








Teagasc agus foghlaim na
léitheoireachta sna hardranganna

Scileanna, straitéisí
agus an traschur ó 
theanga go teanga

Bainistíocht ranga
do cheachtanna, 

traschur scileanna

Inspreagadh agus
dearcadh dearfach

a chothú:            
Scil agus toil



Scileanna, straitéisí agus an traschur
ó theanga go teanga

Scileanna léitheoireachta

Scileanna srianta agus neamhshrianta

Straitéisí léitheoireachta

Traschur scileanna

Gnéithe a aistríonn

Gnéithe nach n-aistríonn



Na mórghnéithe

•aithint focal 
(radhairc & fónaic)

•foclóir

•líofacht

•tuiscint

• (Kennedy et al., 2012)

Scileanna srianta

•coincheapa cló

•fónaic

•eolas aibítre

•focail
ardmhinicíochta

•líofacht

Scileanna
neamhshrianta

•teanga ó bhéal

•foclóir

•scileanna
smaointeoireachta

Scileanna léitheoireachta



Straitéisí léitheoireachta

Roimh léamh …                        … agus tú ag léamh …                   … i ndiaidh léamh

Cuir ceisteanna

Buille faoi
thuairim

Tabhair
do mheas

Seiceáil (do thuar/ 
cheisteanna)

Na 
príomhsmaointí

Achoimre

Súil siar
Déan tátalCuir

ceisteanna

Déan
tuar

Focail/frásaí nua



Scileanna, straitéisí agus an traschur scileanna

•Tá gnéithe teanga ann atá mar an gcéanna sa Ghaeilge agus sa Bhéarla

•Tá gnéithe teanga ann atá sainiúil ag teanga

•Cad iad na rudaí atá mar an gcéanna? 

•Cad iad na rudaí atá difriúil?

•Caithfear iad sin a aithint agus a theagasc



An Bhuninniúlacht Choitinn (Cummins)

Buninniúlacht Choitinn

Gnéithe dromchla
den T1

Gnéithe dromchla
den T2



Ábhar tacaíochta ag CNCM



Bíonn traschur scileanna ann le:

• Gnásanna/coincheapa cló (ó chlé go deas/teideal/poncaíocht, srl.)

• Feasacht fhóineolaíoch (coincheapa siollaí, rím, fuaimeanna)

• Coincheapa fónaice

• Coincheapa gramadaí

• Scileanna meiteachognaíocha

• Straitéisí le foclóir a fhoghlaim

• Líofacht sa léitheoireacht

• Seánraí/Struchtúr téacs

• Straitéisí tuisceana

• Inspreagadh



Traschur scileanna

• Cuir na leabhair ar fad le chéile – Gaeilge agus Béarla. 
Beidh níos mó ábhar léitheoireachta ag na páistí.

• Roghnaigh téacs Gaeilge le sprioc ar leith a theagasc

• Roghnaigh téacs Béarla le sprioc eile a theagasc

• Beidh na scileanna sin ag na páistí sa dá theanga!



Sprioc ceachta

Tá tú ag teagasc na poncaíochta

Ba mhaith leat aird a dhíriú ar chomharthaí cainte
(” “) – bain úsáid as leabhar Gaeilge. 

Iarr ar na páistí samplaí a chuardach sa leabhar. 
Iarr orthu ‘an chaint’ a léamh lena léiriú go 
dtuigeann siad. D’fhéadfá ceacht scríofa a 
dhéanamh bunaithe ar an eolas. 

Tá an t-eolas acu – i nGaeilge agus i mBéarla!



Sprioc ceachta

Tá tú ag teagasc na poncaíochta

Ba mhaith leat aird a dhíriú ar chomharthaí
uaillbhreasa (!) – bain úsáid as leabhar Béarla. 
Iarr ar na páistí samplaí a chuardach sa leabhar. 
Iarr orthu ‘an abairt’ a léamh ag léiriú an difear a 
dhéanann comhartha uailbhreasa. D’fhéadfá
ceacht scríofa a dhéanamh bunaithe ar an eolas. 

Tá an t-eolas acu – i nGaeilge agus i mBéarla!



Sprioc ceachta (samplach) 

Tá tú ag teagasc struchtúr téacs … 

Bíonn struchtúr ar leith le gach seánra. Bíonn tréithe ar leith le gach seánra. 

Struchtúr: Mar shampla, in insint (scéal) bíonn tús, lár agus deireadh ann.  
Tréithe: Mar shampla, bíonn briathra sa mhodh ordaitheach i dtreoirleabhar.

Is cuma cén teanga! 

Déan i dteanga amháin é. Beidh an t-eolas acu – i nGaeilge agus i mBéarla!



