
Múineadh na Seánraí

Scríbhneoireachta

Ciara Ní Chuilinn



Na 7 seánra

 Scríbhneoireacht Áititheach (Argóint, díospóireacht, litir chuig an 

bPríomhoide)

 Tuairisc ( Fíor-eolas, Balla na Síne, Froganna)

 Athinsint (an Turas Scoile, laethanta saoire) 

 Scríbhneoireacht Ghnásúil (Oideas, treoracha eolaíochta)

 Insint (scéal bunaithe in am na Lochlannach, scéal uafáis)

 Scríbhneoireacht Mhínithe (Conas a oibríonn rudaí, próiséis a 

bhaineann le rudaí).

 Scríbhneoireacht Shóisialta (litir, ríomhphost, cárta, cuireadh)
 Bíobla 1 bíobla 2

Writing Booklet.pdf
../TB_ScealCeacht;-LEITHEOIREACHT_Tuiscint;-SCRIBHNEOIREACHT-_ScribhReatha.pdf


Buachaint x 2

 ..when students learn how to recognize and use genres, they are building the 

background they need to cope with new and unfamiliar texts. – Emily Kissler, 

ASCD



Conas a eagraíonn ár scoil múineadh na

scríbhneoireachta

Rang 1/3/5 Rang 2/4/6

Téarma 1 Athinsint Insint

Téarma 2 Scríbhneoireacht Ghnásúil Tuairisc

Téarma 3 Scríbhneoireacht Mhínithe Scríbhneoireacht Áititheach

Gach téarma (le Séideán Sí) Scríbhneoireacht Sóisialta

Saorscríbhneoireacht

Scríbhneoireacht Sóisialta

Saorscríbhneoireacht





1. Ag cur aithne ar an seánra

 Ag léamh samplaí,

 Ag piocadh amach na tréithe

 Ag déanamh tomhais- cad iad na tréithe a bheidh ar

chur i láthair an mhúinteora?

 Ag cur sampla san ord ceart

 Ag úsáid samplaí chun na rialacha a oibriú amach. 

Póstaer a dhéanamh sa chóipleabhar maidir leis na

tréithe.

 Dathchódú: cuir aibhsitheoir ghorm ar na briathra san 

aimsir láithreach, aibhsitheoir bhándearg ar na

nascfhocail srl. 



Tuairisc



Cén sórt téacs é seo?

Tuairisc

Cad iad na tréithe de 

thuairisc?

Teideal

Cén aimsir ina bhfuil

na briathra?

Bíonn na briathra

san Aimsir

Láithreach go 

hiondúil.

Próiseas mínithe san 

ord ceart. 

Deireadh: Píosa

eolais

suimiúil/greannmh

ar/do thuairim.



Tréithe (Curaclam Nua):

• Rannpháirtithe ginearálta

• Teanga neamhphearsanta

• An aimsir láithreach

• Foclóir áirithe a bhaineann leis an ábhar



Scríbhneoireacht Mhínitheach



Scríbhneoireacht
Mhínithe

Ráiteas/Sainmhíniú

: Cad é?

Is éard atá i gceist

le hathchúrsáil ná… 

Léaráid/Pictiúr

chun tacú leis an 

míniú. Uaireanta

bíonn fotheidil ar

na céimeanna seo. 

Tá an míniú déanta in ord

seicimh.

Cad atá le déanamh?

Conas a dhéantar é?

Ráiteas deiridh.

Focal scoir.

Cad a mhínigh an téacs

seo? Cén áit sa téacs a 

chuirtear gach rud le 

chéile agus a deireann linn

cad is féidir linn a 

dhéanamh le nithe

athchúsáilte.



Scríbhneoireacht
Mhínithe

Ainmfhocail theicniúla: 

trealamh, miotal, plaisteach, 

athchúrsáil

Aimsir Láithreach: thagann

Copail is: 

Is é an… 

Is iad na …

Briathar Saor

Déantar, Leátar srl.

Focail a léiríonn am 

nó seiceamh.



Scríbhneoireacht
Mhínithe

Ráiteas/Sainmhíniú

: Cad é?

Matán is ea an croí.

