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Réamhrá 
 
Is snáithe amháin den litearthacht í an léitheoireacht.  Is próiseas casta agus ilghnéitheach é próiseas 

na léitheoireachta.  Bíonn tuiscint ar an gcastacht sin ag múinteoirí éifeachtacha agus bíonn siad in 

ann úsáid a bhaint as raon cur chuige teagaisc a chothaíonn léitheoirí muiníneacha agus 

neamhspleácha. Shonraigh obair a rinne an NCCA (Tuairisc Thaighde 15, 2012) le déanaí roinnt 

gnéithe a chaitear a ghlacadh san áireamh chun an chastacht sin a aithint agus an léitheoireacht á 

teagasc. 

Orthu sin tá: 

 stór focal saibhir agus ilchineálach a bhunú 

 próisis fhóineolaíocha a fhorbairt  

 creat a chur ar fáil do straitéisí tuisceana a theagasc 

 a chinntiú gur príomhghnéithe den phróiseas léitheoireachta iad an t-inspreagadh agus sult a 

bhaint as an léitheoireacht 

 fócas ar líofacht léitheoireachta 

Déanann an leabhrán seo iarracht béim a leagan ar na gnéithe sin thuas trí roinnt eolais chúlra a 

thabhairt ar gach ceann díobh agus trí chuntas gairid a thabhairt ar dheiseanna praiticiúla dá gcur i 

bhfeidhm sa seomra ranga.  Is comhchuid thábhachtach de shainmhíniú iltoiseach ar an 

léitheoireacht iad gach gné díobh agus tugtar treoir maidir le tuiscint a fháil ar an gcaoi ar próiseas 

léitheoireachta a theagasc.  
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Gnéithe na Léitheoireachta 

 

 

Tagraíonn an t-inspreagadh dá dhíograis agus dá thoilteanaí a bhíonn páistí tabhairt faoin 

léitheoireacht.  Luaitear sa Straitéis Náisiúnta Uimhearthachta agus Litearthachta, Litearthacht agus 

Uimhearthacht don Fhoghlaim agus don Saol (2011), go bhfuil dearcadh dearfach agus inspreagadh 

riachtanach do dhul chun sinn sa litearthacht agus san uimhearthacht.  Luaitear freisin "...gur chóir 

do gach foghlaimeoir tairbhe a bhaint as an deis trí ghliondar agus spleodar a bheith orthu agus iad  

“caillte” i leabhair (leabhair chlóite agus leabhair dhigiteacha)" (lch 51). 

 

Is féidir le múinteoirí gliondar agus inspreagadh a chothú i leith na léitheoireachta ach na nithe seo a 

leanas a chur ar fáil do pháistí 

 téacsanna suimiúla agus saibhre 

 rogha téacsanna 

 cuspóirí dáiríre don léitheoireacht 

 deiseanna chun téacs a iniúchadh, dul i ngleic leis agus triail a bhaint as. 

 

Bíonn timpeallacht shábháilte agus chothaitheach sa seomra ranga 

de dhíth ar léitheoirí inspreagtha, timpeallacht ina spreagann na 

gnéithe fisiciúla agus an cultúr deiseanna chun úsáid a bhaint as 

téacsanna clóite, labhartha, físiúla agus digiteacha agus iad a 

mheascadh. Baineann páistí leas as timpeallacht a ligeann dóibh a 

bheith muiníneach as dul sa seans, as téacsanna a roinnt, as 

freagairt go hoscailte agus as comhoibriú lena chéile.  

 

Tugtar le fios gur féidir le leibhéil an inspreagaidh agus na rannpháirtíochta cuidiú linn tuar a 

dhéanamh maidir le dul chun cinn (Baker & Wigfield, 1999) agus dá bhrí sin is príomhchúinsí iad 

maidir le rath acadúil páistí a chinneadh. Tá siad riachtanach chun a chinntiú go bhforbraíonn páistí 
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an scil agus an toil a bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí litearthachta. Dar le Beers 2003, 

“…social and emotional confidence almost always improves as cognitive competence improves” 

(2003 lch 260). 

Is féidir a chinntiú go mbaintear sult as an léitheoireacht ar raon bealaí ach na nithe seo a leanas a 

chinntiú:  

 timpeallacht shaibhir chló; timpeallacht a chuireann raon ábhar léitheoireachta ar fáil a 

mheaitseálann céimeanna forbartha agus spéisanna na bpáistí (Lipson, Mosenthal, 

Mekkelson, & Russ, 2004) 

 rogha agus  smacht: maidir le leabhair a fhéinroghnú don léitheoireacht neamhspleách, 

maidir le topaicí a fhéinroghnú don scríbhneoireacht agus maidir le gníomhaíochtaí a roghnú 

mar fhreagairt ar ábhar léitheoireachta.  

 go léitear do pháistí gach lá agus úsáid á baint as raon tuineacha cainte agus gothaí.  

 dóthain dúshlán chun páistí a bhogadh ar aghaidh ón Zón Neasfhorbartha (Vygotsky, 1978)  

 deiseanna do chomhoibriú agus do rannpháirtíocht shóisialta (Guthrie, et al., 2007). 

D'fhéadfadh sé sin tarlú ar go leor bealaí: m.sh. freagra pearsanta a thabhairt ar 

théacsanna, nithe a thaitníonn leo agus nach dtaitníonn leo a roinnt agus leabhair a 

mholadh do dhaoine eile.  

Leagtar amach sa tábla thíos bealaí eile chun páistí a spreagadh:   

Tuairimí maidir le 

Páistí a Inspreagadh 

Míniú 

 

Am Léitheoireachta Bunaigh am don léitheoireacht neamhspleách agus bí i d'eiseamláir do 

pháistí trí do dhíograis féin i leith na léitheoireachta a roinnt leo.  Roinn 

le páistí an t-ábhar is ansa leat féin a léamh 

Comhroinnt Tar éis seisiún léitheoireachta neamhspleáiche, tabhair deis do pháistí 

a mbíonn díreach léite acu a roinnt le páiste eile/le grúpa/leis an rang 

Léitheoireacht do Pháistí Cuidigh le páistí raon leathan téacsanna a bhlaiseadh trí chineálacha 

difriúla téacs, údair agus seánraí difriúla a léamh dóibh go rialta.  Tá sé 

ríthábhachtach am a chur i leataobh gach lá nuair a léitear do pháistí ar 

mhaithe le sult a bhaint as agus leis sin amháin 

Úsáid a bhaint as faisin na huaire Naisc a dhéanamh idir faisin na huaire, ar nós imeachtaí reatha spóirt, 

agus an litearthacht 

Scannáin agus Teilifís Cuir deiseanna ar fáil do pháistí chun ábhar léitheoireachta a 

bhaineann le cláir chuí theilifíse/scannáin a iniúchadh 
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Filíocht Déan deimhin de go bhfuil raon leathan téacsanna filíochta ar fáil 

Liostaí/suirbhéanna Scaip ceistneoir ag tús na bliana chun cuidiú leat ábhar inspreagthach a 

léamh bunaithe ar spéiseanna na bpáistí 

Grúpaí Plé Leabhar Tabhair deiseanna do pháistí téacs coitianta atá léite a phlé 

Leabhair a chruthaíonn an rang Déan leabhar ranga ina bhfuil míreanna faoi leith do jócanna, do 

thomhaiseanna nó d'amhráin, & rl.. Má bhí do scoilse páirteach sa 

chomórtas 'Scríobh Leabhar', cuir na leabhair ón gcomórtas ar 

taispeáint 

Feachtas Bolscaireachta Tabhair ar na páistí feachtas bolscaireachta a chur le chéile do 

théacs/d'údar agus úsáid á baint as póstaeir, fógráin scríofa, & rl.. 

Lucht Léite Difriúil Roinn páistí ina mbeirteanna le cara léitheoireachta ó leibhéil dhifriúla 

ranga 

Amlíne Léitheoireachta Tabhair ar pháistí amlíne a saoil a chur le chéile a ainmníonn na 

téacsanna ab ansa leo ag céimeanna difriúla a saoil 

Léigh le Cara Bíodh go leor cóipeanna de théacs ar fáil ionas gur féidir le cairde é a 

léamh ag an am céanna agus é a phlé 

Siod é do Shaol Is féidir le grúpaí páistí a léigh an téacs ceanna clár 'Siod é do Shaol' a 

dhéanamh bunaithe ar phríomhcharachtar. Is féidir na carachtair eile 

ón téacs a bheith ina n-aíonna 

Téacsanna Uaigneacha Cuir téacsanna nach mbaintear an oiread sin úsáide astu ar taispeáint 

faoin teideal 'Na Téacsanna is Uaigní sa Leabharlann!' D'fhéadfaí breab 

a thabhairt do pháistí a léann na téacsanna sin agus a dhéanann 

léirmheas orthu 

An Teilifís vs Léitheoireacht Cuir cairt le chéile a dhéanann cuntas ar an am a chaitheann páistí ag 

léamh vs ag féachaint ar an teilifís agus iad sa bhaile. Cuir treoirlínte le 

chéile i gcomhar lena chéile maidir le breabanna, m.sh. Am 

léitheoireachta an ranga > am féachana teilifíse = luach saothair! 

