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An Luath-Thumoideachas i Ré na Cianfhoghlama
(Múinteoir Tríona – Naíonáin Bheaga)

Córas na scoile / Árdáin atá in úsáid againn –

1. Aladdin

(Seolaim ‘obair an lae’ abhaile i bhfoirm PDF gach lá. Sa PDF seo leagaim amach 
gach ceacht i scríbhinn chomh maith le naisc d’fhíseáin ag míniú agus ag 

taispeáint gach leathanach.)

2. Seesaw

(Seoltar grianghraif den obair nó físeáin, srl. chugam chun ceartú - greamáin
speisialta.)

3. MS Teams 

(Ceachtanna beo gach lá – 90 nóiméad, róta scoile i bhfeidim do gach rang.) 



Gníomhaíochtaí – Ceacht Beo
• Scéalta (Amharcléiritheoir/visualiser nó roinnt scáileáin (dhá ghléas) – S. Sí, nó leabhair atá agam

féin, m.sh.)

• Rannta, Dánta agus Amhráin – COGG (padlet iontach), dlúthdhioscaí, Séideán Sí, Abair Liom, srl.

• Clár bán beag agus marcóir (Deachtú – múinteoir/páiste, críochnaitheoirí luath)

• Biongó (Éadaí, bia, litreacha, uimhreacha – ceannaithe nó baile déanta)

• Aimsigh na difríochtaí (Roinnt scáileáin – pictiúr x 2)

• Cluichí idirghníomhacha (Séideán Sí, Abair Liom, Gafa le Mata, srl.)

• “Feicim le mo shúilín beag” – Póstaer ar an scáileáin (le fáil ar Twinkl m.sh.)

• Éist agus tarraing/Ag tarraingt faoi threoir (Treoracha ón múinteoir agus ó na páistí – gach duine ag 
caint)

• Ealaín (Tarraing – é a choimeád simplí ionas nach mbíonn brú sa bhaile fearas a fháil)

• Mata: Éist agus taispeáin (Trí ghlór = 3 chiúb/3 mhéar/3 mhaide, clár bán, srl.)

• Sos gníomhach – Múinteoir nó páiste ag tabhairt treoracha, ‘Gonoodle’ (roinnt scáileáin), srl.

• Roth sníomhacháin (Spinning wheel) – https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel -
Úsáidim é seo le haghaidh cleachtadh litreacha (fónaic), uimhreacha, bosca focal, dalta a roghnú, srl.

https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel


Gníomhaíochtaí – Ceacht Beo
• Inis agus abair – Mholfainn grupaí beaga nó cailíní ar lá amháin, buachaillí ar lá eile. Bíonn cúpla líne

ullmhaithe acu roimh ré.

• Cloch, paipéar, siosúr (Cluiche chun aird a choimeád, luaíocht – bíonn cead acu cara a roghnú)

• Téir agus faigh / Tóraíocht taisce – Téir agus faigh rud éigin dearg/buí, rud éigin a bhaineann leis na téamaí 
S.Sí (bia/éadaí, srl.). Liosta rudaí ullmhaithe agat, 5/6 rud, imíonn siad chun na rudaí a fháil.

• Cluiche cuimhne – Pictiúr ar an scáileáin, bain tar éis 20 soicind, ceistigh iad. D’fhéadfá cúpla ceist a ullmhú
roimh ré agus iad a thaispeáint ar an scáileáin.

• Nuacht – Cailíní/buachaillí gach tarna lá.

• Tráth na gceist – Ceisteanna bunaithe ar théama ó S. Sí nó Fónaic nó Mata, obair na seachtaine, mar 
shampla.

• Téama don Aoine – Bréagfheisteas/Lá gruaig chraiceáilte/Caith do hata is fearr – mar phíosa craic!

• Luaschártaí – Cluiche Kim, tarraing _____ ar do chlár bán.

• Fónaic – Litir ‘m’ mar shampla, focail ó gach páiste leis an bhfuaim ‘m’, múinteoir in aghaidh na bpáistí –
comórtas.

• Bosca focal – Gníomh ceangailte le focal; Neilí=ag léim, Rírá=ag bualadh bos, Lúlú=lámha ar do cheann, srl.

• Éist agus dathaigh – Leathanach céanna ag gach duine, múinteoir nó páistí ag tabhairt treoracha.



Gníomhaíochtaí – Ceacht Beo

• Marla/Taos súgartha – ag cruthú litreacha, uimhreacha, téamaí ó S. Sí.

• Ag gearradh – Mise ag gearradh leo ar líne (spotsolas)

• Bosca focal – Litreacha meascaithe/scag agus cuir in ord – cad é an focal?