Traschur scileanna

• Má dhéantar gné teanga i dteanga amháin, gabh siar air sa teanga eile, 
mar a dhéanfá i gceacht ar bith

• Déan comparáidí le leabhair eile – Gaeilge agus Béarla

• Pléigh struchtúr leabhar – Gaeilge agus Béarla

• Pléigh carachtair – ó leabhair Ghaeilge agus Bhéarla

• Tugann sé seo réimse níos leithne de thaithí ar leabhair do na páistí

• Mar mhúinteoir, tá tú ag clúdach gnéithe léitheoireachta chomh maith le 
Gaeilge agus Béarla



Leidleathanach na straitéisí



Grúpaí ag obair
go neamhspleách:

Rólchártaí do 
ghrúpaí
léitheoireachta



I dtreo an neamhspleáchais



Déan gné amháin i gceacht Gaeilge

Ansin, mínigh go bhfuil an 
dá ghné acu sa dá theanga!

Déan gné eile i gceacht Béarla



Cad iad na gnéithe teanga
nach n-aistríonn ó Bhéarla go Gaeilge

nó ó Ghaeilge go Béarla?



Cad iad na gnéithe nach n-aistríonn? 

•Comhréir

•An ghramadach shainiúil don Ghaeilge

•Litriú

•Cuid de na fuaimeanna



Ní aistríonn … 
fóinéimí 

(fuaimeanna)

Tá gutaí na Gaeilge lárnach sa chóras litrithe
(3 ról)

• gairid agus fada

• imríonn tionchar ar na consain in aice leo – caol
nó leathan

• aontaíonn gutaí sna siollaí – caol le caol/leathan
le leathan

Dhá chonsan, fuaim amháin (nasc le gramadach)

• nn, ll, rr, ch, mh, dh, bh, ng, dt ….

Léirithe de na fuaimeanna

• f/ph, bh/mh, í/aoi/igh



Ní aistríonn … moirféimí (siollaí/píosaí focal) (CCEA Cód na Gaeilge)





Réimíreanna



Iarmhíreanna



BAINISTÍOCHT RANGA DO CHEACHTANNA
TRASCHUR SCILEANNA

Comhthéacsanna léitheoireachta

Bainistíocht ranga

Traschur scileanna

An léitheoireacht i gcomhpháirt

An léitheoireacht faoi threoir

An léitheoireacht dhomhain

An léitheoireacht leathan



Deiseanna bheith ag léamh thar sheachtain

Comhthéacsanna
léitheoireachta

Léitheoireacht
i gcomhpháirt

Léitheoireacht
faoi threoir

Léitheoireacht
neamhspleách

Léitheoireacht
leathan

Léitheoireacht
dhomhain

Léitheoireacht
don sult



An léitheoireacht
i gcomhpháirt: 

Idirghníomhach
agus dialógach

Cad é atá ann?

• Léitheoireacht iomlán
ranga

• Téacs ag an mhúinteoir
(leabhar mór/ar
scáileán/ar sheastán)

• Téacs ag leibhéal
dúshlánach, faoi stiúir
an mhúinteora

• Athléamh

• Réimse seánraí

Lena dhéanamh
idirghníomhach agus
dialógach

• Ceisteanna roimh/i
rith/i ndiaidh léamh

• Achoimre a dhéanamh

• Tuar/tátal a dhéanamh



Spriocanna teagaisc
sa léitheoireacht i

gcomhpháirt

Tógtar agus cleachtar; foclóir, líofacht, gramadach, comhréir – i
gcomhthéacs teanga shaibhir

Shared reading fosters a sense of community (Parks, 2000)



An léitheoireacht faoi threoir

• Cleachtas ón Nua-Shéalainn, Marie Clay (1991)

• Bíonn dul chun cinn na bpáistí soiléir ‘Ladder 
of progress’ (Clay, 1991)

• Le téacsanna nach bhfuil ró-éasca ná
ródheacair (Vygotsky, 1978)





An léitheoireacht
faoi threoir - grúpaí

• Grúpaí beaga 4-6 

• Grúpaí ábaltachta/cairdis/suime

• Téacs céanna ag gach duine sa ghrúpa (ach 
téacsanna eile ag grúpaí eile)

• Réimse seánraí

• Téacsanna ag leibhéal teagascach

• Tacaíocht/scafall ón mhúinteoir le páistí a 
dhéanamh neamhspleách

• Béim ar scileanna/straitéisí – ní ar an 
léitheoireacht os ard

• Léann an grúpa leis an mhúinteoir – le 
macalla/go córúil/go ciúin (arís agus arís eile!) 



Spriocanna teagaisc sa léitheoireacht
faoi threoir

• Is féidir tógáil ar ghnéithe a 
pléadh sa léitheoireacht i
gcomhpháirt ag an leibhéal cuí

• Déantar athléamh faoi stiúir (ní
léitear os ard go haonarach)

• Fágann sé sin níos mó ama le 
díriú ar phlé – dul siar ar
scileanna, straitéisí, tuiscint
(ceistiú, achoimre, tátal, tuar…)

• Tugtar tasc neamhspleách do 
na páistí bunaithe ar an mhéid
atá léite agus pléite



Bainistíocht Ranga (sampla)