Cá háit ar domhan Tabhair cóip de léarscáil an domhain do gach páiste. Gach aon uair a 

léann siad téacs a bhaineann le tír ar bhealach ar bith, dathaíonn na 

páistí an tír sin. Bíodh breabanna ann chun spriocanna a bhaint amach, 

m.sh. luach saothair gach uair a dhathaítear cúig thír, & rl. 

Curtha in oiriúint ó eagrán a dó de First Steps Reading. 
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Ag obair le páistí díspreagtha 

“Motivation is self-generated and happens within the child; it is not done to the child.” (Lyons, 2003, 

77).  

Áitíonn Wood (1998) go gcinneann an chaoi a bhfeiceann an páiste é féin mar neach sóisialta a 

inspreagadh. Ní léiriú ar chognaíocht an duine amháin iad an t-inspreagadh agus an díspreagadh ach 

is toradh iad ar chaidreamh casta idir an duine agus an tsochaí.  

D'fhonn obair go héifeachtach le páistí díspreagtha, ba chóir do mhúinteoirí 

 

 a léiriú go bhfuil spéis dháiríre acu sa pháiste, sa mhéid a cheapann sé, sa mhéid a dhéanann 

sé, sa mhéid a mhothaíonn sé agus sna rudaí is tábhachtach leis. 

 leabhair a roghnú agus páistí a spreagadh chun 

scéalta a scríobh a thagann lena gcuid spéiseanna 

agus lena leibhéal gnóthachtála 

 teacht roimh dheacrachtaí a d'fhéadfadh a bheith 

ag páistí agus iompraíochtaí míchuí a chosc 

 dea-chaidreamh tacúil idirphearsanta a chothú leis 

an bpáiste 

 spéis phearsanta a léiriú i saol na bpáistí trí spéis 

dháiríre, comhbhá agus tiomantas a léiriú  

 cúinsí agus gníomhaíochtaí foghlama a chruthú a mbíonn spéis ag páistí iontu agus ar féidir 

leo dul chun cinn a dhéanamh 

 an timpeallacht a leagan amach ar bhealach a chintíonn go ndéanann an páiste dul chun cinn 

 deiseanna a chur ar fáil do pháistí  dul sa seans gan eagla a bheith orthu go dteipfeadh orthu 

 meas a léiriú ar iarrachtaí na bpáistí agus iad a mholadh 

 tascanna agus leabhair a chur i láthair ar bhealach a thugann dúshlán do na páistí agus a 

spreagann iad le bheith rannpháirteach 

 a bheith ag súil leis go n-éireoidh le páistí  
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“Fluency is the ability to read aloud with expression to demonstrate an understanding of the 

author’s message” (Department of Education and Training in Western Australia, 2004, lch 30) 

Dar le Mc Kenna & Stahl (2009) is iad trí thréith na líofachta sa léitheoireacht:  

 focail a aithint go cruinn 

 uathléamh 

 rithim agus tuin chainte chuí 

 

Téann gach tréith i bhfeidhm ar an tuiscint ar bhealach difiriúil.  

Focail a aithint go cruinn:  D'fhonn líofacht léitheoireachta a fheabhsú ba chóir do pháistí a bheith 

ag léamh ag an leibhéal léitheoireachta teagaisc a oireann dóibh i.e. cruinneas 90% - 95%.   

 

Uathléamh: Is éard atá i gceist leis seo a bheith in ann focail a léamh gan a ndíchódú go coinsiasach.  

Sa chás seo bíonn ar chumas an duine focail a léamh go líofa ionas gur féidir díriú ar an téacs a 

thuiscint.Bíonn fuinneamh intinne de dhíth chun brí a dhíchódú agus dá bhrí sin seans gur beag 

fuinneamh intinne a bheadh fágtha chun críche tuisceana.   

 

Rithim agus tuin chainte: tugtar prosóid air seo freisin agus is éard atá i gceist a bheith in ann léamh 

le casadh sa ghlór.Is minic a léiríonn an phrosóid leibhéal tuisceana an pháiste ar na codanna cainte 

a bhíonn in abairt, ar ord níos ísle tuisceana é i ndáiríre.   

Cé go leagann tuairimí eile béim ar thábhacht an ráta léitheoireachta i dtaca le líofacht 

léitheoireachta, áitíonn Beers: ‘improving a student’s reading rate doesn’t automatically mean a 

student’s attitude towards reading improves or that comprehension improves’ (Beers, 2003); 

déanann sé cur síos ar raon gníomhaíochtaí, le déanamh sa bhaile agus ar scoil, a thacaíonn leis an 

líofacht léitheoireachta. Ina measc, tá: 

 

• patrúin líofa léitheoireachta a fheiceáil á gcleachtadh sa bhaile agus ar scoil 

• deiseanna a chur ar fáil chun iompríochtaí líofa léitheoireachta a chleachtadh i gcomhthéacs 

a mbaineann brí leis seachas go leithleach   
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• deiseanna chun cleachtadh a dhéanamh ar théacsanna a oireann do chéim na forbartha a 

léamh le teilgean cainte trí ghníomhaíochtaí treoraithe agus athchleachtaithe 

léitheoireachta atá dírithe ar léamh le teilgean cainte 

• deiseanna chun tabhairt faoin léitheoireacht líofa le raidhse téacsanna ag leibhéal 

neamhspleách agus teagaisc na bpáistí araon. 

 

Déanann an nasc seo a leanas iniúchadh ar chur chuige na scoile ina hiomláine i leith na 

léitheoireachta a dhíríonn ar an líofacht léitheoireachta a fheabhsú  

Ar na cuir chuige a luaitear anseo tá Léitheoireacht faoi Threoir, Léitheoireacht  Comhpháirtithe, 

Piartheagasc, C.A.P.E.R., Amharclann Léitheoirí agus Comhléitheoireacht. Tá mionsonraí iomlána na 

gcur chuige sin mar aon le tuairimí múinteoirí orthu leagtha amach go mion.  

Tá cuir chuige eile i leith na léitheoireachta sa tábla thíos:  

 

Gníomhaíocht Modh 

 

Córléitheoireacht 

 

Léann páistí sliocht as téacs i gcomhar lena chéile.  

Léitheoireacht 

Thaifeadta 

Sa ghníomhaíocht seo, déanann an múinteoir taifeadadh de na páistí agus 

iad ag léamh ina n-aonar.  Is féidir é sin a dhéanamh le micreafón agus an 

clár bán idirghníomhach nó le téipthaifeadán. Féadfaidh na páistí éisteacht 

leis an léitheoireacht a rinne siad.  Déanann siad féinmheastóireacht ar a 

gcuid léitheoireachta féin.  

 

Léitheoireacht 

Mhacallach 

Féadfaidh an múinteoir obair a dhéanamh le grúpa beag/le rang iomlán/le 

páiste aonair.  Léiríonn an múinteoir an léitheoireacht líofa agus déanann 

na páistí cleachtadh ar an léitheoireacht sin os ard i dteannta a chéile. 

Déanann siad aithris ar thuin agus ar theilgean cainte an mhúinteora, & rl.. 

  

Léitheoireacht 

Pháirteach 

Cuirtear páistí atá níos sine agus páistí atá níos óige le chéile ina 

mbeirteanna. Má bhíonn siad róghar dá chéile ó thaobh aoise de, 

d'fhéadfadh go mbraithfeadh léitheoirí áirithe míchompordach agus iad ag 

léamh os ard. Bíonn sochar ag baint leis seo don páiste is sine agus don 

páiste is óige araon.  
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“Cé gur scil ghabhchumais í an léitheoireacht go bunúsach ní hionann sin agus a rá nach mbíonn an 

páiste gníomhach sa phróiseas. Bíonn sé/sí ag iarraidh ciall a bhaint as an téacs agus é/í i mbun 

léitheoireachta” 

                                                                                            Curaclam na Gaeilge, Treoirlínte do Mhúinteoirí 

 

