
 

 

 

 

Léitheoireacht  

Ag  cothú  spéise 

 

Rang  2 Rang  3  agus  4 Rang  5  agus  6 

léitheoireacht  a  shamhlú 

le taitneamh  trí  éisteacht  

leis an  múinteoir  mar  

dhea- léitheoir  ag  léamh  

scéalta agus  dánta  

tarraingteacha 

léitheoireacht  a  shamhlú 

le taitneamh  trí  éisteacht  

leis an  múinteoir  mar  

dhea- léitheoir  ag  léamh  

scéalta agus dánta  

tarraingteacha os ard 

léitheoireacht  a  shamhlú le 

taitneamh  trí  éisteacht  leis  an 

múinteoir  mar  dhea-léitheoir  ag 

léamh  ábhar  spéisiúil 

léitheoireachta 

 

taithí  a  fháil  ar  an 

bhfocal  scríofa  sa 

timpeallacht,  go háirithe 

sa  seomra  ranga,  agus  

é a  léamh  go 

tuisceannach 

 

lipéid  le  haghaidh  rudaí 

sa  seomra  ranga,  i 

bpictiúir  agus  ar 

shaothair  ealaíne, 

fógraí  sa  seomra. 

 

brí  a  bhaint  as  an  

bhfocal scríofa  sa  

timpeallacht,  go háirithe  

sa  seomra  ranga 

 

 

 

lipéid,  fógraí, 

scríbhneoireacht  ar  an 

gclár  dubh. 

 

Brí a bhaint as an bhfocal 

scríofa  sa  timpeallacht,  

go háirithe  sa  seomra  

ranga 

 

 

 

lipéid, fógraí, scríbhneoireacht  ar 

an  gclár  dubh, 

comharthaí, 

siopaí, oifig an phoist, an 

banc, comharthaí  bóthair. 



 

 

 

sracfhéachaint  ó am go 

ham ar  réimse  leathan 

d’ábhar  léitheoireachta 

 

pictiúrleabhair, 

cartúin, páipéir ghrinn agus 

irisí, 

cartaí  d’ócáidí  speisialta, 

amchlár  an  ranga. 

 

sracfhéachaint go minic ar 

réimse  leathan d’ábhar 

léitheoireachta 

 

scéalta nuachumtha, 

finnscéalta, scéalta simplí 

béaloidis, , leabhair shimplí 

eolais. 

 

sracfhéachaint  ó am go ham ar 

réimse leathan d’ábhar 

léitheoireachta 

 

scéalta  nuascríofa, ,finscéalta, 

miotais, iris  eolaíochta,  ailt faoi 

leith as nuachtáin Ghaeilge. 

  

tréimhsí taoiléitheoireachta 

a chaitheamh i gcomhair 

pléisiúr 

 

pictiúrleabhair, páipéir 

ghrinn,  irisí. 

 

tréimhsí  taoiléitheoireachta a 

chaitheamh i gcomhair pléisiúr 

irisí, scéalta comhaimseartha, 

leabhair eolais: an timpeallacht, 

stair agus tíortha eile. 

 

 

 

 



 

 

Ag  tuiscint  teanga 

 

Rang  2 Rang  3  agus  4 Rang  5  agus  6 

 

clár cuimsitheach 

réamhléitheoireachta a leanúint 

 

pictiúrleabhair  

cluichí meaitseála  

pictiúir a chur in ord 

luaschártaí : 

focalchártaí, 

frásachártaí, 

abairtchártaí. 

  

 

a thuiscint gur gníomhaíocht í 

an léitheoireacht ar féidir a 

roinnt le daoine eile 

 

 

 

leabhar á léamh os ard ag an 

múinteoir 

 

a thuiscint gur gníomhaíocht 

chumarsáideach í an 

léitheoireacht ar féidir í a 

roinnt le daoine eile 

 

 

saothar páistí eile a 

léamh, léamh os ard, 

scéalta á léamh a chloisteáil. 

 



 

 

 

an téarmaíocht ar leith a 

bhaineann leis an léitheoireacht a 

chloisteáil as Gaeilge agus a 

thuiscint 

 

‘Oscail do leabhar!’ 