Grúpa A                      Grúpa B                    Grúpa C

Tasc 1
Faoi stiúir an mhúinteora

Tasc 2
Neamhspleách
Spriocfhocail le dathú

Tasc 3
Neamhspleách
Cluiche le dísle le 
spriocfhocail

Tasc 1
Abairtí le gearradh
agus le cur in ord

Tasc 2
Faoi stiúir an 
mhúinteora

Tasc 3
Neamhspleách
scríbhneoireacht

Tasc 1
Neamhspleách
Focail le cur in ord

Tasc 2
Neamhspleách
pictiúir le cur in ord

Tasc 3
Faoi stiúir an 
mhúinteora



Grúpaí

• Moltar grúpaí léitheoireachta 

• Grúpaí de réir ábaltachta, suimeanna, cairdis

• Moltar ábaltacht – ag léamh téacs go cruinn (gan botún)    

faoi 90% - tá an téacs dúshlánach

90% - 94% - tá an téacs teagascach 

95% - 100% - tá an téacs simplí/neamhspleách

• Ach taighde nua ag rá go bhfuil sé seo ró-ard agus nach bhfuil téacs ag 
90% dúshlánach go leor (Shanahan, 2020)

• Déan measúnú leis an eolas seo a fháil



Measúnú

• Socraigh cé chomh minic is a dhéanfaidh tú measúnú – sliocht nó caibidil

• Éist le páistí ag léamh os ard (sa ghrúpa)

• Líofacht na léitheoireachta – luas & prosóid

• Cad iad na hearráidí a dhéanann siad?

• An ndéantar féincheartú?

• Cad iad na straitéisí a úsáideann siad?

• Dírigh ar straitéisí nach raibh in úsáid go maith sna ceachtanna ina dhiaidh sin



Tá gá le dhá
chineál

léitheoireachta

An léitheoireacht
leathan

An léitheoireacht
dhomhain



Comhthéacsanna léitheoireachta: An léitheoireacht dhomhain

Léitheoireacht i gcomhpháirt:                                        
leabhar mór/téacs ar scáileán. Bíonn an múinteoir ag 
múnlú agus ag plé straitéisí le rang iomlán.        

An léitheoireacht faoi threoir:                                      
grúpaí léitheoireachta, an téacs céanna ag gach páiste. 
Tacaíocht ón mhúinteoir. Straitéisí a phlé.  

Athléamh:                                                                 
Spriocanna nua le gach léamh. Is féidir an téacs don 
léitheoireacht faoi threoir a athléamh. Cleachtadh
líofachta.



Comhthéacsanna léitheoireachta: An léitheoireacht leathan

An léitheoireacht neamhspleách:                                                                                      
Léitear téacs uair amháin, bíonn ceacht nó plé ann, ansin
cuirtear tús le leabhar nua.

Cumainn léitheoireachta:                                                 
Rogha an mhúinteora nó rogha an pháiste. 

Is féidir téacsanna a úsáid a léadh an bhliain roimhe sna
ceachtanna don léitheoireacht i gcomhpháirt/faoi threoir

Déantar cleachtadh ar na scileanna agus na straitéisí a 
rinneadh sa léitheoireacht dhomhain. 



Inspreagadh agus dearcadh dearfach a chothú:            
Scil agus toil

Leabhair tharraingteacha

An leibhéal cuí

Dearcadh dearfach

Scil agus toil!







Is féidir leibhéal leabhair a mheas go cáinníochtúil
nó go cáilíochtúil



Páistí a spreagadh
le leabhair

Leabhair ag an leibhéal cuí. Is féidir le scoil ar
bith leabhair a chur in ord

Critéir: 
cuma agus ábhar an leabhair
líon leathanach
líon focal
líon focal in abairtí
focail atá ar eolas
díchódú (fóineolaíocht agus moirfeolaíocht) 
naiscfhocail
comhréir

ACH: Má tá suim ag páiste i leabhar …

(Fountas & Pinnell, 2017)



Cuir leabhair in ord
i mboscaí, ar
sheilfeanna

Lig do na páistí cinn
a roghnú



Inspreagadh agus dearcadh dearfach a chothú
Scil agus toil

• Leabhair shuimiúla shultmhara spreagúla (ag leibhéal oiriúnach)

• Dearcadh dearfach ag páiste/múinteoir/tuismitheoir

• Comthéacsanna sultmhara

• Luach na léitheoireachta a aithint

• Rath 

• Úinéireacht sna grúpaí

• Spriocanna don léitheoireacht (drámaí le léamh/léitheoireacht ar Seesaw/rudaí le haimsiú)

• Cumainn léitheoireachta

Cleachtadh a dhéanann máistreacht!



Teagasc agus foghlaim na
léitheoireachta sna hardranganna

Scileanna, straitéisí
agus an traschur ó 
theanga go teanga

Bainistíocht ranga
do cheachtanna, 

traschur scileanna

Inspreagadh agus
dearcadh dearfach

a chothú:            
Scil agus toil



Tim Shanahan (2020)
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http://bit.ly/GaeloidYT
http://bit.ly/NLGaeloid
https://www.facebook.com/groups/muinteoiribunscoile/
http://bit.ly/AbharGaeloid


mailto:EOLAS@GAELOIDEACHAS.IE
http://www.gaeloideachas.ie/

