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Cuspóirí Éisteachta 
 
Scoileanna Gaeltachta agus Scoileanna Lán-Ghaeilge 
 
 
 

 
 

 
Éisteacht Ag cothú spéise Ag tuiscint teanga 
 Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 

 
• Éisteacht leis an nGaeilge á húsáid 

go teagmhasach neamhfhoirmiúil 
mar ghnáth-theanga chumarsáide 
an ranga agus na scoile 

• Éisteacht le cuairteoirí chuig an 
rang  

• Éisteacht le hábhar tarraingteach 
agus é a thuiscint ag leibhéal 
bunúsach 

• Éisteacht le guthanna eile chomh 
maith leis an múinteoir 

• Rogha a dhéanamh ó am go ham 
faoin ábhar éisteachta. 

 Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste 
 
Cumas agus muinín 
 

• Éisteacht leis an nGaeilge á 
labhairt i rith an lae go léir agus 
éisteacht le frásaí faoi leith a 
úsáidtear go rialta 

• Éisteacht go muiníneach agus 
cabhair a fháil ó leideanna éagsúla 

• Cluichí éisteachta a imirt 
• Éisteacht agus treoracha an 

mhúinteora a leanúint 
 

Samhlaíocht agus mothúcháin 

Rang Naíonáin 
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• éisteacht le treoracha ón múinteoir 

agus mím a dhéanamh chun na 
mothúcháin a léiriú 

 
eagla, fearg, áthas, brón, grá, 
fuacht, teas 
 

 
• éisteacht leis an nGaeilge i 

gcomhthéacsanna cultúrtha 
 

 
Rang 1&2 
 
Éisteacht Ag cothú spéise Ag tuiscint teanga 
 Ba choir go gcuirfí ar chumas an pháiste: 

 
• Éisteacht leis an nGaeilge á húsáid 

go teagmhasach meamhfhoirmiúil 
mar ghnáth-theanga chumarsáide 
an ranga agus na scoile. 

• Éisteacht le cuairteoirí chuig an 
rang  

• Éisteacht gan bhrú le hábhar 
tarraingteach  

• Éisteacht le guthanna eile chomh 
maith leis an múinteoir agus iad a 
thuiscint. 

• Rogha a dhéanamh ó am go ham 
faoin ábhar éisteachta. 

Ba choir go gcuirfí ar chumas an pháiste: 
 
Cumas agus Muinín: 
 

• Éisteacht leis an nGaeilge á 
labhairt i rith an lae go léir agus 
éisteacht le frásaí faoi leith a 
úsáidtear go rialta. 

• Éisteacht go muiníneach agus an 
chaint a thuiscint le cabhair ó 
leideanna éagsúla agus ón 
gcomhthéacs. 

• Canúint an cheantair agus 
guthanna difriúla a aithint. 

• Cluichí éisteachta a imirt  
• Páirt a ghlacadh i gníomhaíochtaí 
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éisteachta a léiríonn tuiscint. 
• Taithí a fháil ar éisteacht aireach trí 

ghníomhaíochtaí simplí a 
dheanamh. 

• Éisteacht le foghraíocht cheart i 
rain agus in amhráin. 

 
Samhlaíocht agus Mothúcháin: 

• Taitnemah a bhaint as rithim agus 
as fuaimeanna rann, dánta agus 
amhrán. 

• Éisteacht le treoracha ón múinteoir 
chun na mothúcháin a léiriú le mím 
nó le pictiúr. 

• Éisteacht leis an nGaeilge i 
gcómhthéacsanna cúltúrtha. 

 

 
 
Rang 3&4 
 
Éisteacht Ag cothú spéise Ag tuiscint teanga 
 Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste: 

 
• Éisteacht leis an nGaeilge á húsáid go 

teagmhasach neamhfhoirmiúil mar 
ghnáththeanga chumarsáide an ranga agus 
na scoile 

• Éisteacht le cuairteoiri chuig an rang 
• Éisteacht gan bhrú le hábhar tarraingteach 
• Éisteacht le guthanna eile chomh maith leis 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste: 
 
Cumas agus Muinín: 
 

• Éisteacht go muinineach agus an chaint a thuiscint 
le cabhair ó leideanna éagsúla agus ón 
gcomhthéacs 

• Canúinti ceantar éagsúil a aithint 
• Cluichi éisteachta a imirt 
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an múinteoir agus iad a thuiscint 
• Rogha a dhéanamh ó am go ham faoin 

ábhar éisteachta 

• Páirt a ghlacadh i ngniomhachtai éisteachta a 
léirionn tuiscint 

• Taithi a fháil ar éisteacht aireach tri ghniomhaiochtai 
a dhéanamh bunaithe ar cheist a chuirtear 

• Éisteacht le foghraiocht cheart i gcleachtai 
struchtúrtha nó i ndánta agus in amhráin 

 
Samhlaíocht agus Mothúcháin: 

 
• Taitneamh a bhaint as rithim agus as fuaimeanna 

dánta agus amhráin 
• Éisteacht le treoracha ón múinteoir chun na 

mothúcháin agus na céadfai a léiriú le mim nó le 
pictiúr 

• Éisteacht leis an nGaeilge i gcomhthécsanna 
cultúrtha 

 
Rang 5&6 
 
Éisteacht Ag cothú spéise Ag tuiscint teanga 
 Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste: 

 
 
 

• Éisteacht leis an nGaeilge á húsáid 
go teagmhasach neamhfhoirmiúil 
mar ghnáth-theanga chumarsáide 
an ranga agus na scoile. 

• Éisteacht le cuairteoirí chuig an 
rang. 

Ba chóir go gcuirfí ar chumas an pháiste: 
 
Cumas agus Muinín: 
 
 

• Éisteacht go muiníneach agus an 
chaint a thuiscint le cabhair 
leideanna éagsúla. 

• Na canúintí éagsúla a aithint. 
• Cluichí éisteachta a imirt. 
• Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí 
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• Éisteacht gan bhrú le hábhar 
tarraingteach. 

• Éisteacht le guthanna eile chomh 
maith leis an múinteoir agus iad a 
thuiscint. 

• Rogha a dhéanamh ó am go ham 
faoin ábhar éisteachta. 

éisteachta a léiríonn tuiscint. 
• Éisteacht aireach ghníomhach a 

chothú trí ghníomhaíochtaí a 
dhéanamh bunaithe ar cheist. 

• Éisteacht le foghraíocht cheart i 
gcleachtaí struchtúrtha, i ndánta 
agus in amhráin. 

 
Samhlaíocht agus Mothúcháin: 

 
• Taitneamh a bhaint as rithim agus 

as fuaimeanna i ndánta, in amhráin 
agus i gceol. 

• Éisteacht le treoracha ón múinteoir 
chun na mothúcháin agus na 
céadfaí a léiriú le mím nó le pictiúr. 

• Éisteacht leis an nGaeilge i 
gcomhthéacsanna cultúrtha. 

 
 