‘Féach ar an bpictiúr!’ 

 

an téarmaíocht ar leith a 

bhaineann leis an léitheoireacht 

a chloisteáil as Gaeilge agus a 

thuiscint 

 

Féachaigí ar leathanach 

a tríocha! 

barr, lár agus bun an 

leathanaigh. 

 

an téarmaíocht ar leith a 

bhaineann leis an léitheoireacht 

a chloisteáil as Gaeilge agus a 

thuiscint 

 

Féachaigí ar leathanach caoga 

a seacht! 

barr, lár agus bun an 

leathanaigh, 

tús an chéad ailt/an dara ailt. 

  

an téarmaíocht bhunúsach a 

bhaineann le leabhair a 

thuiscint 

 

teideal, clúdach, leathanach, 

line, focal, lánstad, camóg. 

 

an téarmaíocht bhunúsach a 

bhaineann le leabhair a 

thuiscint 

 

teideal, leathanach,  údar, 

clúdach cúil agus tosaigh, alt, 

caibidil, an comhartha ceiste. 

 

stór de ghnáthfhocail inléite 

a chur le chéile óna t(h)aithí, 

ar théacs sa timpeallacht 

agus ar leabhair 

 

stór níos leithne de 

ghnáthfhocail inléite a chur le 

chéile ón t(h)aithí ar théacs sa 

timpeallacht agus ar leabhair 

 

foclóir pearsanta níos leithne 

de ghnáthfhocail inléite a chur 

le chéile óna t(h)aithí ar théacs 

sa timpeallacht agus ar 

leabhair 

 

 



 

 

Ag  tuiscint  teanga 

 

Rang  2 Rang  3  agus  4 Rang  5  agus  6 

focail a aithint trí leideanna a 

úsáid 

ó phictiúir, 

ó chomhthéacs na bhfocal , 

ón gcomhréir. 

focail a aithint i dtéacs trí úsáid a 

bhaint  

as leideanna,  

as pictiúir, 

as an gcomhthéacs, 

 as comhréir na Gaeilge. 

focail a aithint i dtéacs trí úsáid a 

bhaint as leideanna 

ón gcomhthéacs , 

ón gcomhréir , 

ó ghraiféimeanna. 

an ceangal atá idir litreacha agus 

fuaimeanna na Gaeilge a aithint 

 

guta:   

fada agus gear glan, slán 

 

séimhiú ar 

thúschonsain bróg, 

mo bhróg téann, ní 

théann siúil, shiúil 

tuiscint níos doimhne a fháil ar 

chóras fuaimeanna na Gaeilge 

 

gutaí 

Fada, gearr féar, fear 

 

consain 

leathan agus caol poc, pioc 

 

séimhiú ar thúschonsain 

tóg/thóg Seas/sheas 

tuiscint a fháil ar chóras 

fuaimeanna na Gaeilge 

 

guta fada agus gearr  

 

 

consan leathan agus caol  

 

 

séimhiú ar thúschonsain 

 

tuiscint a fhail ar an gcaoi a 

gcomhfhreagraíonn fuaimeanna 

agus litreacha áirithe i nGaeilge 

agus i mBéarla go hiondúil 

 

p, b, m, l, n, r 

 

défhoghair 

uan, fuar, iasc, bia 

 

fuaimeanna nach bhfuil sa 

Bhéarla a thabhairt faoi 

deara 

 

na défhoghair 

/ua/  agus  /ia/ uan, bia 

 

 

t agus d leathan 

 tá, dún 

 

ch leathan & caol     

chas, cheann 

 

fuaimeanna nach bhfuil sa 

Bhéarla a thabhairt faoi 

deara 

 

na défhoghair 

/ua/  agus  /ia/ fuar, bia 

/ai/ agus /au/ adharc, gabhar 

 

t agus d leathan agus caol 

tuí, doras 

teach, deoch 

ch leathan agus caol 

chan, cheann 

l leathan agus caol lá, leáigh 



 

