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Fáilte ó Chathaoirleach Fhorbairt Naíonraí Teoranta
Tugann sé ardú croí domsa mar Chathaoirleach Fhorbairt
Naíonraí Teoranta fáilte a chur roimh an uasdátú ar an
Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonraí; lámhleabhar a
bheidh mar chrann taca ag stiúrthóirí fud fad na tíre.

Táim fíorbhuíoch do na húdair ar fad, do Dheirdre Uí
Ghrádaigh, eagarthóir an leagain den lámhleabhar a
foilsíodh i 2005, as a cuid saineolas, comhairle agus moltaí
a roinnt linn agus muid i mbun oibre ar an lámhleabhar.

Tá deis iontach againn anseo tagairt a dhéanamh do
‘Aistear’ agus ‘Síolta’ atá mar bhunchloch don deachleachtas sna luathbhlianta.

Gabhaim buíochas ó chroí le Laura Rawdon, eagarthóir
ar an lámhleabhar nua seo, as an obair a chur i gcrích go
cumasach.

Tá athrú mór tagtha ar struchtúr na luathbhlianta in
Éirinn le blianta beaga anuas. Tá deis ag leanaí na tíre seo
freastal ar an saorbhliain réamhscoile ar feadh bliana sula
dtosaíonn siad ar an mbunscoil. Is dul chun cinn mór é
seo i stair na luathbhlianta agus is dá bharr atá an tríú
heagrán den lámhleabhar seo á fhoilsiú.

Is cinnte go mbeidh an leagan seo den ‘Lámhleabhar do
Stiúrthóirí Naíonraí’ mar fhoinse eolais agus tacaíochta
do stiúrthóirí i naíonraí ar fud na tíre go ceann i bhfad.
Máire Uí Bhriain
Cathaoirleach Fhorbairt Naíonraí Teoranta
Meitheamh 2015

Nóta Buíochais
Is fíor a rá go bhfuil go leor athruithe tagtha ar earnáil na
luathbhlianta agus ar obair an stiúrthóra i gcomhthéacs
fhorbairt na hearnála ó cuireadh an “Lámhleabhar do
Stiúrthóirí Naíonra” ( Uí Ghrádaigh, D., 2005.) i gcló.
Tá sé d’aidhm ag an tríú cló den “Lámhleabhar do
Stiúrthóirí Naíonra” eolas luachmhar mar a bhaineann le
hobair an stiúrthóra i dtaobh dea-chleachtais sa naíonra
a chuimsiú ar bhealach úsáideach agus praiticiúil.
Is mian liom mo bhuíochas ó chroí a ghabháil le gach
duine a bhí páirteach sa tionscadal seo le breis agus
bliain anuas. Is chun leasa na cáipéise, agus mar sin
leasa na naíonraí, go raibh saineolas agus saintaithí den
scoth á roinnt mar chuid den tionscadal seo.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le Déirdre Uí
Ghrádaigh, eagarthóir ar an Lámhleabhar do Stiúrthóirí

Naíonra a foilsíodh i 2005 as a cuid ama, aiseolais agus
moltaí a chur ar fáil dom. Buíochas mór leis na húdair
ar fad a scríobh na caibidlí don lámhleabhar. Bhí sé
mar phribhléid agam eagarthóireacht a dhéanamh ar
an ábhar luachmhar ar mhaithe le háis tacaíochta a
fhorbairt do stiúrthóirí naíonra.
Tá Forbairt Naíonraí Teoranta faoi chomaoin ag Foras
na Gaeilge agus ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
as an maoiniú a cuireadh ar fáil don tionscadal seo.
Gabhaimid buíochas le Gaelink as an leabhrán álainn a
dhearadh agus a chur i gcló.
Laura Rawdon
Eagarthóir
Meitheamh 2015
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Cad is Naíonra Ann?

le hAingeal Ó Buachalla
Grúpa leanaí a thagann le chéile go rialta ar feadh
2.5 – 3.5 uair sa lá i dtimpeallacht thaitneamhach
shábháilte faoi stiúir stiúrthóra atá i naíonra. Is seirbhís
é a chuirtear ar fáil do leanaí agus dá dtuismitheoirí
agus reáchtáiltear é i gcomhréir leis an Acht um Chúram
Leanaí (1991) agus na Rialacháin um Chúram Leanaí
(Seirbhísí Réamhscoile) 1996, An Chreatlach Náisiúnta
Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige (Síolta) agus
Creatchuraclam na Luath-Óige (Aistear).
Trí mhodh an luath-thumtha iomláin cuireann foireann
an naíonra gach deis ar fáil do na leanaí sa ghrúpa
chun an Ghaeilge a shealbhú nó a shaibhriú. Déantar
an fhorbairt teanga seo chomh maith le gach gné eile
d’fhorbairt na leanaí a chur chun cinn, idir fhorbairt
fhisiciúil, fhorbairt intleachtúil/chognaíoch, fhorbairt
chruthaitheach agus aeistéitiúil, fhorbairt shóisialta,
agus fhorbairt mhothúchánach.

[Aidhmeanna an naíonra]
(i) Forbairt iomlán an linbh trí mhodh an tsúgartha.
(ii) Deis agus tacaíocht a thabhairt don leanbh óg an
Ghaeilge a shealbhú, nó a shaibhriú, go nádúrtha.
Baintear na haidhmeanna sin amach tríd an naíonra a
reáchtáil trí mheán na Gaeilge.

[Modh an tsúgartha]
Sa naíonra baintear leas as modh an tsúgartha, modh
a thugann aitheantas do mhodh foghlama leanaí den
aoisghrúpa seo. Is ionann súgradh agus foghlaim don
leanbh óg. Is tríd a chuireann sé aithne air féin, ar
dhaoine eile agus ar an domhan mórthimpeall air.
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Is féidir nascadh a dhéanamh idir cur chuige mhodh an
tsúgartha, an luath-thumadh iomlán agus aon cheann
de na modhanna eile a mholtar sna luathbhlianta e.g.
Ard-Scóip, Montessori, Steiner, Froebel etc.

[An naíonra]
Sa naíonra cuirtear timpeallacht nádúrtha, struchtúrtha,
spreagúil ar fáil. Bíonn an t-ionad leagtha amach, na
ceantair soiléir agus trealamh oiriúnach curtha ar fáil.
Bíonn deis ag gach leanbh rogha a dhéanamh idir na
gníomhaíochtaí súgartha éagsúla. Bíonn na frásaí,
na focail agus na rannta a bhaineann le gach gníomh
le cloisteáil gach lá. Tá rannta agus amhráin bheaga
bainteach le gach gníomh ar fáil do stiúrthóirí agus do
na tuismitheoirí. Tá fáil ar chluichí beaga traidisiúnta
agus nua chun cabhrú le stiúrthóirí.
Tá Treoir Chleachtais nuafhorbartha ag an gComhairle
Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) le tacú
le stiúrthóirí naíonra maidir le cur i bhfeidhm Aistear
agus Síolta sa naíonra: http://www.ncca.ie/ga/TreoirChleachtais/

An Luaththumadh Iomlán
agus Sealbhú na Gaeilge

leis an Dr. Tina Hickey
[Réamhrá]

[Cad a chiallaíonn ‘tumoideachas’?]

Sa chaibidil a leanas, tugtar achoimre ar thaighde
a bhaineann le hábhair atá an-tábhachtach do
stiúrthóirí naíonra: sealbhú na chéad teanga, an
tsochtheangeolaíocht, an dátheangachas, luathshealbhú
an dara teanga agus an tumoideachas.

Sa tumoideachas bíonn an leanbh ag foghlaim trí mheán
an dara teanga. Tuigtear an méid a deir an leanbh ina
chéad teanga, ach freagraítear é sa dara teanga, agus
cuirtear na focail atá uaidh ar fáil dó.

Tá an comhthéacs oideachasúil ina bhfuil na naíonraí
lonnaithe athraithe go mór leis an Acht Oideachais
(1998), agus ó forbraíodh Aistear, an curaclam náisiúnta
do leanaí faoi 6 bliana d’aois, (NCCA, 2009). Cuireann
Aistear béim láidir ar shúgradh, ar an teagmháil idir
leanaí, agus cé chomh lárnach agus atá an sealbhú
teanga i bhforbairt an linbh, agus luíonn na tosaíochtaí
in Aistear go maith leis na tosaíochtaí atá ag na naíonraí
le fada.
I dteannta le Aistear, tá Síolta ann chun a chinntiú
go mbeidh ardchaighdeán i measc réamhscoileanna
uile na tíre. Is den tábhacht é go ndíríonn Aistear
ar réamhscoileanna lán-Ghaeilge chomh maith le
réamhscoileanna Béarla, agus tugtar samplaí agus moltaí
do ghníomhaíochtaí cuí sa naíonra (féach Ní Rianaigh,
2011). Cé go dtógfaidh sé tamall an réimse áiseanna
céanna a chur ar fáil i nGaeilge do Aistear agus atá ar fáil
cheana féin i mBéarla, is léir go bhfuil aitheantas oifigiúil
tábhachtach ann anois don réamhscolaíocht i gcoitinne,
agus don tum-réamhscolaíocht mar chuid de sin.

Sampla
Stiúrthóir: Cé leis an mála seo?
Leanbh: That’s my bag.
Stiúrthóir: Is liomsa é.
Leanbh: Is liomsa é.
Fíor 1

Thosaigh an tumoideachas i Montréal, Ceanada,
sna 1960idí, nuair a thosaigh Béarlóirí ag freastal ar
naíscoileanna trí mheán na Fraincise. D’eascair litríocht
mhór as an taighde ar an tumoideachas a rinneadh i
gCeanada agus i dtíortha eile agus tá na torthaí ar fad
ag teacht le chéile:
•

go gcruthaíonn tumdhaltaí chomh maith, nó níos
fearr, i gcúrsaí acadúla agus a dhéanann leanaí i
gcomhthéacs neamhthumtha

•

go sealbhaíonn siad gnáthleibhéil sa T1

•

go sealbhaíonn siad ardleibhéal líofachta sa T2

Faightear an tumoideachas ar fud an domhain, rud a
léiríonn riachtanais na dtíortha ilteangacha éagsúla, mar
shampla, Tír na mBascach, an Chatalóin, an Fhionlainn,
an Nua-Shéalainn, Albain agus an Bhreatain Bheag,
chomh maith leis an tír seo.
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[An luath-thumadh iomlán]

•

grúpáil na leanaí chun deis cainte a sholáthar dóibh

Thacaigh an luath-thumadh iomlán sna tíortha sin le
gluaiseachtaí athbheochana teanga, agus chuir sé leis
an éileamh ar chláir thumtha bunscoile a sholáthar, rud
atá fíor in Éirinn i gcás na ngaelscoileanna go háirithe.
Thosaigh an chéad naíonra in Éirinn i 1965 agus faoi
láthair tá níos mó ná 4,000 leanbh agus breis agus
190 naíonra ag feidhmiú lasmuigh den Ghaeltacht.
Feidhmíonn na naíonraí trí mhodh an luath-thumtha
iomláin i gcás mhóramh na leanaí a bhaineann le
teaghlaigh Bhéarla. Tugann siad tacaíocht thábhachtach
don dream arb í an Ghaeilge teanga an teaghlaigh acu
chomh maith.

•

plean oibre le spriocanna áirithe teanga ó sheachtain
go seachtain chun dul chun cinn a chinntiú

•

gníomhaíochtaí teangalárnacha a úsáid gach lá
(scéalaíocht, drámaíocht, puipéid agus cluichí
beaga; amhráin)

•

ionchur oiriúnach sothuigthe a chur ar fáil agus leanaí
i mbun oibre

•

rialtacht úsáid teanga le gníomhaíochtaí áirithe
(cluichí cártaí, rolla, tabhairt amach málaí) ionas
go dtuigfidh leanaí cad atá ag teacht agus cén sórt
freagra atá an stiúrthóir ag lorg uathu

[Cur chuige agus straitéisí]

•

rannta agus amhráin a úsáid go minic chun roinnt
frásaí réamhdhéanta a thabhairt do leanaí

Tá cosúlachtaí idir an teanga a úsáideann daoine fásta sa
tumoideachas agus an teanga a úsáideann tuismitheoirí
le leanaí, sa mhéid go labhraítear faoin gcomhthéacs, go
labhraítear níos moille, go mbaintear leas as abairtí agus
foclóir simplí, as athrá, agus as tuiníocht speisialta chun
aird an linbh a tharraingt. Bíonn an-éifeacht ag baint le
straitéisí áirithe sa luath-thumadh iomlán, chun aird na
leanaí a dhíriú ar úsáid teanga agus ar thréithe teanga:
•
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[Céimeanna sealbhaithe teanga sa
phróiseas luath-thumtha]
Is iad an Ghaeilge agus an luath-thumadh iomlán
bunchloch na naíonraí. Chuige sin, moltar go láidir
tabhairt faoin mbreathnóireacht ar shealbhú na
Gaeilge le gach leanbh. De réir an taighde atá déanta
ag teangeolaithe éagsúla tá céimeanna sealbhaithe sa
phróiseas luath-thumtha:

Eisteacht agus
Tuiscint
Bíonn an leanbh ag
éisteacht leis an gcaint
timpeall air agus
léiríonn sé an tuiscint
trí ghníomh oiriúnach
a dhéanamh nó trí
fhreagra oiriúnach
a thabhairt sa
mháthairtheanga.

Meascadh Cóid

Foirmlí Cainte

Úsáideann an leanbh
focal Gaeilge in abairt
Bhéarla.

Úsáideann an leanbh
frása nó abairt a
cuireadh ar fáil di do
ghníomhaíocht nó do
ghnás ar leith.

Saorchaint
Labhraíonn an
leanbh as a stuaim
féin. B’fhéidir go
mbíonn sé míchruinn
i dtosach, beidh sé
ag baint triail as
foirmeacha éagsúla
de na focail agus
de chomhréir na
habairte.

Fíor 2 Dul chun cinn teangeolaíoch (ó Mhic Mhathúna, M., 2011, 23, 24)

Stiúrthóir: Ar mhaith
leat imirt leis an
ngaineamh?

Eisteacht agus
Tuiscint

Leanbh: No, I want to
paint

Stiúrthóir: Cad atá
déanta agat?

Eisteacht agus
Tuiscint

Leanbh: I did it. The
bláth.

Saorchaint
Stiúrthóir: Cé leis an
mála seo?
Leanbh: Is liomsa é!

Foirmlí Cainte

Leanbh: Bhí mé sa
sorcas agus feiceáil mé
leon!

Fíor 3 Samplaí ón dul chun cinn teangeolaíoch (ó Mhic Mhathúna, M., 2011, 23, 24)

[Difríochtaí idir leanaí]
Go deimhin, ní mór a mheabhrú go mbíonn difríochtaí
idir leanaí ag foghlaim an dara teanga a bhraitheann ar
an bpearsantacht agus ar a n-aois, agus ar chúinsí eile.
Fanann leanaí áirithe ina dtost i bhfad. B’fhearr le leanaí
áirithe labhairt le leanaí eile sa chéad teanga ná iarracht
a dhéanamh labhairt leis an stiúrthóir sa dara teanga.
Ar deireadh, caithfidh leanaí a thuiscint gur fiú dóibh
iarracht a dhéanamh sa dara teanga, agus braitheann
an tuiscint sin ar an gcomhthéacs agus ar a dteagmháil
leis an stiúrthóir.

[Na tuismitheoirí agus toradh an
tumoideachais]
Ní mór go mbeadh tuismitheoirí réalaíoch faoin toradh
a bhíonn ar an tumoideachas chomh maith. Cé go
ndeirtear go minic go sealbhaíonn leanaí teangacha go
héasca, tógann sé tamall, agus bíonn an-chuid earráidí le
cloisteáil agus iad ina bhun. Bíonn toradh níos fearr ar an
tumoideachas má thugann tuismitheoirí tacaíocht dó, ag
tabhairt deiseanna cainte sa T2 don leanbh sa bhaile agus
ag baint úsáide as leabhair agus áiseanna eile.

Is fiú go mór tuismitheoirí a mhealladh chun cláir teilifíse
agus téipeanna a úsáid mar fhoinsí saibhrithe teanga. Tá
géarghá le teagmháil a chothú le cainteoirí ó dhúchas
lasmuigh den naíonra chomh maith, chun cruinneas a
chothú agus chun cumarsáid nádúrtha a sholáthar. Tá sé
tábhachtach go dtuigeann tuismitheoirí go dtarlaíonn
trasnáil idir na teangacha, ach gur cuid den phróiseas
é seo.

[Conclúid]
Tugann an tumoideachas seans do leanaí teanga a
shealbhú go nádúrtha mar mheán cumarsáide, agus
taispeánann sé dóibh gur féidir leo greim a fháil ar
chultúr agus ar theanga eile, rud a sheasfaidh dóibh
agus iad ag foghlaim teangacha eile níos déanaí. Má tá
ceol ag tuismitheoir, is é an rud is nádúrtha ar domhan
canadh agus seinm leis an leanbh óg.
Mar an gcéanna le teanga - má tá teanga (líofacht nó
cumas éigin, nó fiú suim faoi leith sa teanga sin) ag
tuismitheoir, is fiú go mór an teanga agus an tsuim sin
a roinnt leis an leanbh sa bhaile, sa réamhscoil agus sa
bhunscoil a roghnaítear dó, ionas go mbeidh buntáistí an
dátheangachais aige gan mórán stró go luath ina shaol.
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Pleanáil Teanga sa Naíonra
(Céimeanna Beaga)

le Déirdre Uí Ghrádaigh
Tá sé ríthábhachtach go mbeidh plean teanga i
bhfeidhm i ngach naíonra mar chuid den phlean
d’fhorbairt iomlán an linbh. Is fiú go mór úsáid a bhaint
as an áis “Céimeanna Beaga” mar thacaíocht agus tú i
mbun na pleanála seo.
Is éard atá i gceist le “Céimeanna Beaga” ná
bunGhaeilge fheidhmiúil a theastódh ón duine fásta sa
naíonra a bheadh:

Sealbhú seachas múineadh teanga a bhíonn i gceist
sa naíonra. Cloiseann na leanaí an Ghaeilge á labhairt
ag an stiúrthóir an t-am ar fad. Bíonn an Ghaeilge sin
bunaithe ar riachtanais na leanaí mar atá tugtha faoi
deara ag stiúrthóirí thar na blianta. Bíonn dlúthcheangal
idir an Ghaeilge agus:
•

gníomhaíocht/súgradh a mbíonn an leanbh
páirteach ann

ag obair, ag caint agus ag idirghníomhú leis na
leanaí agus iad ag súgradh i mbun gníomhaíochtaí
éagsúla

•

gluaiseacht/gníomh/amhráin/ceol a mbíonn an
leanbh páirteach ann

•

fearas a bhíonn in úsáid ag an leanbh ag an am

•

ag stiúradh gnásanna agus gnáthimeachtaí laethúla

•

guth, tuin chainte agus infhilleadh an stiúrthóra

•

ag caint agus ag obair lena gcomhghleacaithe i
láthair na leanaí

•

comharthaí aghaidhe agus coirp an stiúrthóra/
comharthaíocht choirp

•

Ní cúrsa Gaeilge sa ghnáthchiall é mar sin, ach ceann
teoranta don bhunchaint a theastódh ón stiúrthóir don
obair le leanaí nach bhfuil Gaeilge acu.

Tugann an comhthéacs seo brí don chaint agus de
réir a chéile sealbhaíonn an leanbh an Ghaeilge mar a
dhéanfadh leanbh leis an gcéad teanga.

[Bunchloch an chúrsa]

Is ar an mbonn sin a roghnaíodh ábhar Céimeanna
Beaga don stiúrthóir.

Tá an cúrsa bunaithe ar nós imeachta a bheadh i
bhfeidhm in aon naíonra d’ardchaighdeán le leanaí a
bheadh ag tosú ar shealbhú na Gaeilge. Tuigtear gur
sealbhú na Gaeilge mar chuid d’fhorbairt iomlán an
linbh trí mheán an tsúgartha a bhíonn i gceist sa naíonra.
Gaeilge amháin a labhraíonn an stiúrthóir agus an
fhoireann ach ní chuirtear aon bhac ar an leanbh
a theanga féin a labhairt leis an bhfoireann nó le
leanaí eile.
Ní thagann an cúrsa seo salach ar aon mhodh nó cur
chuige a bheadh oiriúnach don leanbh óg. Tagann
sé le gach fealsúnacht a dhíríonn ar an oideachas
luathóige; An Luath-thumadh Iomlán, Froebel, ArdScóip, Montessori, Steiner etc.
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Is gá go gcloisfidh an leanbh an chaint chéanna go minic
chun go rachaidh sé i bhfeidhm air agus go mbainfidh
sé féin triail as.
Uaireanta labhróidh an stiúrthóir in éineacht leis an
leanbh á mhealladh le tabhairt faoin nGaeilge atá aige
a úsáid. Uaireanta déanfaidh an stiúrthóir aithris i
nGaeilge ar a bhfuil ráite ag an leanbh ina theanga féin.
N.B. Ar ndóigh ní bhíonn aon bhrú ar an leanbh an
chaint sin a úsáid, tosóidh an leanbh ag caint nuair
a bheidh sé ullamh chuige, gach duine ina am féin.
Cuimhnigh ar na céimeanna sealbhaithe sa phróiseas
luath-thumtha.

Tá an cúrsa bunaithe ar agallaimh bheaga agus ar
an athrá riachtanach don fhoghlaim. Úsáidfidh an
stiúrthóir na frásaí céanna go minic agus cloisfidh na
leanaí minic go leor iad chun iad a shealbhú.
Is éard atá sna hagallaimh bheaga ná caint nádúrtha
a tharlódh idir stiúrthóir agus leanbh, idir stiúrthóir
amháin agus stiúrthóir eile nó idir stiúrthóir agus
tuismitheoir/cuairteoir. Ach is ar na frásaí agus na
leaganacha cainte is mó a theastódh ó na leanaí sa
naíonra atá an phríomhbhéim.
Moltar a bheith cúramach agus an Modh Ordaitheach
in úsáid leis na leanaí. Má deirtear “Faigh naprún, a
Dhiarmaid” nó “Téigh go dtí an leithreas, a Shíle” agus
mura gcloiseann na leanaí ach an leagan sin, gach
seans go ndéarfaidh siad ar ball “An bhfuil cead agam
faigh naprún? An bhfuil cead agam téigh go dtí an
leithreas?”
B’fhearr go ndéarfadh an stiúrthóir agus é ag labhairt
thar ceann Dhiarmada:

do riachtanais féin. Moltar an chanúint áitiúil a úsáid
de réir mar a oireann.
Is cúrsa do na stiúrthóirí agus don fhoireann é seo agus
moltar do dhaoine atá ag úsáid an chúrsa:
•

na rannta agus na hamhráin a fhoghlaim de
ghlanmheabhair

•

cloí le píosa beag den chúrsa go dtí go mbíonn
máistreacht acu air

•

na dlúthdhioscaí a úsáid go rialta

•

aithris a dhéanamh go minic ar an gcaint a
bhaineann leis an aonad atá á fhoghlaim chun
máistreacht a fháil air

•

bogadh ar aghaidh go píosa nua nuair a bhíonn
siad féin ullamh chuige

•

má tá nathanna, focail nó frásaí eile a oireann níos
fearr duitse nó a chloistear níos minice sa chuid
den tír ina bhfuil tusa ag obair moltar duit iad sin a
úsáid ach iad a bheith cruinn

“An bhfuil cead agam naprún a fháil?/Caithfidh mé
naprún a fháil. Ba mhaith liom/Caithfidh mé dul go dtí
an leithreas/ mo lámha a ní.”
Bíonn leanaí an-tugtha do leaganacha cainte ar nós
“I have to.....” as Béarla. Cuireadh é sin san áireamh
sa chúrsa. Tá an cúrsa curtha le chéile ar bhealach a
ligean don fhoghlaimeoir/stiúrthóir aon chuid de a
úsáid de réir mar a bhíonn gá leis.
Is Gaeilge chaighdeánach atá i gceist ach is féidir an
chanúint áitiúil a úsáid nuair a oireann.