Tá sé riachtanach raon straiteisí tuisceana a bheith lárnach i múineadh na léitheoireachta. Is éard atá i gceist le stráitéisí 

tuisceana ná na “modhanna meabhracha” a úsáideann dea-léitheoirí le téacs a thuiscint.  Caithfear straitéisí tuisceana a 

mhúineadh go sonrach 

Cuirtear tús leis an próiseas tuisceana suar a dtosaíonn an ‘léitheoireacht’in aon chor agus leanann sé 

ar aghaidh fiú nuair a bhíonn an ‘léitheoireacht’ críochnaithe. Úsáideann dea-léitheoirí stráitéisí 

réamhléitheoireachta ar nós spléachadh ar an téacs agus stráitéisí iarléitheoireachta ar nós 

athchoimriú i dteannta na stráitéisí ar fad a bhíonn idir lámha le linn léitheoireachta chun tuiscint a 

bhaint as téacs. Is féidir le múinteoirí an próiseas a theagasc trí gníomhachtaí réamh, le linn agus iar 

léitheoireachta a dheanamh. Moltar gach stráitéis a theagasc go neamhspléach ach de réir a chéile 

deis a thabhairt do pháistí tarraingt ar réimse stráitéisí agus iad imbun léitheoireachta. Is fiú straitéisí 

tuisceana a fhorbairt go luath ag baint úsáide as réimse leathan téacsanna agus séanraí.  Beidh go 

leor deiseanna ag teastáil ó pháistí chun na stráitéisí a chleachtadh ar bhealach traschuraclaim.Tá 

samplaí de leabhair úsáideacha chun an léamhthuiscint a theagasc thíos. 
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Straitéisí na Léitheoireachta 

 
                                  

                                                                                                          Curtha in oiriúint ó First Steps Reading 

 
Ag tuar 

 Baintear úsáid as réamheolas chun tuar a dhéanamh ar a tharlóidh i 
dtéacs roimh agus le linn na léitheoireachta.  

 
Ag nascadh 

 Cruthaítear naisc nó ceangail idir a bhfuil á léamh agus téacsanna eile, 
leis an léitheoir féin nó le heolas pearsanta ar an domhan mórthimpeall.  

 
Ag cur i gcomparáid 

 Déantar machnamh ar chosúlachtaí agus ar dhifríochtaí idir a bhfuil ar 
eolas agus a bhfuil á chur in iúl i dtéacsanna.  

 
Tátal a bhaint as 

 Cruthaíonn an léitheoir tuiscint uathúil ar an téacs tríd a bhfuil á léamh  
sa téacs a chomhnascadh le smaointe pearsanta an léitheora.  

 
Ag déanamh sintéise 

 Déantar blúirí eolais a thabhairt le chéile le linn nó tar éis na 
léitheoireachta chun cuspóirí éagsúla a bhaint amach.  

 
Ag cruthú íomhánna 

 Baineann an léitheoir úsáid as na cúig céadfaí chun íomhánna a chruthú 
roimh, le linn agus tar éis na léitheoireachta.  

 
Féin-chéistiú 

 Cumann an léitheoir a c(h)eisteanna féin roimh, le linn agus tar éis na 
léitheoireachta.  

 
Súil-thapaidh 

 Tugtar sracfhéachaint tapaidh ar an téacs chun gnáth-thuairim nó 
foramharc a fháil ar an ábhar. 

Spléachadh  Tugtar sracfhéachaint tapaidh ar an ábhar chun teacht ar eolas ar leith.  

 
Tábhacht a Dheimhniú 

 Déantar scagadh ar eolas atá/ nach bhfuil  tábhachtach i dtéacs  

Achoimire   Déantar eolas a chomhdhlúthú chun teacht ar na smaointe is tábhachtaí.  

 
Ag athléamh 

 Téitear siar ar chuid de théacs nó ar an téacs iomlán chun soiléiriú a 
dhéanamh ar bhrí nó chun cabhrú le focalaithint.  

 
Ag léamh chun cinn 
 

 Leantar ar aghaidh ag léamh, fiú nuair a bhíonn deacrachtaí ann nó focail 
nach n-aithnítear.  

Ag athrú luas na 
léitheoireachta 

 Léitear níos tapúla nó níos moille ar brath ar chuspóir an téacs nó an 
leibhéal deacrachta sa téacs.  

 
Ag fuaimniú focail 

 Baintear úsáid as fuaimniú chun focail nach bhfuil ar eolas a aithint 

 
Ag grúpáil le chéile 

 Baintear úsáid as an straitéis seo chun focail nach bhfuil ar eolas a aithint 
trí na focail a bhriseadh ina n-aonaid atá níos mó ná fóinéimeanna agus 
fuaim a chur leis na haonaid.  

 
Cosúlachtaí a úsáid  

 Baintear úsáid as an straitéis seo chun focail nach bhfuil ar eolas a aithint 
trí machnamh a dhéanamh ar a bhfuil ar eolas faoi fhocail so-aitheanta 
agus é seo a thraschur go dtí an focal nua.  

Dul i muinín tagairtí 
eile 

 Baintear úsáid as réimse foinsí chun teacht ar bhrí focail. 



 

11 
 

               Tá trí leibhéal tuisceana léirithe thíos, ón gcineál liteartha, ísealoird, go cineál meastóireachta ardoird.   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Moltar na straitéisí tuisceana a theagasc ag baint úsáide as samhail Pearson and Gallagher, 1983 
Scaoileadh Céimsithe na Freagrachta mar atá léirithe  

 
 

 Déanann an muinteoir cur síos ar an straitéis a bheidh á mhúineadh agus miníonn go beacht 

cén fáth go n- úsáideann dea-léitheoirí an stráitéis áirithe seo agus iad imbun léitheoireachta.  

 Déanann an múinteoir an stráitéis a eiseamlárú trí léiriú agus smaoineamh os ard. Bíonn áird 

na bpáistí dírithe ar an múinteoir.   

 Leanann an múinteoir ar aghaidh ag gabhail don léiriú straitéise ach tugtar cuireadh do 

pháistí a smaointe féin a roinnt leis an rang.  

 Ansin, bíonn na páistí ag obair I gcomhpháirt chun cleachtadh a dhéanamh ar úsáid na 

stráitéise. Déanann an múinteoir scafalláil ar an bhfoghlaim trí tacaíocht a thabhairt.  

 Ar deireadh, úsáideann na páistí an stráitéis go neamhspléach chun an stráitéis a chur I 

bhfeidhm leréimse leathan téacsanna.  
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Conas Straitéisí Tuisceana a Mhúineadh: 

                Scaoileadh Céimseach Freagrachta 

      
Pearson & Gallagher, 1984 

Molann Sharon Ruth Gill do mhúinteoirí na ceisteanna seo leanas a chur orthu féin agus iad i mbun 

pleanála do theagasc na tuisceana. 

Ceisteanna Gill: Ag Ullmhú don Léamhthuiscint  

1. Cad tá ar eolas ag na páistí faoin ábhar seo? 

2. Cad iad na nathanna cainte atá de dhíth orthu chun an t-ábhar a thuiscint? 

3. Conas gur féidir liom suim na bpáistí a spreagadh san ábhar? 

4. Cén cúis a bheidh leis an léitheoireacht? 

5. Cad iad na gníomhachtaí a chabhróidh le páistí a bheith páirteach sa rang? 

6. Cad iad na straitéisí atá de dhíth ar pháistí? 

7. Cad iad na straitéisí gur féidir liom léiriú a dhéanamh orthu? 
                                                             

Tá leabhrán Ag Treorú na Tuisceana – Léamhthuiscint a Theagasc le 
gníomhchtaí a chabhróidh le múinteoirí na stráitéisí tuisceana a 
theagasc agus a  chur i bhfeidhm le fáil ar http://www.pdst.ie/  

 

Méid 

an  

tSriain 

http://www.pdst.ie/
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 “The limits of my language are the limits of my mind. All I know is what I have words for” (Ludwig 

Wittgenstein 1953) 

Is éard is saibhriú stór focal ann focal-eolas agus focal-tuiscint na bpáistí  a shaibhriú agus a leathnú. 

Is éard a bhíonn sa stór focal na focail a thuigimid nuair a chloisimid nó nuair a léimid iad (stór focal 

glacach) agus nuair a labhraímid nó nuair a scríobhaimid (stór focal  eispriseach). Cuirimid stór focal i 

dtoll a chéile le focail a léimid nó a chloisimid agus trí dírtheagasc múinteoirí agus daoine gairmiúla 

eile. Áitíonn Mehigan (2009: 183-196) “learning, as a language based activity, is fundamentally and 

profoundly dependent on vocabulary knowledge – knowledge of words and word meanings”. 

Áitíonn sé go bhfuil ceithre chineál stóir focal ann a luann taighdeoirí go minic.  

Stór Focal Éisteachta – na focail a chaitheann a bheith ar eolas againn chun an méid a chloisimid a 

thuiscint 

Stór Focal Labhartha – na focail a úsáidimid nuair a labhraímid 

Stór Focal Léitheoireachta – na focail a chaitheann a bheith ar eolas againn chun an méid a léimid a 

thuiscint  

Stór Focal Scríbhneoireachta – na focail a úsáidimid nuair a scríobhaimid 

Áitíonn sé go bhfuil na catagóirí sin suntasach de bhrí go n-athraíonn foinse eolais na bpáistí do stór 

focal de réir mar a éiríonn siad níos cleachtaí leis an bhfocal scríofa. 