Léaráid/Pictiúr

chun tacú leis an 

míniú. Uaireanta

bíonn fotheidil ar

na céimeanna seo. 

Bíonn an míniú déanta in 

ord seicimh.

Cad a tharlaíonn?

Conas a tharlaíonn sé?

• An gaol idir cúis agus

éifeacht

Aimsir Láithreach

go minic (le plé).

Briathar

SaorRannpháirtithe

nach daoine iad

Ráiteas/Sainmhíniú

: Cad é?

Matán is ea an croí.



Insint



Insint / Scéal

Teideal tarraingteach

Tús: carachtar (aidiachtaí), cur 

síos.

Suíomh: farraige

Tús > Fadhb

Ní raibh aon bhia ag an ochtapas

agus chuir sé seo brón air.

Réiteach>

Fuair sé bia óna Mham.

Dúirt a chara go raibh brón air. 

Teanga:

Briathra san Aimsir Chaite

Aidiachtaí a chuireann síos ar

dhaoine agus áiteanna.
Mothúcháin: brón, áthas

Ardranganna-focail níos saibhre/dúshlánai



Insint / Scéal

Teideal tarraingteach

Tús: carachtar (aidiachtaí), cur 

síos.

Suíomh: an choill

Tús > Fadhb

Réiteach. 

Teanga:

Briathra san Aimsir Chaite

Aidiachtaí a chuireann síos ar

dhaoine agus áiteanna.

Mothúcháin:



An choillLára

Róló

Thit Lára sa

choill agus ní

raibh sí in ann

siúl

Chuaigh Róló

abhaile agus

tháinig sé ar ais

le Mamaí Lára



Frankenstein

../../../2018go19/Gaeilge/Cé hé Frakenstein.pptx


Athinsint
Is cur síos é seo ar rud a tharla, 

b’fhéidir don údar féin.

Go minic san aimsir chaite

Briathra a léiríonn gníomhaíochtaí. 

Thógamar (grianghraf) Chuamar…

Paragraif a léiríonn an t-ord

Rannpháirtithe áirithe

Nascfhocail ama, m.sh. roimh, ina

dhiaidh. IN EASNAMH- an féidir iad a 

chur isteach?: 

Críochnaítear an athinsint le ráiteas deiridh.

suíomh



Curaclam Nua: Ábhar Tacaíochta> Seánraí



Scríbhneoireacht

Áititheach









..\..\Gaeilge\5th-Year-Irish-An-

Cheapadoireacht.pdf

 ..\..\Gaeilge\Áititheach_Díospóireacht.pdf

 ..\TB_ScealCeacht;-LEITHEOIREACHT_Tuiscint;-SCRIBHNEOIREACHT-

_ScribhReatha.pdf

../../Gaeilge/5th-Year-Irish-An-Cheapadoireacht.pdf
../../Gaeilge/Áititheach_Díospóireacht.pdf
../TB_ScealCeacht;-LEITHEOIREACHT_Tuiscint;-SCRIBHNEOIREACHT-_ScribhReatha.pdf


Páistí an-ábalta.

Piocaígí amach an teanga a 

léiríonn go mothaíonn an 

scríbhneoir go láidir go bhfuil an 

ceart acu.

Nuair a bheidh deireadh ráite

again triúr ní aontóidh sibhse

leis ach an oiread.

Nach ceart is nách cóir tús áite

a thabhairt do theanga na tire

Ná déanaimis dearmad … Is 

maith atá a fhios again ar fad…



Taobh thiar den chupán dearg

Barr cófra na cistine

Do chistin

Do theach

Fón: 09793001

Ríomhphost: 

colm.cuilghorm@cuileog.ieA Úinéir Tí,

Colm an Chuil Ghorm is ainm dom agus tá mé i mo chónaí i do chistin le dhá lá anuas. Táim
ag scríobh chugat inniu chun iarraidh ort d’iarrachtaí mé a mharú le do smiotán a stopadh
mar gur créatúr iontach mé i ndáiríre!

Beireann cuileoga a n-uibheacha i gconablaigh mharbha. Gan muidne, bheadh boladh
bréan ar do phlainéad, agus é lán le hainmhithe marbha.

