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• An líofacht mar dhroichead idir díchódú agus tuiscint

• Traschur scileanna – go téacsanna eile, idir teangacha

• Gnéithe na líofachta

• Athléamh agus an léitheoireacht dhomhain

• An líofacht a mheas agus a fhorbairt

• Téacsanna oiriúnacha le líofacht a fhorbairt

• Lucht éisteachta- ardáin don léitheoireacht os ard



Líofacht na léitheoireachta – Cad é atá ann?

• Cuireann Kuhl & Stahl (2004) síos ar líofacht na léitheoireachta mar chruinneas sa díchódú, 
uaithoibríocht ag aithint focal agus úsáid chuí na ngnéithe prosóide ar nós béim, iontonú agus 
frásaí a léiriú.

• Caitheann léitheoirí nach bhfuil líofa níos mó ama ag díchódú agus ag aithint focal aonair, rud
nach bhfágann fuinneamh nó am don tuiscint (Lee & Chen, 2019).

• Bíonn níos mó béime ar an léitheoireacht os ard sna luathbhlianta, ach léiríonn taighde go bhfuil
buntáistí le teagasc na líofachta sna hardranganna sa bhunscoil (Rasinski, 2012).

• Tá gá le teagasc na líofachta (Rasinski, 2013; Pikulski & Chard, 2005).

• Tá nasc idir an líofacht sa léitheoireacht os ard agus an léitheoireacht chiúin (Niedo et al., 2013).



Líofacht na léitheoireachta agus an délitearthacht

• Tá sé léirithe i suíomhanna luath-thumoideachais iomláin go mbíonn léitheoirí ar gcúl i 
líofacht na léitheoireachta sa T2 i gcomparáid leis an T1, b’fhéidir mar gheall ar easpa
léitheoireachta sa T2 taobh amuigh den scoil (Genesee & Jared, 2008). 

• Mínítear gur easpa foclóra sa T2 i suíomhanna tumoideachais an chúis is mó le heaspa
líofachta (Romney et al, 1995; Gebauer et al., 2012; Lee & Chen, 2019). 

• Is iad na rudaí is mó a dhéanann difear i líofacht na léitheoireachta i dteangacha éagsúla
ná inniúlacht na teanga, an difear idir an dá theanga agus an timpeallacht foghlama
(Yamashita & Ichikawa, 2010).



AITHINT FOCAL/DÍCHÓDÚ LÍOFACHT TUISCINT

FORBAIRT FOCLÓRA



Is droichead í an líofacht idir focail a aithint agus téacs a thuiscint (Pikulski & Chard, 2005). 

Aithint
focal

Tuiscint



Léiríonn taighde go bhfuil nasc suntasach i líofacht na 

léitheoireachta i suíomhanna tumoideachais ó theanga go teanga

(Domínguez de Ramírez & Shapiro, 2007; Geva et al., 1997; Ramírez, 

2001; Gebauer et al., 2012)



Uathoibríocht: Luas

Prosóid: Ag léiriú na céille agus na tuisceana

Is féidir uathoibríocht agus prosóid a fhorbairt tríd an an léitheoireacht dhomhain
agus an t-athléamh agus a chleachtadh tríd an léitheoireacht leathan



Athléamh agus an léitheoireacht dhomhain
agus líofacht na léitheoireachta

Gach uair a léitear téacs tuigtear níos fearr é.

Bíonn deis ag na daltaí díriú ar fhoclóir, ar fhocail nua, ar 
fhuaimeanna (fóinéimí agus moirféimí), ar fhrásaí, ar 
nathanna, ar phoncaíocht, ar ghramadach, srl.                                                            
I GCOMHTHÉACS!

Má léitear téacs amháin go domhain, aistrítear na 
scileanna sin go téacsanna eile agus go teangacha eile. 



An léitheoireacht os ard/chiúin

Buntáistí don mhúinteoir:

Is féidir forbairt na léitheoireachta a 
mheas

Is féidir líofacht na léitheoireachta a 
mheas

Is féidir gnéithe léitheoireachta/ 
líofachta a aimsiú don teagasc

Tá nasc idir an léitheoireacht os ard
agus an léitheoireacht chiúin

Buntáistí don léitheoir

Is bealach é leis na scileanna 
léitheoireachta a léiriú

Tá páistí ann a bhaineann sult as an chur 
i láthair

Is deas bheith ag léamh i gcuideachta
daoine eile (beirteanna/grúpaí)

Cuirfear tacaíocht chuí ar fáil bunaithe ar 
an léamh

Bíonn páistí/tuismitheoirí sásta



Ach …

• Ní gá bheith ag éisteacht le páistí ag léamh os ard i ngach ceacht
léitheoireachta!