Tá nasc láidir idir stór focal agus tuiscint léitheoireachta. Páistí a thagann chun na réamhscoile/na 

naíonán sóisearach agus stór focal saibhir leathan acu, is fearr an tuiscint a bhíonn acu ar théacsanna 

agus iad á léamh, agus de réir mar a mhéadaíonn ar a dtuiscint léitheoireachta méadaíonn a stór 

focal dá réir. Os a choinne sin, páistí a thosaíonn le heolas teoranta ar stór focal, d'fhéadfadh go 

mbeadh deacrachtaí acu le tuiscint na léitheoireachta, rud a d'fhéadfadh teorainn a chur le fás a 

stóir focal. Fiú amháin sna luathbhlianta i saol linbh, is féidir le teagasc stóir focal dul i gcionn ar 

chumas léitheoireachta an linbh sna hábhair dhifriúla agus ar feadh a saoil scoile (Jalongo agus 

Sobolak 2010). Ionas go mbeadh an teagasc teanga éifeachtach, ní mór do mhúinteoirí eispéiris 

shaibhre agus éagsúla teanga a chur ar fáil, feasacht agus cion ar theanga agus ar fhocail a chothú, 
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focail faoi leith a theagasc go díreach agus straitéisí foghlama focal a theagasc. Cuireann Beck et. al, 

(2002) stóir focal ina dtrí phríomhshraith nó ciseal. 

Cineál Focail Míniú Samplaí 

Sraith 1 I Sraith a hAon tá na focail is bunúsaí. 
Amharcfhocail, ainmfhocail, briathra, aidiachtaí, 
agus focail luathléitheoireachta. 

clog, páiste, mamaí, úll, 

cailín, mála 

Sraith 2 I Sraith a Dó tá focail ardmhinicíochta a úsáideann 

úsáideoirí lánfhásta teanga i roinnt ábhar. Tá focail 

Shraith a Dó tábhachtach do thuiscint na 

léitheoireachta agus don chumarsáid ó bhéal, 

bíonn ilbhríonna i gceist agus stór focal tuairisciúil 

níos fairsinge.   

glas, líon, cúl, 

dochreidte,leisciúil, 

diamhaoin  

 

Sraith 3 I Sraith a Trí tá focail ísealmhinicíochta a tharlaíonn 
i bhfearainn shonracha cosúil le hábhair 
churaclaim, caithimh aimsire, gairmeacha beatha, 
ceantair, teicneolaíocht, aimsir, & rl.. 
Foghlaimímid na focail seo nuair a bhíonn gá faoi 
leith leo de ghnáth.M.sh. comhdhlúthú/galú sa 
tíreolaíocht nó clóraifill san eolaíocht. 

Ciorras; scála Beaufort; 

sulfáit fheiriúil, frasaíocht. 

 

 

 

Ní mór a thuiscint nach mbíonn aicmiú na bhfocal i sraith a dó ná i sraith a trí follasach i gcónaí.  

D'fhéadfaí comhdhlúthú a chur i gcatagóir a dó nó a trí, mar shampla.  Mhol Beck et al, (2002) 

léirtheagasc a dhéanamh i dtaca le focail ardúsáide (sraith a dó) i ranganna léitheoireachta. 

Roghnaíonn múinteoirí focail shraith a dó bunaithe ar a dtábhacht agus ar a n-úsáid, ar a 

bhféidearthacht teagaisc, agus ar thuiscint choincheapúil na bpáistí. Is sampla maith é an focal 

'rannpháirtíocht' toisc go bhféadfadh go mbeadh tuiscint ag páistí ar an bhrí atá leis ó thaobh páirt a 

ghlacadh i rud tharlódh nach mbeadh an focal 'rannpháirtíocht' ar eolas acu. Is fearr focail 

inneacharshonracha a fhoghlaim san ábhar lena mbaineann siad. Ba chóir do mhúinteoirí na focail 

inneacharshonracha a roghnú bunaithe ar an tábhacht a bhaineann leo ó thaobh tuiscint a fháil ar na 

coincheapa a chaitheann páistí a fhoghlaim. Is maith an smaoineamh é na focail thábhachtacha seo a 

réamhtheagasc sula léitear i dtéacs iad de bhrí gur fearr an tuiscint a bheidh acu orthu. Tá sé 

tábhachtach a thabhairt faoi deara go dtarlaíonn lántuiscint agus úsáid stóir focal le himeacht ama 

agus le hilúsáid. Ní chiallaíonn focail nua a fhoghlaim iad a aithint i gcló agus é sin amháin; ciallaíonn 

sé brí nua a shealbhú mar aon le heolas domhain ar an bhfocal (Beck, McKeown, Kucan, 2002). 

 

 



 

15 
 

Gníomhartha chun Tacú le Forbairt Stóir Focal 

Gníomhaíocht Céard é féin? Samplaí 

Focail bheaga i 

bhfocail mhóra 

Aimsigh focail bheaga atá i bhfolach i 

bhfocail sa ghraf. 

 táim        airgead       

tá/ im       air/gead  

Grádán Séimeantach Roghnaigh focal amháin ón téacs. 

Roghnaigh trí nó ceithre 

chomhchiallach don fhocal.  Cuir na 

focail in ord ón gceann is simplí chuig 

an gceann is casta. 

Grianmhar/te/meirbh/ 

Gadaí/robálaí/feallaire/bithiúnach 

Comhfhocail Bris comhfhocail ina gcodanna Carrchlós: carr + clós 

Uaineoil:  Uan + feoil 

Ilbhríonna Tarraing aird na páistí ar fhocail a 

bhfuil ilbhríonna leo. 

líon= briathar/ainmfhocal 

Glas = dath / gléas meicniúil chun 

rudaí a dhaingniú 

Forbairt stóir focail 

chun próiseáil 

dhomhain a 

spreagadh 

Chun tuiscint níos doimhne a fháil ar 

fhocal trí cheistiú. Is féidir an focal a 

scríobh ar an gclár agus ceithre 

chiorcal a tharraingt uime agus an 

ceannteideal trasna uaidh (i gcló trom) 

Oráiste 

Céard é féin? dath/crann 

Cén chuma atá air? Cruinn /súmhar 

Céard is féidir a dhéanamh leis?    é a 
ithe /a fháisceadh   
Samplaí mandarín/táinséirín 
 

Balla Focal Is féidir é seo a úsáid chun focail 

ardmhinicíochta, teaghlaigh focal, 

ainmneacha agus stór focal eile a chur 

ar taispeáint. 

 

 

Tacsanamaíocht Focal  Is liosra focal é seo is féidir a chur in 

ord aibítre agus baineann siad le topaic 

nó le hábhar faoi leith. 

 

Focal na Seachtaine Roghnaigh focal na seachtaine agus 

pléigh, Cuir an focal ar taispeáint ar 

chúlra lannaithe. Ag deireadh na 

seachtaine is féidir focal nua a chur ar 

taispeáint agus an 'sean'-fhocal a chur 

ar taispeáint ar an mballa focal. 
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Dhá Shainmhíniú Thábhachtacha 

Feasacht Fhóineolaíochta/Eolas ar chóras 

fuaineanna 

A bheith in ann fuaimeanna difriúla an fhocail 

labhartha a aithint, a mheascadh agus a 

ionramháil 

Fónaic na Gaeilge Cómheascadh litreacha sa teanga scríofa agus 

fóinéimí (fuaimeanna) sa teanga labhartha agus 

conas a gcomhlitreacha a úsáid don 

léitheoireacht agus don litriú 

 

Feasacht Fhóineolaíochta  
Is é is brí le Feasacht Fhóineolaíochta “an ability to recognise, combine and manipulate the different 

sound units of spoken words” (Department of Education and Training in Western Australia, 2004, lch 

73). Is scil éisteachta agus labhartha é nach mbaineann le hintleacht (arna tomhas ag tástálacha I.Q.), 

rud a chiallaíonn nach ionann 'Feasacht Fhóineolaíochta' agus 'Fónaic'. Is é an túsphointe na 

fuaimeanna a chloisimid i bhfocail seachas litreacha ar leathanach. Is gné lárnach d'fhoghlaim na 

léitheoireachta é an fheasacht fhóineolaíochta (Adams, 1990; Goswami, 1986 ref; Institute of Child 

Health and Human Development (NICHHD), 2000). Cé nach ionann é agus fónaic, is rud tábhachtach 

é a dhéantar sula bhfoghlaimítear fónaic go héifeachtach (Savage, 2008).  

Leibhéil Feasachta Fhóineolaíochta 

Is téarma uilm.sh.hábhálach é feasacht fhóineolaíochta Is féidir é a roinnt ina leibhéil mar seo a 

leanas: 

 

 

Feasacht Siollaí túsfhoghar agus rím Feasacht Fóinéimeachta 
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1. Feasacht Siollaí 

Cuimsíonn sé seo cumasc, deighilt agus leithlisiú siollaí.  