[Fuaimeanna na Gaeilge]
Baineann fuaimeanna agus leaganacha cainte faoi
leith le gach teanga agus is amhlaidh don Ghaeilge.
Sealbhóidh an leanbh na fuaimeanna, na frásaí, agus
na leaganacha cainte a chloisfidh sé. Tá sé tábhachtach
mar sin, go gcloisfidh sé fuaimeanna cearta na Gaeilge
ó thús (Uí Ghrádaigh, 2006:114).
Bíonn cumas inbheirthe ag leanaí na fuaimeanna
éagsúla a dhéanamh. Ní minic, mar sin, a bhíonn
deacracht acu le fuaimeanna nó frásaí na Gaeilge
cé go mbíonn deacrachtaí ag foghlaimeoirí fásta leo
uaireanta.

[Moltaí]
Is féidir ábhar an chúrsa seo a úsáid de réir mar a
oireann duit féin, do na leanaí agus don tsuíomh ina
bhfuil tusa ag obair. Is féidir tosú in áit ar bith, de réir
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Forbairt an Linbh

le Déirdre Stiobhairt
[Réamhrá]

[Na gnéithe éagsúla d’fhorbairt an linbh]

Is é an leanbh atá i gcroílár an churaclaim atá
molta ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta (CNCM). Tá sé seo le feiceáil sna cuspóirí
agus sna haidhmeanna atá molta ag Aistear. Chun
leas ceart agus úsáid cheart a bhaint as na deiseanna
foghlama samplacha agus na treoirlínte le haghaidh
an dea-chleachtais atá leagtha amach ag Aistear, tá sé
riachtanach go mbeadh tuiscint mhaith ag na daoine
atá ag obair i naíonraí agus seirbhísí eile réamhscoile ar
na leanaí atá faoina gcúram.

Glactar leis gur duine iomlán é gach leanbh agus
caithfear díriú ar an leanbh ar an mbonn sin ó thaobh
cúraim agus oiliúna de sa naíonra. Is gá áfach, díriú ar
na gnéithe éagsúla den fhorbairt sin ceann ar cheann
- forbairt fhisiciúil, forbairt chognaíoch, forbairt teanga,
forbairt shóisialta agus mhothúchánach, le:

Seo a leanas na bunphointí eolais maidir leis an ábhar
‘Forbairt an Linbh’. Níl anseo ach achoimre. Ní mór do
dhuine atá ag obair le leanaí óga staidéar i bhfad níos
doimhne a dhéanamh ar an ábhar.
Nuair a bhíonn tuiscint ag duine ar fhorbairt an linbh,
bíonn tuiscint ar cad is féidir le leanbh a dhéanamh de
ghnáth ag aois áirithe nó ag céim áirithe, ach bíonn
tuiscint chomh maith ar na héagsúlachtaí idir leanaí agus
an réimse mór cúinsí is cúis leis na héagsúlachtaí sin.
Ar na cúinsí sin a chúisíonn éagsúlachtaí tá:
•

réimse leathan de chúinsí sóisialta, timpeallachta
agus cultúrtha

•

líon na leanaí sa teaghlach

•

an t-ord ina saolaítear deartháir nó deirfiúr sa
teaghlach

Cé go nglactar le coincheap gnáthfhorbartha, agus leis na
buntáistí a bhaineann le húsáid tomhais normálta, bíonn
an baol ann go nglacfaí leis ar bhonn ródhaingean. Tá sé
riachtanach go dtuigfí gur duine faoi leith é gach leanbh.
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•

teacht ar thuiscint ar fhorbairt an linbh mar ábhar
staidéar

•

dul chun cinn an linbh a mheas sna gnéithe éagsúla
dá fhorbairt

•

gníomhaíochtaí oiriúnacha a roghnú le gach gné
d’fhorbairt an linbh sin a chothú

[Forbairt fhisiciúil]
Is éard atá i gceist ná fás an choirp ó am na giniúna ar
aghaidh. Bíonn tionchar ag tosca áirithe ar an bhfás
fisiciúil sin.

Tosca réamhbheirthe a bhaineann le:
•

dúchas an linbh

•

deacrachtaí a bhaineann le crómasóim agus géinte
e.g. Siondróm Down

•

sláinte na máthar agus í ag iompar e.g. rubella,
SEIF nó tinneas mar diaibéiteas, tocsaeime, galar
croí

•

nósanna míshláintiúla e.g. caitheamh tobac; míúsáid drugaí, alcóil, easpa bia fholláine

•

fad na tréimhse iompair; is fearr an 40 seachtaine
slán a bhaint amach roimh am na breithe

•

deacrachtaí a bhaineann le fuil; grúpaí fola,
neamhfholacht agus an galar buí

Tosca ag am na breithe
•

deacrachtaí ag éirí as easpa ocsaigine

Seo a leanas samplaí den fhorbairt fhisiciúil a bhaineann
leanaí amach ag aoiseanna áirithe:

Tosca i ndiaidh am na breithe a bhaineann le:

[Scileanna oll-luaileacha]

•

slándáil timpeallachta

0 - 12 mhí

•

riachtanais sláinte

•

cumas an cloigeann a ardú ag 1 mhí

•

bia folláine

•

cumas an corp a ardú ar lámha ag 3 mhí

•

dóthain codlata á fáil ag an leanbh

•

suí le cabhair ag 6 mhí

•

lámhacán ag 9 mí

•

seasamh le cabhair ag 12 mhí

Léiríonn tréithe áirithe an t-idirdhealú eadránaithe mar
dhaoine agus mar ainmhithe ó thaobh na forbartha
fisiciúla de:
• tá an cumas againn seasamh ar ár gcosa agus ár
lámha saor le húsáid ar bhealaí éagsúla; tugtar
scileanna oll-luaileacha orthu seo
•

bíonn úsáid na lámh agus na méar againn i
gcomhordú le húsáid na súl; tugtar scileanna
mínluaileacha orthu seo

12 - 24 mí
•

siúl le cabhair na lámh nó troscáin ar dtús

•

seasamh suas ón urlár gan chabhair

•

siúl gan chabhair

•

lámhacán in airde staighre

Baineann cúig bhunphrionsabal le forbairt fhisiciúil
daonna:

2 - 3 bliana

(i) Is próiseas leanúnach é an fhorbairt fhisiciúil – é
an-tapa go luath ag aois naíonáin agus níos moille
agus an leanbh ag dul in aois.

•

rith

•

siúl suas agus síos staighre le greim ar ráille

•

dreapadóireacht ar throscáin

(ii) Bíonn an t-ord ina bhforbraítear/ ina gcruthaítear
scileanna nua mar an gcéanna i gcónaí; ní féidir le
leanbh suí leis féin go dtí go mbíonn smacht aige ar
a cheann.

3 - 5 bliana

(iii) Aibíocht chóras lárnach na néaróg - caithfidh
córas na néaróg a bheith aibí go leor sular féidir le
leanbh scileanna nua a bhaint amach e.g. úsáid an
leithris.
(iv) Imíonn formhór na ngníomhaíochtaí frithluaileacha
ag timpeall 3 mhí d’aois, agus cruthaíonn an
leanbh gníomhartha deonacha i.e. gníomhartha a
roghnaíonn sé féin agus a bhfuil smacht aige féin
orthu.

•

in ann liathróid a chiceáil

•

rothaíocht

•

rith suas agus síos staighre
Gníomhaíochtaí
Seo sampla de ghníomhachtaí a chabhródh le forbairt
na scileanna oll-luaileacha ag aois réamhscolaíochta,
3-4 bliana d’aois; dreapadóireacht, úsáid luascadáin agus
sleamhnáin, caitheamh liathróide, rith, rince, léim ar chos
amháin, dul suas agus síos staighre agus céimeanna, úsáid
trucail agus rothair, liathróid peile.

(v) Treonna forbartha - ón mbarr anuas agus ó lár an
choirp amach.
Tosaíonn an fhorbairt ar na scileanna oll-luaileacha ón
gcloigeann ag dul i dtreo bhun an choirp trí smacht a
fháil ar an gcloigeann ar dtús agus ar aghaidh síos le
cumas suí, seasaimh, siúil agusreatha ag forbairt de réir
a chéile.
Tosaíonn an fhorbairt ar na scileanna mínluaileacha i
lár an choirp agus leanann an fhorbairt amach i dtreo
na méar. Bíonn an comhordú idir úsáid na méar agus na
súl an-tábhachtach.
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[Scileanna mínluaileacha]
0 - 12 mhí
•

casadh an cloigeann i dtreo solais ag 1 mhí

•

imirt leis na méara; aithníonn sé an buidéal ag 3
mhí

•

Greim á bhreith ar bhréagán ag úsáid na lámh
iomlán ag 6 mhí

•

ag lorg bréagáin atá imithe as radharc ag 9 mí

•

Greim á bhreith ar bhréagán le méar agus ordóg ag
12 mhí

12 - 24 mí
•

ag imirt le brící; déantar túr de 2 bhríce ag 15 mhí

•

túr le 3 bhríce; greim ar pheann luaidhe ag 18 mí

•

in ann rudaí beaga a phiocadh suas ag 24 mí

trí na súile, na cluasa, an béal, an tsrón agus trí rudaí a
mhothú.

Cuimhne:
•

an cumas rudaí a aithint, is é sin go n-aithníonn an
naíonán go bhfaca sé rud cheana

•

an cumas rudaí nach bhfuil ar an láthair a thabhairt
chun cuimhne, cumas nach bhfuil ag an leanbh
roimh 8 – 12 mhí

Forbairt coincheapa:
Mínítear coincheapa i gcomhthéacs córais stórais ina
n-eagraítear eolas agus taithí ar imeachtaí, ionas gur
féidir le duine iad a thuiscint é féin nó iad a thuiscint
i gcomhthéacs cumarsáide le daoine eile. Is féidir le
coincheapa a bheith simplí e.g. fuar, fliuch nó is féidir
leo a bheith coimpléascach, casta nó teibí e.g. saoirse,
flaithiúlacht.

2 - 3 bliana

Teanga

•

ag baint taitnimh as pictiúir a aithint i leabhair

•

túr 9 nó 10 mbríce

•

úsáid siosúir, snátha agus mirlíní

Bíonn ról lárnach ag forbairt teanga san fhorbairt
chognaíoch, trí úsáid focal agus teanga. Cabhraíonn
úsáid lipéad agus úsáid teanga le forbairt coincheapa,
agus le forbairt chognaíoch agus machnaimh i gcoitinne.

3- 5 bliana
•

in ann pictiúir a tharraing de dhuine le ceann, corp
agus cosa

•

in ann cnaipí agus zip a dhúnadh

N.B. Ag leibhéal níos coimpléascaí bíonn na cumais
seo a leanas i gceist i bhforbairt chognaíoch; cuimhne,
réasúnaíocht, réiteach faidhbe, forbairt coincheapa
theibí, díriú aigne, samhlaíocht, agus cruthaíocht.

Piaget
Gníomhaíochtaí
Cabhróidh na gníomhaíochtaí seo a leanas le forbairt na
scileanna mínluaileacha ag aois réamhscolaíochta, 3- 4
bliana d’aois; súgradh le brící, mirlíní, snáth agus mirlíní,
míreanna mearaí, uisce agus doirteal, criáin agus pinn
luaidhe, péint, gaineamh, taos agus cré.

[Forbairt chognaíoch]
Is é atá i gceist le forbairt chognaíoch ná próiseas ina
mbíonn aireachtáil, cuimhne, agus forbairt choincheapa
agus tuisceana. Déantar na téarmaí forbairt chognaíoch,
forbairt machnaimh nó forbairt intleachta a mhalartú
go minic.

D’oibrigh bitheolaí darbh ainm Jean Piaget (18961980) ar theoiric maidir leis an gcaoi a dtugann leanaí
faoi fhorbairt chognaíoch. Bhunaigh sé an teoiric
ar chéimeanna forbartha. Tugann teoiric Piaget ar
fhorbairt chognaíoch an linbh tuiscint mhaith dúinn ar
conas a fhoghlaimíonn leanaí. Tá tionchar ag an teoiric
seo ar an gcóras luathoideachais agus conas is fearr
tabhairt faoi oideachas an linbh óig, trí churaclam a
chur i bhfeidhm ina bhfuil an leanbh lárnach agus ina
bhfuil an bhéim ar fhoghlaim trí fhiontraíocht nó trí
thriail a bhaint as rudaí.
Seo a leanas samplaí den fhorbairt chognaíoch
bunaithe ar chéimeanna Piaget:

Tréimhse luaile chéadfach (0 – 2 bhliain)

Aireachtáil:

•

An cumas eolas a bhailiú ón timpeallacht trí rudaí a
aithint, a eagrú, agus míniú a bhaint as an eolas sin.
Glacann an naíonán óg an t-eolas seo trí na céadfaí,

foghlaimíonn an naíonán trí na céadfaí, go
mórmhór trí na súile, trí rudaí a mhothú agus trí
rudaí a bheith ag gluaiseacht thart e.g. móibíl

•

bailíonn an leanbh óg eolas i bhfoirm íomhánna

•

bíonn an leanbh óg féindírithe; is óna dhearcadh
féin a fheiceann sé rudaí
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•
•

ní bhíonn tuiscint ag an leanbh ar bhuaine ábhair
go dtí aois 8 – 12 mhí

Gníomhaíochtaí
Bíonn gníomhaíochtaí súgartha faoi leith oiriúnach ag
gach tréimhse chun an fhorbairt chognaíoch a chothú.
Cabhróidh na gníomhaíochtaí seo a leanas le forbairt
chognaíoch ag aois réamhscolaíochta, 3- 4 bliana d’aois:

foghlaimíonn an leanbh ag an aois seo trí thriail a
bhaint as rudaí

Tréimhse réamhfheidhmiúil (2 – 7 mbliana)

Cuimhne: ag foghlaim amhrán agus rann

Tagann forbairt an-leathan ar chumas teanga an linbh
ag an aois seo. Roinntear an tréimhse seo ina dá chuid:

Réasúnaíocht agus réiteach fadhbanna: ag súgradh le
míreanna mearaí, foireann tógála

Tréimhse réamhchoincheapúil (2 – 4 bliana)

Tuiscint ar choincheapa: ábhar leanúnach (uisce, cré,
taos, gaineamh), ábhar neamhleanúnach (brící, mirlíní)

•

tá béim fós ar fhoghlaim trí na céadfaí, go
mórmhór, na súile

•

tá forbairt teanga tábhachtach mar chuid
d’fhorbairt chognaíoch; focail a úsáid mar lipéid
agus chun cabhrú maidir le forbairt coincheapa

Díriú aigne: éisteacht le scéalta agus ag freagairt
ceisteanna mar gheall ar an scéal, míreanna mearaí, ag
imirt le cluichí, ag tógáil le brící agus ábhar eile

•

foghlaim trí úsáid a bhaint as siombailí nuair a
bhíonn an leanbh ag súgradh e.g. bábóg in úsáid
mar leanbh

•

bíonn an leanbh féindírithe go fóill, feiceann sé
rudaí óna dhearcadh féin go fóill

•

creideann sé go bhfuil beocht ag baint le rudaí
neamhbheo; tugtar anamachas air seo

Tréimhse imfhiosach (4- 7 mbliana)
•

tá na gníomhaíochtaí súgartha níos coimpléascaí
agus an úsáid siombailí níos forleithne

•

tá sé féindírithe go fóill, é ag feiceáil rudaí óna
dhearcadh féin go fóill

Samhlaíocht: ag éisteacht le scéalta, ag cumadh scéalta,
ag léamh, drámaíocht, aithriseoireacht, ag glacadh ról
dhifriúla, puipéid, gléasadh suas, ag úsáid bréagán ar
bhealaí éagsúla e.g. ainmhithe, brící, carranna, tarracóirí,
bábóga
Cruthaitheacht: péinteáil/colláis, ag cruthú bréagán, ag
baint úsáide as fuíollábha

[Forbairt teanga]
Is cuid den chóras cumarsáide í an teanga. De ghnáth
glactar leis gur teanga labhartha atá i gceist, cé gur féidir
cumarsáid a dhéanamh ar bhealaí eile e.g. úsáid an
ghutha agus an choirp, geáitsíocht láimhe agus éadain,
chomh maith le teanga urlabhartha.
Is cuid an-tábhachtach d’fhorbairt an linbh í forbairt
teanga. Tá sé níos leithne ná córas cumarsáide
amháin. Bíonn tionchar ag forbairt teanga ar an
bhforbairt chognaíoch, forbairt shóisialta agus forbairt
mhothúchánach.

•

tá úsáid níos mó á baint as teanga chun eolas a
bhailiú agus a eagrú dóibh féin

•

tá béim níos mó ar eolas a bhailiú trí bheith ag
éisteacht

•

bíonn deacrachtaí ag leanbh den aoisghrúpa seo
go fóill maidir le tuairimí nó coincheapa teibí

I measc nana gcumas tábhachtacha i bhforbairt teanga tá:
•

cumas éisteachta

bíonn tuiscint bhunúsach aige ar cad atá ceart agus
mícheart ó thaobh iompair de

•

cumas tuisceana

•

cumas teanga a úsáid chun coincheapa a thuiscint
agus coincheapa teibí a fhorbairt

•

cumas réasúnaíochta

•

cumas cumarsáide a dhéanamh le daoine eile

•

cumas teanga a úsáid chun mothúcháin a chur in iúl

•

cumas léitheoireachta agus scríbhneoireachta

•
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Ní fios go díreach conas a fhoghlaimíonn leanbh teanga.
Tá meascán de thuairimí ann:
•
•

iad siúd a ghlacann leis gur tréith inbheirthe nó
struchtúir é a thugann leanbh ón dúchas
iad siúd a chreideann go bhfoghlaimíonn leanbh
teanga tar éis teacht ar an saol ó na daoine
mórthimpeall air

Seans go bhfuil cuid den fhírinne ag baint le gach teoiric.
Pé teoiric lena nglactar is léir go bhfuil ról lárnach ag
daoine fásta mórthimpeall ar leanbh atá an-tábhachtach
maidir le forbairt teanga.
Seo a leanas sampla de chéimeanna i bhforbairt teanga:

0 - 12 mhí
•

caoineadh gan toil ar dtús; ansin cumas coineadh
ar a thoil féin le hocras, míchompord ag 3 mhí

•

3 -4 bliana
•

fás ollmhór ar an stór focal, c.1000 focal ag an
leanbh anois

•

ag baint taitnimh as a bheith ag labhairt

4 -5 bliana
•

gramadach chruinn

•

2000 focal in úsáid

Gníomhaíochtaí
Is féidir forbairt teanga an linbh a chothú trí:
• labhairt leis an leanbh go síoraí roimh bhreith agus
ón am a thagann an leanbh ar an saol
•

cumas éisteachta an linbh a fheabhsú trí
amhránaíocht, rannta, agus scéalta a léamh

ag ardú an chloiginn i dtreo fuaime; ag déanamh
fuaimeanna ag 6 mhí

•

sealaíocht; ag cur ceisteanna agus ag lorg freagraí

•

deiseanna cainte a thabhairt don leanbh

•

ag plobaireacht

•

•

athrá agus cleachtadh

cumas léitheoireachta an linbh a chothú trí leabhair
a chur ar fáil agus scéalta a léamh ó aois an-óg

•

tosaíonn an leanbh ag éisteacht; tuiscint ar fhocail
shimplí aonaracha

•

cumas scríbhneoireachta an linbh a chothú trí
chriáin agus pinn luaidhe a sholáthar

•

tuiscint ar mhothúchán i gcaint duine fásta ag 9 mí

•

leanann siad ar aghaidh le plobaireacht; ag déanamh
aithrise ar fhocail, tuiscint acu go bhfuil ceangal idir
focail áirithe agus daoine nó rudaí faoi leith

12 - 18 mí
•

úsáid aon fhocal

•

tuiscint ar roinnt mhaith teanga

•

tuiscint acu ar threoracha bunúsacha

18 - 24 mí
•

ag cur dhá fhocal le chéile

2 -3 bliana
•

ag úsáid dhá fhocal mar abairt iomlán

•

cumas tuisceana ar theanga i bhfad chun tosaigh ar
chumas labhartha

•

ag baint úsáide as abairtí níos iomláine
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[Forbairt shóisialta agus mhothúchánach]

[Riachtanais an linbh]

Tá dlúthcheangal idir fhorbairt shóisialta agus fhorbairt
mhothúchánach agus tionchar ag forbairt amháin ar an
bhforbairt eile.

Tá riachtanais shóisialta agus mhothúchánach ag gach
leanbh ó am a bhreithe go haois aibíochta. Bíonn an
leanbh ag brath ar dhaoine mórthimpeall air chun na
riachtanais seo a chomhlíonadh. Is iad seo na daoine
a mbíonn snaidhmcheangal acu leis an leanbh. Is
éard atá i gceist le snaidhmcheangal ná an dlúthghaol
a fhásann idir leanbh agus duine nó daoine fásta, de
ghnáth tuismitheoirí agus daoine eile a thugann aire dó.

[Forbairt shóisialta]
Is é sin an fhorbairt nó an fás ar chumas linbh:
•

meascadh le daoine eile, nó déileáil le daoine eile

•

neamhspleáchas a bhaint amach i gcomhthéacs
struchtúir nó fráma shóisialta

•

tuiscint ar agus cumas glacadh le nósanna
inghlactha an tsaoil

Is iad seo a leanas príomhriachtanais shóisialta agus
mhothúchánach an linbh:
•

grá agus cion

•

timpeallacht shlán shábháilte

Is cuid tábhachtach den fhorbairt shóisialta é an
neamhspleáchas, is é sin an cumas scileanna a fhorbairt
ionas gur féidir le leanbh feidhmiú gan a bheith ag brath
ar dhaoine eile.

•

cúram leanúnach

•

treoirlínte réasúnta nó ciallmhara don iompar

•

moladh, spreagadh agus aitheantas

[Forbairt mhothúchánach]

•

freagracht oiriúnach

•

scileanna sóisialta a fhorbairt

Is é sin an fhorbairt nó an fás ar chumas linbh:
•

réimse leathan de mhothúcháin a thuiscint

•

mothúcháin a chur in iúl do dhaoine ar bhonn
inghlactha

•

glacadh le mothúcháin fúthu féin

•

féin-íomhá

•

féin-ionannas

Bíonn aibíocht i gceist nuair a bhíonn forbairt iomlán
déanta ag duine, agus féinsmacht bainte amach acu.