Déanann a lán dár speiceas pailniú ar na plandaí a itheann sibhse. Mar sin, is léir nach
mbeadh bia agaibh gan muidne, ní bheadh seacláid agaibh fiú!

Anuas air sin, is muidne príomhfhianaise bia go leor créatúr eile, agus mar gheall air sin 
ní bheadh an méid céanna de na héin agus na hainmhithe, a thaitníonn go mór libh, ar an 
saol mura mbeadh muidne ann.

Mar sin, an chéad uair eile a bhfuil sibh ag smaoineamh ar mé a smiotadh, smaoinígí arís
le bhúr dtoil! 

Le gach dea-ghuí,

Colm

Aistrithe ó lch 181 Starlight R6

Eochair

Cén fáth go bhfuil tú ag scríobh

Nascfhocail

Déantar ainmfhocail de bhriathra,

m.sh. truailigh go truailliú



‘Is fiú go mór saoire a chaitheamh in Éirinn.’

A chathaoirligh, a mholtóirí, a mhúinteoirí agus a chomhscoláirí ba mhaith liom a rá láithreach bonn go bhfuilim go 

huile is go hiomlán ar son an rúin seo, ‘Is fiú go mór saoire a chaitheamh in Éirinn’. Táim ar son an rúin, a chairde, 

mar go bhfuil sé fíor. Lomlár na fírinne atá ann, a dhaoine uaisle. Is fiú go mór saoire a chaitheamh sa tír seo mar 

gur tír iontach í Éire. Ní fhéadfá tír níos fearr ná í a fháil ar chlár na cruinne. Cén fáth go mbeifeá ag smaoineamh

ar shaoire a chaitheamh i dtír ar bith eile nuair a bheadh ar do chumas saoire a chaitheamh anseo?

Tá a lán buntáistí ag baint le hÉinn mar ionad saoire. Daoine fiala, fáilteacha iad muintir na hÉireann agus cuireann

siad fíorchaoin fáilte i gcónaí roimh chuairteoirí a thagann go hÉirinn. Is breá le cuairteoirí agus le turasóirí an céad

míle fáilte. Cuireann sé ar a suaimhneas iad agus braitheann siad go bhfuil siad sa bhaile arís. Is liosta le háireamh

iad na buanna atá ag Éirinn mar ionad saoire. Ó thosaigh an cúlú eacnamaíochta tá na praghasanna laghdaithe go 

mór agus ní tír chostasach í Éire a thuilleadh. Ní bhíonn na hóstáin ró-chostasach agus tá áiseanna iontacha acu don 

turasóir.

Tá nua gach bia agus sean gach dí againn sa tír seo anois, ar ndóigh, is aoibhinn leis na turasóirí an timpeallacht

ghlan agus áilleacht an dúlra. Beidh lucht an fhreasúra ag rá libh nach bhfuil an aimsir thar mholadh beirte ach 

tugaigí cluas bhodhar dóibh siúd, a chairde, mar níl tuairim acu i dtaobh buanna na tíre seo. Bíonn na turasóirí

beag beann ar an aimsir ach is aoibhinn leo an ceol, an cultúr, an bia, an deoch, an oidhreacht stairiúil, an fháilte

chroíúil agus thar ní ar bith eile an saol suaimhneach agus an comhluadar breá.



Ábhar don Teastas Sóisearach
https://www.cogg.ie/teastas-soisearach/gaeilge/ceapadoireacht/diospoireachtoraid-le-podchraoladh/

Is í 2013 Bliain na Gaeilge agus is aoibhinn le cuairteoirí daoine a chloisteáil ag

labhairt na teanga. Tá méid na ndaoine a thagann go hÉirinn gach bliain chun an 

teanga a fhoghlaim ag méadú in aghaidh na bliana. I mbliana beidh na mílte

Éireannach ó Shasana, ó Mheiriceá agus ón Astráil ach go háirithe ag filleadh ar a 

bhfód dúchais don Tóstal agus is cinnte go mbainfidh siad sult as an gceol, as an 

bhfáilte, as an gcultúr agus as an gcraic le linn dóibh a bheith anseo. Agus as an 

mbia agus as an deoch freisin, ar ndóigh!