Cumasc Siollaí: Léiríonn an múinteoir é seo trí fhocal a rá cosúil le “oid-ea-chas” agus na siollaí á 

bhfuaimniú aige/aici agus sos soicind eatarthu sula bhfiafraítear de na páistí  'Cén focal é sin?’ 

Deighilt Siollaí: cuireann an múinteoir focail i láthair lena ndeighilt trí rudaí nó pictiúirí a thaispeáint 

nó tríd an bhfocal a rá agus a iarraidh ar na páistí é a dheighilt ina shiollaí m.sh. cóip-leabh-ar. Is 

féidir leas a bhaint as treisiú cinéistéiseach, i.e. tabhair ar na páistí a dhá láimh a úsáid agus iad a 

leagan ar a gceann don chéad siolla, ar a nguailne don dara siolla, ar a gcromáin don tríú siolla, ar a 

nglúine don cheathrú ceann agus ar mhéaracha a gcos don chúigiú ceann. Ina ionad sin tabhair ar na 

páistí a mbosa a bhualadh agus a rá cé mhéad siolla atá ann. 

Leithlisiú Siollaí: cuireann an múinteoir focail 2 shiolla i láthair na bpáistí, focal ar comhfhocail iad 

freisin, cuir i gcás, carrchlós. Cuirtear na focail sin i láthair ó bhéal agus iarrtar ar na páistí an chéad 

chuid nó an chéad siolla a rá as féin sula dtéitear ar aghaidh chuig an dara siolla. Ansin cuireann an 

múinteoir focail 2 shiolla nach comhfhocail iad i láthair na bpáistí, cuid i gcás táb-la, dor-as, & rl.. 

agus iarrtar ar na páistí an chéad siolla nó an dara siolla a rá as féin. Is féidir siollaí a leithlisiú ansin as 

focail 3 shiolla nó 4 shiolla. 

2. Feasacht ar Thúsfhoghar-Rím (Comhfhuaim): 

Is féidir gach siolla a roinnt ina túsfhoghar agus ina rímeanna. Cuir i gcás an focal "cat", c=túsfhoghar, 

at=rím  Bíonn rímeanna ag gach siolla ach ní bhíonn túsfhoghar acu.  

Páistí a bhfuil ar a gcumas túsfhoghar agus rím a úsáid, is féidir le: 

 rannta do pháistí a aithris 

 a insint duit an bhfuil focal a choiseann siad (nó a bhfeiceann siad pictiúir díobh) ag rímeáil 

lena chéile i.e. focail a rímeálann lena chéile a idirdhealú agus a roghnú 

 smaoineamh ar fhocail a rímeálfadh le leid fhísiúil nó le focal a chuirtear i láthair ó bhéal i.e. 

focail rímeála a ghiniúint as a stuaim féin (Ní Mhurchú, 1998) 

D'fhéadfadh na nithe seo a leanas a bheith i measc gníomhaíochtaí a fhorbraíonn túsfhoghar agus 

rím: 

 Rannta agus Rabhlóga Traidisiúnta agus Dánta Rímeála eile a fhoghlaim  

 Éisteacht le scéalta a mbaineann patrúin láidre ríme leo, m.sh.. An Gúm -  Seachain do 

Bhrístín  

 Cleachtaí Idirdhealaithe Ríme 

o Pictiúir a rímeálann a mheaitseáil 

o Idirdhealú a dhéanamh idir péirí focal a rímeálann agus péirí focal nach rímeálann 

Péirí focal a chur i láthair ó bhéal féachaint an féidir le páistí a dhéanamh amach an 
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rímeálann siad nó nach rímeálann. Mar shampla  clog/bog   bá/má/dá       Dia/fia 

agus mar sin de    

o Focail a rímeálann a idirdhealú le spriocfhocal: Focal a chur i láthair ó bhéal. Glaoigh 

amach liosta focal ansin féachaint an féachaint an féidir le páistí a dhéanamh amach 

cé na focail a rímeálann leis an spriocfhocal.  Spriocfhocal samplach ‘carr’ 

barr/lár/sár/nár 

 Cuir Focail a rímeálann ar fáil.  Is rímeáil é seo ar leibhéal labhartha nó táirgiúil. 

o Críochnaigh an Rann/Rabhlóg: Iarr ar pháistí rannta a chríochnú m.sh. Aon, dó.Muc is 

(bó) Is maith liom bainne , is maith liom subh, is maith liom arán, ní maith liom (ubh) 

o “Feicimse”: Feicimse rud éigin a rímeálann le ’dubh’ (subh), Feicimse rud éigin a 

rímeálann le 'buí' (faoi) 

o Rannta Simplí a Chumadh: Tabhair struchtúr an chéad chúpla líne m.sh.Tá lón ag an 

rón.Tá cón ag an....(rón). Tá an rón ar an.....(fón) agus mar sin de. 

Cluichí Rímeála  

Ainm an Chluiche Treoracha 

Cluiche Liathróide   

 

Suíonn nó seasann páistí i gciorcal. Leagtar síos critéar 

don chineál focail a chuirfear i láthair; cuir i gcás, focail a 

rímeálann le 'dán'. Tugtar an liathróid do dhalta amháin 

agus caitheann sé chuig páiste eile é agus focal á rá aige 

a chomhlíonann an critéar. Leanann na páistí orthu ag 

caitheamh na liathróide chun a chéile nó nach féidir leo 

teacht ar fhocal. Leantar ar aghaidh leis an gcluiche 

ansin le cluiche eile.  

Blosc agus Bualadh  

 

Tosaítear amach le rithim shimplí ag bloscadh méar agus 

ag bualadh bos agus ansin deirtear focal. Tugtar dúshlán 

na páistí rithim an bhlosctha méar agus an bhuailte bos 

agus focal rímeála a thabhairt, mar shampla:  

- méara, méara, bas – deir an múinteoir  ‘dall’; 

- méara, méara, bas – deir páiste a 1 ‘mall’; 

- méara, méara, bas – deir páiste a 2 ‘thall’.  

Leantar ar aghaidh mar sin go dtí nach féidir leis na 

páistí cuimhneamh ar aon fhocal eile a rímeálann; 

roghnaítear patrún nua le focal nua ansin.  

Mála Rúnda Sa mhála seo is féidir liom rud éigin a bhrath a 
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rímeálann le ‘beann’.. Cad a d'fhéadfadh a bheith ann? 

Cad a d'fhéadfadh a bheith ann? Is éard atá i gceist anseo leidí a chruthú a chuirtear i 

láthair ó bhéal ionas gur féidir le páistí teacht ar 

fhreagra; cuir i gcás:  

Úsáid a bhaint as túsfhoghar agus rím: 'Táim ag 

cuimhneamh ar ainmhí. Is é ainm an ainmhí /b/ /o:/. 

Cad a d'fhéadfadh a bheith ann? 

Úsáid focail a rímeálann: 'Táim ag cuimhneamh ar 

ainmhí. Rímeálann ainm an ainmhí le 'croch'. Cad a 

d'fhéadfadh a bheith ann? broc 

Feasacht ar Rím: éist leis na trí fhocal a déarfaidh mé. 

Abair liom cén ceann nach rímeálann leis an cinn eile. 

Céimeanna Ríme Leagtar dhá cheann déag de leathnaigh A4 a bhfuil 

pictiúir orthu ar an urlár. Caitheann an múinteoir/páiste 

dhá dhísle agus téann an páiste chuig an bpictiúr 

uimhrithe agus tugann sé nó sí focal a rímeálann leis an 

bpictiúr sin. Mar athrú, d'fhéadfaí dísle amháin a úsáid. 

Is féidir na huimhreacha 1-12 a bheith ar chártaí 

lannaithe agus is féidir na pictiúir a athrú go rialta.   

Tabhair ar aghaidh é Suíonn na páistí i gciorcal agus an múinteoir ina lár 

istigh. Caitheann an múinteoir liathróid bhog/mála 

pónairí agus tugann sé/sí focal don páiste. Ní mór don 

páiste focal rímeála a thabhairt sular féidir an 

liathróid/an mála a thabhairt ar ais don mhúinteoir. 

Cluiche Rímeála (focail rímeála a chur ar fáil do 

spreagadh pitiúrtha) 

Ábhair de dhíth: Spreagadh pictiúrtha agus focail 

rímeála ar spléach-chartaí 

- Taispeáin an pictiúr do na páistí m.sh. pictiúr de 

‘dearg’ agus iarr ar an rang/ar dhalta focal 

rímeála a thabhairt. 

- Breac na focail sin síos ar an gclár dubh. Glac le 

focail gan chiall ach ná cuir ar an gclár dubh iad. 