• Obair an lae (Gafa le Mata/Fonn Fónaice/I nGrá Dé, srl.) – roinnt scáileáin, ag déanamh an obair leo beo. Úsáidim 
coimeádóir ama ar líne – soiléir.

• Mata – Dísle - ag aithint pátrúin, uimhreacha (cluiche - scríobh an freagra)

• Uimhir rúnda – Scríobh uimhir (níos lú ná 5/10/20) ar chlár bán beag/páipéar. Bíonn ar na páistí an uimhir a 
aimsiú nó cluiche níos deacaire - suimeanna a thabhairt atá cothrom leis an uimhir sin. Tá an bua ag an bpáiste a 
thugann suim atá cothrom leis an ‘uimhir rúnda’. 

• Ceol/Sos gníomhach – Damhsa agus reo

• Mata – Clár bán ag gach duine (nó paipéar), scríobhann gach páiste uimhir idir 1-11 ar an gclár bán, múinteoir ag 
scríobh uimhir, más d’uimhir é, imithe ón gcluiche.

• Fíor nó bréagach – Cluiche cainte, grúpaí gach lá, dhá ráiteas – cén ceann atá fíor/bréagach?

• Tóg dún sa bhaile – Iarr ar na páistí dún a thógaint agus leigh scéal dóibh agus iad sa dún (Spraoi don Aoine)

• Turas scoile ar líne –
https://docs.google.com/document/u/0/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic
Turas a thabhairt ar Zú mar shampla! Rud speisalta don Aoine!

https://docs.google.com/document/u/0/d/1SvIdgTx9djKO6SjyvPDsoGlkgE3iExmi3qh2KRRku_w/mobilebasic


Fearas/Suíomhanna atá cabhrach:

• https://www.loom.com

(Suíomh chun físeáin a thaifeadadh)

• https://www.schoolbooks.ie/pages/search-results-page?q=Smart+stylus+pen

(Peann idirghníomhach – ag ceartú Seesaw, ag scríobh i rith ceacht beo, srl.)

• https://ambreyewear.com/

(Spéaclaí speisialta don scáileán)

• https://www.sgeducation.ie/search/visualiser?s=visualiser

(Amharcléiritheoir (visualiser) chun rudaí a thaispeáint ar an scáileán)

https://www.loom.com/
https://www.schoolbooks.ie/pages/search-results-page?q=Smart+stylus+pen
https://ambreyewear.com/
https://www.sgeducation.ie/search/visualiser?s=visualiser


Múinteoir Siobhán

• Scoil Sailearna
• Tumoideachas
• Naíonáin Bheaga
• Cianfhoghlaim



Naíonáin Bheaga

Padlet

Fios Fuaimeanna

Feicim le mo shúilín

Google Sheets
Tinreamh



Cluichí

 



Naisc

• https://www.maradearfa.ie

• https://ccea.org.uk/learning-resources/fios-fuaimeanna

• https://www.leighleat.com/canúint%C3%AD

• https://padlet.com/maire8/3iyk97sx3v3wx82z

• https://ccea.org.uk/learning-resources/tusfhuaimeanna

• https://drive.google.com/file/d/1QEExX6FvR9SbzKl1LKIbNoib7nvOzdS7/vie
w

• https://seideansi.ie/index.php

• https://ccea.org.uk/learning-resources/cod-na-gaeilge

• https://ccea.org.uk/learning-resources/clar-luathleitheoireachta-
cleite/cluichi-bhanda-1

• https://kahoot.com/schools-u/

Míle Buíochas

https://ccea.org.uk/learning-resources/fios-fuaimeanna
https://ccea.org.uk/learning-resources/fios-fuaimeanna
https://www.leighleat.com/canúint%C3%AD
https://padlet.com/maire8/3iyk97sx3v3wx82z
https://ccea.org.uk/learning-resources/tusfhuaimeanna
https://drive.google.com/file/d/1QEExX6FvR9SbzKl1LKIbNoib7nvOzdS7/view
https://seideansi.ie/index.php
https://ccea.org.uk/learning-resources/cod-na-gaeilge
https://ccea.org.uk/learning-resources/clar-luathleitheoireachta-cleite/cluichi-bhanda-1
https://kahoot.com/schools-u/








Príomhoide Teagaisc

Múinteoir na Naíonán Beag

Póla Ní Chinnsealaigh
Gaelscoil Ruairí 



Na hArdáin:  
Seesaw:

Ardán iontach éifeachtach chun na naíonáin a
mhúineadh, chun gníomhaíochtaí a dháileadh,
chun obair na bpáistí a fháil ar ais, chun aiseolas a
thabhairt agus chun cumarsáid a dhéanamh leis na
tuismitheoirí bunaithe ar gach ceacht.

