mhaith  i  seanbhríste. 

9. Dá  ghile  an  t-éadach,  is  fusa  é  a  shalú. 

10. Aithníonn  ciaróg,  ciaróg  eile. 

11. Déanann  codladh  fada  tóin  leis  an  duine. 

12. Is  doiligh  stocaí  a  bhaint  d’fhear  coslomnocht. 

13. Is  minic  táilliúr  agus  drochthreabhsar  air. 

14. Is  minic  gréasaí  agus  drochbhróga  faoi. 

15. Faigheann an  tseanbhróg  an  tseanstoca. 

16. Is  minic  bean  an  ghréasaí  ag  caitheamh  drochbhróg. 

17. Is  minic  cuma  aingil ar  an  diabhal  féin. 
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    Seanfhocail Mé  Féin 

 

 

1. Is  minic  a  bhris  béal  duine  a  shrón. 

2. An  rud  nach  gcluinfidh  do  chluas,  ní  bhainfidh  sé  caint asat. 

3. Ní  haon  ualach  an  chiall. 

4. Is  fearr  rith  maith  ná  drochsheasamh. 

5. Is  fuar  an  rud  clú  gan  chara. 

6. Ní  bhíonn  airgead  amadáin  i  bhfad  ina  phóca. 

7. Bíonn  saibhir  agus  daibhir  le  chéile  ar  neamh. 

8. Ná  gearradh  do  theanga  do  shrón  féin. 

9. Ná  mol  agus  ná  cáin  thú  féin. 

10. Téann  uasal  agus  íseal  chuig  tórramh. 

11. Is gaire  cabhair  Dé  ná  an  doras. 

12. An té  is  ciúine,  is  é  is  buaine. 

13. An  té  a  luíonn  le  madaí,  éireoidh  sé  le  dreancaidí . 

14. Ní  thagann  ciall  roimh  aois. 

15. Níl  aon  tóin  tinn  mar  do  thóin  tinn  féin. 

16. Neantóg  a  dhóigh  mé, copóg  a  leigheas  mé. 

17. Maireann  croí  éadrom  i  bhfad. 

18. Luigh  leis  an  uan  agus  éirigh leis  an  éan. 

19. Má  bhuaileann  tú  mo  mhadra, buailfidh  tú  mé  féin. 

20. Déanann  seilbh sásamh. 

21. An  té  a  thabharfas  scéal  chugat,  tabharfaidh  sé  dhá  scéal uait. 

22. Níor  dhún  Dia  doras  riamh  nár  oscail  sé  ceann  eile. 

23. Is  fearr  clú  ná  conach. 

24. Is  fearr  obair  ná  caint. 

25. Bíonn  gach  tosach  lag. 

26. Tús  maith  leath  na  hoibre. 

27. Ní  dhéanfaidh  smaoineadh  an  treabhadh  duit. 

28. Ní  chruinníonn  cloch  reatha  caonach. 
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29. Is  binn  béal  ina  thost. 

30. Dochtúir  na  sláinte  an  codladh. 

31. Filleann  an  feall  ar  an  bhfeallaire. 

32. Níor  bhris  focal  maith  fiacal  riamh. 



18 

 

  

 

 

 

 

Seanfhocail Sa  Bhaile 

 

 

1. Níl  aon  tinteán  mar  do  thinteán  féin. 

2. Bíonn  gach  duine  lách  go  dtéann  bó  ina  gharraí. 

3. Is  teann  gach  madra  gear  i  ndoras  a  thigh  féin. 

4. Bíonn  caora  dhubh  ar  an  tréad  is  gile. 

5. Mol  an  páiste  agus  molann  tú  an  mháthair. 

6. Is  fearr  beagán  den  ghaol  ná  mórán  den  charthanas. 

7. An  mháthair  leis  an  mac  agus  an  iníon  leis  an  athair. 

8. Ar  scáth  a  chéile  a  mhaireann  muid. 

9. Briseann  an  dúchas  trí  shúile  an  chait. 

10. Is  leor  don  dreoilín  a  nead. 

11. Scéal  an  chait,  a  piscín. 

12. Bíonn  cluasa  fada  ar  mhuca  beaga. 

13. Is  minic  ubh  mhór  ag  cearc  bheag. 

14. Is  fearr  beagán  cuidithe  ná  mórán  trua. 

15. Is  fearr  an  tsláinte  ná  na  táinte. 

16. Is  buan  fear  ina  dhúiche  féin. 

17. Ding  de  féin  a  scoilteas an  leamhán. 

18. Is  fearr  bothán  lán  ná  caisleán  mór  folamh. 

19. Cad  a  dhéanfadh  mac  an  chait  ach  luch  a  mharú. 

20. Is  díon  an  crann  fad  is  díon  dó  féin  é. 

21. Tuigeann  Tadhg  Taidhgín. 

22. Ní  thiteann  an  t-úll  i  bhfad  ón  gcrann. 

23. Is  raimhre  fuil  ná  uisce. 

24. Más  maith  leat  síocháin,  cairdeas,  agus  moladh,  éist,  feic, agus  fan  

balbh. 

