
 

 

Moltaí chun cabhrú le 

páistí feabhas a chur ar 

a n-iarrachtaí 

scríbhneoireachta 

 
Cabhróidh na gníomhaíochtaí seo go mór leis na páistí tuiscint níos fearr a fháil ar 

struchtúr na habairte. Is féidir iad a bhunú ar ghiotaí as téacsanna léitheoireachta, ó 

nuacht phearsanta nó ó ghiotaí scríbhneoireachta na bpáistí. 

 

Abairt a chruthú 

Lig do na páistí abairtí a chruthú ag baint úsáid as focalchártaí/frásachártaí.  

Tá an buachaill ag siúl síos an bóthar. 

 

Abairt a fhairsingiú 

Is féidir abairt a fhairsingiú tré aidiachtaí oiriúnacha a chur leis. 

Tá an buachaill beag ag siúl go mall síos an bóthar. 

 

Abairt a laghdú 

Is féidir abairt a laghdú tré fhocal amháin a bhaint amach ag an am.  

Tá an buachaill ag siúl. 



 

 

 

 

Abairt a chríochnú 

 Is féidir úsáid a bhaint as chónasc chun breis eolais a thabhairt, m.sh. Thit an buachaill 

beag den rothar  

cé………..     mar……….. 

ach………     tar éis do ………… 

agus……..     agus mar sin ……. 

 

Abairtí a cheangail le chéile 

Roghnaigh sampla scríbhneoireachta ina bhfuil sraith abairtí gearra. Iarr ar na páistí na 

smaointí a cheangail le chéile in aon abairt amháin. Léirigh an straitéis go dtí go mbeidh 

tuiscint acu ar an modh oibre, m.sh.  

Chuaigh Seán abhaile tar éis na scoile.  

D’ith sé a dhinnéar.  

Chuaigh Seán abhaile tar éis na scoile agus d’ith sé a dhinnéar. 

 

Athchruthú abairte 

Roghnaigh abairt as giota léitheoireachta nó scríbhneoireachta agus athraigh roinnt de 

na focail. 

An líne ón rann ‘Mo Chaitín’ – ‘Tá caitín agamsa atá bán agus buí.’ 

     Tá caitín agamsa atá dubh agus bán. 

     Tá caitín agamsa atá gorm agus dearg. 

 

Athchruthú téacs 

Baintear úsáid as téacs aitheanta mar chreatlacha dá gcuid scríbhneoireacht féin. Tá an 

ghníomhaíocht seo mar thacaíocht do pháistí a bhfuil deacrachtaí acu ag cumadh a 

scéalta féin. Is féidir leo struchtúr téacs a athchruthú tré: 

• focail agus frásaí a athrú 

• carachtair a athrú, carachtair nua a chur i láthair  

• suíomhanna a athrú 



 

 

• scéalta a leanú 

• tús nó deireadh an scéil a athrú 

 

 

Athchruthú scéil 

 Is féidir scéal aitheanta a úsáid ar dtús. Déanann na páistí anailís ar shraith pictiúir, 

cuireann siad san ord ceart agus insíonn siad an scéal. Eagraigh na páistí i gciorcail 

agus tugtar uimhir an duine dóibh.Leagtar na pictiúir ar an urlár i lár an chiorcail. 

Roghnaíonn agus déanann páiste 1 cur síos ar an gcéad phictiúr sa tsraith dár léi/leis. 

Má aontaíonn na páistí eile sa ghrúpa bíonn seans ag páiste 2. Muna n-aontaíonn siad 

pléitear an chuid sin den scéal nó go dtagann siad ar aontú. Leanann sé se ar aghaidh 

go mbíonn na pictiúir ar fad in ord. Ansin déantar athinsint ar an scéal ó bhéal ar dtús 

agus ansin is féidir an scéal a scríobh.Chun an tasc seo a dhéanamh níos casta is féidir 

sraith pictiúir de scéal nach bhfuil ar eolas ag na páistí cheana a úsáid. 

 

 