Cothaítear forbairt shóisialta an linbh trí shóisialú; is é
sin an próiseas ina bhfoghlaimíonn leanbh nósanna an
tsaoil, teanga, agus iompar atá inghlactha sa chultúr nó
sochaí mórthimpeall air. Tagann leanbh ar an tuiscint ar
cad is iompar oiriúnach nó iompar cuí ann ar bhealaí
éagsúla:
•

trí aitheantas; luach saothair nó duais

•

trí phionós

•

trí aithris a dhéanamh ar dhaoine fásta

•

trí bhrú ó ghrúpa ar chomhaois an linbh
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Tosaíonn an próiseas sóisialaithe le leanbh i gcomhluadar
a thuistí agus na ndaoine mórthimpeall air, is é sin ag
an mbunleibhéal. Leanann an próiseas ar aghaidh ag an
dara leibhéal nuair a théann an leanbh taobh amuigh
den teaghlach agus nuair a thagann sé faoi thionchar
daoine sa naíolann, sa naíonra, ar scoil, ag clubanna
peile, amuigh ar an sráid, tionchar cairde, na teilifíse etc.
Bíonn tionchar ag an gcultúr níos leithne ar an bpróiseas
sóisialaithe chomh maith.
Gluaiseann leanaí trí chéimeanna forbartha sóisialta
agus mothúchánaí ó aois bhreithe go haois aibíochta:
•

tagann fás agus forbairt ar mhothúcháin an linbh i
leith daoine eile agus an cumas na mothúcháin seo
a chur in iúl do dhaoine le féinsmacht

•

teastaíonn ón leanbh go dtabharfaí aird air
láithreach

•

ag iarraidh a bheith neamhspleách

•

ag imirt go neamhspleách ó leanaí eile i ngrúpa go
fóill

•

tuiscint faoina riachtanais leithris a chur in iúl ag
aois 24 mí

3-4 bliana
•

sásta fanacht le duine nó daoine a bhfuil aithne
aige orthu

•

in ann mothúcháin a chur in iúl trí labhairt le duine

•

in ann dul go dtí an leithreas leis féin, tirim san
oíche uaireanta

•

téann sé i dtaithí ar mheascadh agus déileáil le
daoine eile

•

tagann fás ar na scileanna sóisialta ionas gur féidir
leis neamhspleáchas a bhaint amach

•

meascann an leanbh go maith le leanaí agus
daoine fásta

•

tagann forbairt ar fhéiníomhá agus féiniúlacht
an linbh i.e. an dearcadh agus an tuiscint atá ag
leanbh ina leith féin

•

ag imirt le leanaí eile

•

tuiscint aige ar iompar inghlactha

•

in ann aire a thabhairt dó féin, lámha a ní, fiacla a
scuabadh

•

Seo a leanas sampla beag de chéimeanna
forbartha sóisialta agus mothúchánaí:

4-5 bliana

0 - 12 mhí

[Conclúid]

•

ag brath go hiomlán ar an duine/daoine a
sholáthraíonn riachtanais bhunúsacha dó

•

in ann mothúcháin a chur in iúl e.g. ag caoineadh i
gcás ocrais nó míchompord ag 3 mhí

•

aithníonn an leanbh an mháthair nó an duine a
thugann aire dó ag 6 mhí

Cabhraíonn eolas faoi fhorbairt an linbh le stiúrthóir
naíonra chun forbairt na leanaí faoina gcúram a
thuiscint, an fhorbairt sin a mheas nó a thomhas, clár
gníomhaíochtaí oiriúnacha a leagan amach, agus aon
leanbh a mbeadh deacracht forbartha aige a aithint go
luath.

•

déanann sé idirdhealú idir daoine; cúthaileacht le
strainséirí

•

a ainm féin ar eolas aige ag 9 mí

12 - 24 mí
•

in ann idirdhealú a dhéanamh idir é féin agus
daoine eile

•

in ann deoch a ól ó chupán

•

spúnóg a úsáid ag 15 mhí

•

féinlárnach, is féidir leis a bheith ceanndána agus
diúltach

•

in ann ithe agus ól gan chabhair

•

in ann éadaí a bhaint ag 18 mí
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Pleanáil Breathnóireachta sa
Naíonra

curtha in eagar ag Laura Rawdon
[Tábhacht na breathnóireachta]
(Rawdon, 2014:6-7)
Is í an Ghaeilge teanga oibre an naíonra agus mar sin,
ba chóir don stiúrthóir breathnóireacht a dhéanamh trí
mheán na Gaeilge.
Tá léaráid leis na naisc chuig na cáipéisí/uirlisí a úsáidtear
sa naíonra go laethúil mar thacaíocht don obair

(Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí Réamhscoile),
2006; Síolta; Aistear; SárShaothar sa Naíonra). Léirítear
na codanna sna cáipéisí sin a bhaineann go sonrach
le breathnóireacht ar shealbhú na Gaeilge sa naíonra.
Cé go bhfuil gach cuid d’obair an naíonra fite le chéile,
seasann na cáipéisí/uirlisí thíosluaite amach go sonrach
i gcomhthéacs na breathnóireachta sa naíonra.

Rialacháin um Chúram
Leanaí, 2006
Riail 5

Síolta
Aistear
Téamaí: Cumarsáid,
Féiniúlacht agus Muintearas,
Taiscéalaíocht agus
Smaointeoireacht

Breathnóireacht
Sa Naíonra

Caighdeán 7: Curaclam
Caighdeán 8: Pleanáil agus
Meastóireacht
Caighdeán 11: Cleachtas Gairmiúil
Caighdeán 12: Cumarsáid
Caighdeán 13: Aistrithe
Caighdeán 14: Féiniúlacht agus
Muintearas

SárShaothar sa
Naíonra
Fíor 4 (ó Rawdon, 2014:7)

Cuid 2: Úsáid na Gaeilge
Cuid 5: Clár Oibre
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[Pleanáil agus measúnú]
(Rawdon, 2014:12-13)
Is tasc foirne í an bhreathnóireacht sa naíonra.
Is gá pleanáil agus measúnú a dhéanamh don
bhreathnóireacht sa naíonra i gcomhthéacs plean
teanga, curaclaim, polasaithe agus rialachán an naíonra.
Tá sé ríthábhachtach go mbeadh:
•

eolas maidir le leanaí an naíonra bailithe ó na
tuismitheoirí/caomhnóirí ag tús na bliana agus
uasdátaithe i rith na bliana nó nuair is cuí i.e.
cúlra teanga na leanaí (an mbeidh sealbhú nó
saibhriú teanga i gceist nuair a fhreastalaíonn
siad ar an naíonra?), riachtanais speisialta, cúlra
teaghlaigh etc.

•

polasaithe an naíonra pléite agus aontaithe idir
na stiúrthóirí agus tuismitheoirí an naíonra ag an
oíche/lá oscailte agus uasdátaithe nuair is cuí

•

plean breathnóireachta pléite agus aontaithe
idir na stiúrthóirí agus uasdátaithe nuair is cuí i.e.
rialtacht agus minicíocht na breathnóireachta

•

measúnú rialta déanta ar thorthaí na
breathnóireachta mar chuid de chruinnithe foirne
sa naíonra nó nuair is cuí

•

polasaithe faoi leith curtha le chéile ag stiúrthóirí
atá ag obair leo féin mar a bhaineann le pleananna,
tacaíochtaí breise de dhíth ar an stiúrthóir i.e. Na
Naíonraí Gaelacha, Coiste Cúram Leanaí áitiúla,
liosta d’ionadaithe.

Tabhair faoi deara: Agus foireann an naíonra ag tabhairt
faoin mbreathnóireacht is gá breathnú agus éisteacht
leis na leanaí agus taifead a choimeád den mhéid a
fheictear agus a chloistear chun tacú le foghlaim agus
forbairt gach linbh.
Tarlóidh an bhreathnóireacht go nádúrtha agus
go laethúil, le pleanáil réamhdhéanta nó go
huathspreagtha. Is próiseas leanúnach atá i gceist leis
an mbreathnóireacht, rud a thugann cuntas saibhir
d’fhoghlaim agus d’fhorbairt an linbh dúinn. Déantar an
bhreathnóireacht chun tacú leis an bpróiseas aistrithe
ag deireadh na scoilbhliana ón naíonra chun na scoile.

[18] Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonra

Leagan Amach An Naíonra

le Máire Ní Chéitinn
Ábhar Luathuimhreachta & Luathlitearthachta *

Cúinne na Leabhar

Mataí **

Tolg

Brící & Ábhar Tógála

Spás le haghaidh:
Bréagáin Urláir
Pointe Suime na Maidine/Am Ciorcail
Ceol agus Gluaiseacht
Cluichí Luaile

Cúinne Baile

Bord
Bord
Cúisíní ^
Drámaíocht &
Gléasadh Suas

Bord

Seastán
Péint

Bord
Fuaime

Uisce
Bord
Gainneamh

Bord
Dúlra

Ábhar Ealaíne/Cré
& Taosrán

Cistin

Doirteal & Cófraí
Leithreas na mBuachaillí
Leithreas na gCailíní

Halla

Stóras

Spás Lasmuigh

*Cluichí meaitseála, ag cur pictiúir san ord ceart, ag fuáil le coirníní agus iallacha, míreanna mearaí etc.
^Úsáideach d’am ciorcail in áit cathaoireacha a bhogadh timpeall – níos sábháilte
**Úsáideach le haghaidh bréagáin urláir .i. triúr nó ceathrar timpeall an mhata le dóthain bréagáin,Lámhleabhar
mata le glanadh roimh dóibh rud nua a thógáil amach

Fíor 5
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[Aidhmeanna]

Plean teanga

“Is cóir don tsoláthraí a chinntiú go gcuirtear dóthain
troscáin, trealaimh agus ábhar shúgartha is oibre ar fáil,
agus go bhfuil siad oiriúnach dá ngnó agus go gcuidíonn
siad le timpeallacht inrochtana, dhúshlánach agus
spreagúil a chruthú. Is cóir go mbeidh siad de dhearadh
agus de riocht oiriúnach, i ndeá-ord, agus de réir na
gcaighdeán sábháilteachta cuí. Is cóir go n-oirfidh siad
d’aois na leanaí agus dá leibhéil forbartha.” (Rialachán
25(a), Rialacháin um Chúram Leanaí (Seirbhísí
Réamhscoile) (Uimh. 2) 2006).

Cúinní Foghlama

Eagróidh an stiúrthóir na cúinní agus an troscán ionas go
mbeidh cúinní ann ar an toise ceart do leanaí, seachas
spás mór amháin le haghaidh grúpa (Aistear 2009). Mar
shampla, cúinne tógála, cúinní difriúla d’ábhar oscailte
amhail gaineamh, uisce, péint, taos chomh maith le
cúinne baile, cúinne na leabhar agus bord dúlra.
Is gá go dtabharfaidh an leagan amach deiseanna do
leanaí agus do na stiúrthóirí gluaiseacht go héasca
agus go bhfuil gach leanbh in ann a rogha imeartha
féin a dhéanamh e.g. seilfeanna ísle le grianghraif chun
cabhrú leis na leanaí rudaí a aimsiú agus a chur ar ais
san áit chéanna.
Tá sé tábhachtach go bhfuil neart spáis agus trealamh i
ngach áit. Tá sé riachtanach freisin timpeallacht shaibhir
a sholáthar gan steiréitíopa ann faoi chultúr, mhíchumas,
eitneachas nó inscne mar shampla. Ba cheart go mbeadh
sé le tuiscint ón timpeallacht fhisiceach go mbaineann
luach léi agus go bhfuil meas ar éagsúlacht.

[Forbairt an linbh & deiseanna
breathnóireachta]
Tá go leor deiseanna imeartha agus foghlama sna cúinní
difriúla leis an ábhair oscailte atá leagtha amach. Tagann
deiseanna breathnóireachta le deiseanna imeartha. Tá
ról lárnach ag an stiúrthóir am a chaitheamh leis na
leanaí ag éisteacht leo, ag súgradh leo agus ag tógáil
nótaí nó grianghraf leis an eolas a bhailiú. “Ní féidir leis
an duine fásta gach rud a fheiceann sé a thaifeadadh
agus níl gá leis sin” (Aistear 2009:92).

[Plean teanga]
Bíonn deis i gcónaí forbairt an dara teanga a chur chun
cinn nuair a bhíonn na leanaí ag labhairt leis an stiúrthóir
nó an stiúrthóir ag labhairt leo i rith na maidine agus iad
ag súgradh leis an ábhar oscailte. Bíonn na frásaí céanna
ag teastáil ón stiúrthóir sna cúinní difriúla timpeall an
naíonra agus na hamhráin chéanna chomh maith.

[20] Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonra

Céimeanna Beaga; Rannóg 3.

Fíor 6

Aistear
Tá ‘An timpeallacht foghlama’ ar cheann de na prionsabail
in Aistear (2009). Tá sé tábhachtach go bhfuil an áit teolaí,
fáilteach, inrochtana agus sábháilte chomh maith le
bheith spreagúil, dúshlánach, dea-eagraithe agus soláthar
maith acmhainní ann .

Síolta
Caighdeán 1 - Cearta an Linbh: Deiseanna a thabhairt do
na leanaí bheith neamhspleách, a chinntiú go bhfuil an
leanbh ina pháirtnéir ina chuid foghlama féin i gcónaí.
Caighdeán 2 - Timpeallachtaí: Tá an timpeallacht laistigh
agus lasmuigh dúshlánach, éagsúil, cruthaitheach agus
saibhir agus pleanáilte go maith.
Caighdeán 6 - Súgradh: Nuair a bhíonn an leanbh ag
súgradh bíonn na hábhair agus trealamh ar fáil gan bhac
agus tugann siad dúshlán don leanbh aistriú go céim nua
foghlama agus forbartha.
Caighdeán 14 - Féiniúlacht agus Muintearas: Tugann an
timpeallacht aitheantas do chultúr agus do chúlra na
leanaí ar fad sa naíonra.
Fíor 7

[Ról an stiúrthóra]
Tá cúpla ról ann don stiúrthóir; an timpeallacht a eagrú
agus acmhainní a chur ar fáil chun cabhrú le forbairt
iomlán gach linbh. Cúinní le haghaidh spéiseanna, spás
sóisialta agus pearsanta, spás lasmuigh agus laistigh,
taispeántais ag leibhéal súl na leanaí agus spás stórála a
eagrú mar shampla.
Cuireann an stiúrthóir tacaíocht, am agus spás ar fáil
do leanaí chomh maith chun an súgradh agus an dara
teanga a fhorbairt. Bíonn sé ag éisteacht leis na leanaí
agus ag breathnú ar úsáid na n-ábhar agus an trealamh
chun plean nua a chur le chéile gach seachtain/mí.
“Trí phleanáil, eagrú acmhainní a sholáthar agus
meastóireacht a dhéanamh déanfaidh an duine
fásta cinntí faoi threalamh, ábhair agus daoine sa
timpeallacht” (Aistear, 2009:43).

[Ionchur na leanaí]

[Moltaí breise]

Cé go bhfuil sé tábhachtach plean a bheith ann don
timpeallacht, féadfar an timpeallacht a shaibhriú agus
cur leis an bhfoghlaim trí mheán na n-athruithe laethúla
a bhíonn ann bunaithe ar spéiseanna agus ar smaointe
na leanaí (Aistear, 2009:43). Leanfaidh an stiúrthóir
treoir an linbh.

Tá sé tábhachtach go mbíonn an stiúrthóir ag déanamh
athbhreithnithe ar leagan amach an naíonra i gcónaí
(taobh istigh agus taobh amuigh) trí thaighde a
dhéanamh, ag dul ar cuairt chuig naíonraí eile agus
“Bileoga Athbhreithnithe ar Ghníomhaíochtaí”
(Rawdon, 2014: 14-18) a úsáid chun a chinntiú go bhfuil
dea-chleachtas i bhfeidhm sa naíonra. Tá acmhainní
breise ar fáil ar www.aistear.ie.

[Forbairt ar leagan amach an naíonra]
•

Téarma 1: Eagróidh an stiúrthóir an timpeallacht
chun deiseanna súgartha agus foghlama a
sholáthar agus an Ghaeilge a shealbhú. Tá sé
tábhachtach gan an iomarca rudaí a bheith ar fáil
sa spás lasmuigh nó laistigh ag tús na bliana. Is fiú
go mór na cúinní éagsúla a rangú go soiléir mar
aon le húsáid a bhaint as lipéid ildaite le grianghraif
mar thacaíocht do leanaí an naíonra.

•

Téarma 2: Tar éis aithne a chur ar na leanaí,
cuirfidh an stiúrthóir le forbairt agus foghlaim
an linbh agus tabharfaidh sé dúshláin nua agus
roghanna nua do na leanaí i ngach cúinne bunaithe
ar riachtanais na leanaí.

•

Téarma 3: Beidh cuma dhifriúil ar an timpeallacht
i mí an Mheithimh i gcomparáid le mí Mheán
Fómhair. Beidh na cúinní céanna ann ach
beidh níos mó acmhainní i ngach cúinne agus
gníomhaíochtaí atá bunaithe ar spéiseanna agus ar
smaointe na leanaí chomh maith.
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Pleanáil na hOibre sa
Naíonra

le Déirdre Uí Ghrádaigh
Bíonn pleanáil i gceist ag leibhéil éagsúla sa naíonra –
(i) pleanáil ar bhonn leathan a bhaineann le bainistiú an
naíonra i gcoitinne (féach Ó hAdhmaill, 2015 ar mhaithe
le heolas breise):
•

trealamh a mheas agus a cheannach

•

athnuachan ar sheantrealamh

•

cur i bhfeidhm polasaithe agus cleachtas

•

sláinte agus sábháilteacht an ionaid

•

cúrsaí foirne

Baineann an trédhearcacht leis, gur féidir a mhíniú
do dhuine ar bith cad atá ar siúl agat; is cuid/gné den
fhreagracht é an phleanáil.

[Cad atá i gceist?]
•

Plean a chabhróidh leis an naíonra deiseanna
súgartha a chur ar fáil a chuirfidh ar chumas an
linbh forbairt agus dul chun cinn a dhéanamh ar
gach bealach de réir a ráta fáis agus forbartha féin.

•

(ii) pleanáil na ngníomhaíochtaí – forbairt an linbh agus
teanga san áireamh

Taobh leis an súgradh beidh na deiseanna aige
chun an Ghaeilge a shealbhú, de réir a ráta
sealbhaithe féin.

•

(iii) pleanáil do ghnásanna a tharlaíonn gach lá agus a
bhfuil áit lárnach ag cúrsaí teanga iontu

Beidh plean bliana agus plean téarma i gceist mar
thús.

•

Ansin beidh gá le plean gearrthéarmach. Is maith
le roinnt stiúrthóirí an obair reatha a leagan amach
thar tréimhse coicíse agus b’fhearr le stiúrthóirí
eile an plean seo a cheapadh ó sheachtain go
seachtain.

•

Tá gá le cruinnithe foirne rialta – bídís foirmeálta
nó neamhfhoirmeálta- ag a mbíonn ionchur ag an
bhfoireann ar fad agus ag a mbíonn breathnóireacht
ar leanaí mar bhunús leis an bpleanáil chun an obair
phleanála reatha a chur i gcrích.

•

Beidh pleanáil shonrach i gceist ansin do
ghníomhaíochtaí agus do ghnéithe ar leith den
chlár oibre.

An phleanáil a bhaineann le (ii) gníomhaíochtaí agus
(iii) gnásanna, atá i gceist san dá alt seo a leanas.

[Pleanáil na ngníomhaíochtaí]
Toisc an bhéim ar shúgradh agus ar rogha an linbh sa
naíonra is minic an cheist á cur ”Cén gá atá leis an
bpleanáil seo?”
Nuair a smaoiníonn tú ar na féidearthachtaí ar fad
d’fhorbairt iomlán an linbh chomh maith le sealbhú/
saibhriú teanga, a bhaineann leis na gníomhaíochtaí
agus gnásanna éagsúla luaite sa Lámhleabhar seo is léir
go gcaithfear plean a bheith ann nó fágfar go leor ar lár.
Is gné den ghairmiúlacht agus den ardchaighdeán é go
mbeadh obair an naíonra á pleanáil go críochnúil.
Is ionstraim é don stiúrthóir chun dul chun cinn obair
an naíonra chomh maith le comhionannas agus
frithchlaonachas a mheas. Idir an phleanáil agus an
bhreathnóireacht bíonn bunús ag an stiúrthóir chun plé
le tuismitheoir faoi dhul chun cinn an linbh.
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[Plean bliana]
•

Bunaítear é seo ar na rannta, amhráin,
gníomhaíochtaí, fearas agus ar an mbunGhaeilge a
theastóidh don obair chomh maith le riachtanais
na leanaí.

•

Beidh riachtanais éagsúla ag an leanbh a bheidh
sa naíonra don dara bliain, ag an leanbh a bhfuil
dhá bhliain nó trí bliana caite aige in crèche, ag an

•

•

•

•
•

leanbh ó chúlra faoi mhíbhuntáiste, ag an leanbh
le riachtanas speisialta, ag an leanbh ó chúlraí agus
ó chultúir éagsúla, le teangacha éagsúla etc.

[Pleanáil ghearrthéarmach]
•

na gnásanna - an mbeidh aon athrú nó aon
fhorbairt orthu?

Is gá ord éigin a chur ar an bhfearas don uisce
agus don ghaineamh mar shampla, ionas go
mbeidh rudaí nua le cur ar fáil ó am go ham agus
go mbeidh dúshláin nua ann de réir a chéile.
Is gá freisin na míreanna mearaí a chur in ord
deacrachta. Beidh cinneadh le déanamh faoin
méarphéinteáil agus priontáil. Cén uair a chuirfear
ceann amháin nó an ceann eile ar fáil.

•

na laethanta breithe agus na féilte

•

an téama a chur san áireamh

•

na gníomhaíochtaí a bheidh ar fáil

•

an fearas a bheidh leo

•

na rannta agus na hamhráin a bheidh in úsáid, an
ceol lena n-éisteofar, agus ábhar don bhord fuaime

Cén aclaíocht agus cad iad na cluichí luaile a
bheidh oiriúnach do chéim forbartha na leanaí
agus ag amanna éagsúla den bhliain? Cén uair a
thosófar ar chluichí boird /chláir agus cad iad na
cinn is oiriúnaí ag an tús?

•

na scéalta a bheidh in úsáid agus an cur i láthair –
leabhair, puipéid, drámaíocht...

•

na deiseanna aclaíochta agus na cluichí luaile a
bheidh ann

•

an plean teanga a bheidh in úsáid agus na
deiseanna forbartha teanga

•

freagrachtaí na stiúrthóirí e.g. córas sainoibrithe

•

ionchur na leanaí sa phleanáil

•

na naisc le Síolta agus le hAistear a léiriú sa
phleanáil

An bhfuil deis ann don tsúgradh lasmuigh
agus céard a bheidh i gceist ag cur sláinte agus
sábháilteachta san áireamh?
Cad a bheidh oiriúnach don bhord dúlra? An
mbeidh aon turas amach, conas a eagrófar é?
Beidh séasúir, féilte na bliana agus laethanta
breithe na leanaí le cur san áireamh chomh maith
óir bíonn an-tionchar acu siúd ar an gclár oibre.
D’fhéadfaí tosú leis na laethanta breithe agus na
féilte in aon téarma agus an obair á pleanáil. Is í
an obair sin ar na laethanta breithe, ar na féilte
agus ar na séasúir a bheidh mar bhonn don phlean
téarma agus ar ndóigh riachtanais na leanaí á gcur
san aireamh.

Plean sonrach
Nuair a bhíonn an méid sin leagtha amach is féidir
ansin le gach ball foirne plean a cheapadh do na
gníomhaíochtaí agus gnéithe eile den chlár a mbeidh sé
féin freagrach astu.
Chuige sin moltar plean cuimsitheach a leagan amach a
mbeidh na pointí thíos san áireamh ann:

Teideal an
phlean

An fad atá sé i gceist a chaitheamh ar ábhar an phlean
An bhaint atá ag an bplean leis an téama etc.
An líon leanaí a bheidh i gceist e.g. grúpa iomlán, grúpa beag, leanbh amháin.

Fáth na
gníomhaíochta

Gné/gnéithe den fhorbairt le cur chun cinn a lua de réir mar a oireann i.e. naisc le hAistear agus le Síolta
Cad atá le cothú sa leanbh? Féinmhuinín, comhoibriú, fonn chun eolas a chruthú dó féin etc.
An Ghaeilge, na rannta agus na hamhráin a bheidh i gceist

Ábhar na
gníomhaíochta

Cén fearas nó áis a bheidh agat don phointe suime/do na gníomhaíochtaí/ don aclaíocht, mar shampla?
An mbeidh fearas i gceist? Cá mbeidh sé? Cé a bhaileoidh é?