Ar an ábhar sin táim cinnte go n-aontaíonn chuile dhuine agaibh liom nuair a 

deirim ‘Is fiú go mór saoire a chaitheamh in Éirinn’. Go raibh míle maith agaibh, 

a chairde.

https://www.cogg.ie/teastas-soisearach/gaeilge/ceapadoireacht/diospoireachtoraid-le-podchraoladh/


Scríbhneoireacht

Ghnásuil





Áiseanna ar líne

 Is Eolaí Mé

 Líon an Dúlra

https://www.cula4.com/ga/clair/iseolaime/dean-sa-mbaile-e/
https://www.forasnagaeilge.ie/wp-content/uploads/2016/10/L%C3%ADon-an-D%C3%BAlra-F%C3%B3mhar-2016.pdf


Comhábhair/ Ag Teastáil

Teideal soiléir
a léiríonn cad a 
bheidh á dhéanamh. 
IN EASNAMH: Cad a 
bheadh oiriúnach? 

Treoracha.
San Ord Ceart

Briathra sa
Mhodh
ordaitheach

Na 
Bunuimhreacha

Pointí le hurchair/huimhreacha

Críoch: 
1. Conas a bheidh a 
fhios ag an duine gur
éirigh leo? 
2. Rud mar… Bain sult
as! 
Sa cheanna seo: Cad a 
tharla

Pictiúir

Comhábhair/ag teastáil





Céim3 –Scríbhneoireacht mhúnlaithe

(Múinteoir amháin)

 Is straitéis atá anseo chun réimse foirmeacha, coinbhinsiún agus nósanna

imeachta scríbhneoireachta a mhúineadh.

 Múinteoir ag ‘smaoineamh os ard’ de réir mar a scríobhann sé/sí don lucht

féachana.

 Dian- conas cinntiú go bhfuil na páistí leat? Mholfainn an scríbhneoireacht a 

bheith ullmhaithe agat roimh ré agus é a choimeád gonta. (D’fhéadfá alt 

amháin a dhéanamh gach lá).

 Má tá múinteoir FOS leat d’fhéadfadh comhrá a dhéanamh eadraibh le scríb

agus an múinteoir eile ag déanamh plé leis na páistí faoi…

 Ná dean dearmad an phleanáil a dhéanamh ós comhair na bpáistí chomh

maith!



Céim 4 –Scríbhneoireacht roinnte (ag

scríobh leis na páistí)

 Pleanáil ó bhéal ar dtús

 Seans chun foclóir a roinnt

 Ag úsáid na bhfoclóirí

 Bíonn peann ag an múinteoir. Leanann an múinteoir ag ‘smaoineamh os ard’, 

ach téann sé/sí i gcomhairle leis na leanaí i gcomhair smaointe.



Céim 5 –Scríbhneoireacht threoraithe

ag tabhairt creatlach do na páistí











Céim 6 – Scríbhneoireacht neamhspléach

 Baineann na páistí úsáid as na scileanna atá sealbhaithe acu chun píosa

scríbhneoireachta a dhéanamh go neamhspleách

 Is féidir úsáid a bhaint as na frámaí agus na liostaí idirghníomhacha go fóill.

 Tugaim seicliostaí/bileoga focal srl chun tacú leo.

 ..\Seánraí\ScéalaíochtGA.doc

 ..\..\LámhleabharR6.pdf

../Seánraí/ScéalaíochtGA.doc
../../LámhleabharR6.pdf


Snas ar Scéal
 http://www.nicurriculum.org.uk/curriculum_microsite/snas_ar_sceal/

http://www.nicurriculum.org.uk/curriculum_microsite/snas_ar_sceal/










https://nccacurriculum.azurewebsites.net/Primary/Curr

iculum-Areas/Primary-Language/Primary-Language-

Toolkit Próiseas Scríbhneoireachta

https://nccacurriculum.azurewebsites.net/Primary/Curriculum-Areas/Primary-Language/Primary-Language-Toolkit