25. Is  minic  ubh  bhán  ag  cearc  dhubh. 

26. Ní  baol  don  bhacach  an  gadaí. 

27. Is  mac  do  mhac  go  bpósfaidh  sé  ach  is  iníon  d’iníon  go dtéir  i  gcré. 
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Seanfhocail Siopadóireacht 

 

 

1. Déanann  sparán  trom  croí  éadrom. 

2. Ná  díol  caora  dhubh,  ná  ceannaigh  caora  dhubh, agus  ná 

bí  gan  caora  dhubh. 

3. Gheibheann  pingin  pingin  eile. 

4. Déan  an  fál  nó  íocfaidh  tú  foghail. 

5. Is  fearr  an  tsláinte  ná  na  táinte. 

6. Déanann  seilbh  sásamh. 

7. Níorbh  fhiú  a  dhath  ariamh  a  bhfuarthas  in  aisce. 

8. Ní  dhíolann  dearmad  fiacha. 

9. Ní  íoctar  as  an  mbuille  nach  mbuailltear. 

10. Ní  bhíonn  airgead  amadáin  i  bhfad  ina  phóca. 

11. Is  fearr  real  inniu  ná  scilling  amárach. 

12. Ceannaigh  an  maor  ‘s  ní  baol  duit  an  máistir. 

13. Buail  an  t-iarann  te. 

14. Níl  cíos,  cás,  nó  cathú  air. 

15. An  rud  nach  fiú  é  a  lorg,  ní  fiú  é  a  fháil. 

16. Aithníonn  ciaróg  ciaróg  eile. 

17. Is  fearr  éan  sa  lámh  ná  dhá  éan  sa  tor. 

18. Ní  féidir  ceann  críonna  a  chur  ar  cholainn  óg. 

19. D’fheannfadh  sé  dreancaid  ar  a  craiceann. 

20. Fearr  seanfhiacha  ná  seanfhala. 

21. Sáraíonn  eagna  gach  saibhreas. 

22. Deartháir  don  bhréag  an  béal  bán. 
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Seanfhocail Ócáidí  Speisialta 

 

1. Bíonn  fáilte  ‘s  fiche  roimh  chuireadh  gan  iarraidh. 

2. An  rud  is  annamh  is  íontach. 

3. Is  iomaí  cor  sa  tsaol. 

4. An  té  a  bhíonn  siúlach  bíonn  scéalach. 

5. Nuair  a  bhíonn  an  cat  amuigh  bíonn  an  luch  ag  rince. 

6. Bia  is  deoch  i  gcomhair  na  Nollag; éadach  nua  i  gcomhair na  Cásca. 

7. Is  glas  iad  na  conic i  bhfad  uainn. 

8. Más  cam  nó  díreach  an  ród,  ‘s  é  an  bóthar  mór  an  t- aicearra. 

9. Caora  mhór  an  t-uan  i  bhfad. 

10. Giorraíonn  beirt  bóthar. 

11. Ní  féasta  go  rósta, ‘s  ní  céasta  go  pósta. 

12. Is  minic  a  lean  maidin  bhrónach  oíche  shúgach. 

13. An  té  atá  thuas  óltar  deoch  air;  an  té  atá  thíos  buailtear cos  air. 

14. Ráithe  ó  Fhéile  Mhichíl  go  Nollaig. 

15. Maireann  croí  éadrom  i  bhfad. 

16. Ní  cleas  é  go  ndéantar  trí  huaire  é. 

17. An  té  a  bhíonn  siúlach,  bíonn  scéalach  agus  an  té  a bhíonn  

scéalach  bíonn  bréagach. 

18. Oíche  aerach  is  maidin  bhrónach. 

19. An  rud  is  gaire  go  do  chroí, is  gaire  don  bhéal. 

20. Is  minic  paidrín  fada  ag  rógaire. 

21. Is  trom  cearc  i  bhfad. 

22. Ní  scéal  ruin é  más  fios  do  thriúr  é. 

23. Nuair  a  stadann  an  ceol  stadann  an  rince. 

24. Tar  éis  a  thuigtear  gach  beart. 

25. Más  gear  é  do  scéal  is  greannmhar.Déanann  ceann ciallmhar  

béal  iata. 

26. Rud  is  mó  ‘thit  amach  riamh 

Ní  raibh  ann  ach  scéal  naoi  lá, 

Mar  do  thiocfadh  scéal  eile  ina  dhiaidh 

Do  bhainfeadh  an  mheabhair  as. 
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Seanfhocail An  Teilifís 

 

1. Ní  bhíonn  meas  ar  an  aonphort. 

2. Bíonn  cluasa  fada  ar  mhuca  beaga. 

3. Fág  an  drochscéal  san  áit  a  bhfuair  tú  é. 

4. Ná  glac  duine  choíche  ar  a  thuairisc  féin. 

5. Ná  tabhair  breith  ar  an gcéad  scéal. 

6. Is  ait  an  mac  an  saol. 

7. Ní  raibh  feall  riamh  nach  bhfillfeadh. 

8. Beagán  a  rá  agus  é  a  rá  go  maith. 

9. Ní  fiú  scéal  gan  údar. 

10. Mórán  cainte  ar  bheagán  cúise. 

11. Bíonn  an  fhírinne  searbh. 

12. Níor  bhris  focal  maith  fiacal  riamh
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