Cur chuige na
gníomhaíochta

Moltar gach céim, ceann ar cheann, a chur síos anseo. Cá mbeidh na leanaí sula dtosaíonn tú? Conas a
thiocfaidh siad le chéile?
Cén ról a bheidh agatsa?
An mbeidh ionchur ag na leanaí sa ghníomhaíocht?
Cén uair agus conas a thabharfar an obair chun críche?

Athbhreithniú
agus
meastóireacht

Is fiú athbhreithniú agus meastóireacht a dhéanamh ar an obair a bhíonn pleanáilte mar seo chun
féachaint céard a bhí le foghlaim faoi na leanaí agus a gcuid riachtanas?
Céard a bhí le foghlaim fút féin agus conas feabhas a chur ar do chuid oibre ionas go mbainfidh na leanaí
an leas is fearr as an tréimhse ghairid a chaitheann siad sa naíonra?

Fíor 8
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Solúbthacht ar
mhaithe le spéis na
leanaí a thabhairt
san áíreamh sna
gníomhaíochtaí

Tuiscint ar
riachtanais na
leanaí maidir le
gníomhaíochtaí a
chur ar fáil

Tacú leis na leanaí, á
spreagadh, á misniú,
á ndearbhú

Breathnóireacht
ar na leanaí nó ar
leanbh ar leith

Ról an stiúrthóra sna
gníomhaíochtaí

Deiseanna foghlama
na leanaí a chur
chun cinn

Tuiscint ar na
huaireanta is
fearr le bheith
rannpháirteach sna
gníomhaíochtaí leis
na leanaí

An Ghaeilge a chur
chun cinn tré phlean
teanga a fhorbairt
bunaithe ar na
gníomhaíochtaí agus
riachtanais forbairt
teanga na leanaí

Sábháilteacht agus
sláinteachas

Fíor 9

[Conclúid]
Ar ndóigh i gcás aon phleanáil mar seo ní mór a bheith solúbtha, na deiseanna agus an nóiméad ceart foghlama sin a
aithint; an deis sin a thapú agus a bheith in ann freagairt do riachtanais nó éigeandáil.
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Eagrú na nGníomhaíochtaí
Súgartha

le Treasa Ní Ailpín & Déirdre Uí Ghrádaigh
[Prionsabail ghinearálta]
•

go mbeadh an phleanáil á déanamh i gcomhar lena
chéile mar fhoireann

•

go mbeadh dearcadh agus leideanna á bhfáil ó na
leanaí féin

•

go mbeadh freastal ar riachtanais gach linbh

•

go mbeadh dearcadh frithchlaonta á léiriú agus á
chur chun cinn i gcónaí

•

go mbeadh glacadh le solúbthacht agus
spontáineacht

•

go mbeadh sláinte agus sábháilteacht le cur san
áireamh i gcónaí

•

go mbeadh cumas ag an bhfoireann claonachas a
aithint, a sheachaint/a chosc agus a chealú

•

go mbeadh deis ag tuismitheoirí eolas agus scil a
roinnt nó tacaíocht a thabhairt go tráthúil

[Úsáid na ngníomhaíochtaí]
Tá na gníomhaíochtaí ar fad sa naíonra ann chun
leanaí a spreagadh chun súgartha. Is é an súgradh an
rud is nádúrtha do leanaí sa naíonra agus is tríd an
súgradh a fhoghlaimíonn agus a fhorbraíonn siad. Is
trí ghníomhaíochtaí agus na rannta, amhráin, frásaí
agus caint a bhíonn in úsáid leo a thagann siad ar go
leor dá dtuiscint ar an nGaeilge. N.B. Cothaíonn na
gníomhaíochtaí iliomad deiseanna chun scileanna agus
dea-nósanna sóisialta a fhorbairt.

[Neamhspleáchas an linbh]
Chun an leas is fearr a bhaint as an tréimhse a chaitheann
leanbh sa naíonra (timpeall 3 uair an chloig sa lá) is gá
gach deis forbartha a thapú agus na leanaí a chumasú

chun a bheith chomh neamhspleách agus is féidir agus
iad i mbun gnó / obair an lae ar mhaithe le forbairt
iomlán an linbh a chur chun cinn. Bíonn formhór na
ngníomhaíochtaí ar fáil mar rogha ag na leanaí ag an
am céanna. Is gá mar sin córas a oibriú amach ionas go
mbeidh na leanaí in ann gluaiseacht ó ghníomhaíocht
go gníomhaíocht gan deacracht.

[Riaradh na hoibre]
Braithfidh riaradh agus stiúir éifeachtach na hoibre cuid
mhór ar:
(i) leagan amach an naíonra
(ii) nósanna imeachta
(iii) pleanáil

[Nósanna imeachta]
Chun go n-oibreoidh aon chóras go héifeachtach
caithfear nósanna imeachta a leagan síos. Moltar cur
chuige dearfach sa naíonra a thacaíonn le Síolta agus le
hAistear. Ach ar mhaithe le riaradh na hoibre, le compord
agus le sábháilteacht gach duine is gá go mbeadh
nósanna imeachta áirithe ann agus an fhoireann ar fad
ag feidhmiú dá réir e.g.
•

Beidh teorainn le líon na leanaí gur féidir leo
súgradh ag gníomhaíocht ar leith ag brath ar spás,
toisí an tsoithigh, fearas etc.

•

Tuigfidh na leanaí é seo gan mhoill má bhíonn
cinnteacht agus seasmhacht ag baint leis agus is
gné dá bhforbairt shóisialta é. Mura bhfuil spás do
leanbh ag seastán péintéireachta, dabhach uisce,
cúinne tógála mar shampla, caithfear cabhrú leis
rogha eile a dhéanamh agus é ag fanacht go mbíonn
a chéad rogha gníomhaiochta ar fáil dó etc.
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•

Beidh cúrsaí sábháilteachta i gceist agus mar sin ní
bheidh cead rith thart, dul in airde ar bhoird etc.

•

Léireofar meas ar obair gach linbh agus mar sin ní
bheidh cead ag leanbh ar bith cur isteach ar obair
leanaí eile.

•

Beidh stiúrthóirí san airdeall agus in aice láimhe
chun a chinntiú go rachaidh an obair chun cinn
laistigh de na teorainneacha aontaithe.

[An mórphictiúr]
Beidh pleananna ceaptha, le cúrsaí teanga san áireamh,
agus socruithe déanta ag an gcruinniú foirne faoi
ghnéithe den obair e.g.
•

an clár oibre

•

na cúraimí a bheidh ar gach ball foirne

•

na rannta, amhráin, frásaí agus leaganacha Gaeilge
a bheidh mar bhonn leis an gclár oibre

•

na gníomhaíochtaí a bheidh ar fáil ag aon am ar
leith

•

clár soiléir a léireoidh a bhfuil le déanamh ag gach
ball foirne ag amanna éagsúla gach lá

Ar bhonn laethúil is gá go mbeadh:
•

an stiúrthóir/na stiúrthóirí sa naíonra 30 nóiméad
ar a laghad sula dtagann na leanaí

•

fios ag gach ball foirne cad iad na cúraimí ar leith
atá orthu don lá

•

an teas ar siúl agus fuinneog nó dhó oscailte

•

na hábhair leanúnacha amuigh .i. uisce, gaineamh,
péint, cré nó taos

•

an gaineamh cóirithe go deas - cúpla soitheach in
aice láimhe etc.

•

uisce úr agus é ag teocht an tseomra

•

an phéint measctha agus an páipéar gearrtha ar
mhéideanna feiliúnacha nó i gcruthanna difriúla

•

cré nó taos úr deas bog - gan a bheith rófhliuch

[Ábhair leanúnacha]
Is gá go mbeidh na hábhair leanúnacha seo a leanas ar
fáil i rith gach seisiúin, gach lá sa naíonra:

Beidh sé soiléir don fhoireann:
•

cé a fháilteoidh roimh na leanaí

•

cad a bheidh le déanamh leis na cótaí agus an lón

•

cad a dhéanfar má bhíonn bróga le hathrú

•

conas a dhéanfar cúram de shíniú isteach na
leanaí/mharcáil an rolla, de réir mar a thagann na
leanaí isteach i.e. Is féidir gnás beag a bhunú thart
ar ghlaoch an rolla ag am eile sa lá de réir mar a
oireann

•

cén ball foirne a bheidh freagrach as cé acu
gníomhaíocht

•

cad iad na gníomhaíochtaí a bheidh ar fáil ag aon
am ar leith den lá/ den mhí/den bhliain

•

cé acu stiúrthóir a bheidh ag tabhairt faoi
bhreathnóireacht ar leanbh/ leanaí le linn na
maidine (córas sainoibrithe)

•

gur gá éisteacht leis na leanaí, ceisteanna a
fhreagairt agus deiseanna a thapú

N.B. Cé go mbeidh daoine ar leith ainmnithe le gach
cúram, tuigfear go mbeidh gach ball foirne ag faire
amach do shábháilteacht na leanaí an t-am go léir.
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Péintéireacht
& Líníocht

Gaineamh
& Uisce

Fíor 10

An Chré
& An Taos

[Clár an lae]
Níl aon chúis go mbeadh an clár díreach ceannann céanna ag aon dá naíonra. Chomh maith leis sin bíonn cúinsí éagsúla
ann ag seisiún maidine seachas seisiún iarnóna. Seo thíos cúpla smaoineamh a chabhródh le stiúrthóirí agus clár an
lae á phleanáil acu (i) am don lón a chinntiú– an t-am céanna a bheag nó a mhór gach lá
(ii) gnásanna a bhunú ar an bhfáiltiú, am lóin agus am dul abhaile
Sampla 1
Am

Gnás/Gníomhaíocht an Lae

8.50r.n.

Fáiltiú: Is am fíorthábhachtach é seo agus baineann gnás beag leis an gcaoi a gcuirtear fáilte roimh na
leanaí agus a dtuismitheoirí/caomhnóirí.

9.00r.n.

Am saorimeartha: Tar éis fáilte a chur roimh na leanaí bíonn am saorimeartha acu agus fáilte roimh
thuismitheoirí fanacht lena leanaí más gá. Tugann sé seo seans do gach duine socrú síos agus a
bheith ar a chompord. Tharlódh leanbh ag súgradh le réimse gníomhaíochtaí ag an am seo agus é ag
gluaiseacht ó rogha amháin go rogha eile de réir mar a bhíonn spás ann dó.
Bíonn stiúrthóir san airdeall ar feadh an ama ag féachaint go mbíonn cuma oiriúnach ar na
gníomhaíochtaí do gach leanbh/grúpa leanaí nuair a thagann siad ag an ngníomhaíocht sin. Chuige
sin, má bhíonn urlár le scuabadh nó fearas le cur ar ais, cabhróidh sé le leanbh é sin a dhéanamh sula
mbogann sé ar aghaidh go gníomhaíocht eile. Timpeall 25-35 nóiméad a mhaireann na gníomhaíochtaí
seo sa naíonra.

9.40r.n.

Glanadh an tseomra – féach sampla thíosluaite

9.50r.n.

Am ciorcail/ Pointe suime na maidine (Féach an chéad alt eile)

10.05r.n.

Sos - éisteacht le suantraí nó le ceol eile

10.10r.n.

Níochán na lámh & Am lóin

10.30r.n.

Drámaíocht/Puipéid/ Aclaíocht nó Cluiche Fáinneach, laistigh nó lasmuigh de réir mar a oireann

11.00r.n.

Am saorimeartha: Le hábhar nach raibh ar fáil roimh lón, chomh maith le gníomhaíochtaí ar leith le
grúpa beag e.g. Cluichí Boird, Míreanna Mearaí nó Obair Chruthaitheach e.g. Méarphéinteáil, Priontáil

11.25r.n.

Glanadh an tseomra

11.35r.n.

Scéalaíocht

11.45r.n. – 1.50r.n. Am dul abhaile
Fíor 11

Sampla 2
Am

Gnás/Gníomhaíocht an Lae

8.50r.n.

Fáiltiú

9.00r.n.

Am saorimeartha: Seachas bogadh ar aghaidh go gné éagsúil den chlár mar atá i Sampla 1 caitheann
na leanaí níos mó ama ar ghníomhaíochtaí éagsúla ag an am seo.
Glanadh an tseomra

9.50r.n. - 10.05r.n.

Sos chun éisteacht le ceol
Am Ciorcail, Rolla, Pointe Suime na Maidine, Bord Dúlra etc.

10.15r.n.

Níochán na lámh & Am lóin
Aclaíocht, Cluichí Fáinneacha laistigh nó lasmuigh

10.30r.n. - 11.35r.n.

Puipéid, Drámaíocht, Rannta, Amhráin
Glanadh an tseomra
Scéalaíocht

11.45r.n. – 1.50r.n.

Am dul abhaile

Fíor 12
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Sampla - Glanadh an tseomra
Stiúrthóir: “Tá sé beagnach in am don lón. Cúig nóiméad eile anois.’’
Stiúrthóir ag dul timpeall ag moladh de réir mar a oireann –
“Maith an cailín/an buachaill…féach an ... deas. Tá sé go hálainn ... Ceithre nóiméad eile anois.”
“A Mháire, caithfimid na míreann mearaí a chur sa bhosca anois”
nó
“Cuir an bosca ar ais ar an seilf anois. Maith an cailín... Trí nóiméad eile anois.”
“A Mhichíl, an bhfuil tú fós i mbun tógála? Críochnaigh anois a stór, tá sé beagnach in am don lón. Dhá nóiméad fágtha.”
Comhartha éigin seasmhach m.sh. cloigín/ tambóirín/ - (an comhartha céanna gach lá)
Stiúrthóir/ leanaí ag canadh: “Caithfimid an seomra a ghlanadh…”
Rann: “Réitímis an seomra....”
“An bhfuil gach rud glan anois? Féach timpeall. An-mhaith. Táimid réidh anois.”
N.B. Bíodh áit éigin cinnte ullamh a rachaidh na leanaí ann de réir mar a bhíonn siad réidh.
Is féidir leis an Stiúrthóir a bheith ag cur cathaoireacha i gciorcal mar shampla, fad a bhíonn an glanadh suas á dhéanamh.
Fíor 13

Plean teanga
Fáiltiú

Céimeanna Beaga; Aonad 1

Cúrsaí aimsire

Céimeanna Beaga; Aonad 2

Am dul abhaile

Céimeanna Beaga; Aonad 3

Glanadh suas

Céimeanna Beaga; Aonaid 4 & 5

Nigh na lámha

Céimeanna Beaga; Aonad 6

Glaoch an rolla

Céimeanna Beaga; Aonad 10

Am lóin

Céimeanna Beaga; Aonad 11

An mála rúnda

Céimeanna Beaga; Aonad 34

Póstaer a úsáid

Céimeanna Beaga; Aonad 35

Fíor 14
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Pleanáil Gnásanna sa Naíonra

le Treasa Ní Ailpín
Aithníonn stiúrthóirí naíonraí gur maith le leanaí
nósanna imeachta agus gnásanna an naíonra chomh
maith leis na gníomhaíochtaí súgartha féin. Déantar
frásaí agus amhráin a nascadh leis na gnásanna chomh
maith leis na gníomhaíochtaí súgartha.
Seo a thugann an deis iontach chun an Ghaeilge a
chloisteáil, a thuiscint agus a shealbhú de réir a chéile. Is
ar imeachtaí a tharlaíonn gach lá sa naíonra a bhunaíonn
stiúrthóirí gnásanna, imeachtaí ar nós:

Pointí le cur san áireamh agus gnás á phleanáil:
(i) roghnaíonn stiúrthóirí imeacht éigin a bhaineann le
saol laethúil an naíonra chun gnás a bhunú air
(ii) déanann siad liosta de na nósanna is coitianta a
bhaineann leis an imeacht
(iii) beidh foirmlí cainte agus amhrán nó rann beag
tráthúil ag dul leis na céimeanna sa ghnás - abairtí
agus frásaí beaga gonta.
Is féidir leis na stiúrthóirí frásaí agus amhráin áirithe a roghnú
as an gcomhrá samplach thíos ag teacht lena riachtanais
féin chomh maith le riachtanais agus forbairt an linbh.

[Gnás samplach]:
Am
dul
abhaile

Fáiltiú

Laethanta
breithe

Pointe
suime na
maidine

Gnásanna
sa naíonra

Ócáidí
speisialta

Am lóin

Am
glanadh
suas

Seo a bhíonn i gceist agus an leanbh ag teacht chuig an
naíonra ar maidin, an t-ord céanna orthu gach lá:
•

beannacht agus fáiltiú

•

tagairt bheag thráthúil maidir le rud éigin a
bhaineann leis an leanbh

•

rolla le marcáil

•

lón agus b’fhéidir pluid bheag nó bréagán bog le
cur i dtaisce

•

crúca le hainm/siombail an linbh le haimsiú. (Bíonn
pictiúr ar leith mar shiombail ag gach leanbh –
iasc, madra, spideog, …bíonn sé taobh leis an
ainm agus cabhraíonn sé leis na leanaí ar fad
ainmneacha a chéile a aithint)

•

cóta le baint de agus le crochadh ag an leanbh

•

slán le fágáil

•

stiúradh i dtreo gníomhaíochta

Fíor 15
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Comhrá chun dul leis na céimeanna sa ghnás thuas: (Féach freisin Céimeanna Beaga Aonad 1.)
Stiúrthóir:		
Dia duit a Sheáin agus Dia duit a Mhamaí!
St., Seán & Mamaí:
Dia ’s Muire duit, a Chaitlín!
Stiúrthóir:		
Ó tá do chóta báistí ort inniu, a Sheáin. Agus tá do lón agat agus Teidí!
			
Cá gcuirfidh tú do lón?
St., Seán:
Sa …? (agus ardú sa ghlór a léireoidh gur ceist í)…sa chuisneoir.
Stiúrthóir:
Agus cá gcuirfimid Teidí? Sa…?
St., Seán:
…sa chiseán. Teidí sa chiseán, lón sa chuisneoir.
Stiúrthóir:
Maith an buachaill, a Sheáin agus cuirfidh Mamaí/caomhnóir marc sa
			
leabhar rolla, le do thoil a Mhamaí…
			
Anois, a Sheáin, caithfidh tú do chóta a bhaint díot.
			“Bainfidh mé díom mo chóta ... “ Agus cá gcuirfidh tú do chóta? Ar…?”
St., Seán: 		
…ar an gcrúca! “Crochfaidh mé suas mo chóta...”
Amhrán: 		

Ó crochfaidh mé suas mo chóta x 3 Tra-la,la,la,lalala.

Stiúrthóir:		
Mamaí: 			
St., Seán:		
Stiúrthóir: 		
St., Seán:		
Miriam:			
Miriam,Seán:		

Maith an buachaill. Tabharfaidh tú póg do Mhamaí anois.
Slán, a chroí!
Slán, a Mhamaí!
Féach! Tá Miriam (Stiúrthóir eile) ag fanacht leat. Tá mé ch -…
…chun dul ag súgradh.
Dia duit, a Sheáin. An bhfuil tú chun dul ag súgradh?
Tá. (Tá mé chun súgradh le gaineamh)

Fíor 16

[Moladh maidir le roghnú frásaí/ foirmlí
cainte]

•

Éisteoidh na stiúrthóirí le leaganacha cainte agus
riachtanais teanga na leanaí . . Tabharfaidh siad faoi
deara gur minic na leanaí a rá e.g. go gcaithfidh siad
rud éigin a dhéanamh “Caithfidh mé mo lámha a ní”
nó ag fiafraí cá gcuirfidh siad rud éigin “Cá gcuirfidh mé
an píosa seo?” Is riachtanas/feidhm teanga mar sin a
úsáidtear go minic a nasctar le gnás más féidir.

[Cad iad na buntáistí a fheictear le foirmlí
cainte?]

[Cad iad na buntáistí a fheictear le
gnásanna sa naíonra?]
•

soláthraíonn rialtacht agus cinnteacht compord
agus suaimhneas - nuair a bhíonn leanbh
compordach sásta bíonn sé oscailte don fhoghlaim

•

is bealach an-mhaith iad na gnásanna chun
féinmhuinín agus neamhspleáchas a chothú sa
leanbh

•

cabhraíonn gnásanna le forbairt na cuimhne sa
leanbh - mar gheall ar an rialtacht sna nósanna
agus sa teanga a théann leo
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is cabhair don leanbh an fhoirmle cainte agus an
t-athrá chun é a bhogadh i dtreo na cumarsáide

•

bíonn na foirmlí cainte sa naíonra roghnaithe as
riachtanais na leanaí féin sa chéad teanga agus
gnáth-riachtanais an lae

•

bíonn na leanaí in ann na foirmlí cainte a úsáid sa
bhunchomhthéacs go luath mar gheall ar rialtacht
an ghnáis

•

baineann siad úsáid astu taobh amuigh den
naíonra agus iad i mbun imeartha aithrise

•

cabhraíonn na foirmlí cainte le leanbh nascadh
lena chomhghleacaithe chun ráiteas a dhéanamh
in éineacht leo

[Sampla eile de ghnás é Pointe Suime na
Maidine]
De ghnáth uair éigin roimh am lóin sa naíonra suíonn na
stiúrthóirí síos in éineacht leis na leanaí i gciorcal agus
leantar le gnás beag - Am Ciorcail.
Is gnách gur ag an am seo:
•

an naíonra a sholáthar ar bhealach spreagthach
d’fhonn treisiú a dhéanamh orthu e.g. “Céard é
seo?”; “Spúinse tirim/ fliuch/ gaineamh fliuch/
gaineamh tirim”; cluiche tomhais; “Meas tú céard
atá sa mhála?”
•

chun deis a thabhairt do na leanaí léirthuiscint(í)
nua a fháil, mar shampla an grúpa ag cur míreanna
mearaí le chéile ar an urlár agus iad ag foghlaim go
teagmhasach óna chéile e.g. “Cá dtéann an píosa
seo?” “Sin píosa eile dearg.” “Tá coirnéal /cúinne
agamsa“…

•

chun na céadfaí a fhorbairt le hiniúchadh a
dhéanamh e.g. Tugtar an deis do gach leanbh
breith ar satsúma , féachaint air agus an dath a
aithint , é a chuimilt, agus é a bhrú go héadrom,
é a bholú agus níos deireanaí é a bhlaiseadh.
Leanfar leis an nós céanna, i rith na bliana, le húlla/
piorraí/bananaí/plumaí; spíosraí etc. bord dúlra nó
bosca lóin …

•

beidh seans leis an mbosca lóin chun cur leis
na gnéithe den fhorbairt thuas trí thagairt a
dhéanamh de na deochanna, na potaí beaga lán le
hiógart etc.

•

chun suim sa saol atá thart orthu a mhúscailt is a
chothú sna leanaí - Inseofar dóibh faoi rud amháin
speisialta a bheidh le déanamh/ le feiceáil acu sa
ghairdín nó ar an siúlóid e.g. an féar a chuimilt –
“an bhfuil sé fliuch nó tirim?”; féachaint ar an spéir
– “an bhfuil sí gorm nó scamallach?”; féachaint ar
chrann – “an bhfuil duilliúr ar an gcrann?”; suí agus
éisteacht le héan ag ceol.

a ghlaoitear an rolla

N.B. Beidh an rolla marcáilte ó mhaidin ón uair a tháinig
na leanaí isteach.
•

go ndeirtear rannta agus amhráin le chéile

•

go mbíonn tuairisciú má bhíonn clár Ard-Scóip i
gceist

•

go ndéantar cur i láthair gonta ar ghné éigin a
bhaineann go speisialta le heispéireas na leanaí
sa naíonra nó i dtimpeallacht an naíonra; tugtar
Pointe Suime na Maidine ar an ócáid bheag
léiritheach seo

Is fiú an t-ábhar céanna a úsáid ó am go ham i rith
na bliana fad a bhíonn na leanaí ag baint eolais agus
sásaimh as.

