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Teanga mar 
acmhainn



Teanga mar acmhainn:
Pleanáil réamhghníomhach d’éilimh na teanga

• Smaoinigh ar éilimh na teanga - mar a bhaineann

leis an ngníomhaíocht foghlama/imeachtaí an chlóis

• Cén t-eolas a theastaíonn ó pháistí nó cad é is gá

a bheith ar a gcumas ó thaobh na teanga de chun

go n-éireoidh leo sa ghníomhaíocht seo?

• Téigh siar ar fhrásaí/stór focal/foirmeacha

ríthábhachtacha leis na páistí

• Cruthaigh scafaill sa seomra ranga
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Deiseanna...



Deiseanna a chruthú:
Sealbhaítear teanga trína hÚSÁID!

• Comhthéacsanna d’úsáid teanga a chruthú ina dtugtar 
cúis do na páistí aird a thabhairt ar an teanga

• Ionchais maidir le húsáid teanga a chur in iúl go soiléir

• Deiseanna a chur ar fáil d’fhoghlaimeoirí leas a bhaint as 
an teanga chun a mbríonna pearsanta féin a léiriú

• Cabhrú le páistí páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí a 
bhaineann leis an teanga atá níos deacra ná a 
n-inniúlacht reatha, agus réimse iomlán 
comhthéacsanna a thairiscint lena dtugtar deiseanna do 
pháistí feidhm iomlán a bhaint as an teanga



Ról Cur síos Teanga ar Leith

Stiúrthóir Cinntíonn an Stiúrthóir go gcuireann gach
páiste sa ghrúpa leis an gcomhrá.

Gabh mo leithscéal – ní féidir liom Sorcha a chloisteáil.
Ní raibh seans agat fós. Ar aghaidh leat.
Cad a cheapann tú?
An bhfuil aon rud sa bhreis le rá ag duine ar bith?

Maor Ama Spreagann an Maor Ama an grúpa chun an
tasc a chur i gcrích lastigh den scála ama
tugtha.

Tá an clog ag bagairt orainn.
Ní mór dúinn brostú.
Beidh orainn bogadh ar aghaidh.
An bhfuil sibh réidh?

Treoraí Teanga Cabhraíonn an Treoraí Teanga le páistí an
ghrúpa teacht ar theanga nuair a bhíonn gá.

Gabh mo leithscéal, cad atá i gceist agat?
An féidir leat é sin a rá arís?
An féidir liom cabhrú leat?
Conas a chuirfeá Gaeilge ar sin?

Tuairisceoir Cuireann an Tuairisceoir smaointe an
ghrúpa i láthair an ranga mar aiseolas.

Cad atá le rá?
Ar dtús, ansin, ar deireadh…
An leor sin?
Aon rud eile?



AN TEAGASC LE CUIDIÚ TEICNEOLAÍOCHTA:CURACLAM 

TEANGA NA BUNSCOILE

 Caidreamh cumarsáideach a fhorbairt trí theanga (Poll Everywhere, Slack, 

Flipgrid, Storyboard That, Coggle, Audacity)

 Ábhar agus struchtúr na teanga a thuiscint (Padlet, dialann mhachnaimh, 

quizlet, kahoot, duolingo)

 Teanga a fhiosrú agus a úsáid (Podchraoladh – Pod-o-matic, blag/vlag -

blogger.com, Videoscribe)
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Fonn a 
spreagadh...



Fonn a spreagadh:
Tá gné shuibiachtúil bainteach le foghlaim na Gaeilge

• Córas aontaithe ranga/scoile a cheapadh

• Na páistí mar rannpháirtithe

• Ionchais arda ina leith a léiriú

• Monatóireacht leanúnach a chinntiú

• Fianaise na foghlama a chéiliúradh

• Athbhreithniú agus saibhriú
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Deis 
mhachnaimh...

• Scathán le haghaidh machnaimh…

• Leidchárta le haghaidh treorach…

• Túsphointe le haghaidh 
gníomhaíochta…



T.J. Ó Ceallaigh

tj.oceallaigh@mic.ul.ie

@tjoceallaigh

Seacht gcéad míle buíochas
naoi n-uaire is fiche



1. An bhfuil aon smaointe agaibh le húsáid na Gaeilge mar theanga spraoi a spreagadh i measc páistí

atá ar leibhéal maith? Tá Gaeilge ón gcliabhán ag cúpla duine sna naíonáin bheaga sa scoil anseo -

ach tiontaíonn siad i dtreo an Bhéarla chun cumarsáid a dhéanamh leis na páistí eile nach bhfuil

mórán Gaeilge acu. Bhí scéim againn inár scoil leis na gasúir ó Rang a 6 a chur ag eagrú cluichí 

uaireanta sa chlós ionas go gcloisfidh na naíonáin páistí líofa (in ionad múinteoirí nó daoine fásta) 

mar eiseamláir - ach le Covid, ní féidir a leithéid a dhéanamh. An bhfuil aon nodanna agaibh? (T.J.)



2. Conas léitheoireacht agus scríbhneoireacht a chur chun cinn sa 
bhaile? Grúpaí meascán cumais ar scoil? (Anna)



3. Smaointe agus straitéisí chun tuilleadh airde a thabhairt ar fhónaic
na Ghaeilge. Naíonáin Mhóra agus Rang a 1 agam i mbliana agus tá
bearna ann san fhoghlaim (Anna)



4. Smaointe: acmhainní mealltacha chun na Ranganna sinsearacha a 
mhealladh chun Gaeilge a labhairt ina measc fhéin ar an gclós. Saibhreas
teanga a fhorbairt ó bhun go barr na scoile. (T.J./Dónal)
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http://www.irishforparents.ie/
http://bit.ly/GaeloidYT
http://bit.ly/NLGaeloid
https://www.facebook.com/Gaeloideachas
http://bit.ly/AbharGaeloid
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