- Nuair a bheidh na páistí críochnaithe, cuir na 

focail rímeála i láthair an ranga ar spléach-

chartaí. Má tá na focail sin liostaithe ag na 

páistí, buann siad an cárta, mura bhfuil 

coinníonn an múinteoir é. 

- Is é an buaiteoir an té ag a bhfuil an líon is mó 

cártaí. Fiafraigh de na páistí céard atá i gcoitinn 

ag na focail rímeála sin i.e. (rím (comhfhuaim) - 



 

20 
 

críoch an focail).  

- Lorg na litreacha faoi leith a bhíonn sa chríoch 

sin ansin.  

Is gníomh níos casta é so de bhrí go bhfuil idir 

scríobh agus léamh i gceist agus go bhfuiltear ag 

déanamh nasc le fónaic/traenáil fónaice agus 

plé á dhéanamh ar litreacha agus ar phatrúin 

litreacha. Seo a leanas roinnt liostaí rímeála mar 

thús (is féidir cártaí áirithe a bhaint amach as an 

mbeart má mheastar iad a bheith lasmuigh de 

chumas na npáistí atá ag imirt an chluiche).  

 

ÓG: cearnóg,bróg,sióg,bábóg, ciaróg 

ÍN: cailín, caipín,sicín, lúidín,Róisín, mírlín, gáirdín 

 

(leagan leasaithe de: Department of Education and Training in Western Australia (2004) First Steps 

Reading Resource Book) 

    3. Feasacht Fóinéimeachta. 

An t-am a chaitear le himeartas focal, le rannta, le rabhlóga agus le scéal-leabhair i gcoitinne, 

forbraíonn sé an fheasacht fhóiméimeach. Ar ghníomhaíochtaí agus tascanna sa seomra ranga is 

féidir a úsáid chun an fheasacht fóiméineachta a chleachtadh nó a mheas (Adams, Treiman & 

Pressley, 1998; Yopp & Yopp, 2000) tá: 

 Cumasc fóinéimí: m.sh. Cén focal é /c/α/t/ (cat)? 

 Aicmiú fóinéimí, m.sh. Cén focal atá as alt? Bus, bun, cat? (cat).  

 Aithint fóinéimí d'fhuaimeanna tosaigh, deiridh agus láir, m.sh. An dtosaíonn an focal ‘pláta’ 

le fuaim /p/ (mar atá i póca)?  

 Deilgilt fóinéimeanna, m.sh. Cé mhéad fóinéim atá san fhocal 'bád'? (b/α:/d/). 

 Leithlisiú Fóinéimí m.sh. Inis don cén fhuaim atá ag tús an fhocail /doras/?  

 Scriosadh Fóinéimí m.sh. Cad é an focal é 'craic' gan an /k/? (NCCA, 2012:14) 126) 

Cluiche um Fheasacht Fóinéimeachta  

Ainm an Chluiche Míniú 

Mála Rúnda  

 

Cuir roinnt 'rudaí rúnda' i mála. Roghnaigh rud 

amháin san am, ach ná taispeáin do na páistí é. 

Tabhair leid dóibh chun cuidiú leo é a aithint. 

Mar shampla, 
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Sa mhála seo is féidir liom rud éigin a bhrath dar 

túslitir 'p'. Cad a d'fhéadfadh a bheith ann? 

Sa mhála rúna braithim p/eann. Cad a 

d'fhéadfadh a bheith ann? Déantar an nós sin le 

rudaí eile ansin.  

Tóraíocht Focal  

 

Tabhair dúshlán na npáistí focail a thóraíocht sa 

seomra ranag, sa bhaile, nó sa timpeallacht 

mágauird. Ba chóir go gcloíofadh na focail le 

critéar faoi leith, cosúil le focail dar tús 'm', focail 

dar críoch 't' nó focail ceithre litir. Breacann na 

páistí na focail síos ina 'nótaí rúnda' agus 

roinneann siad agus pléann siad leis an rang ina 

dhiaidh sin iad. 

Abair Amhrán Bain leas as amhráin agus rannta chun feasacht 

ar fhóinéimeanna a chanadh le fonn aitheanta  

Tic Tac Toe  

 

Imrítear Tic Tac Toe ar an gcaoi chéanna agus a 

imrítear An Madra Rua agus an Ghé ach 

baineann na páistí úsáid as pictiúir chun 

seicheamh trí rud a chruthú  (síos suas, ó thaobh 

taobh nó go fiarthrasna).  Féadfaidh Imreoir A 

pictiúir d'fhocail dar tús 'b' a roghnú agus 

féadfaidh Imreoir B pictiúir d'fhocail dar tús 's' a 

roghnú .  

Imríonn páistí an cluiche seo ina mbeirteanna. 

Cuirtear greille imeartha agus raidhse cártaí 

pictiúir ar fáil do gach beirt. Roghnaíonn gach 

páistí cúig chárta a mheaitseálann an critéar a 

tugadh dóibh. Leagann siad a gcártaí ar an 

ngreille ansin ina sealanna. Is é an buaiteoir an 

chéad duine a leagann trí fhocal síos ar an 

ngreille síos suas, ó thaobh taobh nó go 

fiarthrasna.  

   

   

   
 

(leagan leasaithe de: Department of Education and Training in Western Australia (2004) First Steps 

Reading Resource Book) 
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Fónaic  

Tugtar an sainmhíniú seo a leanas ar theagasc córasach na fónaice: 

Cómheascadh litreacha idir graiféimí (litreacha) sa teanga scríofa agus fóinéimí (fuaimeanna) sa 

teanga labhartha  atá ann agus conas a gcomhlitreacha a úsáid don léitheoireacht agus don litriú. 

Bíonn an fhónaic córasach nuair a mhúintear na príomh-comhlitreacha graiféime-fóinéime go léir 

agus nuair a dhéantar iad i seicheamh sonrach soiléir. (ROS, 2006, p. 18).  

Deir taighde linn gur chóir an fónaic a mhúineadh go luath ar bhealach córasach agus struchtúrtha 

agus gur fearr oiliúint san fheasacht fóineolaíochta a dnéanamh roimhe sin.  Tá sé tábhachtach go 

dtuigfeadh páistí go mbíonn ainm ag litreacha agus go seasann siad d'fhuaimeanna i bhfocail. 

Féadfaidh litreacha seasamh do líon difriúil fuaimeanna ag brath a n-ionad san fhoca; agus ar na 

litreacha máguaird.  

Straitéisí chun fónaic a theagasc   

• Focail a Dhéanamh agus a Bhriseadh 

Baineadh an straitéis seo go díreach as Reading Recovery (Clay, 1993). Déanann an múinteoir focal 

atá ar eolas ag an páiste cheana féin (gnáthfhocal fónach) ón léitheoireacht reatha, mar shampla 

like.  Taispeántar don páiste conas focail eile a chur le chéile ach an túslitir a athrú, mar shampla 

tolg/bolg   hata/mata. Léann an páiste na focail nua ach a mhéar a tharraingt faoi gach ceann díobh 

agus iad a léamh. Ba chóir don páiste focal atá ar eolas aige nó focal cosúil leis a aimsiú i leabhar i 

ndiaidh na gníomhaíochta chun an straitéis a nascadh leis an téacs. Is féidir an teicníc seo a úsáid 

chun teilgin chainte a dhéanamh nó chun an guta láir a athrú freisin. Ach a ndéanann páistí focail a 

bhriseadh agus a dhéanamh cuidíonn sé leo an chaoi a bhfeidhmíonn focail a fheiceáil agus an chaoi 

ar féidir focal nua scríobh ach féachaint  agus smaoineamh ar fhocal atá ar eolas ag duine cheana 

féin. 

 

 Smutánú 

Más féidir le páiste smut nó codanna d'fhocail a fhaightear le chéile go minic a fhoghlaim, is féidir leo 

na smutáin sin a lorg i bhfocail atá siad ag iarraidh a léamh (Clay, 1993, Fox, 2004). Cuir i gcás focal 

cosúil le ‘feirmeoir’, deir an múinteoir leis an páistí “ainmsigh an chuid de atá ar eolas agat” nó “an 

féidir leat focal beag a aimsiú san fhocal mór sin?" Seans go ndéarfadh an páiste na smutáin sin agus 

cairt nó liosta a chur le chéile a úsáideann na  smutáin thuas, mar shampla feirmeoireacht, 

múinteoir, meicneoir, comhairleoir, imreoir. Is féidir iad sin a chleachtadh don léitheoireacht. 