Zoom:

25 nóiméad uair in aghaidh na seachtaine le gach
grúpa (4/5 páiste)

Comhráite ginearálta agus beagán dul siar in ionad
aon mhúinteoireacht bheo faoi láthair!



Tacaíocht do 
Thuismitheoirí 
Faoi láthair, táim ag brath go huile is go hiomlán ar na tuismitheoirí obair 
lena bpáistí ar Seesaw.  

Físeáin Seolta:

• Gníomhaíochtaí chun scileanna mínluaileacha a bpáistí a fhorbairt 

• Conas breith ar pheann luaidhe i gceart

• Conas scileanna peannaireachta a chleachtadh sa bhaile (rís, gaineamh, 
cúr bearrtha)

Fillteáin Bailithe ag na Tuismitheoirí:

• Téacsleabhair na bpáistí

• Leathanaigh fhótachóipeáilte 

• Clár bán beag agus marcóirí

• Leabhairíní Séideáin Sí agus na túsfhuaimeanna

• Brící 

• Cóipleabhair pheannaireachta 



Tacaíocht do Thuismitheoirí 
Seesaw

Gach uair a sheolaim ceacht nó gníomhaíocht chuig na páistí, 
scríobhaim nóta i mBéarla chuig na tuismitheoirí. Mothaím go bhfuil 
freagracht orm muinín na dtuismitheoirí a choimeád chun an seans is 
mó a thabhairt do na páistí leanúint lena bhfoghlaim ag an am seo. 
Scríobhaim struchtúir na n-abairtí chuig na tuismitheoirí chomh maith 
chun cabhrú leo cabhrú lena bpáistí a bhfreagraí a thaifeadadh agus a 
chur ar ais chugam i gceart. 

Dúshláin:

Uaireanta is Gaeilge na dtuismitheoirí a bhíonn á ceartú agam!

Mar shampla – Chuala mé tuismitheoir ag spreagadh a páiste chun

“Is fearr liom an deireanach pictiúr” a rá. 



Gaeilge – Séideán Sí

Tá ag éirí liom leanúint ar aghaidh leis na ceachtanna a bhíonn ar 
siúl agam sa rang. 

Séideán Sí – Tá go leor ar fáil ar líne agus tá na hacmhainní eile 
agam sa bhaile

• Scéalta, sceitsí, amhráin agus rannta le cloisteáil ag na páistí

• Seolaim an taifead chucu agus ansin seolaim taifead díom féin á 
léamh mar a dhéanaim sa rang

• Tá siad in ann na gníomhaíochtaí a bhaineann leo a dhéanamh. 
Mar shampla – pictiúir a tharraingt agus labhairt fúthu,  scéalta 
a athinsint,  ceisteanna a fhreagairt, aithriseoireacht a 
dhéanamh ar  rannta/dánta agus srl. 

• Cluichí ar líne - ‘Cliceáil ar an bpictiúr’ deas simplí, níl aon 
léitheoireacht de dhíth, is scileanna éisteachta amháin atá i 
gceist agus baineann siad leis na leabhairíní Séideáin Sí chomh 
maith



Gaeilge – Mar a Déarfá   

Tá go leor ar líne chomh maith. 

• Táim ag clúdach fuaim in aghaidh na seachtaine. 
Táim ag seoladh físeáin na fuaime agus scéal na 
fuaime abhaile chucu. Léim an scéal amach 
chucu chomh maith

• Léitheoireacht – Táim ag múineadh na 
léitheoireachta agus ag seoladh na bhfocal nua 
abhaile le léamh mar ghníomhaíocht. Léann 
siad cosúil le ‘Cóilín an Carr’ agus ‘Robaí an 
Róbó’ dom ansin

• Tá siad ag cleachtadh fuaimeanna a chur le 
chéile, a bhaint óna chéile agus a bhabhtáil 
thart mar a mholtar sa chlár



Gaeilge

Forbairt Teanga:

• Táim ag úsáid na leabhairíní Séideán Sí agus Túsfhuaimeanna chun teanga 
na bpáistí a fhorbairt. Tá siad ar líne. Tá leathanaigh curtha le chéile agam 
do na tuismitheoirí chun cabhrú leo dul i mbun cainte lena bpáistí bunaithe 
ar na leabhair 

• Déanaim taifid díom féin ag labhairt faoi na pictiúir ar fad agus ansin 
seolaim leathanach ón scéal agus iarraim ar na páistí cur síos a dhéanamh 
ar an bpictiúr dom 

Leabhair Phictiúr:

• Déanaim taifid díom féin ag léamh dóibh

• Nód – Déanaim cúpla leabhar a thaifeadadh ar an lá céanna ag an deireadh 
seachtaine agus athraím m’éadaí agus mo ghruaig idir gach leabhar!