• Éistear le léitheoirí ag léamh os ard leis an léitheoireacht a mheas

• Bíonn tréimhsí ann agus sibh ag díriú ar an líofacht nuair a dhéanfaidh siad
athléamh os ard, i mbeirteanna/i ngrúpa/go neamhspleách, agus sa deireadh
do lucht éisteachta/thaifead

• Sna ceachtanna laethúla dírigh ar scileanna/straitéisí/tuiscint



 

 

 

Scaoileadh Céimseach na Freagrachta 

 

Múnlú                  Cleachtas a roinnt                Cleachtas faoi threoir               Cleachtas neamhspleách 

 

     
Múinteoir ag múnlú 

 Míniú 

 Léiriú 

 Smaoineamh os 
ard 

 

Teagasc:  Múinteoir 
ag teagasc go 
follasach, daltaí  ag 
cleachtadh 

Cleachtadh:   Daltaí 
ag cleachtadh le 
tacaíocht ón 
mhúinteoir 

Daltaí ag cleachtadh 
go neamhspleách le 
haiseolas ón 
mhúinteoir 

Aistríonn na daltaí 
an t-eolas go rud 
eile 

 

 

 

 

 

spleáchas neamhspleáchas 

Pearson and Gallagher (1985)



An léitheoireacht os ard

Go neamhspleách: 
Is féidir téacsanna 

atá léite faoi threoir
a athléamh go 
neamhspleách 

nó/agus téacsanna 
ag leibhéal 

neamhspleách

Athléamh: leis an 
líofacht a fhorbairt 

agus a fheabhsú

Faoi threoir: Léigh
le macalla, go 

córúil, le guthanna, 
déan taifead

Múnlú: 
Múinteoir/tuismitheoir ag 
léamh os ard do pháistí ag 
gach aois; ag eiseamláiriú
straitéisí, líofacht, foclóir, 

comhréir,  teanga ag 
leibhéal níos airde, 

tuiscint, sult



An chéad léamh



Spriocanna 
líofachta

(bunaithe ar
Rasinski, 1989)

(urlabhraíocht curtha leis)

Léiriú mothúcháin agus airde

Frásáil

Rialtacht

Luas

Urlabhraíocht



Sprioc: Léiríonn réimse de mhothúcháin agus airde sa léitheoireacht. Léann
mar a bheadh caint nádúrtha le cara ann, guth ag teacht le mothúcháin an 
téacs. Léann ag airde atá soiléir agus compardach.  



Sprioc: Léiríonn frásaí go maith sa léitheoireacht; cloíonn le 
poncaíocht, béim agus iontonú. 



Sprioc: Léann go réidh agus go rialta le roinnt sosanna, ach déanann
féincheartú le focail dheacra agus/nó le struchtúr abairtí. 



Sprioc: Léann ag luas comhrá tríd an léamh ar fad. 



Sprioc: Léiríonn eolas ar fhuaimeanna áirithe na Gaeilge. Léann fuaimeanna
atá ar eolas go líofa agus go cinnte. Baineann triail as focail nua a léamh trí
úsáid a bhaint as eolas ar fhuaimeanna. 

Léiríonn eolas agus tuiscint ar chodanna na bhfocal, píosaí coitianta, 
réimíreanna, iarmhíreanna



Tá gá le dhá
chineál

léitheoireachta

An léitheoireacht 
dhomhain/athléamh

An léitheoireacht
leathan



… to develop fluency it is not enough to simply read, read, read (Pikulski & Chard, 2005).

Feasacht
fóineolaíochta/ 

fóinéimeach

Forbairt foclóra agus 
scileanna teanga ó 

bhéal

Teagasc scileanna 
aithint focal

Teagasc codanna focal 
agus patrúin litríochta

Teagasc, múnlaigh agus 
tabhair deiseanna
cleachtaithe sna

straitéisí díchódaithe

Bain úsáid as téacsanna 
cuí le straitéisí a léiriú 

agus le luas na 
léitheoireachta a 

fhorbairt

Déan athléamh ar 
théacsanna le tacú le 

léitheoiri atá ag 
streáchailt

Tabhair deiseanna an 
léitheoireacht leathan a 

chleachtadh

Bain úsáid as measúnú
cuí le forbairt na 

líofachta a leanúint



Moltaí

• Cuirtear le líofacht na léitheoireachta trí dhíriú ar aithint focal, léamh os ard i ngrúpa/i mbeirteanna
agus tríd an athléamh agus an léitheoireacht leathan (Grabe & Stoller, 2011). 