Bealach eile ar féidir le múinteoirí cleachtadh a dhéanamh ar úsáid a bhaint as smutáin is ea roinnt 

focal a bhfuil bloghanna iontu a scríobh amach, agus ligean don páiste líne a chur faoi na bloghanna 

atá ar eolas aige nó aici agus iarracht a dhéanamh an focal a dhéanamh amach (Bear, Invernizzi, 

Templeton, & Johnston, 2008). Cuimhnigh i gcónaí ligean don pháiste na samplaí a fheiceáil i leabhar 

atá an páiste/na páistí a léamh. 
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Measúnú sa Léitheoireacht 

Baineann measúnú  ar an léitheoireacht le bailiú eolais chun tuiscint níos fearr a fháil ar an dul chun 

cinn atá á dhéanamh ag gach páiste ar scoil agus an t-eolas sin a úsáid le foghlaim an pháiste a 

fhorbairt. Dá bhrí sin, tá i bhfad níos mó i gceist le measúnú ná triail amháin. Baineann sé leis na 

hidirghníomhaíochtaí laethúla idir an múinteoir agus gach páiste,comhráite, dírbhreathnú agus 

gníomhartha nóiméad go nóiméadsan áireamh. Tá léiriú thios ar réimse de mhodhanna 

measúnaithe. 

” Is éard is measúnú ann ná an próiseas trína dhéantar eolas a bhailiú, a thaifeadadh, a 

léirmhíniú, a úsáid agus a thuairisciú faoi dhul chun cinn agus faoi ghnóthachtáil páiste 

maidir le forbairt a n-eolas, a gcuid scileanna agus a gcuid meonta. (Measúnú i gCuraclam 

na Bunscoile, Treoirlínte do Scoileanna, NCCA: 2007: 7)  

 

Contanam Measúnachta Léitheoireachta 

Féinmheasúnú 

 

 

 

 

 

o Ceistneoir  
o Dialann Foghlama  
o Uirlisí a thugann deis do dhaltaí machnamh a dhéanamh ar ghnéithe dearfacha dá 

gcuid oibre agus díriú ar réimsí ar féidir feabhsú a dhéanamh orthu, m.sh. 
- Ar shamplaí tá Léaraídí PMI agus NFF (Níos fearr fós) 
- Dhá Réalt (nithe dearfacha a aithint) agus rún (réimse chun críche 

feabhsúcháin a aithint) 
- Dréimirí (Féach lch. 85 ‘Measúnú I gCuraclam na Bunscoile , Treoirlínte do 

Scoileanna’ NCCA, 2007) 
- Ordóga suas/ordóga síos (lch 85 freisin, NCCA, 2007) 

o Treoir - agus iad sa leabharlann roghnaíodh na páistí leabhair astu féin.  Má thagann 
siad ar fhocal nach féidir leo a léamh ar an gcéad leathanach, ardaíonn siad a lúidín.  
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Leanann siad ar aghaidh mar sin le gach focal deacair agus má bhaineann siad an 
ordóg amach ar an gcéad leathanach tá an téacs ródheacair dóibh. 

o Scála Uimhriúil Tuisceana 1-5 -+ 
o Leidí - "Ba é an rud ba thábhachtaí a d'fhoghlaim mé ... bhí deacracht agam le ... ba é 

ba mhó a chuidigh liom ..."  
o ABC –Déan clár ABC faoi na rudaí atá Ar Eolas agat roimh léitheoireachta ,na rudaí Ba 

Mhaith leat a Fhoghlaim . Is féidir an colún Cad é a d’Fhoghlaim Mé?   a líonadh agus 

an leabhar léite. 

 

Comhdhálú 

 

o Léitheoireacht faoi Threoir  
o Léitheoireacht Neamhspléach  

 

Measúnú 

Portfóilió 

 

o Taifid Reatha 
o Taifead ar léitheoireacht 

Léarscáil 

Choincheapa 

 

o Eagraí Grafacha 

Ceistiú 

 

Tacsanamaíocht um cheistiú Bloom 
Féach , Measúnú I gCuraclam na Bunscoile , Treoirlínte do Scoileanna’ NCCA, 2007, lch. 86-88) 

Meastóireacht Roghnaigh, socraigh,tabhair cúis le, pléigh,fíoraigh, tabhair argóint,mol 

measúnaigh,grádaigh, cuir in ord tosaíochta, meas  

Sintéis  Cum, tuar,pleanáil, tóg,dear, samhlaigh,mol , foirmligh, comhcheangail, 

cruthaigh, ceap 

Anailís  déan comparáid, cuir i gcodarsnacht,fiosraigh ,catagóirigh, sainaithin, 

deighil,ordaigh, mínigh,nasc, infeirigh, déan anailís, dean idirdhealú 

 Feidhmiúchán Úsáid, léirigh,tóg, críochnaigh,scrúdaigh, rangaigh,cuir, 

taispeáin,comhairigh, mionathraigh, réitigh, taispeáin 

Tuiscint déan cur síos, athinis, achoimrigh, mínigh,pléigh, léirmhínigh,tabhair 

breac-chuntas tuar,athabair, déan comparáid,meas, cuir i gcodarsnacht, 

Eolas Inis, sainmhínigh, ainmnigh,cá huair, cá háit,sainaithin, taispeáin,abair, 

aimsigh, cé,dean liosta 
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 Straitéisí Tuisceana  

 

 

 

Dírbhreathnú 

an mhúinteora 

                        

 

Tascanna agus 

Tástálacha a 

dhearann an 

múinteoir 

 

o Tascanna ó bhéal 
o Tascanna aonair 
o Tascanna Ghrúpa 
o Tástálacha Cloze 

 

Trialacha 

Caighdeánaithe 

 

                                   

Brí a bhaint as Torthaí Trialacha Caighdeánaithe   
Is féidir brí a bhaint as torthaí trialacha caighdeánaithe ar bhealaí difriúla agus ar leibhéil 
dhifriúla. Is féidir anailís a dhéanamh ar thorthaí páistí aonair, is féidir anailís a dhéanamh ar 
thástálacha ar bhonn ranga agus is féidir an dá anailís sin a úsáid chun pictiúr na scoile ina 
hiomláine a thabhairt. Cuireann pictiúr na scoile ina hiomláine ar ár gcumas treochtaí, patrúin 
atá ag teacht chun cinn nó buanna na scoile ina hiomláine agus réimsí ba ghá a fheabhsú a 
aithint. Beidh an pictiúr mór sin ríthábhachtach ach iad a úsáid chun pleanáil a dhéanamh ar 
bhonn scoile don teanga. 
 

Léirmhíniú agus Taifead Trialacha  Caighceánaithe:  

Príomhstraitéisí 
Tuisceana 

Tuar 

Ceagail a 
dhéanamh 

Físiú 

Ceistiú 

Soiléiriú 

Tábhacht a 
Chinneadh 

Infeireas  

Sintéisiú  

o Seicliostaí 
o Taifid Reatha 
o Próifilí Droim Conrach  
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Féach , ‘Measúnú I gCuraclam na Bunscoile , Treoirlínte do Scoileanna’( NCCA, 2007)  

 lch 60 ‘Cén dóigh a mbailítear agus a thaifeadtar eolas measúnaithe má úsáidtear 
trialacha caighdeánaithe?      

 lch 60  ‘Cad é an léirmhíniú atá ar thorthaí na dtrialacha caighdeánaithe? 
 

Anailís na Scoile ina hIomláine ar Thástálacha Caighdeánaithe 

Is uirlis shimplí é Excel is féidir a úsáid chun torthaí teanga na scoile ina hiomláine a thiomsú 

agus a anailísiú agus chun tacú le scoil tástálacha caigdeánaithe a anailísiú. Féach www.pdst.ie 

áit a bhaighfear comhaid Excel, arna dtaispeáint thíos.  

 

 

 

http://www.pdst.ie/
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Uirlisí Measúnachta Samplacha don Léitheoireacht 

Féinmheasúnú  

Dhá Réalt agus Rún 

 

 

 

 

 

 

 

                              

   

 Thosaigh mé ag smaoineamh ar ... 

 Is breá liom an bealach ... 

 Is deacair liom a chreidiúint ...                 

 N'fheadar cén fáth ... 

 Is é an carachtar is fearr liom ... 

 Chuir sé sin i gcuimhne dom ... 

Freagairt Léitheoireachta 

Tosaigh Abairte 
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Mo Dhialann Freagartha Léitheoireachta 

Teideal: 

Is é an chuid is fearr liom den scéal: 

 

 

 

 

 

Thaitin sé liom. 

 

Bhí sé maith go leor. 

 

Níor thaitin sé liom. 

Is é an carachtar is fearr liom: ________ 

toisc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

Ceistneoir maidir le Dearcadh Léitheoireachta 

Cuir x ar an gcuid sin den líne a thaispeánann an chaoi a mothaíonn tú faoin 

léitheoireacht 

1. An maith leat leabhair a léamh sa bhaile? 
Is maith, go mór                                                Ní maith, in aon chor 

 

2. An maith leat leabhair a fháil mar bhronntanas? 
Is maith, go mór                                                Ní maith, in aon chor 

 

3. An maith é nuair a léann duine éigin leabhar duit? 
Is maith, go mór                                                Ní maith, in aon chor 

 

4. An maith léamh nuair a bhíonn am saor agat ar scoil? 
Is maith, go mór                                                Ní maith, in aon chor 

Suirbhé Léitheoireachta do Dhaltaí 

Roinn A 

(1)  Agus mé ag léamh, smaoiním ar an gcéad rud eile a tharlóidh agus déanaim 

iarracht buille faoi thuairim a thabhairt bunaithe ar leidí an údair. 