Mata: 

• Leabhar – Téim tríd an bhfoclóir leo i gceacht 
agus ansin tugaim leathanach le déanamh 
dóibh. Taispeánaim dóibh conas cur síos a 
dhéanamh ar a gcuid oibre. Glacann siad 
grianghraf den obair sa leabhar agus insíonn 
dom faoi. Ní bheadh an t-am agam sa rang é 
seo a dhéanamh

• Zoom – Thug mé faoi roinnt gníomhaíochtaí 
comhairimh agus cluichí mata a dhéanamh leis 
na páistí thar Zoom agus thaitin siad leo agus 
leanfaidh mé ar aghaidh leis seo

• Físeáin – Táim tar éis cúpla físeán a ghlacadh 
díom féin ag úsáid na mbrící atá acu sa bhaile. 
Tá grianghraif agus físeáin seolta ar ais ag 
tuismitheoirí chugam



Peannaireacht 

Peannaireacht:

• Tá na páistí ag scríobh na litreacha a bhaineann leis na fuaimeanna 
a dhéanaim gach seachtain 

• Táim ag meabhrú do na tuismitheoirí na gníomhaíochtaí ar nós 
scríobh sa rís agus cruthaigh an fhuaim le taos súgartha a 
dhéanamh sa bhaile

• Tá an teanga a úsáidim chun gach litir a  scríobh ag na 
tuismitheoirí. Mar shampla, an litir c - Tosaigh ag an mbun, suas, 
timpeall agus ar ais agus tá na páistí ag scríobh ag úsáid na teanga 
sin ar Seesaw sula scríobhann siad ina leabhair pheannaireachta 
nó ina gcóipleabhair. Glacann siad grianghraif den pheannaireacht 
agus cuireann siad chugam iad. Insíonn siad dom faoin bhfuaim a 
dhéanann an litir,  tugann siad cúpla focal dom leis an bhfuaim sin 
agus deir siad liom faoin áit ina bhfuil an fhuaim; ag tús, lár nó 
deireadh an fhocail, rud a dhéanaimid ar scoil. 



Ceol 

Go leor ar líne

• Táim ag múineadh amhrán nua dóibh. 
Tá roinnt acu ag seoladh taifead físe  ar 
ais chugam

• Chanamar le chéile thar Zoom an 
tseachtain seo caite! 

• Tá siad ag máirseáil agus ag déanamh 
bualadh bos le ceol sa bhaile 



Corpoideachas 

• Scoilnet – Gluais go maith, 
Gluais go Minic (Lasmuigh 
den Seomra ranga) 

• Tá físeáin anseo trí Ghaeilge 
de mhúinteoirí sa bhaile ag 
dul i mbun gníomhaíochtaí 

• Taitníonn sé go mór le páistí 
breathnú ar a múinteoirí 
ranga agus tá cúpla taifead 
físe déanta agam le seoladh 
chucu chomh maith



Stair 

• Síscéalta agus finscéalta 



OSPS  

• Tarraing Anáil – Teicnící 
Féinrialúcháin agus 
Suaimhnis do Leanaí 
(PDST)

• Ceachtanna ó ‘Misneach’ 
múinte agam thar 
Seesaw agus 
gníomhaíochtaí ealaíne 
seolta ar ais ag na páistí



•

•

•

•

•

•

https://gaeloideachas.ie/covid-19-eolas-acmhainni/?lang=ga
https://www.facebook.com/groups/muinteoiribunscoile/
https://m.facebook.com/groups/tuismitheoiri
https://www.youtube.com/user/gaelscoileannateo
http://bit.ly/NuachtGO
../bit.ly/AbharGaeloid
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https://connectthedotsdesign.com/search?q=sticker&options%5Bprefix%5D=last
https://mathsbot.com/manipulatives/tenFrame
https://ccea.org.uk/learning-resources/cod-na-gaeilge
https://ccea.org.uk/learning-resources/tusfhuaimeanna
https://www.maradearfa.ie/
https://www.schoolbooks.ie/pages/search-results-page?q=Smart+stylus+pen


https://gaeloideachas.ie/maidir-gaeloideachas/cruinniu-ginearalta/?lang=ga


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