• Is féidir uathoibríocht agus prosóid a fhorbairt tríd an léitheoireacht leathan agus an t-athléamh
(Rasinski, 2013; Chard et al., 2002; Shimona, 2018).

• Moltar an léitheoireacht leathan ag leibhéal neamhspleách (Walter, 2004; Dunne & Hickey, 2017).

• Is féidir leabhair a thabhairt i bhfoirm ‘tuillte’ le réimse leathan téacsanna (Dunne & Hickey, 2017; 
Rasinski et al., 2016)

• Páistí a spreagadh i léamh na Gaeilge an sprioc a bhí le taighde Dunne agus Hickey (2017). Luadh an 
líofacht mar cheann de na buntáistí. 

• Is féidir díriú ar fhrásaí/píosaí téacs sa T2 (Yamashita & Ichikawa, 2010).

• EOLAS RÍTHÁBHACHTACH aistrítear na buntáistí a bhaineann leis an athléamh agus an léitheoireacht 
dhomhain ó théacs go téacs agus cuirtear leis an líofacht go ginearálta (Rasinski, 2012). 



I ndiaidh cleachtadh a 
dhéanamh



Rúibric na 
ndaltaí



• Is féidir léitheoirí a spreagadh níos mó le leabhair (suimeanna, seánraí, ealaín, 
úinéireacht)

• Is féidir leabhar a léamh ag leibhéil éagsúla
• Má dhéantar cleachtadh líofachta le leathanach ón leabhar is féidir sin a chur i 

bhfeidhm leis an chuid eile den leabhar
• Tá scileanna áirithe ann le leabhair a léamh – teideal, údar, blurba, clár, innéacs, 

struchtúr, stráitéisí
• Tugann leabhar muinín (tosaigh le leabhair thanaí le páistí a spreagadh)
• Cuirtear aithne ar charachtair, theanga, athruithe, fhorbairt, phlota
• Is féidir eolas cuí a aimsiú i leabhar neamhfhicsin (ní hionann an struchtúr sna seánraí

NF)
• Ní gá ceacht scríofa a bheith mar chuid den léitheoireacht
• Go minic bíonn ceachtanna bunaithe ar shleachta dírithe ar chineál áirithe tuisceana 



• 90%-94% den téacs léite go cruinn, tá an téacs ag leibhéal teagascach

• 95%-100% den téacs léite go cruinn, tá an téacs ag leibhéal neamhspleách

• 90% den téacs léite go cruinn, tá an téacs ródheacair



• 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



Contanam léitheoireachta (Fountas & Pinnell, 2017)
Bandaí léitheoireachta (Baker, Bickler and Bodman, 2007) 

• De dhíth don mheasúnú agus don léitheoireacht faoi threoir

• Is féidir le scoil ar bith leabhair a chur i leibhéil – tá sé déanta ag roinnt
scoileanna

• Critéir: cuma agus ábhar an leabhair, líon leathanach, líon focal, líon focal in 
abairtí, focail atá ar eolas, díchódú (fóineolaíocht agus moirfeolaíocht), 
naiscfhocail, comhréir – agus ábhar an leabhair/suimeanna na bpáistí



Is féidir an athléitheoireacht a theagasc agus a chleachtadh do chuir i 

láthair léitheoireachta le drámaí léitheoireachta nó trí léamh do lucht

éisteachta mar spreagadh sa léitheoireacht agus le tacú le prosóid agus

tuiscint (Chard et al., 2002; Rasinski, 2013). 





Bíonn léitheoirí sásta an script 
a athléamh agus mar sin, trí
chleachtadh, éiríonn an 
léitheoireacht níos fearr.

Tá béim ar an ghlór, ar an 
léitheoireacht mar chur i láthair. 
Níl cultacha, soilse nó ardán de 
dhíth. 

Tá na páirteanna scríofa
d’ábaltachtaí éagsúla. Beidh
páirteanna ag léitheoirí de réir a 
n-ábaltachta.

Bíonn na léitheoirí ag 
obair le chéile mar 
ghrúpa, ag déanamh
breithiúnais agus ag tacú
lena chéile.



Lorg Lindbergh 

Focail i gcló trom ag 
na léitheoirí maithe.                  
Tá athrá ann.
Tá uimhreacha agus
dátaí scríofa mar a 
deirtear iad.



Athrá sa dráma seo. 
Carachtair éagsúla ag 
rá na rudaí céanna. 
Focail i gcló trom ag 
na léitheoirí maithe.