[Cén fáth Pointe Suime na Maidine?]
Bíonn aidhmeanna éagsúla leis ach cuimsíonn na pointí
seo a leanas a bheag nó a mhór iad:
•

chun na leanaí a thabhairt le chéile mar aon
ghrúpa amháin agus go mbainfidh siad taitneamh
as comhluadar a chéile

•

chun go roinnfidh na leanaí agus na stiúrthóirí le
chéile mar ghrúpa, spéis agus iontas sa spraoi

•

chun forbairt teanga a threisiú trí ghné den spraoi
a thabhairt chun cuimhne do na leanaí agus frása/
nath cainte a cheangal leis e.g. soitheach lán go
béal/ag cur thar maoil le huisce; ról imeartha/
puipéid – ‘Is mise an babaí’/”An bhfaca tú mo
mhála?”

•

chun cabhrú leis na leanaí a n-aire a dhíriú as an
nua ar rud éigin aithnidiúil ar mhaithe le tabhairt
faoi deara agus cumas teanga a fhorbairt e.g.
cúisín beag/ cearnógach/ cruinn/dearg/ mín/ bog
… stocaí beaga le meaitseáil “An bhfuil siad mar a
chéile?” “Céard faoin méid/ dath / patrún?”

•

chun iontas a mhúscailt agus machnamh a
spreagadh – síolta i gcroí an úill, síolta i gcroí an
phiorra nó síol mór amháin sa phluma

•

chun focail agus frásaí a bhaineann le himeachtaí

Níl aon teorannta leis na féidearthachtaí don phointe
suime ach is gá gur as taithí na leanaí a d’eascródh sé
nó as gné éigin sofheicthe i dtimpeallacht an naíonra
e.g. dath na nduilleog san fhómhar, claí cloiche, cártaí
Nollag , éan ar bhord, éan lasmuigh den fhuinneog nó
ar ndóigh as cumarsáid na leanaí féin.

[Sampla]
Seo pointe suime bunaithe ar ghníomhaíocht na
leanaí féin le huisce ach in áit dabhach uisce, beidh
buidéal plaisteach agus crúiscín. Beidh gloine folamh
agus crúiscín gloine lán le huisce ar bhord beag ag an
stiúrthóir.

Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonra [31]

		
Stiúrthóir:
		
		
		
		
Stiúrthóir:
		
		
		

Ardóidh an stiúrthóir an crúiscín uisce:
“Ó! Tá uisce sa chrúiscín. Tá an crúiscín lán - lán le huisce glé.”
Tosaíonn sé féin, an stiúrthóir cúnta agus na leanaí ag canadh:
“Uisce, uisce ,uisce glé!
Tá sé go deas, is maith liom é”
Ardóidh sí an ghloine sa láimh eile.
“Níl aon uisce sa ghloine. Tá an ghloine folamh.”
Doirtfidh sé uisce isteach ann “Anois níl sé folamh, tá sé lán.” Canann siad arís:
“Uisce, uisce ,uisce glé!
Tá sé go deas, is maith liom é”

		Lá eile d’fhéadfadh an stiúrthóir leagan den scéal “Jack agus Jill” a insint do na leanaí.
		
Déanfaidh siad dráma beag as.
		Forbairt níos déanaí:
		
Tosóidh an stiúrthóir ag doirteadh an uisce isteach sa ghloine agus é féin agus na leanaí ag canadh an
		amhráin arís:
		“Uisce, uisce ,uisce glé!
		
Tá sé go deas, is maith liom é.”
		
Stopann sé nuair atá an ghloine beagnach lán.
Stiúrthóir:
“Ó féach! Tá an ghloine beagnach lán. Cuirfidh mé braon eile uisce sa ghloine, braon eile agus br -aon eile		
go deas cúramach; anois, tá sé lán. Tá an ghloine lán - lán le huisce glé!”
		
Agus canann gach duine arís:
		“Uisce, uisce ,uisce glé!
		
Tá sé go deas, is maith liom é.”
Fíor 17

Plean teanga
Féilire lá breithe

Céimeanna Beaga; Aonad 30

An t-úll

Céimeanna Beaga, Aonad 31

Bain díot agus cuir ort do chuid éadaigh, a Theidí

Céimeanna Beaga; Aonad 32

Siosúr

Céimeanna Beaga; Aonad 33

An mála rúnda

Céimeanna Beaga; Aonad 34

Póstaer a úsáid
(i) Pictiúr de dhá chat

Céimeanna Beaga; Aonad 35

(ii) Pictiúr de dhá bhuicéad
Fíor 18

[An cur chuige ginearálta]
De ghnáth mar is léir, beidh rogha le déanamh ag na stiúrthóirí maidir le hábhar agus spriocfrása/í don phointe
suime. Beidh an plean beag oibrithe amach don chur i láthair. Beidh na deiseanna chun treisiú a dhéanamh ar
an téama beag liostáilte sa phlean chomh maith le hamhrán nó rann, (scéal /dráma/obair láimhe) a dhéanfaidh
comhlánú ar an bpointe suime.
Ar ndóigh feilfidh sé uaireanta an plean a fhágáil ar leataobh agus dul le léiriú beag spontáineach de ghrá an
riachtanais.
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Ábhar Leanúnacha sa
Naíonra

Péintéireacht &
Líníocht

Gaineamh
& Uisce

An Chré
& An Taos

Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonra [33]

Péintéireacht agus Líníocht

le Treasa Ní Ailpín
Soláthraíonn an stiúrthóir naíonra deiseanna do
leanaí le bheith ag péintéireacht agus ag líníocht.
Saorphéintéireacht agus saortharraingt a bhíonn i
gceist. Socraíonn an stiúrthóir cén áit sa seomra a
mbeidh na gníomhaíochtaí ar siúl agus cinntíonn sí go
mbeidh fáil orthu san áit chéanna gach lá.

[Cé na buntáistí atá le péintéireacht agus
líníocht?]
•

Soláthraíonn siad deiseanna iontacha don leanbh
chun é féin a chur in iúl sula mbíonn cumas na
scríbhneoireachta aige nó fiú líofacht chainte.

(c)
(d)
(e)

(f)

- dearg, buí agus gorm - scuaba móra (10-20mm.) i
ngach pota agus scuaba níos lú ar gach seilf taobh
leis na potaí
Páipéar - leathanaigh mhóra ar mhéid A3
Fáiscíní móra nó pionnaí éadaigh leis an bpáipéar
a choinneáil socair ar an seastán
Seilf nó áis stórais leis na leathanaigh fhliucha a
leagan uirthi nó sreangán chun iad a chrochadh air
agus brat faoi
Naprúin phéintéireachta

Cothaíonn siad forbairt ar an gcumas nádúrtha
cruthaitheach atá sa leanbh.

[Ról an stiúrthóra]

•

Bíonn taifead feiceálach ar idirghníomhú an linbh
leis na hábhair ealaíne.

•

Ní mór an phéint agus gach uile ní atá riachtanach
don ghníomhaíocht a bheith ar fáil gach lá.

•

Déanann siad an leanbh a mhealladh agus a
chumasú chun go n-éiríonn leis i nganfhios dó féin,
faoiseamh a aimsiú do mhothúchán agus léiriú a
dhéanamh ar eispéireas.

•

Moltar díreach na bundathanna a thabhairt don
leanbh mar go n-aimseoidh sé na dathanna eile
níos déanaí tríd an spraoi.

•

Cabhraíonn siad leis teacht ar an tuiscint gur féidir
leis eispéiris agus mothúcháin agus idéanna a léiriú
go sofheicthe le cabhair marcanna.

•

Ar ndóigh má lorgaíonn an leanbh e.g. corcra,
spreagfaidh an stiúrthóir é le dearg agus gorm a
mheascadh chun an corcra a fháil.

•

Feiceann an leanbh de réir a chéile go bhfuil brí
le baint as marcanna agus cabhróidh sé seo leis
glacadh le siombailí mar bhealach le heolas a roinnt.

•

[Conas an phéintéireacht ar sheastán a
chur i bhfeidhm]
Bunriachtanais don phéintéireacht:
(a) Seastán péintéireachta le dhá thaobh nó trí ar an
airde cheart do leanaí naíonra agus brat faoi
(b) Ar gach taobh den tseastán beidh trí phota péinte
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Ullmhú

Bíodh nach mbeidh péint dhubh ar an seastán de ghnáth
tugtar don leanbh é má lorgaíonn sé í.

Tacaíocht
•

Cabhróidh leanbh le leanbh eile an naprún a chur
air le cabhair an stiúrthóra más gá.

•

Díreoidh an stiúrthóir aire an linbh ar na potaí
péinte, ar dhath na péinte agus ar an scuab mhór
amháin in gach pota.

•

Taispeánfaidh sé dó an chaoi leis an scuab a
chuimilt ar an gclaibín leis an mbreis péinte a
bhaint de.

•
•

•

Cabhróidh sé leis an leanbh breith ar an scuab mar
a bhéarfaí ar pheann luaidhe
Ligfear leis an leanbh féin ansin dul ag spraoi/
fionnachtain leis an bpéint agus ní chuirtear brú air
deifir a dhéanamh.
Go minic beidh leathanach eile ag teastáil ón
leanbh agus beidh cead aige é a fháil más féidir ar
chor ar bith é. Ní chothaítear an nós - “leathanach
amháin, seans amháin!”

Tuiscint
•

Ní chuirfear iallach ar an leanbh péintéireacht a
dhéanamh mura dteastaíonn uaidh.

•

Ní thaispeánfaidh an stiúrthóir dó an chaoi le
samhail de rud a léiriú sa phéintéireacht. Is de réir
a chumais féin a bheidh an leanbh ag obair.

•

Ní dhéanfaidh an stiúrthóir iarracht meabhair a
bhaint as léiriú an linbh ná teideal a lua leis an
bpictiúr. D’fhéadfaí e.g. cumarsáid a dhéanamh
leis faoi na dathanna a d’úsáid sé agus faoin áit a
scríobhfaidh sé a ainm.

•

Scríobhfaidh an stiúrthóir ainm an linbh agus an
dáta ar thaobh chlé an leathanaigh.Is féidir ráiteas
ón leanbh féin má tharlaíonn sé a chur leis e.g. “It’s
raining” Tá sé ag cur báistí.

•

Cabhróidh an stiúrthóir leis an pictiúr a bhaint
anuas, é a chur i leataobh go cúramach agus
an naprún a bhaint de agus a chrochadh.
“Bainfidh mé díom mo naprún..”

[Forbairt an linbh]
Leanann gach leanbh patrún nádúrtha forbartha san
ealaíon mura gcuirtear isteach air.
•

•

De bharr neart spraoi leis an bpéint agus de bhrí
go bhfuil a chuid muiníne agus comhordú lámh
agus súl ag dul i dtreis tagann an cumas chuig
an leanbh, beagnach i ngan fhios dó féin, léiriú
spontáineach, spleodarach a dhéanamh. B’fhéidir,
áfach, go gclúdódh sé an t-iomlán arís le dath sa
chaoi nach mbeidh le feiceáil ach smearadh mór
dorcha ar an leathanach.
Bíonn an leanbh ag baint aoibhnis as uigeacht
agus dath na péinte agus de réir cosúlachta ag
baint sásaimh as a bheith ag scriosadh leis.

•

Is é féin a bhíonn ina bhun is ina bharr!

•

Ní bhíonn spéis fós aige sa chríochthoradh.

[Teanga]

Seo a leanas sampla den chineál cainte a tharlódh
idir stiúrthóir agus leanbh i gcomhthéacs na
péintéireachta:

Caint an stiúrthóra					
Rann: Péint is scuab is páipéar
Stiúrthóir:
“Ar mhaith le haon duine dul ag 		
		péinteáil?”
Leanbh:		
“Ba mhaith / Níor mhaith.” (le cabhair,
		más gá)
Stiúrthóir:
“A Mháire, ar mhaith leatsa 			
		péinteáil?”
Leanbh:
“Ba mhaith / Níor mhaith.”
Stiúrthóir:
“Agus céard fútsa a Choilm, ar mhaith
		leatsa péinteáil?”
		
“Ar mhaith le haon duine eile 		
		péinteáil?”
“A Mháire, caithfidh tú naprún a fháil
		anois.”			
		
“Cuir ort do naprún, a Mháire/Sheáin”
Rann: Cuirfidh mé orm mo naprún
		
“Le do thoil/ más é do thoil é.”
		
“Maith thú ! Maith an cailín / 		
		
buachaill!”
		
“Agus céard faoi na muinchillí?”
		
“Crap suas na muinchillí, maith an 		
		
cailín!”
“Táimid réidh anois.”

Plean teanga
Péinteáil

Céimeanna Beaga; Aonad 21

Fíor 20

[Bunriachtanais don líníocht]
•

Bord ullmhaithe agus ar fáil gach lá le haghaidh
saorlíníochta.

•

Clár dubh, más féidir, ar sheastán déthaobhach ar
airde fheiliúnach nó go híseal ar bhalla agus cúpla
clár dubh beag le fágáil ar an mbord; cailc dhaite,
cailc bhán agus spúinsí nó glantóirí.

•

Páipéar - leathanaigh mhóra agus bheaga ar
dhathanna éagsúla; marcóirí uiscedhatha,
feiltphinn uiscedhatha, criáin bhoga agus criáin
Conté.

•

Bileoga beaga páipéir don imirt sa chúinne
rólghlactha (aithrise), pinn luaidhe bhoga nó
feiltphinn uiscedhatha.

•

Fillteán d’obair ealaíne gach linbh.
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Ról an stiúrthóra
•

Cinnteoidh an stiúrthóir go bhfuil na háiseanna
líníochta ar fáil gach lá sa naíonra le bheith ag
spraoi leo.

•

Ní chuirfidh sé iallach ar leanbh a bheith ag scríobh
ná ag tarraingt.

•

Ní chuirfidh sé ceist ar leanbh faoi céard atá sa
phictiúr. Cuirfidh sé in iúl dó go bhfuil áthas uirthi
go bhfuil sé ag tarraingt / scríobh agus ag obair.

•

Fanfaidh sé go dtarraingeoidh an leanbh féin a aird
ar an líníocht.

•

Aithneoidh sé an staid fhorbartha ag a bhfuil
an leanbh óna marcanna a fhágfaidh sé ar an
dromchla agus feicfidh sé go leanfaidh an chéad
staid eile uaidh sin go nádúrtha gan chúnamh.

•

Más ar pháipéar a bheidh an leanbh ag líníocht
scríobhfaidh sé ainm an linbh ar an leathanach,
nuair atá sé réidh, an dáta agus tagairt an linbh féin
faoin obair má dhéanann sé a leithéid.

[Forbairt an linbh]

[Aistear agus Síolta]
Aistear
Folláine agus Leas
Aidhm 3
Féiniúlacht agus Muintearas
Aidhmeanna 1, 4
Cumarsáid
Aidhmeanna 1-4
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Aidhmeanna 1-4

Síolta
Caighdeán 2; Timpeallachtaí
Caighdeán 5; Idirghníomhartha
Caighdeán 6; Súgradh
Caighdeán 7; Curaclam
Caighdeán 8; Pleanáil agus Meastóireacht
Caighdeán 14; Féiniúlacht agus Muintearas
Fíor 21
Caint an linbh: Cloistear na ráitis seo a leanas go minic ó
leanaí:

•

Is ag scriobláil agus ag déanamh marcanna a
bheidh an leanbh sa naíonra i dtosach.

I want a small / big piece of paper. Teastaíonn píosa mór/
beag páipéir uaim le do thoil.

•

Bainfidh sé sásamh as a bheith ag fágáil marcanna
/ línte beaga scaipthe ar dhromchla.

Can I get another piece of chalk ? An bhfuil cead agam
píosa eile de chailc a fháil?

•

Luafaidh sé ainm leis na marcanna, lá éigin,rud
a léireoidh go bhfuil sé ag tosú ar a bheith ag
smaoineamh go cruthaitheach.

Will you write my name on this.? An scríobhfaidh tú
m’ainm ar seo le do thoil?

•

Tiocfaidh an líne chiorclach nó ubhchruthach
chun solais ina dhiaidh sin i measc na línte
scaipthe.

I’m three. Tá mé trí bliana!

•

Beidh siombailí bunúsacha eile le haithint de réir
a chéile, e.g. ciorcal agus súile agus béal air, ansin
ciorcal agus cosa air.

•

Beidh tionchar ag cúinsí éagsúla ar an bpatrún
forbartha ach go ginearálta is é an patrún céanna a
thiocfaidh chun cinn má ligtear don líníocht teacht
ón leanbh féin.
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Anna took my red crayon. Thóg Anna mo chrián dearg.

Is gá go gcloisfeadh leanaí leagan Gaeilge de na ráitis
ag teacht go nádúrtha, spontáineach ó stiúrthóirí agus
go mbeadh siad le cloisteáil chomh maith i scéalta, i
gcomhráite puipéid, amhráin agus rannta.

An Chré agus An Taos

curtha in eagar ag Déirdre Uí Ghrádaigh
[Aidhmeanna]

Ag deireadh na maidine:

Is deacair an dá ghníomhaíocht seo a shárú mar ábhair

•

buailtear an chré ar ais arís ina ciúbanna agus
brúitear ordóg síos i ngach ciúb le poll beag a
dhéanamh

•

cuirtear uisce i ngach poll

•

cuirtear na ciúbanna isteach i mbosca aerdhíonach
nó i mbuicéad

•

a thugann sásamh do leanaí

•

a chabhraíonn le forbairt matán na lámh agus le
comhordú lámh/súl

•

a mbaineann go leor deiseanna don chruthaíocht leo

•

a thugann deiseanna d’fhorbairt na samhlaíochta

•

croitear beagán uisce sa bhosca/sa bhuicéad freisin

•

a mbaineann deiseanna d’ fhorbairt teanga leo

•

•

a chuireann tuiscint áirithe ar mheáchan agus ar
thoirt chun cinn

ceanglaítear an mála agus cuirtear barr ar an
mbosca/ar an mbuicéad

Toisc gur ábhar nádúrtha í an chré tá buanna faoi leith
ag baint léi. Tríd an obair le cré is minic a scaoiltear
leis na mothúcháin is doimhne i gcroí an duine.
Baineann na leanaí tairbhe chéadfach, ionramhála
agus mhothúchánach as na gníomhaíochtaí beaga sin
leis an gcré.

[Na bunriachtanais]
•

cré photaireachta liath nó dhearg

•

clúdach plaisteach le cur ar an mbord

•

crainn fhuinte; cipíní líreacáin

•

naprún do gach leanbh a bhíonn ag úsáid na cré

[Cúram na cré]
•

ní mór an chré a choinneáil i mála plaisteach nó i
mbuicéad aerdhíonach

•

gearrtar ciúb mór den chré le húsáid sa naíonra

•

gearrtar an ciúb sin arís ina chiúbanna beaga
(timpeall 4cm.)

•

fágtar na ciúbanna ar an gclúdach plaisteach réidh
do na leanaí ar maidin

N.B. Bíonn gá uaireanta freastal faoi leith a dhéanamh
ar an gcré a bhíonn in úsáid ó lá go chéile, go mórmhór
sa téarma deireanach nuair a bhíonn atmaisféar te sa
seomra.
Ní mór go leor uisce a chur i ngach ciúb agus iad a
fhágáil i mbosca aerdhíonach go ceann cúpla seachtain.
Coinnítear an píosa mór den chré i mála aerdhíonach
eile i gcónaí agus gearrtar píosa de, de réir mar a bhíonn
sé ag teastáil.

[Céard a dhéanann an leanbh leis an gcré?]
•

buaileann sé an chré is slíocann sé í

•

baineann sé píosaí beaga den chiúb a bhíonn aige

•

brúnn, fáisceann, rollann agus tarraingíonn sé an
chré

•

de réir a chéile beidh sé ag úsáid na cré go
samhlaíoch - “Seo eitleán brr.. brr..”, “Tá mise ag
déanamh salami”, “Rinne mé pancóg.”

Uaireanta is é an cruth a bhíonn ar an gcré tar éis don
leanbh é a láimhsiú a spreagfaidh samhlaíocht an linbh
e.g. tar éis dó píosa cré a rolladh déarfaidh sé, b’fhéidir,
Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonra [37]

“I made a snake.” Cuirfidh an stiúrthóir an Ghaeilge
ar fáil don leanbh “Rinné mé nathair nimhe”, cé nach
mbeidh brú ar bith ar an leanbh athrá a dhéanamh ar
an nGaeilge.

Plean teanga
Taos nó cré

Céimeanna Beaga; Aonad 15

Fíor 22

Aistear

Uaireanta eile ní bheidh cosúlacht ar bith idir an píosa
cré agus an rud a shamhlaíonn an leanbh leis. Ní
thaispeánfaidh an stiúrthóir don leanbh riamh conas
samhail de rud a léiriú ar bhealach faoi leith. Gach seans
go dtiocfadh drochmhisneach ar an leanbh dá mbeadh
sé ag iarraidh caighdeán an stiúrthóra a shroicheadh
agus go gcaillfeadh sé spéis san ábhar nuair a theipfeadh
air.

Folláine agus Leas
Aidhm 3
Féiniúlacht agus Muintearas
Aidhmeanna 1, 4
Cumarsáid
Aidhmeanna 1-4
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Aidhmeanna 1-4

Le cabhair an stiúrthóra foghlaimíonn sé rann beag go
neamhfhoirmiúil bunaithe ar an imirt e.g. Tá Mise ag
Bualadh na Cré; Ag Rolladh nó Brúigh agus Fáisc.

Síolta
Caighdeán 2; Timpeallachtaí
Caighdeán 5; Idirghníomhartha
Caighdeán 6; Súgradh
Caighdeán 7; Curaclam
Caighdeán 8; Pleanáil agus Meastóireacht
Caighdeán 14; Féiniúlacht agus Muintearas

Bíonn deiseanna forbartha teanga ann ag brath ar an
leanbh, ar a chruthaitheacht agus a shamhlaíocht agus
ar an bhfearas a úsáidtear.

Fíor 23

Taos
Bunriachtanais
•

taos ar an dath nádúrtha don chúinne baile

•

crainn fhuinte, gearrthóirí taosráin

[Ról an stiúrthóra]

•

stáin bheaga

Cúram a dhéanamh den taos:

•

croiteoirí le plúr

•

sceanra plaisteacha

•

an taos a dhéanamh do na leanaí ag tús na bliana
agus ansin ligean do na leanaí é a dhéanamh iad
féin

Is féidir taos daite a úsáid in áit cré cuid de na laethanta.
Bí cinnte nach mbíonn sé róthais. Beidh brat plaisteach
ar an mbord nó mataí vinile agus naprún don leanbh.

•

an t-urlár a chlúdach, crainn fhuinte, babhlaí, boird,
cláir etc. a choimeád glan le cabhair na leanaí

•

suí ag obair taobh leis na leanaí

Seo a leanas bealach amháin chun taos a dhéanamh:

•

rannta oiriúnacha a chanadh

•

labhairt leis na leanaí de réir mar a oireann

•

Measc 3 chupán plúir

•

1/4 chupán salainn

•

1 spúnóg bhoird ola chócaireachta

•

Uisce (dathaigh an t-uisce le taespúnóg péinte
nó dath cáca)

•

Fuin an taos ar feadh 5 nó 6 nóiméad.

Beidh díreach dóthain taosráin do bheirt leanbh sa
mhéid sin.
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Gaineamh agus Uisce sa
Naíonra

le hEilís Ní Artagáin
[Aidhmeanna]

Forbairt chéadfach

Is gníomhaíochtaí luachmhara iad gaineamh agus uisce
sa naíonra.

Is gníomhaíochtaí teiripeacha iad. Beidh an leanbh ag
láimhseáil gainimh agus uisce. Beidh sé ag déanamh
iniúchta ar an ngaineamh agus ar an uisce i gconaí - á
mothú trína mhéara, ag éisteacht leis an bhfuaim, ag
déanamh poill sa ghaineamh, ag déanamh boilgeog
le sop san uisce agus ag meascadh uisce le gaineamh
agus ag láimhseáil gainimh fhliuch. Beidh an leanbh ag
foghlaim scileanna idirdhealaithe e.g. beidh sé in ann
rudaí a aithint gan breathnú orthu.