 I gcónaí    Uaireanta   Riamh 

 

(2)   Agus mé ag léamh, déanaim pictiúr den scéal i mo cheann. 

 I gcónaí    Uaireanta   Riamh 
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(3)   Agus mé ag léamh, smaoiním ar rud a chuireann an scéal i gcuimhne dom 

m.sh. rud éigin ó mo shaol féin, rud éigin ó scéal eile nó rud éigin ar domhan. 

 I gcónaí    Uaireanta   Ní smaoinín orthu 

 

Roinn B 

(4)  Cad a dhéanann tú nuair a bhíonn tú ag léamh agus nuair a thagann tú ar 

fhocal nach bhfuil ar eolas agat? 

 

(5) Cad a dhéanann tú nuair is féidir leat na focail atá tú a léamh a fhuaimniú 

ach nach féidir leat brí na léitheoireachta a thuiscint? 

 

Roinn C 

(6)  Is maith liom a bheith i mo léitheoir maith 

  Aontaím      Níl a fhios agam            Ní aontaím 

 

(7)  Déanaim léitheoireacht sa bhaile le mo theaghlach 

  Aontaím      Níl a fhios agam            Ní aontaím 

 

(8) Téim chuig an leabharlann 

  Aontaím      Níl a fhios agam            Ní aontaím 

 

(9) Foghlaimím go leor rudaí ón léitheoireacht 

  Aontaím      Níl a fhios agam            Ní aontaím 
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(10)  Léim go leor faoi mo chaithimh aimsire 

  Aontaím      Níl a fhios agam            Ní aontaím 

 

 

 

    Cur Chuige Samplach do Cheacht Léitheoireachta/Bunranganna 

  

 

1. Cur i láthair 

 

 Ábhar an cheachta a thomhais ón gclúdach, teideal 

 An téarmaíocht a bhaineann leis an léitheoireacht a mhíniú, 

m.sh. teideal, clúdach, leathanach, údar 

 Comhthéacs a phlé – carachtair, suíomh 

 Focail nua a mhúineadh (luaschártaí, pictiúir, fíorábhar) 

  

 

2. Réamhcheisteanna 

 

  “Léigh” na pictiúir ag baint úsáide as an bhfoclóir/nathanna 

cainte atá sa téacs 

 Réamhcheisteanna chun fócas a thabhairt agus chun tuiscint 

na bpáistí a léiriú  

 

 

3. Léamh an cheachta 

 

 Léamh an oide: giota a léamh le brí agus le mothú 

 Aithint na bhfocal (“Taispeáin dom cá bhfuil …) 

 Léamh na bpáistí – abairt nó dhó (mothú, tuin, fuaimniú) 

 Ceistiúchán/miniú breise más gá  

 Moladh agus spreagadh a thabhairt 

 

 

4. Eolas ar chóras 

fuaimeanna/fónaic  

 

 Eolas a chóras fuaimeanna /fónaic na Gaeilge a fhorbairt 
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5. Stór focal agus 

litriú 

 

 Gníomhaíochtaí chun cur le stór focal na bpáistí agus 

saibhreas foclóra a chothú 

 Gníomhaíochtaí  chun ceartlitriú a chur chun cinn, m.sh. 

“Feicim le mo shúilín ghrinn focal a thosaíonn le s” 

 

                      Cur Chuige Samplach do Cheacht Léitheoireachta/Ardranganna 

 

1. Cur i láthair 

 

 Ábhar an cheachta a thomhais ón gclúdach, teideal 

 An téarmaíocht a bhaineann  leis an léitheoireacht a thuiscint 

agus a úsaid, m.sh. teideal, clúdach, leathanach, údar, caibidil, alt 

 Comhthéacs a phlé – carachtair, suíomh 

 Focail nua a mhúineadh  

 Ceisteanna réamhléitheoireachta chun stráitéisí áirithe 

léitheoireachta a chleachtadh, m.sh. súil thapa, spléachadh  

 

2. Léitheoireacht 

neamhspleách 

 

 Ceistiúchán an oide 

 Léamh na scoláirí go ciúin (taoiléitheoireacht) chun na freagraí a 

aimsiú  

 

3. Léamh an cheachta 

 

 Léamh an oide: giota a léamh go cruinn ó thaobh rithime, luais, 

aiceannú 

 Aithint na bhfocal agus frásaí (“Léigh an abairt ina bhfuil …) 

 Ceisteanna i rith léitheoireachta chun straitéisí áirithe a 

chleachtadh agus chun tuiscint a léiriú, m.sh. spléachadh, súil 

thapa 

 Léamh na scoláirí – giotaí a léamh  (mothú, tuin, fuaimniú, luas, 

aiceannú) 

 Ceisteanna iarléitheoireachta  

 ceisteanna tuisceana 

 ceisteanna cuimhne 

 anailís ar an teanga 
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Ag Léamh le do Pháiste 

Nodanna do Thuismitheoirí 

 

4. Cúrsaí foghraíochta 

agus gramadaí  

 

 Eolas a chóras fuaimeanna /fónaic na Gaeilge a fhorbairt 

 Cleachtaí gramadaí  

 

5. Stór focal agus litriú 

 

 Gníomhaíochtaí  chun cur le stór focal na bpáistí  

 Saibhreas foclóra a chothú 

 Straitéisí litriú a chleachtadh 

Naíonáin – Rang a 1 Rang 2- Rang 4 Rang 5&6 
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Léitheoireacht 

1. Bí ag léamh do’d pháiste 
chomh minic agus is 
féidir. 

2. Labhair mar gheall ar 
leabhair 

3. Cláraigh páistí sa 
leabharlann áitiúil 

4. Tabhair dea-shampla trí 
bheith ag léamh ós 
comhair páistí  

5. Seinn Dd le scéalta sa 
charr 

6. Bíodh éagsúlacht ábhar 
léitheoireachta agat – 
scéalta/ dánta / eolas 

7. Mol aon iarracht 
léitheoireachta ón 
bpáiste 

8. Cuir béim ar rudaí gur 
éirigh go maith leo 

9. Bíodh sult agus spraoi le 
baint as léitheoireacht le 
chéile 

10. Bí  páirteach i dtógraí 
scoile ar nós 
‘Léitheoireacht Roinnte ’ 

 

Léitheoireacht 

1. Lean ar aghaidh ag léamh 
do’d pháiste chuile lá. 

2. Léigh cuid de na leabhair a 
thaitníonn le do pháiste 
ionas gur féidir iad a phlé le 
chéile.  

3. Spreag páistí chun bheith ag 
léamh do pháistí níos óige sa 
chlann 

4. Bíodh meas agus luach agat 
ar an bhfocal scríofa ós 
comhair páistí.  

5. Bíodh éagsúlacht ábhar 
léitheoireachta sa bhaile– 
nuachtáin, iris leabhair, 
leabhair cócaireachta & rl. 

6. Tabhair cuairt ar an 
leabharlann uair sa 
tseachtain.. 

7. Pléigh na húdair is féarr libh. 
8. Spreag páistí le h-altanna nó 

cinnlínte a léamh sna 
nuachtáin. 

9. Spreag páistí le buille faoi 
thuairim a thabhairt maidir 
le focail neamhaithnid.  

10. Bí  páirteach i dtógraí scoile 
ar nós ‘Léitheoireacht 
Roinnte’ 

Léitheoireacht 

1. Spreag do pháiste le cuairt 
a thabhairt ar an 
leabharlann áitiúil chomh 
minic agus is féidir. 

2. Mol aon iarracht 
léitheoireachta a dhéanann 
do pháiste. 

3. Cuir raon leathan ábhar 
léitheoireachta ar fáil.  

4. Léirigh spéis sna húdair 
éagsúla a scríobhann do 
pháistí. 

5. Pléigh smaointe agus 
dearcaí a luaitear i 
nuachtáin & iris   

6. Déan limistéar 
léitheoireachta 
compórdach dea-shoilsithe 
a sholáthar sa teach. 

7. Léirigh go mbaineann tú 
féin taitneamh as 
léitheoireacht. 

8. Tabhair cead dod’ pháiste a 
ábhar léitheoireachta féin a 
roghnú. 

9. Spreag do pháiste léamh 
chun eolas a fháil – 
cláracha ama / 
réamhfháisnéis aimsire / 
bia chláracha 

10. Spreag páistí le buille faoi 
thuairim a thabhairt maidir 
le focail neamhaithnid.  
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