Cuir leabhair in ord
i mboscaí, ar
sheilfeanna

Lig do na páistí cinn
a roghnú

















AR SCOIL

• Grúpaí léitheoireachta ag cleachtadh agus ag léamh dráma don rang/rang eile/don scoil

• Grúpaí/beirteanna ag cleachtadh agus ag léamh don rang – is féidir moltaí a thabhairt

• Ag taifead na léitheoireachta agus ag éisteacht leis

• Ag taifead fógraí nó eolas (ag cleachtadh roimhré)

SA BHAILE

• Ag cleachtadh agus ag léamh le tuismitheoir

• Ag athléamh téacsanna a léadh ar scoil roimhe (ach le sprioc nua)

• Ag cleachtadh na léitheoireachta le cara/grúpa ar Zoom

• Ag cleachtadh agus ag taifead na léitheoireachta ar seesaw/googleclassrooms

• Déan taifead/eiseamláir do na páistí le héisteacht roimh chleachtadh

• Is féidir leabhair a thabhairt amach sa samhradh/dianghlasáil don athléamh/chleachtadh





1. Conas líofacht a fhorbairt i measc páistí sna meánranganna/ardranganna?

2. An fiú róil a thabhairt do na páistí i ngrúpaí léitheoireachta- duine amháin ag 

ceistiú, duine eile ag tarraingt srl.

3. Cén chaoi is fearr botún a cheartú sa léitheoireacht? M.sh páiste ag léamh chuir

mar cuir, ag fágáil séimhiú/úrú ar lár. Ar cheart iad a cheartú ar an spota nó dul siar a 

dhéanamh ar mar mioncheacht nó an 2 rud?



An féidir samplaí a thabhairt de na bealaí is fearr chun léitheoireacht ar mhaithe le 

pléisiúr agus léitheoireacht neamhspleách a chur chun cinn sa bhonnchéim?

5. Cén dóigh ar cheart litreacha na haibitíre Béarla a dhéanamh i ranganna na naíonán - doiligh 

iad a dhéanamh gan chomhthéacs? Ar cheart focail Bhéarla a úsáid chun iad a theagasc



6. Conas tacú le páiste a bhfuil disléicse air nó uirthi barr feabhais a bhaint amach sa réimse

seo?

7. Bainim úsáid as sraith áirithe leabhar ach bíonn an-chuid focail neamhchoitianta

iontu. Conas a théann múinteoirí i ngleic leis seo nuair a bhíonn grúpa ag streachailt?

8. An cuma libh réimse canúintí a mhúineadh - ardaítear uaireanta i gcoinne áiseanna go 

bhfuil siad i gcanúintí éagsúla?



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• (ccea.org)

https://www.cogg.ie/gaeilge/#s2
mailto:https://www.blacksheeppress.co.uk/?s=Irish&post_type=product&post_type=author&post_type=page&post_type=post
https://www.cjfallon.ie/books/ceim-ar-cheim/
https://ccea.org.uk/learning-resources/clar-luathleitheoireachta-cleite
https://www.udar.ie/product/scrabble-as-gaeilge-2/?lang=en
https://www.maynoothuniversity.ie/froebel-department-primary-and-early-childhood-education/eleathanach
https://online.flowpaper.com/7a630787/E33/#page=1
https://ccea.org.uk/learning-resources/cod-na-gaeilge
http://www.gaelscoileanna.ie/assets/F%C3%A9asta-Focal-Se%C3%A1n-Mac-Nia.pdf
https://www.forasnagaeilge.ie/fuinn/an-gum/aiseanna-bunscoil/feach-thart-rang-4/
https://www.gilleducation.ie/search?q=Fonn+F%C3%B3naice
https://ccea.org.uk/learning-resources/fuaimeanna-fonaici
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• Sraith 'Sos' (O Brien Press)

•

https://kahoot.com/
https://www.leighanois.com/
https://www.leighleat.com/
https://storage.googleapis.com/siteassetsswd/375/letters/High%20Frequency%20Words%20Irish.pdf
https://www.maradearfa.ie/
https://padlet.com/maire8/qw1oyoctjc3o8s2w
https://evastack.wixsite.com/robo
https://seideansi.ie/
https://www.youtube.com/watch?v=mlXOuD1gHuw
https://www.siopaleabhar.com/en/product/sona-ag-leamh-level-1-to-12/
https://www.obrien.ie/schools/sraith-sos
https://www.cogg.ie/taisce-tuisceana/
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http://www.irishforparents.ie/
http://bit.ly/GaeloidYT
bit.ly/NuachtGO
https://www.facebook.com/Gaeloideachas
http://bit.ly/AbharGaeloid
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