•

Is gníomhaíochtaí simplí iad. Ní chosnaíonn siad
mórán agus baineann an leanbh sult astu.

•

Cabhraíonn na gníomhaíochtaí seo le forbairt
iomlán an linbh.

Foghlaimíonn an leanbh scileanna faoi leith agus é ag
súgradh leis na gníomhaíochtaí seo. Ba chóir go mbeadh
na scileanna seo mar phríomhaidhmeanna an stiúrthóra;
ag déanamh cinnte de go mbeadh an stiúrthóir ag úsáid
na ngníomhaíochtaí seo chun scil an linbh a fhorbairt
agus a fheabhsú an t-am uile.

[Forbairt iomlán an linbh]
Forbairt fhisiciúil
Trína bheith ag súgradh leis an uisce agus gaineamh
agus na huirlisí a bhaineann leo, beidh neart méar, neart
lámh agus neart coirp an linbh ag forbairt an t-am go léir.
Beidh forbairt á déanamh ar scileanna deaslámhacha,
comhordú lámh/súl, scileanna ionramhála agus
scileanna mínluaileacha an linbh.

Forbairt chognaíoch
Beidh an leanbh ag fáil tuisceana ar na bunchoincheapa
matamaitice e.g. méid, cruth, cainníocht (cuid mhór,
beagán, a lán etc.), toilleadh (lán, folamh etc.), uimhriú
agus meáchan (trom, éadrom, níos troime etc.) Beidh
an leanbh ag fáil tuisceana ar na scileanna cognaíocha
chomh maith; ag fiosrú, ag rangú, ag réiteach fadhbanna,
ag déanamh comparáide, cúis agus éifeacht etc.

Forbairt mhothúchánach
Cuireann na gníomhaíochtaí seo an leanbh ar a
shuaimhneas. Is féidir leis an leanbh nua súgradh leis an
mbosca gainimh agus ag an am céanna dul i dtaithí ar
a thimpeallacht. Is féidir leis an leanbh atá trína chéile
suaimhneas a fháil nuair a chuireann sé a lámha sa
ghaineamh nó nuair a ligeann sé don uisce titim anuas
ar a lámha. Níl aon bhrú ar na leanaí imirt lena chéile
ag an mbosca gainimh/uisce. Is féidir leo rudaí a thógáil
agus a scriosadh gan a bheith ag cur isteach ar aon
duine eile.

Forbairt shóisialta
Samhlaigh go bhfuil na boscaí gainimh agus uisce cosúil
le trá bheag. Buaileann tú le daoine eile ag an trá,
déanann tú cairdeas leo, roinneann tú do chuid nuachta
leo, imríonn tú cluichí leo, etc. Is é sin mar a bhíonn
sé don leanbh sa naíonra. Tagann forbairt ar scileanna
sóisialta an linbh nuair a imríonn siad ag an mbosca
gainimh/uisce mar go mbíonn sé;
•

Ag cabhrú lena chairde rudaí a thógáil

•

Ag roinnt uirlisí

•

Ag déanamh cairdis le leanaí eile

Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonra [39]

Forbairt teanga
Foghlaimíonn an leanbh a chuid scileanna teanga agus
cumarsáide nuair a bhíonn sé i gcomhludar leanaí eile.
Spreagtar urlabhra. Ba chóir go mbeadh pleanáil teanga
i bhfeidhm anseo mar is deis iontach é don stiúrthóir
frásaí, foclóir, rannta, dánta agus amhráin a nascadh leis
na gníomhaíochtaí seo. Beidh an leanbh ag sealbhú na
bhfrásaí, rann etc. i ngan fhios dó féin.

Foclóir: Crúiscíní, taephotaí, buidéil, coirc, liathróidí,
soip, boilgeoga etc.
Frásaí: Ba mhaith liomsa..., Is maith liom an..., Tógfaidh
mise an..., Féach cad a rinne mé..., Táim críochnaithe...,
Táim réidh...,
Rannta: i) Uisce, Uisce, Uisce Glé, ii) Gaineamh mín
réidh iii) Cuirfidh mé orm mo naprún.

Forbairt fhisciúil

•
•
•
•

scileanna deaslámhacha
comhordú lámh/súl
scileanna ionramhála
scileanna mínluaileacha

Forbairt chognaíoch

•
•
•
•
•
•

bunchoincheapa matamaitice
ag fiosrú
ag rangú
ag réiteach faidbhe
ag déanamh comparáide
cúis agus éifeacht

Forbairt teanga

•
•

focail, rannta, amhráin atá dírithe ar an ábhar agus riachtanais na leanaí
saibhriú teanga

Forbairt chéadfach

•
•
•

ag déanamh iniúchta
ag mothú
ag éisteacht, scileanna idirdhealaithe e.g. beidh sé in ann rudaí a aithint gan breathnú
orthu

Forbairt shóisialta

•
•
•
•

cneastacht agus cuimsitheacht
comhoibriú
comhphleanáil
aithris ar ghnásanna sóisialta

Forbairt mhothúchánach

•
•
•
•
•
•
•

imirt aithrise
sásamh
compord
muinín
blas
boladh
samhlaíocht

Fíor 24

Aistear
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Cumarsáid

Plean teanga
Uisce

Céimeanna Beaga; Aonad 12

Gaineamh tirim

Céimeanna Beaga; Aonad 13

Gaineamh fliuch

Céimeanna Beaga; Aonad 14

Fíor 25

Síolta
Caighdeán 2: Timpeallachtaí
Caighdeán 6: Súgradh
Caighdeán 7: Curaclam
Caighdeán 8: Pleanáil agus Meastóireacht
Caighdeán 12: Cumarsáid
Fíor 26
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[Ról an stiúrthóra & ionchur an linbh]

•

Cuimhnigh, bíonn an leanbh ag foghlaim trí mhodh
an tsúgartha i gconaí. Mar sin caithfidh an stiúrthóir
an suíomh a réiteach agus ligean do na leanaí a
n-iniúchadh féin a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí seo.
Mar shampla, bíonn an stiúrthóir ag iarraidh go mbeidh
na leanaí ag foghlaim faoi chruthanna éagsúla. Líonann
an stiúrthóir an bosca gainimh le gearrthóirí difriúla ar
nós gearrthóirí críochruthacha, ciorclacha etc.

Trí fhorbairt a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí
seo beidh an stiúrthóir ag cabhrú le forbairt na
leanaí. Mar shampla, beidh scileanna cognaíocha,
teanga agus mothúchánacha na leanaí ag forbairt
trí fhorbairt na ngníomhaíochtaí seo. Freisin, ná
déan dearmad ar na leanaí a bheidh sa dara bliain.
Caithfidh go mbeadh dúshlán ann i gcónaí dóibh.
Cabhraigh leo a gcuid scileanna a fhobairt i gconaí.

•

Seo smaointe maithe chun scileanna cognaíocha
agus fisiciúla a fhorbairt go háirithe sa dara bliain:

Ní thaispeánfaidh an stiúrthóir do na leanaí céard atá
le déanamh, ligfidh sé dóibh a gcuid iniúchta féin a
dhéanamh orthu agus a n-ionchur féin a bheith acu
ar an ngníomhaíocht. Nuair atá an stiúrthóir sásta go
bhfuil iniúchadh déanta ag na leanaí air is féidir leis an
stiúrthóir a bheith páirteach sa gníomhaíocht. Is féidir
leis ceisteanna a chur ar na leanaí agus an teanga a
thabhairt dóibh.
An ról atá ag an stiúrthóir agus é i mbun na ngníomhachtaí
seo ná chun:
•

a chinntiú go bhfuil na haidhmeanna á mbaint
amach aige i slí thaitneamhach do na leanaí agus
go mbíonn forbairt ar na haidhmeanna i gconaí

•

a chinntiú go bhfuil forbairt ar na ngníomhachtaí
uisce agus gainimh i gconaí, nach n-éiríonn na
leanaí bréan den ghnáthamh céanna gach lá

•

a chinntiú go bhfuil na gníomhachtaí á nascadh
aige le téamaí agus prionsabail Aistear agus Síolta

•

an Ghaeilge a chur chun cinn

[Forbairt ar an ngníomhaíocht]
Caithfidh an stiúrthóir na gníomhaíochtaí a fhorbairt sa
naíonra. Ba chóir go mbeadh plean ag an stiúrthóir gach
téarma ar an gcaoi a bhfuil sé chun forbairt a dhéanamh
orthu. Caithfidh go mbeadh na leanaí agus a gcuid
forbartha nasctha le forbairt na gníomhaíochtaí.
•

An chéad téarma - Beidh an stiúrthóir ag ligean
do na leanaí a n-iniúchadh féin a dhéanamh ar
na gníomhaíochtaí agus ar na huirlisí. Beidh an
stiúrthóir ag tabhairt an fhoclóra agus na teanga
dóibh sa chéad téarma sin.

•

An dara téarma - Beidh an stiúrthóir ag déanamh
níos mó forbartha ar na gníomhaíochtaí. Déanfaidh
sé nasc leis na gníomhaíochtaí sa chúinní eileag nascadh an uisce sa chúinne baile agus an
gaineamh sa chúinne tógála, mar shampla.
B’fhéidir go mbeidh rannta agus amhráin nua aici
do na gníomhaíochtaí seo freisin e.g. “uisce uisce
uiscle glé” agus “cúigear fear ag tógáil tí”

1) Líon bosca beag nó buicéad le gaineamh agus cuir
bréagán beag isteah ann.
2) Cuir scaif thar súile an linbh.
3) Lig dó a lámha a chur isteach sa bhosca agus an
bréagán a phiocadh amach as an mbosca. An féidir leis
tomhas a dhéanamh ar céard a fuair sé ón mbosca sula
mbaineann sé an scaif óna shúile?

[Moltaí breise]
Ná bíodh faitíos ort roimh na gníomhaíochtaí seo. Is
féidir rialacha a leagan síos chun cúrsaí a choimeád
faoi smacht. Ní gá duit mórán airgid a chaitheamh ar na
gníomhaíochtaí seo.
Is féidir leat uirlisí do na ghníomhaíochtaí a fháil sa
bhaile, mar shampla, cupán, taephota, cruiscín, buidéal,
bábóg etc. Déan cinnte go bhfuil tú ag nascadh na
ngníomhaíochtaí leis na cúinní difriúla sa naíonra.
Cabhróidh sé go mór le timpeallacht foghlama an linbh.
Freisin, bí cruthaitheach agus tú ag pleanáil na
ngníomhaíochtaí seo. Is féidir rudaí ar nós rís, sop,
gealraí, cailc agus a lán rudaí eile a úsáid leis na
gníomhaíochtaí seo chomh maith. Bainfidh tusa agus na
leanaí an-sult as!
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Gníomhaíochtaí sa Naíonra

Gníomhaíochtaí
luathlitearthachta

Gníomhaíochtaí
luathuimhreachta

Ceol agus
gluaiseacht

An cúinne
ealaíne agus
an súgradh
cruthaitheach

Gníomhaíochtaí
sa naíonra

Brící, bloic
& ábhar
tógála

An
cúinne
baile

Scéalaíocht
agus puipéid
An spraoi
lasmuigh

Fíor 27
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An dúlra

Ceol agus Gluaiseacht
sa Naíonra

le Mairéad Déiseach
Tá an ceol fréamhaithe i nádúr an duine. Deirtear gurb é
anáil na beatha é. Is iontach an rud é deis a thabhairt do
leanaí éisteacht go rialta le ceol de gach stíl agus freagairt
dó. Is féidir le gach duine idir óg agus aosta taitneamh a
bhaint as ceol, go háirithe nuair a thuigeann an duine na
tréithe a bhaineann leis.

Plean teanga
Ceol agus bord
fuaime

Céimeanna Beaga; Aonad 24

Fíor 29

[Tréithe an cheoil]
•

Mothúcháin: An bhfuil an ceol meidhreach nó séimh?

•

Tuinairde: An bhfuil an ceol ard nó íseal?

•

Rithim: An bhfuil an buille trom nó éadrom? An
bhfuil na nótaí fada nó gearr?

•

Dinimic: An bhfuil an ceol glórach nó bog?

•

Luas: An bhfuil an ceol tapa nó mall?

[Forbairt iomlán an linbh]
Forbairt
chognaíoch

•
•
•

rithim, buillí éagsúla
spreagadh samhlaíochta
eolas ar uirlisí/cumadóirí

Forbairt teanga

•
•
•

sealbhú teanga
foclóir de réir ábhair
ainmneacha uirlisí

Forbairt aeistéitiúil •
•

cineálacha éagsúla ceoil
cruth agus áilleacht na n-uirlisí

Forbairt shóisialta

•
•

meas ar rogha duine eile
ciúin ag éisteacht

Forbairt
mhothúchánach

•
•
•

ag freagairt don cheol
ag aithint agus ag ainmniú na mothúcháin
faoiseamh, suaimhneas agus sásamh

Forbairt fhisiciúil

•
•
•

rithim
cluichí agus gluaiseacht
forbairt ghutha

Fíor 28
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[Éisteacht agus freagairt]

Cluiche 5

Níltear ag súil go múinfí a leithéid thuas do leanaí óga
sa naíonra gan amhras! Ach rachaidh cluichí, atá ag
tarraingt aird na leanaí ar thréithe an cheoil, go mór
chun a dtairbhe. Seo cúpla sampla a bhaineann le
héisteacht agus freagairt do thréithe an cheoil:

Teastaíonn ceol uirlise/amhrán tapa nó ceol uirlise/
amhrán mall nó can amhrán go tapa nó go mall.

Tíogar Nó Seilide? (Luas)

•

Cluiche 1

Cé Mise? (Mothúcháin)

Cuirtear ceol ar siúl agus nuair is ceol tapa é,
ritheann na leanaí ar nós tíogár. Nuair is ceol mall
é sleamhnaíonn siad go marbhánta mar sheilidí
(Rann: Smidín Beag an Seilide1).

Teastaíonn bosca éadaí agus ceol meidhreach nó séimh.

[An ceol agus sealbhú teanga]

•

Roghnóidh an stiúrthóir ceol taitneamhach.

•

Osclóidh an stiúrthóir an bosca éadaí sa chúinne
baile agus scaoilfear leis na leanaí chun gléasadh
mar is mian leo féin. Féach mar a fhreagraíonn na
leanaí don cheol nuair a chuirtear an ceol ar siúl!

Is de réir a chéile a shealbhaíonn leanbh teanga, trí
athrá agus aithris. Chuige seo is gá go mbeadh an leanbh
sona agus ar a shuaimhneas. Is féidir an síor-athrá atá
de dhíth ar an leanbh le Gaeilge a shealbhú a sholathár
go nádúrtha taitneamhach trí amhráin a chanadh agus
rannta a rá.

Cluiche 2

Eitleán Nó Carr? (Tuinairde)
Uirlis Shéiseach a theastaíonn don chluiche seo.
•

Seinneann an stiúrthóir nótaí arda agus ligeann na
leanaí orthu gur eitleáin iad. Seinntear nótaí ísle
agus ligeann na leanaí orthu gur carranna iad!

Cabhróidh na rannta agus na hamhráin díriú ar
fhuaimeanna cearta na Gaeilge. Is bealach anéifeachtach é an ceol le tacú le pointe suime na maidine
nó le téama na seachtaine e.g. Lá Fhéile Pádraig. B’fhiú
go mór “An tSeamróg” a rá leis na leanaí:
“Is maith liom an tseamróg,
An planda beag glas,

Cluiche 3

Eilifintí Nó Lucha? (Rithim)

Trí dhuilleog bheaga,

Teastaíonn pictiúr d’eilifint agus de luch le comhrá a
spreagadh, mar aon le ceol - Válsa le Strauss.
•

Bíodh na leanaí ag siúl ar nós eilifintí go trom ar na
cosa. Ansin siúlaidís ar nós lucha go héadrom ar na
cosa!

•

Tabhair treoir do na leanaí ansin e.g. “Tógaigí
coiscéim amháin mar eilifint. Tógaigí dhá choiscéim
mar luch.”

•

Abair “EILIFINT, luch, luch agus sibh ag gluaiseacht.
Is féidir leanúint mar seo agus válsa le Strauss sa
chúlra. Is mór an spórt é!

Cluiche 4
An Ghráinneog (Dinimic)
Teastaíonn pictiúr de ghráinneog le comhrá a spreagadh,
mar aon le ceol uirlise agus amhrán.
•

•

Cuireann an stiúrthóir ceol ar siúl agus nuair atá
an ceol glórach cuireann na leanaí i gcéill gur
gráinneoga gnóthacha iad!
Íslítear an cnaipe láine agus déanann na leanaí
ceirtlíní díobh féin mar ghráinneoga tuirseacha!
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2

Amhráin do Pháistí, Traic 9.
Maidin sa Naíonra, Traic 39.

Le chéile ar ghas2.” (x2)
Is iontach na cnuasaigh amhráin atá ar na dlúthdhioscaí
seo a leanas; Amhráin do Pháistí, Maidin sa Naíonra,
Damhsa na gCoiníní agus Bróga Nua. Is gá go mbeadh
siad ar eolas go cruinn agus de ghlanmheabhair ag an
stiúrthóir le gach deis a thagann chun cinn sa naíonra
a thapú.

[Buntáistí an cheoil]
Chomh maith leis an dúil nádúrtha a shásamh, tá
buntáistí móra ag baint leis an gceol:
•

Is féidir leis a bheith spreagúil nó suaimhneach mar
aon le bheith taitneamhach.

•

Tá sé le feiceáil sna samplaí thuas go bhfuil ról
lárnach ag an gceol i bhforbairt na héisteachta
agus san fhorbairt mhothúchánach.

•

Is mór an áis é don leanbh atá ag sealbhú teanga.

•

Tá spreagadh samhlaíochta ann; deis don fhorbairt
chognaíoch agus nuair a nasctar le gluaiseacht é
bíonn an fhorbairt fhisiciúil i gceist chomh maith.

[Ról an stiúrthóra i gcothú ceoil]
Is féidir na gníomhaíochtaí a luadh faoi Éisteacht agus
Freagairt a dhéanamh mar fhreagairt ar cheol na leanaí
féin mar aon le bheith feasach ar raon gutha na leanaí:

Má dhéantar seo go rialta, gach seans go gcanfaidh an
leanbh go spontáineach é lá éigin!

[Ceol ar chlár an lae]
Beidh amhráin agus rannta á sealbhú agus á gcanadh sa
naíonra agus ceangal díreach eatarthu agus imeachtaí
éagsúla an lae.

Seo a leanas an gnáthraon atá ag leanaí sa naíonra, is é
sin ó D (os cionn meán - C) go A. Ba chóir tosú ar nóta
atá oiriúnach do na leanaí nuair a bhíonn amhrán le
canadh. Moltar a bheith cúramach faoi thosú ró-íseal!
Moltar freisin é a thógáil breá bog, ag luas an linbh.

[Forbairt éisteachta]
Spreagann ceol an leanbh le héisteacht níos géire agus
cuireann sé seo lena chruinneas sealbhaithe teanga.

[Cruinneas teanga]
Má chloiseann an leanbh na hamhráin agus na rannta
atá á rá go cruinn ag an stiúrthóir tabharfaidh sé an
teanga leis go beacht.
•

cabhraíonn athrá ar na rannta go mór le sruth
cainte na leanaí

•

is féidir leanaí óga a shocrú go ciúin suaimhneach
trí amhrán nó rann a rá go deas bog agus séimh

•

is mór an chabhair í don stiúrthóir atá ag foghlaim,
na rannta agus na hamhráin a chíoradh agus a
chleachtadh ar mhaithe le cruinneas

•

is féidir amhrán atá ag teacht le téama nó pointe
suime an lae a roghnú as na dlúthdhioscaí (Maidin
sa Naíonra, Amhráin do Pháistí, Damhsa na
gCoiníní, Codail, a Mhuirnín agus Bróga Nua)

•

nuair a bhailítear leanaí le chéile i bhfáinne, do
phointe suime na maidine mar shampla, is féidir an
t-amhrán a chanadh leis an ngeáitsíocht chuí

•

cuir i gcás go mbíonn siúlóid sa ghairdín agus go
bhfeiceann na leanaí seilide. Nár bhreá an rud é
“Smidín” a chanadh!

Tabharfaidh na leanaí an teanga nua leo i ngan fhios
dóibh féin. D’fhéadfaí an t-amhrán céanna a chanadh
cúpla uair i rith an lae/na seachtaine, ag pointe suime
na maidine agus tagairt a dhéanamh don tsiúlóid sa
ghairdín, mar shampla!

[Scéal ceolmhar]
Beidh leabhar mór ag teastáil ina bhfuil na pictiúir
shoiléire agus bosca fuaime ina bhfuil uirlisí séiseacha,
cnaguirlisí e.g. clingmhaide, maracaí, ceolán Indiach,
tambóirín.
Tógfaidh an stiúrthóir amach an bosca fuaime. Músclóidh
sé comhrá i measc na leanaí:
“Cén uirlis a dhéanann fuaim cosúil le capall ar sodar?
An bloc adhmaid?”
“Cén uirlis a dhéanann fuaim cosúil leis an
mbáisteach? An triantán?”

[Aire ghutha]
Is acmhainn an-luachmhar é an guth. Moltar don
stiúrthóir go háirithe aire a thabhairt dá ghuth trí:
•

go leor uisce a ól

•

seasamh nó suí suas go díreach; a chnámh droma
a shíneadh

•

análú go domhain sula n-osclaíonn sé a bhéal

Is féidir treisiú a dhéanamh ar struchtúr teanga faoi leith trí
amhrán nó rann oiriúnach a rá le leanaí e.g. nuair a bhíonn
na lámha salacha ag leanbh tar éis péinteála, cantar:
“Nigh na lámha,
Nigh na lámha,
Lámha beaga míne...
Triomaigh na lámha...”

Socróidh na leanaí agus an stiúrthóir cé acu a léireoidh
na tréithe áirithe sa scéal. Déanfar na fuaimeanna a
chleachtadh leis na leanaí, á spreagadh le pictiúr nó le
geáitsíocht.
“Tá sé in am don scéal anois!”
Gluaisfear go mall tríd an scéal ag meabhrú do na leanaí
cén uair a bpáirteanna a dhéanamh!
•

is deas an smaoineamh é go mbeadh píosa beag
ceoil - ceol gan fhocail - ag tús na scéalaíochta...
cabhraíonn sé leis na leanaí socrú síos tar éis
seisiúin ghníomhaíochta agus beidh a fhios acu cad
a bheidh ag teacht
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•

is féidir freisin ceol aitheantais a bheith le gach
scéal; a cheol féin do na scéalta éagsúla le seinm
chun tús a chur leis an seisiún scéalaíochta - má
bhíonn scéal nua ag teacht, tuigfidh na leanaí mar
go n-aithneoidh siad go bhfuil ceol éagsúil á seinm

Cluiche crónáin

Is féidir leis an stiúrthóir crónán a dhéanamh d’amhrán
atá ar eolas ag na leanaí agus fiafraí díobh:
“Cé a aithníonn an t-amhrán sin?”

Torann mór!
Má thugtar sprioc agus treoir do na leanaí beidh cúis
mhaith leis an bhfuaim ghlórach uaireanta. Ní gá a
bheith faiteach roimhe!