Féineagarthóireacht Gramadaí

 https://www.teanglann.ie/en/fgb/loit

 www.focloir.ie

https://www.teanglann.ie/en/fgb/loit
http://www.focloir.ie/


Céim7 –Lucht léite

Suíomh na scoile

An Príomhoide

Siúltán

Clóscríofa

Le díol

Leabharlann rang eile



Roinnt smaointí chun na páistí a 

spreagadh… 

 Oíche Shamhna- scéal uafáis

 Scéal lonnaithe in aimsir na Lochlannach mar shampla…

 Scríobh litir do do phríomhoide ag míniú cén fáth gur chóir dúinn dul ar stailc…

 Scríobh litir do do phríomhoide ag míniú cén fáth gur chóir fáil réidh le hobair
bhaile

 Leabhar Oideas ar díol (Junior Entrepreneur)

 Leabhar scéalta do na Naíonáin

 Rud óna gcuid saorscríbhneoireachta a shíneadh amach

 Deireadh na bliana-as na rudaí a dheineamar in Féach Thart i mbliana.

 Scrúdú (Fótaisintéis)

 ..\Writing_Cross__Curriculum.pdf

../Writing_Cross__Curriculum.pdf


Samplaí: scribhneoireacht áititheach/ ghnásúil



Áiseanna ar line úsáideacha
 Padlet https://padlet.com/aisteic/1

 Quizlet (litriú/foclóir)

 https://quizlet.com/365278314/name-that-genre-flash-cards/

 Taisce tuisceana (is féidir iad a phriontáil go héasca ansin)

 Toontastic (https://toontastic.withgoogle.com/)

 http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-

interactives/story-30008.html

 Agus ar ndóigh- déanann na páistí taighde. ACH TÁ DÚSHLÁN A 
BHAINEANN LEIS NA RÍOMHAIRÍ A ÚSÁID MAR NÍL MUID 
AG IARRAIDH SCRÍBHNEOIREACHT AISTRIÚCHÁINISE

https://padlet.com/aisteic/1
https://quizlet.com/365278314/name-that-genre-flash-cards/
https://toontastic.withgoogle.com/
http://www.readwritethink.org/classroom-resources/student-interactives/story-30008.html


A Dhaidí na Nollag,

Tá An Gúm, Cogg, CCEA ar fheabhas! Bheinn caillte gan iad agus

tá níos mó áiseanna ar fáil gach bliain! Go raibh míle maith

agaibh… ach… don Nollaig i mbliana séard atá uaim ná… 

Leabhar an mhúinteora ag díriú ar na seánraí le neart samplaí
maithe simplí, léaráid a léiríonn na tréithe le samplaí ó na téacsanna, 
léarscáil lom, creatlaigh don scríbhneoireacht, ceacht gramadaí a 
dhíríonn ar phríomhghné gramadaí, agus rogha scríbhneoireachta ag
an deireadh a thugann saoirse dóibh scríobh faoi ábhar a bhfuil
suim acu ann. Chomh maith le háiseanna ar líne a thacaíonn leis an 
tógáil.
Sin an méid☺

Go raibh maith agat,
Ciara



Go raibh maith agaibh

Tagairtí

Taisce Tuisceana: ar fáil ag
http://ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/eochairch%C3%A9imeanna_1_2/r%C3%A9ims
%C3%AD_foghlama/teanga_agus_litearthacht/taisce_0

Líon an Dúlra (https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/lion-an-
dulra/)

Abair Liom (Folens)
Timpeall an Domhain (Folens)

Léigh sa Bhaile (C.J. Fallons)

Curaclam Teanga na Bunscoile: Ábhar Tacaíochta- Seánraí Scríbhneoireachta- Céim 1 agus
Cém 2

PDST Writing Genre a Structured Approach

PDST  Máire Uí Chatháin: Scríbhneoireacht sa Bhunscoil
http://www.pdst.ie/sites/default/files/Scr%C3%ADbhneoireacht%20sa%20bhunscoil.pdf

http://ccea.org.uk/curriculum/gaeloideachas/eochairch%C3%A9imeanna_1_2/r%C3%A9ims%C3%AD_foghlama/teanga_agus_litearthacht/taisce_0
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/lion-an-dulra/