 

a bhfuil á léamh aige/aici thuiscint 

   

  ceisteanna, 

  freagraí. 

a bhfuil á léamh aige/aici a thuiscint 

 

ceisteanna a chur agus a 

fhreagairt, 

an téacs a phlé, 

an chéad cuid eile den scéal a thuar

an príomhsmaoineamh a aithint 

 

ceisteanna a chur agus  a 

fhreagairt, 

an téacs a phlé, 

anailís a dhéanamh ar an téacs. 

 focal a aithint trína bhriseadh i 

siollaí agus trí thógail ar 

fhréamhacha focal  

 

tráth/nóna, tae/phota, gluais/rothar 

scoil/eanna, mála/í, íoc/faidh 

focal a aithint agus a rá trí iad a 

bhriseadh i siollaí agus trí thógáil 

ar fhréamhacha focal  

 

mad/ra, cup/án, tiom/án/aí, 

os/pid/éal 

leabhar/lann/aí, rith/fidh, bróg/a 

  straitéisí éagsúla léitheoireachta 

a chleachtadh  

 

léitheoireacht thapa, 

sracfhéachaint, 

spléachadh,  

gnáthléitheoireacht, 

grinnléitheoireacht.  



 

 

 

  Ag  úsáid  teanga 

 

Rang  2 Rang 3 agus  4 Rang  5 agus 6 

léitheoireacht  a  chleachtadh  trí 

‘leabhair  mhóra’ a léamh in 

éineacht leis an múinteoir 

léamh i gcomhpháirt le daoine eile 

 

páistí, an múinteoir, tuismitheoir, 

duine fásta eile 

léamh i gcomhpháirt le daoine eile 

 

páistí, an múinteoir, tuismitheoir, 

duine fásta eile 

léitheoireacht  fheidhmiúil  a 

dhéanamh i gcluichí 

léitheoireachta 

 

treoracha a léamh agus a 

leanúint chun cluichí boird simplí 

a imirt 

tús, an baile 

 

ag léamh agus ag déanamh míme 

léitheoireacht  fheidhmiúil  a 

dhéanamh 

 

 

treoracha a leanúint : 

mím, dathú, tarraingt... 

 

treoracha do chluichí boird a 

leanúint 

 

léitheoireacht  fheidhmiúil  a 

dhéanamh 

 

 

treoracha do chluichí boird a 

leanúint, 

 

puzail,  

 

crosfhocail 

 ábhar  céimnithe  léitheoireachta a 

léamh os ard agus  go  ciúin 

ábhar  céimnithe  léitheoireachta a

léamh os ard agus  go  ciúin 

 ábhar dílis a léamh ag leibhéal 

oiriúnach 

 

sceideal Theilifís  na Gaeilge, 

fógraí  sa scoil, 

míreanna as leabhair eolais, 

comharthaí  bóthair. 

ábhar dílis a léamh ag leibhéal 

oiriúnach 

 

sceideal Theilifís  na Gaeilge, 

fógraí  sa scoil, 

míreanna as leabhair eolais, 

oidis chócaireachta, 

 biachláir. 



 

 

 taithí a fháil ar chineálacha éagsúla 

téacs 

 

cartúin, páipéir ghrinn, dánta, 

scéalta simplí... 

taithí a fháil ar chineálacha 

éagsúla téacs 

 

cartúin, páipéir ghrinn, dánta 

simplí, scéalta, amchlár an 

ranga... 

 freagairt do phearsana agus 

d’eachtraí i scéal nó dán 

 

drámaíocht, 

gníomhaíocht, 

ealaíne. 

freagairt do phearsana agus 

d’eachtraí i scéal nó dán 

 

drámaíocht, 

gníomhaíocht, 

ealaíne, 

plé, 

scríbhneoireacht. 

 léamh i gcomhthéacsanna cultúrtha 

 

scéalta gearra béaloidis, 

rainn, 

dánta  dúchasacha. 

léamh i gcomhthéacsanna 

cultúrtha 

 

scéalta béaloidis, 

  nuascríofa : 

clár an chluiche ceannais, 

camógaíochta nó peile a léamh. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