Fainic
Cé go bhfuilimid an-tugtha don cheol, ní mholtar ceol a
bheith sa chúlra de shíor;
•

is fearr na hamhráin a chanadh ag am na
ngníomhaíochtaí mar gur féidir an ceann oiriúnach
don ghrúpa beag a bhfuil stiúrthóir leo a chanadh

•

moltar am ar leith a bheith ann le héisteacht le
ceol, gluaiseacht le ceol, cnaguirlisí a úsáid le ceol
sa chúlra

•

sos a ghlacadh le héisteacht le ceol

Mála fuaime
Cuirtear uirlisí ceoil isteach sa mhála rúnda. Beidh deis
ag na leanaí a lámh a chur isteach gan breathnú ar an
uirlis a roghnaíonn siad. Nuair a roghnaíonn siad uirlis,
cuirtear an teanga cuí ar fáil dóibh:
“Is tambóirín é.”

Canaimís le chéile
Is féidir brí agus spraoi a chur sna rannta trí aisteoireacht
agus gluaiseacht a chur leo. Abair leis na leanaí go bhfuil
rann faoi chat agus lucha agat, nó taispeáin pictiúr
oiriúnach dóibh mar léiriú. Fiafraigh díobh ansin:
“Cé a bheidh mar chat agus cé a bheidh mar luch a
haon, luch a dó agus luch a trí?”
Ansin, is féidir an rann a rá:

Aistear
Folláine agus Leas
Aidhmeanna 2,3
Féiniúlacht agus Muintearas
Aidhm 2
Cumarsáid
Aidhm 4
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Aidhm 3

“A haon, a dó, a trí,
Lucha beaga buí,
Ag ithe píosa cáise,
Gan fhios d’fhear an tí...”

Bíodh páirt ghníomhach ag na leanaí go léir sa rann.

Téimis a chodladh!

Bíonn teidí agus pluid ag an stiúrthóir do gach leanbh.
Roghnófar suantraí as “Codail, a Mhuirnín”. Bíonn sos
ag teastáil ó leanaí óga. Is féidir gnás beag a chothú
a thacaíonn le ham sosa sa naíonra. Tógann gach
leanbh teidí agus cuireann siad a chodladh é. Cuirtear
suantraí ar siúl sa chúlra. Canfaidh na leanaí go ciúin
má dhéantar an gnás seo go rialta.
Is féidir an gnás seo a chur in oiriúint d’amhrán no do
rann ar bith...bígí cruthaitheach!
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Síolta
Caighdeán 2: Timpeallachtaí
Caighdeán 6; Súgradh
Caighdeán 7; Curaclam
Caighdeán 8; Pleanáil agus Meastóireacht
Caighdeán 12; Cumarsáid
Fíor 31

Tá ceol oiriúnach don naíonra ar na dioscaí seo:
Ceol Gaelach
Chieftains 7 – Claddagh Records
Derek Bell – Claddagh Records
When all is said and done le Danu
Musical Ireland le Derek Bell, Gael Linn
Local Ground – Gael Linn
Blasta – Gael Linn
Binn Blasta – Gael Linn
Ragús – Gael Linn
Fead an Iolair le Na Casadaigh, Gael Linn
Cry of the Mountain le Micheál Ó Suilleabháin, Gael Linn
Seideán Sí le Paddy Glacken agus Robbie Hannan
Trup, Trup a Chapaillín – An Gúm3
Ceol Clasaiceach
Four Seasons – Vivaldi4
Peer Gynt Suites – Grieg
The Planets – Holst
The Magic Flute – Mozart
The Carnival of the Animals – Saint-Saens
Peter and the Wolf – Prokofiev (ar fáil trí Ghaeilge)5
The Moldau – Smetana
The Nutcracker – Tchaikovsky
The Pastoral Symphony – Beethoven
Water Music – Handel
Radetsky March – Handel
Radetsky March – Strauss
Waltz from the Sleeping Beauty – Tchaikovsky
Dlúthdhioscaí agus Leabhráin atá ar fáil ó Na Naíonraí
Gaelacha
Amhráin do Pháistí
Damhsa na gCoiníní
Maidin sa Naíonra
Codail a Mhuirnín

[Ag déanamh ceoil]
Cuireann na deiseanna a thugtar do leanaí ceol a
dhéanamh, go mór le hatmaisféar an naíonra.
•

Moltar meascán d’uirlisí saothraithe ó na siopaí
agus d’uirlisí lámhdhéanta na leanaí a úsáid
sa naíonra. D’fhéadfaí píosa ceoil a sheinm (ar
dhúthdhiosca, más gá) chun go gcloisfidh na leanaí
fuaim na huirlise.

•

Is cinnte gur fiú deiseanna a chur ar fáil agus a
thapú chun scaoileadh leis na leanaí dul i mbun
taiscéalaíochta le ceol e.g. Is féidir dhá bhuidéal
gloine a líonadh le huisce agus iad a bhualadh le
bata. Doirt amach braon nó dhó as ceann amháin
agus buail arís é. An dtugann na leanaí aon rud faoi
deara?

•

Tobchumadh: Is álainn an rud é amhrán beag
a chumadh le leanaí ar an toirt. Is féidir mar
shampla, fadhbanna beaga a réiteach le hamhrán
oiriúnach. Dá dteastódh an bréagán céanna
ó bheirt leanaí, d’fhéadfaí an t-amhrán seo a
chanadh le fonn “Trupall, Trapall”6: “Seal agamsa,
seal agatsa,beimid cineálta i rith am spraoi!”

Is féidir le gach duine canadh agus uirlis a sheinm. Ní gá
gur maestro é an stiúrthóir le leanaí óga a spreagadh
chun ceoil. Is mór an fhorbairt a thagann ar an leanbh a
bhíonn i mbun ceoil; forbairt shóisialta, forbairt fhisiciúil,
forbairt chognaíoch agus forbairt teanga, ar ndóigh!

³Tá leabhar An Bealach Rúnda ag dul leis seo
⁴Tá cuid de seo ar Maidin sa Naíonra, Traic 36
5Peadar agus an Mactíre, arna aithris ag Liam Ó Maonlaí – Leabhar agus dlúthdhiosca foilsithe ag Coiscéim
6Damhsa na gCoiníní, Traic 5.

Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonra [47]

An Cúinne Ealaíne agus an
Súgradh Cruthaitheach sa
Naíonra
le hÁine Ní Shúilleabháin
gliúáil, ábhar cruthaithe a phéinteáil air;
méarphéintéireacht a dhéanamh

Cuirtear go mór leis an súgradh cruthaitheach ó thaobh
na healaíne de do leanaí sa naíonra má bhíonn:
•

cúinne/spás ealaíne ar leith ann

•

seastán péintéireachta déthaobhach

•

lipéad ar an mballa ag leibhéal súl na leanaí agus
Cúinne Ealaíne scríofa air

•

•

an spás deighilte amach ón gcuid eile den seomra

ba bhreá an rud é dá mbeadh seastán
(ceithrethaobhach), ar an airde cheart don leanbh,
mar oileán sa lár leis an obair a chur ar taispeáint
air

•

gabhdáin don phéint agus scuab i ngach gabhdán

•

clár dubh do na leanaí, é greamaithe go híseal ar
an mballa; cailc agus glantóirí

•

ábhair cholláis/fuíollábhar (féach thíos)

Is féidir an deighilt seo a dhéanamh le scáthlán íseal nó
le seilfeanna ísle, gur féidir leis an stiúrthóir breathnú
tharstu.
Má bhíonn scáthlán thart air:
•

ní bheidh an méid céanna cur isteach ar an obair
ag leanaí nach bhfuil páirteach ann ag an am

•

fearas do thionscadal mór ealaíne (féach thíos)

•

cuideoidh sé le haird na leanaí a choimeád dírithe
ar an rud atá ar siúl acu féin

•

ábhar ón dúlra(féach thíos)

•

bord scríbhneoireachta (féach thíos)

Má bhíonn seilfeanna ísle ann:
•

is féidir ábhar a stóráil ar na seilfeanna

•

an barr a úsáid mar bhord oibre

Cabhraíonn an dá rud le chéile leis an gcúinne ealaíne a
mharcáil go soiléir.
Ba chóir go mbeadh go leor spáis sa chúinne chun go
mbeadh an grúpa beag leanaí atá ann in ann bogadh
thart agus oibriú leo féin nó i gcuideachta leanaí eile. Ba
chóir, freisin, go mbeadh spás ann don stiúrthóir/duine
fásta chun súgradh ann.
B’fhearr go mbeadh an cúinne in aice na fuinneoige
chun leas a bhaint as an solas nádúrtha.

[Céard a bheidh ag teastáil?]
•

bord chun go mbeadh na leanaí in ann
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Ábhair cholláis/fuíollábhar: Siosúir; rialóirí; pinn
luaidhe, pinn feilte; spréiteoirí gliú; dáileoir sellotape
agus rollaí sellotape; Pritt Sticks; ábhar greamaithe e.g.
PVA; téip chumhdaigh; stáplóir, fáiscíní agus dúntóirí
páipéir ar mhéideanna éagsúla; bandaí leaisteacha;
pollaire páipéir; boscaí, gabhdáin, málaí páipéir, claibíní
buidéil; slata, bataí líreacáin, píobáin- e.g. soip, tiúba
cairtchláir.
Earraí tí: boscaí iógairt, rolláin pháipéir cistine; cartáin
bhainne, boscaí ar mhéideanna éagsúla.
Ábhair nádúrtha: coirc, síolta, píosaí adhmaid, buaircíní
éagsúla.
Ábhair théagartha: le gliúáil orthu m.sh. cárta tiubh,
tráidire plaisteach.
Ábhair sholúbtha: le gliúáil m.sh. éadach d’uigí éagsúla;
snáth, sreang, ribíní, snáth cadáis, snáth olla cárta tanaí.

[Fearas do thionscadal mór ealaíne]
D’fhéadfadh an cúinne ealaíne scóip a thabhairt do
leanaí fuinniúla oibriú leo go bríomhar. Smaointe a
chabhródh chuige seo:

Roghnaigh fearas atá ag teacht le spéis na leanaí agus
atá oiriúnach do chéim fhorbartha na leanaí. Déan
deimhin de go bhfuil an fearas sábháilte, glan, agus deachuma air.

•

[Áiseanna riachtanacha eile]

•

boscaí móra agus ábhar eile a chur le chéile chun
rudaí a dhéanamh e.g. róbónna, teach madra etc.
agus iad a phéinteáil nó a mhaisiú;
píosa mór páipéir ar an mballa ionas gur féidir le
grúpa leanaí scríobh, líníocht nó péinteáil air; deis
don mhéarphéinteáil.

Beidh gá le:
•

urlár atá furasta le glanadh, nó clúdach maith
plaisteach nó páipéir le cur air

•

uisce; doirteal íseal is fearr - murar féidir é sin a
bheith agat d’fhéadfaí bosca láidir a shuíomh ar an
urlár agus spás a ghearradh as mór go leor chun
báisín a shocrú isteach ann agus crúiscín plaisteach
nó buicéad a úsáid don uisce

•

tuáillí páipéir in aice láimhe

•

bosca bruscair/bosca glas in aice láimhe

•

spás triomaithe don obair ealaíne - raca éadaí nó
racaí páipéir e.g. Is féidir cláir ísle, cúl na seilfeanna
nó seastáin a úsáid chun pictiúir a chur ar
taispeáint, agus is féidir mionsamhlacha agus rudaí
struchtúrtha a chur ar bharr na seilfeanna.

[Ealaín amuigh faoin aer]

Má bhíonn spás oiriúnach ar fáil bíonn deiseanna
iontacha ag leanaí, mar shampla:
•

an ealaín 3D agus obair ar thionscadail mhóra a
dhéanamh taobh amuigh

•

uisce le scuaba móra agus rollaí péinteála a úsáid
ar an gcosán, ar na céimeanna, crainn agus ballaí

•

lorg coise agus láimhe le péinteanna nó láib ar
pháipéar mór nó ar dhromchlaí nádúrtha;

•

priontáil le bataí, clocha, bláthanna, duilleoga etc.

•

adhmadóireacht (píosaí adhmaid, tairní, casúir)

[Stóráil an fhearais]
•

déan an fearas a stóráil ionas go mbeidh na leanaí
in ann teacht air

•

bíodh sé san áit chéanna i gcónaí

•

bain úsáid as boscaí trédhearcacha agus ciseáin tuí
le hábhar a stóráil

•

cuir lipéid ar na seilfeanna agus lipéad ar gach
bosca le pictiúr den ábhar no píosa den ábhar féin
agus an focal scríofa taobh leis ionas gur féidir leis
na leanaí teacht ar fhearas agus é a chur i dtaisce
iad féin

•

déanfaidh na leanaí an ceangal idir ábhar/ pictiúr
agus an focal scríofa, ag aithint na bhfocal de réir a
chéile

Cuir réimse leathan fearais agus ábhair ar fáil ag tús na
bliana agus is féidir cur leis de réir mar a éiríonn na leanaí
cleachtach ar an éagsúlacht atá ann. Tá sé tábhachtach
go mbeadh éagsúlacht ábhar agus páipéar ann (dath,
méid, uigeacht agus cruth) chun go mbeadh siad in aice
láimhe ar sheilfeanna ísle le gur féidir leis na leanaí féin
iad a aimsiú.

[Cúinne scríbhneoireachta]
Moltar go mbeadh na deiseanna scríbhneoireachta gar
don chúinne ealaíne i gcroílár na timpeallachta foghlama
agus lipéad air.
Is féidir deiseanna scríbhneoireachta a bheith ar an
mbord líníochta agus freisin in aice cúinne na leabhar
agus sa chúinne baile. Ar ndóigh, is marcanna nó clárú
an linbh, cur i gcéill a bhíonn gceist, gan aon bhrú chun
foirmiúlachta.
Ba chóir réimse maith páipéar éagsúla agus soláthairtí
scríbhneoireachta den scoth a bheith ar fáil do na leanaí.
N.B. Ní bhíonn aon bhlas den fhoirmiúlacht ag baint leis
seo ar ndóigh. Is gné eile den tsúgradh é.

[Fearas scríbhneoireachta]
Pinn luaidhe; pinn Biro; marcóirí; criáin; réimse maith
de pháipéir éagsúla; daite; línithe agus neamhlínithe;
féilire; leabhar seolta; leabhar nótaí; dialanna nár
úsáideadh; foirmeacha éagsúla; clúdaigh litreach le toisí
éagsúla; fáisceáin páipéar; rialóir; dáileoir sellotape;
stáplóir; bioróir; scriosán; fillteáin; clóscríobháin láidre;
ríomhaire.
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[Forbairt iomlán an linbh]
Forbairt fhisciúil

•
•
•
•
•

scileanna mínluaileacha
scileanna oll-luaileacha
comhordú lámh/súl
cothromú
féinaire

Forbairt chognaíoch

•
•
•
•
•
•
•
•

luathchleachtaí eolaíochta agus teicneolaíochta
fiosrú
réiteach fadhbanna
cumas cinneadh a dhéanamh
cruthaitheacht
samhlaíocht
tuiscint ar choincheapa
scileanna luathlitearthachta agus luathuimhearthachta

Forbairt teanga

•
•

focail, frásaí, foirmlí cainte, rannta, amhráin atá dírithe ar an ábhar agus riachtanais na
leanaí
saibhriú teanga

Forbairt shóisialta

•
•
•
•
•
•
•

cothú cairdis
díriú aigne
roghanna a dhéanamh
comhoibriú
sealaíocht
idirbheartaíocht
rannpháirtíocht ghníomhach

Forbairt mhothúchánach

•
•
•
•
•

feasacht ar riachtanais daoine eile
féinmhuinín
neamhspleáchas
féiníomhá
smaointe nua

Fíor 32

Aistear
Folláine agus Leas
Aidhm 3
Féiniúlacht agus Muintearas
Aidhmeanna 1, 4
Cumarsáid
Aidhmeanna 1-4
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Aidhmeanna 1-4
Fíor 33
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Síolta
Caighdeán 2; Timpeallachtaí
Caighdeán 5; Idirghníomhartha
Caighdeán 6; Súgradh
Caighdeán 7; Curaclam
Caighdeán 8; Pleanáil agus Meastóireacht
Caighdeán 14; Féiniúlacht agus Muintearas

[Ról an stiúrthóra]

Bíonn an stiúrthóir:

Bíonn an stiúrthóir/stiúrthóir cúnta:

•

ag spreagadh an linbh le cabhair a lorg ó leanbh
eile a bheidh in ann cabhrú leis más gá

•

ag díriú aire an linbh ar na lipéid ar na boscaí etc.
de réir mar a oireann sa chaoi go mbeadh sé ag
teacht i gcleachtadh ar an tuiscint go bhfuil gaol
idir an focal scríofa agus an rud nithiúil agus go
mbeidh sé ag tabhairt faoi deara fad agus patrún
na bhfocal éagsúla

•

ag díriú ar an úsáid a bhaineann na leanaí as an
ábhar

•

ag usáid na n-ábhar sa chaoi chéanna (ní cóir go
mbeadh aon difear idir obair an stiúrthóra agus
obair an linbh)

•

ag éisteacht

•

ag breathnóireacht

•

ag tapú deiseanna teanga, cé nach gcuirtear
isteach ar obair chruthaitheach an linbh.

Taispeánann sé seo go n-aithnítear go bhfuil fiúntas
le hobair an linbh agus tugann sé noda don stiúrthóir
faoin ábhar cainte a d’oirfeadh don leanbh. Tugann sé
deiseanna síneadh a chur leis an obair agus usáid a
bhaint as na huirlisí i mbealaí difriúla.
Cabhraíonn sé le:
•

céim fhorbartha an linbh a aithint

•

díriú ar spéiseanna agus ar bhuanna an linbh

•

iarrachtaí an linbh a spreagadh

•

tacú leis

•

cabhrú leis chun síneadh a chur lena chuid oibre

•

obair go ciúin in éineacht le leanbh faiteach

•

na hamhráin nó rannta oiriúnacha a chanadh leis

•

an leanbh a spreagadh lena chuid dathanna féin
a mheascadh de réir mar a dhéanann sé dul chun
cinn

•

labhairt leis faoina bhfuil ar siúl aige (anois is arís)
“Feicim gur chuir tú spotaí buí timpeall ar an
imeall” etc.

•

leanaí a cheistiú (ceisteanna oscailte) anois is arís
ach gan cur isteach ar an obair. “Conas a rinne tú é
sin?” “Conas a bhí fhios agat faoi sin?”

B’fhéidir go mbeidh deis ag an stiúrthóir agus ag an
stiúrthóir cúnta a bheith páirteach sa chaint le grúpa
leanaí, agus iad ina suí ag leibhéal na leanaí sin.
B’fhéidir gur ag caint lena chéile mar leanaí a bheidís
leis an nGaeilge a spreagadh.
Beidh an stiúrthóir agus an stiúrthóir cúnta ag breacadh
nótaí go laethúil ar thaithí agus ábhair suime na leanaí
chun gníomhaíochtaí ealaíne a oirfidh d’fhás agus
d’fhorbairt gach linbh a phleanáil. Beidh na nótaí seo
úsáideach chun pointe suime na maidine a phleanáil
agus ag cruinnithe tuismitheoirí chun eolas a roinnt faoi
fhorbairt a linbh.

De ghnáth bíonn an stiúrthóir in aice láimhe má bhíonn
fadhb ag leanbh. Bheifí ag súil áfach, nach ag réiteach na
bhfadhbanna a bheadh sé, ach ag tacú, ag lorg moltaí ó
na leanaí eile ar an láthair agus ag spreagadh na leanaí
lena gcuid fadhbanna féin a réiteach.

Lámhleabhar do Stiúrthóirí Naíonra [51]

An Cúinne Baile

le Nora Anne Luck
Is gné lárnach é an cúinne baile i saol an linbh sa naíonra.
Áit draíochta é, a chuireann le slándáil, grá, compord,
sult, samhlaíocht agus foghlaim lá i ndiaidh lae (Pringle,
1986). Toisc an stádas tábhachtach a bhaineann leis
an gcúinne baile, caithfear féachaint trí lionsa leathan
ar an iliomad buntáistí d’fhorbairt iomlán an linbh;
forbairt fhisiciúil, chognaíoch, teanga, shóisialta agus
mhothúchánach.

[Cad é an cúinne baile?]
Cé go mbíonn an chistin go minic mar phríomhphointe
suime an tseisiúin, bíonn doirteal/uisce agus gaineamh,
seastán gléasadh suas, iarann & bord iarnála, line éadaí
agus pionnaí ann chomh maith mar ghnáthfhearas an
chúinne baile.
Do scata mór leanaí is é an cúinne baile an áit is
tarraingtí le linn a gcéad laethanta sa naíonra. Cuireann
sé i gcuimhne don leanbh: a theach féin; an chlann; an
chistin agus ullmhúchán bia; níochán na n-éadaí agus
iarnáil; troscán na cistine, mar aon le héadaí gléasadh
suas - na gnátheachtraí a fheiceann an leanbh sa bhaile.
Is foinse mór sóláis do leanaí na nithe seo a bheith
mórthimpeall orthu agus iad as dul i ngleic le domhan
nua an naíonra.

[Aidhmeanna]
Sult, tuiscint, agus taitneamh a sholáthar, mar is trí
spraoi a bhaineann an leanbh ciall as a thimpeallacht.
Dar le hEinstein is é an spraoi an taighde is luachmhara
ar domhan.

[Forbairt iomlán an linbh]
Má mhothaíonn an leanbh sásta agus slán, léiríonn an
taighde gurb iad siúd na coinníollacha is oiriúnaí don
fhoghlaim. Bíonn an fhorbairt néareolaíochta fós ag
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tarlú ag ráta ríthapa suas go haois a sé. Chomh maith leis
sin bíonn an leanbh fiosrach agus fonn nádúrtha ar an
leanbh réamhscoile iniúchadh suntasach a dhéanamh
ar gach rud chun é a thuiscint dó féin.

[Forbairt teanga]
Tá sé tábhachtach don stiúrthóir na focail agus frásaí
chuí Gaeilge a sholáthar go nádúrtha do na leanaí
mar aon le haitheantas dearfach agus tráchtaireacht
a dhéanamh ar an méid a bhíonn á rá acu. Ní gá ach
gnáthchaint spreagúil - ag úsáid na dtéarmaí cruinne
agus gan tabhairt le fios dóibh nach raibh an focal ceart
á úsáid acu. Deis álainn é freisin chun amhráin, scéalta,
rannta a chur san áireamh, ag tosú le Cinnín Óir agus na
Trí Bhéar - ag díriú isteach ar na babhlaí leite!
Mar a luaitear thuas, baineann forbairt teanga leis
an gcúinne baile, mar a bhaineann sé le gach uile
gníomhaíocht sa naíonra. Mar sin, tá sé ríthábhachtach
go mbíonn plean teanga ullmhaithe ag an stiúrthóir
i gcónaí. Tá sé riachtanach foclóir/frásaí oiriúnacha a
bheith in úsáid, mar a bhaineann sé le níochán agus
iarnáil na n-éadaí; an meaisín níocháin; púdar níocháin;
líne agus pionnaí;”nigh na héadaí”, “croch amach na
héadaí” etc.. Cad faoi na héadaí ag crochadh sa chófra
“gléasadh suas”? An bhfuil scéal na dTrí Bhéar ar eolas
de ghlanmheabhair ag an stiúrthóir?
Mura bhfuilimíd muiníneach lenár líofacht féin,
caithfear cleachtadh a dhéanamh chun a bheith
cinnte go bhfuil an teanga chuí á tabhairt don leanbh
ar bhealach nádúrtha, agus na heachtraí uile a
bhaineann leis an gcúinne baile a nascadh le chéile.
Gan a bheith ullmhaithe le plean Gaeilge, cailltear
deis an luaththumtha iomláin a chur chun cinn go
héifeachtach ag an am is gabhálaí i saol an linbh.

[Forbairt fhisiciúil]
Cuireann na gnáthghluaiseachtaí a bhaineann leis an
gcúinne baile go mór le forbairt fhisiciúil an linbh i.e.
bíonn siad ag corraí an anraith, ag doirteadh an tae, ag
oscailt claibín, ag dúnadh an bhuidéil, ag síneadh suas
go barr an chófra, ag gearradh le scian, ag ithe le forc.
Cuireann sin uile lena gcomhordú, deaslámhach, fiú
lena neart. Tugann an cúinne baile deis foghlama faoi
bhianna éagsúla, go háirithe ag am sneaic. Deis comhrá
faoin mbia is fearr leo, agus lóin éagsúla na leanaí, sláinte
agus fuinneamh. Is féidir an téama seo a fhorbairt sa
dara agus sa tríú téarma.

Ceacht eile a eascraíonn as an spraoi sa chúinne baile
ná foighne agus tuiscint faoi chothromaíocht chun go
dtuigfidís go mbeidh deis ag gach aon leanbh na róil
ab fhearr leo a ghlacadh ina am féin. Ach arís is é ról
an stiúrthóra é súil ghéar a choimeád ar an bhforbairt
shóisialta seo - féachaint chuige nach bhfuil leanaí fágtha
amach as an gcluiche. Tugann an ról imeartha seo deis
dóibh cneastacht agus cuimsitheacht a fhorbairt, mar
aon le hardú féinmheasa (Aistear, 2009 - Téama 1 & 2).
Forbraíonn an leas agus muinín go nádúrtha de réir mar
a fhorbraíonn máistreacht ar na scileanna thuasluaite,
cumarsáid ina measc, de réir mar a chuireann an leanbh
lena gciorcal cairde.

[Forbairt shóisialta, mhothúchánach,
samhlaíochta & muiníne]

[Forbairt chognaíoch]

Tacaíonn an cúinne baile le spraoi indibhidiúil agus
spraoi comhoibríoch. Tagann an ról imeartha go
nádúrtha don leanbh. Is breá le roinnt leanaí ról fir
dóiteáin, siopadóra, fiaclóra, dochtúra a ghlacadh mar
laoch ina spraoi samhlaíochta, gan trácht ar ról mamaí,
daidí, mamó, daideo, an madra etc. Bíonn an samhaltú
seo (Bandura, A., 1977) bunaithe ar cad a fheiceann siad
ina gclann sa bhaile. Is minic a chloiseann an stiúrthóir
ón gcúinne baile: “I’ll be the mamaí inniu and I’ll make
the bricfeasta” ach aontaítear i gcónaí: “No “Seán can
be the daidí, agus you can be the baibín.” Is annamh a
glacann an ‘babaí’ lena leithéid de shocrú, agus is deis
bhreá é seo chun idirbheartaíocht a mhúineadh agus
choimhlint a sheachaint.

Is sa chúinne baile go minic a thosaíonn an comhaireamh:
Cé mhéad cupán atá againn? An bhfuil spúnóg do gach
leanbh? Conas an bord a leagan amach? Cad faoi na
gréithe, sceanra, ainmneacha na n-uirlisí, na n-éadaí,
trealamh eile na cistine, comparáid a dhéanamh idir
cistin a thí féin agus cistin an chúinne bhaile sa naíonra.
Sealbhaítear eolas faoi chruthanna éagsúla - cupán
ciorclach, pláta cearnógach, píotsa triantánach, bord
arán dronuilleogach. Foghlaimítear dathanna: cabáiste
glas, piobar buí, cairéad oráiste, tráta dearg, bainne bán
etc. Cad as a dtagann siad? Conas a bhlaiseann siad an mbeidh seisiún blaiste againn? Cad faoi uisce, an
bhfuil dath aige agus cad as a dtagann sé, an bhfuil sé
te nó fuar? Bíonn Smaointeoireacht agus Taiscéalaíocht
- Téama 4 d’Aistear - ar siúl sa chúinne baile ar bhonn
leanúnach (Aistear, 2009).

Forbairt fhisciúil

•
•
•

gluaiseacht thart
leagan an bhoird
siúl amach chuig an siopa

Forbairt chognaíoch

•
•
•
•

comhaireamh daoine do bhéile
coibhneas 1:1
clog
meá

Forbairt teanga

•

•
•
•
•

dathanna
blas
boladh
samhlaíocht

•

focail, frásaí, foirmlí cainte, rannta, amhráin atá dírithe ar an ábhar agus riachtanais na
leanaí
saibhriú teanga

Forbairt shóisialta

•
•

cneastacht agus comhpháirtíocht
comhoibriú

•
•

comhphleanáil
aithris ar ghnásanna sóisialta

Forbairt mhothúchánach

•
•
•
•

imirt aithrise
sásamh
compord
muinín

•
•
•

blas
boladh
samhlaíocht

Fíor 34
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[Deiseanna breathnóireachta]

[Ról an stiúrthóra]

Mar a fheictear thuas baineann gach gníomhaíocht sa
chúinne baile le forbairt gné áirithe agus na leanaí; ag
dúnadh, ag oscailt, ag bogadh, ag líonadh, ag folmhú,
ag doirteadh, ag croitheadh, ag meascadh, ag rolladh,
ag fuineadh, ag filleadh, ag zipeáil, ag dúnadh le cnaipí,
ag scuabadh, ag cuimilt, ag gléasadh, ag ní, agus ag
crochadh (éadaí). Déanann siad aithriseoireacht go
háirithe ar an méid atá feicthe acu sa bhaile e.g. ag
tabhairt bia don bhabaí nó don ainmhí, de réir na
ngnáthamh ina saol sa bhaile.

•

Tá sé ríthábhachtach go mbeadh fíorthuiscint ag an
stiúrthóir ar chéimeanna sealbhaithe sa phróiseas
luaththumtha e.g. éisteacht agus tuiscint,
meascadh cóid, foirmlí cainte agus saorchaint mar
aon le tuiscint ar conas an leanbh a spreagadh.
Caithfidh go dtuigfeadh sé tábhacht forbartha an
spraoi sa chúinne baile.

•

Ról tabhachtach ná fanacht sa chúlra agus súil
agus cluas ghéar a choimeád chun foghlaim ó na
leanaí agus iad i mbun a ngnó agus a gcomhrá féin,
agus iad a thacú mar is gá - na focail/frásaí cuí a
sholáthar; tráchtaireacht dhearfach mar is oiriúnaí
chun leas agus muinín a thógáil.

•

Pléann leanaí a gcuid mothúchán go minic sa
chúinne baile, go háirithe sa chéad téarma agus
iad ag ‘caint ar an nguthán’ le tuistí, nuair a
bhíonn siad fós beagán brónach. Tugann seo deis
luachmhar dúinn na leanaí a shuaimhniú.

•

Tá sé de dhíth ar an stiúrthóir a bheith omósach
agus báúil agus réidh ann féin - ina mheon,
a dhearcadh, a fhuinneamh, mar is fíor go
bhfoghlaimíonn an leanbh níos mó uaidh trí
shampla ná trí fhocail. Mar a luadh thuas,
caithfidh sé úsáid a bhaint as an gcúinne baile chun
breathnóireacht a dhéanamh.

Is deis iontach é seo breathnóireacht a dhéanamh ar
na leanaí agus iad ag dul i mbun a ngnó sa chúinne
baile. Is tríd an mbreathnóireacht seo a fheictear
buanna na leanaí, agus an cineál tacaíochta a bhíonn
uathu, ar bhonn indibhidiúil. Roghnaítear an modh
breathnóireachta is oiriúnaí do na leanaí éagsúla e.g.
Tuairisc Scríofa (Rawdon, 2014:34-35).
Ach b’fhéidir go mbeadh an Cárta Gluaiseachta (Rawdon,
2014:38-39), nó Seicliosta nó Sreabhchairt níos oiriúnaí
do leanaí eile chun a scileanna, deacrachtaí, iompar
agus patrún sonraitheach a bhunú. Deis don stiúrthóir
é seasamh siar sa chúlra ag breathnú agus ag éisteacht
leis an gcaint agus teanga a bhíonn in úsáid.
Is trí dhíriú ar na leanaí sa chúinne baile agus go
háirithe le linn a gcéad cúpla seachtain sa naíonra, gur
féidir an t-idirdhealú seo a dhéanamh. Bheadh gá le
breathnóireacht rialta ar leanaí, mar mhonatóireacht
agus mar threoir ar a ndul chun cinn. I ndáiríre, tá gá le
breathnóireacht ar gach aon leanbh mar inspioráid don
phlean spraoi ó théarma go téarma.

Plean teanga
An cúinne baile

Céimeanna Beaga; Aonad 27

Fíor 35

Aistear
Folláine agus Leas
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Cumarsáid
Féiniúlacht agus Muintearas

Síolta
Caighdeán 2: Timpeallachtaí
Caighdeán 6: Súgradh
Caighdeán 7: Curaclam
Caighdeán 8: Pleanáil agus Meastóireacht
Caighdeán 12: Cumarsáid
Caighdeán 14: Féiniúlacht agus Muintearas
Fíor 36
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[Ionchur na leanaí]
Léiríonn leanaí samhlaíocht trína roghanna de na
gníomhaíochtaí spraoi laethúla, an chistin mar chéad
rogha go minic, i dteannta beirt nó triúr leanbh eile.
Tógann siad sáspan, leite, bainne, siúcra, babhla,
spúnóg chun rólimirt a dhéanamh ar am bricfeasta sa
bhaile. Is deis iontach é seo chun comhrá agus teanga a
spreagadh faoi bhricfeastaí difriúla i dtithe éagsúla.
Tá sé tábhachtach go bhfuil na leanaí féin ag tabhairt
treorach don ghníomhaíocht.

•

Maidir le forbairt an linbh sa dara bliain, bíonn
leanúnachas nádúrtha ann, ach caithfear dúshláin
oiriúnacha a sholáthar chun an leadránacht a sheachaint
agus an fhorbairt a chur chun cinn.
•

I measc an chatalaígh fhoghlama a eascraíonn as
an gcúinne baile, bíonn taitneamh agus dúshlán ag
baint le mealbhacáin agus anainn a ghearradh suas
le scian sách maoil, agus é a ithe mar cheiliúradh ar
ócáid faoi leith e.g. Lá breithe, Lá Fhéile Bríde, nó
Lá na Naíonraí.

•

Moltar síolta a chur i bpotaí iógairt sa chúinne baile
mura bhfuil gairdín ann, síolta luibheanna mar
shampla - a fhásann go tapa. Beidh gach leanbh
freagrach as uisce a thabhairt dóibh go rialta, agus
ansin beidh bród orthu nuair a bheidh siad réidh
le hithe - don sneaic nó le cur i gceapaire. Deis
iontch e seo chun caidreamhacht a spregadh agus
teanga a shaibhriú le focail, rannta agus amhráin
nua, amhráin na séasúr ina measc.

•

Is féidir an cúinne baile sa naíonra a úsáid mar
fhoinse oideachais leis an nasc idir bia cothúil agus
polasaí lóin shláintiúil do leanaí an naíonra agus a
dtuismitheoirí.

[Forbairt ar an ngníomhaíocht]
Sa dara téarma is féidir an rólimirt sa chúinne baile a
ardú go leibhéal eile e.g. éadach a chur ar an mbord
agus é a leagan amach don bhricfeasta / dinnéar. An
bhfuil go leor spúnóga ann - comhair na buachaillí agus
cailíní a bheidh ag freastal? Ceachtanna eile don dara
téarma:
•

Idirdhealú a dhéanamh idir bia folláin agus
mífholláin. Cad atá riachtanach dúinn le fás, rith,
cluichí a imirt?

•

Is féidir cluichí eolaíochta a dhéanamh sa chúinne
baile: Bogha báistí a dhéanamh le ‘dath bia’ &
bainne; Déan bolcán as ‘sóid agus fínéagar’; Cuir
ceallra in uisce le sú biatais nó cabáiste dearg, cad
a thárlóidh?

•

Taispeáin do gach leanbh conas taos a dhéanamh
dó féin

•

Tabhair cuireadh do leanaí a rogha féin a
dhéanamh don sneaic (as dhá rogha), agus
b’fhéidir béile simplí a ullmhú i.e. anraith le glasraí
nó píotsa - de réir na n-áiseanna a bhíonn sa
naíonra

Is féidir athchúrsáil a mhúineadh go nádúrtha sa
chúinne baile e.g. bord bricfeasta a dhéanamh as
bosca mór cairtchláir, hataí cócaire as páipéar etc.
Ní hé an t-athchúrsáil amháin a chuirtear chun
cinn, ach samhlaíocht, teanga, úinéireacht agus
scileanna cumarsáide an linbh.

Sa mhéid thuasluaite, cibé téarma atá i gceist, baineann
gníomhaíochtaí agus cluichí an chúinne bhaile le gach
téama d’Aistear: leas an linbh, féiniúlacht & muintearas;
cumarsáid; taiscéalaíocht & smaointeoireacht, mar a
bhaineann siad le sé chaighdeán déag de Síolta.

Sa tríú téarma is féidir scéal na dTrí Bhéar a nascadh
le ham bricfeásta sa chúinne baile agus na leanaí ‘ag
cócaráil’ na leitean: cad a déarfadh an babaí béir faoi?
An mbeidh an leite róthe? An dtógann Cinnín Óir siúcra
ina leite? Ceachtanna eile don tríú téarma:
•

Bheadh formhór na leanaí in ann oráistí a
ghearradh agus a fháscadh le fáiscire agus an sú
a ól! Is gníomhaíocht an-sásúil é sin agus sampla
maith de theoiric Vygotsky – ZPD i.e. an stiúrthóir
ag leathnú fhoghlaim an linbh, agus é ag soláthar
na tacaíochta (scafalra) oiriúnach dó go dtí go
bheidh an inniúlacht aige tabhairt faoin tasc go
neamhspleách.
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Scéalaíocht agus Puipéid

le Bríd Nic Dhónaill
Tá saibhreas na scéalaíochta sa tír seo leis na céadta
bliain. Ba scéalaí an cheantair é an seanchaí a
chaomhnaigh scéalta agus traidisiúin na hÉireann.
Tá seanchaithe fós ann agus iad ag baint úsáide as an
stíl speisialta scéalaíochta chun seanscéalta a roinnt.
Seanscéalta iad seo a chuaigh ar aghaidh ó sheanchaí
go seanchaí, ó ghlúin go glúin.

[Forbairt teanga]

[Aidhmeanna]

Don leanbh a bhfuil Gaeilge sa bhaile tugann an
scéalaíocht saibhreas teanga dó. Bíonn deis ag na leanaí
ionchur a bheith acu agus iad ag plé an scéil. Bíonn deis
acu nithe éagsúla a cheistiú agus míniú a bhaint as an
saol mórthimpeall orthu. Cothaíonn scéalaíocht cumas
cumarsáide na leanaí.

Níl rud ar domhain níos taitneamhaí ná suí siar agus
éisteacht le scéal maith. Is gníomhaíocht é a thaitníonn le
cách óg agus aosta. Má roinnimid an t-eispéireas iontach
seo le leanaí sa naíonra táimid ag leagan bhunchloch na
léitheoireachta. Má chuirtear spéis i leabhair agus sa
léitheoireacht ag aois óg fanfaidh sin leis an leanbh ar
feadh a shaoil agus is iontach an caitheamh aimsire é.

[Forbairt iomlán an linbh]
Caithfimid díriú isteach ar fhorbairt iomlán an linbh agus
muid ag obair sa naíonra. Féachfaimid anois ar na bealaí
a chabhraíonn an scéalaíocht leis an bhforbairt iomlán
seo a chur chun cinn.

[Forbairt fhisiciúil]
Is gníomhaíocht an-taitneamhach é a mhúsclaíonn spéis
na leanaí i leabhair. Tá forbairt fhisiciúil i gceist agus an
leanbh ag láimhseáil leabhair chomh maith le forbairt
ar na scileanna mínluaileacha. Tá comhordú lámh súl ón
leanbh leis na leathanaigh a chasadh, agus an leabhar
a láimhseáil. Feiceann an leanbh an focal scríofa sa
leabhar agus spreagann seo scríbhneoireacht, rud a
chabhraíonn le forbairt na scileanna mínluaileacha.
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Tá saibhreas teanga i leabhair agus tá an deis againn
é seo a roinnt leis na leanaí. Cothaíonn an scéalaíocht
cumas éisteachta. Don leanbh nach bhfuil Gaeilge acu
sa bhaile cuidíonn sé leis an Ghaeilge a shealbhú. Bíonn
deiseanna nathanna cainte a fhoghlaim trí aithris agus
athrá. Cothaíonn sé cumas tuisceana.

[Forbairt chognaíoch]
Is cuma más rud é go bhfuilimid ag léamh scéil nó ag
insint scéil, caithfidh an leanbh míniú a bhaint as. Tá
dlúthcheangal idir fhorbairt teanga agus fhorbairt
chognaíoch. Cabhraíonn scéalaíocht go mór leis an
díriú aigne a fhorbairt. Cothaíonn sé cumas tuisceana.
Cuireann sé le teanga labhartha na leanaí agus iad ag plé
an scéil. Spreagann scéalaíocht an tsamhlaíocht sa leanbh.

[Forbairt shóisialta]
Tagann na leanaí le chéile ag am scéalaíochta agus
baineann siad tairbhe as an ngníomhaíocht seo mar
ghrúpa. Spreagtar samhlaíocht an linbh. Cruthaítear
cairdeas agus caidreamh agus iad ag glacadh páirte i
ngníomhaíocht mar bhall de ghrúpa mór. Má bhíonn
na leanaí ag glacadh páirte i ndráma beag faoin scéal
atá cloiste acu cothaíonn sé seo féinmhuinín agus
féinmheas.

[Forbairt mhothúchánach]
Bíonn carachtair i ngach scéal agus aithníonn na leanaí mothúcháin na gcarachtar seo. Cothaíonn sé tuiscint ar
mhothúcháin. Sealbhaíonn na leanaí teanga na mothúchán agus cabhraíonn sé seo leo a gcuid mothúchán féin a
ainmniú. Cothaíonn sé seo deis le fadhbanna a réiteach, nuair atá na leanaí ábalta mothúcháin a ainmniú.Is fiú go mór
tosú an chéad tseachtain le scéal atá ar eolas ag na leanaí. Glac mar shampla scéal Na dTrí Mhuc. Is féidir labhairt ag
Pointe Suime na Maidine faoi thuí, adhmaid, brící agus samplaí de na hábhair seo a thaispeáint do na leanaí.
Forbairt fhisciúil

•
•
•

gluaiseacht thart
leagan an bhoird
siúl amach chuig an siopa

Forbairt chognaíoch

•
•
•
•

comhaireamh daoine do bhéile
coibhneas 1:1
clog
meá

Forbairt teanga

•
•

focail, frásaí, foirmlí cainte, rannta, amhráin atá dírithe ar an ábhar agus riachtanais na
leanaí
saibhriú teanga

Forbairt shóisialta

•
•

cneastacht agus comhpháirtíocht
comhoibriú

•
•

comhphleanáil
aithris ar ghnásanna sóisialta

Forbairt mhothúchánach

•
•
•
•

imirt aithrise
sásamh
compord
muinín

•
•
•

blas
boladh
samhlaíocht

•
•
•
•

dathanna
blas
boladh
samhlaíocht

Fíor 37

Plean teanga
Cúinne na leabhar

Céimeanna Beaga, Aonad 23

Súgradh drámatúil

Céimeanna Beaga, Aonad 29

Fíor 38

Is fiú go mór tosú an chéad tseachtain le scéal atá ar eolas ag na leanaí. Glac mar shampla scéal Na dTrí Mhuc. Is
féidir labhairt ag Pointe Suime na Maidine faoi thuí, adhmaid, brící agus samplaí de na hábhair seo a thaispeáint do
na leanaí.

Sampla den phlean teanga:

Frásaí a bheidh i do phlean teanga
•

“Muc a haon, Muc a dó, Muc a trí.”

•

“Teach beag tuí, teach beag adhmaid, teach beag bríce.”

•

“An mac tíre dána gránna.”

•

“Buail ar an doras.”

•

“Lig isteach mé, lig isteach mé, a chara mo chroí.”

•

“Ní ligfidh mé isteach tú.”

•

“Séidfidh mé agus séidfidh mé agus leagfaidh mé do theach beag.....”
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Dé Luain
Scéal le léamh ón
leabhar

Dé Máirt

Dé Céadaoin

Déardaoin

Dé hAoine

Le cabhair ón
stiúrthóir cúnta,
glacann na leanaí
páirt sa scéal agus
iad ag séideadh agus
ag séideadh agus ag
leagan na dtithe beaga
tuí agus adhmaid

Inis an scéal ag baint
úsáide as puipéid nó
imir cluiche ina bhfuil
carachtair agus na
tithe

Leag amach an fearas,
ainmnigh na píosaí
ar fad, tabhair ar
na leanaí na súile a
dhúnadh agus bain
píosa amháin amach

Déan dráma beag
simplí ag léiriú an scéil

Fíor 39

Aistear
Folláine agus Leas
Aidhm 4
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Aidhmeanna 1-4
Cumarsáid
Aidhmeanna 2-4
Féiniúlacht agus Muintearas
Aidhmeanna 1-4

Síolta
Caighdeán 2: Timpeallachtaí
Caighdeán 6: Súgradh
Caighdeán 7: Curaclam
Caighdeán 8: Pleanáil agus Meastóireacht
Caighdeán 12: Cumarsáid
Caighdeán 14: Féiniúlacht agus Muintearas

Fíor 40

Bhíomar ag caint faoi na hainmhithe sa choill, ag ullmhú don aimsir fhuar. An t-iora rua ag bailiú cnónna, an béar
ag ullmhú pluaise don gheimhreadh. An chéad lá eile bhí Evelyn ag insint an scéil do na bábóga, réitigh sí na
bábóga i gciorcal mar a dhéanaimid ag am scéalaíochta.
Tá gach téama d’Aistear clúdaithe anseo; cumarsáid; féiniúlacht agus muintearas; folláine agus leas; taiscéalaíocht
agus smaointeoireacht.

Fíor 41
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Téamaí Aistear
Folláine agus Leas

Deiseanna foghlama samplacha
•
•

Má chuirtear spéis i leabhair agus sa léitheoireacht ag aois óg fanfaidh sin leis an leanbh ar
feadh a shaoil
Beidh an leanbh ag lorg eolais ag iarraidh nithe éagsúla a cheistiú le míniú a bhaint as an saol
mórthimpeall air

Féiniúlacht agus
Muintearas

•
•
•
•
•
•
•
•

Éagsúlacht mhaith leabhar a chur ar fáil
Spéiseanna éagsúla
Cultúir éagsúla
Puipéid ó thíortha éagsúla
Mé féin agus mo theaghlach – A leabhair féin a chur le chéile
Scéal a léamh a bhfuil téama na mothúchán ann
Deis a thabhairt do na leanaí an scéal a phlé
Puipéid a dhéanamh leis na mothúcháin a léiriú

Cumarsáid

•
•
•
•

Cothaíonn sé deis an scéal a phlé
Bíonn deis ann nithe a cheistiú
Tá na nithe seo ar fad ag teastáil le cumarsáid a dhéanamh
Ag baint úsáide as puipéid is gá cumarsáid a dhéanamh le do lucht éisteachta agus is gá
Aidhm 4 a chomhlíonadh (na leanaí á gcur iad féin in iúl go cruthaitheach samhlaíoch)

Taiscéalaíocht agus
Smaointeoireacht

•
•

Is féidir leis na leanaí iarracht a dhéanamh teacht ar réiteach faidhbe iad féin
Bíonn deiseanna acu plé agus nithe a cheistiú agus baineann siad míniú as an saol
mórthimpeall orthu
Is féidir forbairt a dhéanamh ar an scéal agus na leanaí a chur ag smaoineamh faoi
dheireadh eile a chumadh don scéal e.g. Cad a tharla do Chinnín Óir nuair a d’fhág sí teach
na dtrí bhéar? Cad a tharla don mhac tíre dána gránna nuair a d’fhág sé teach Mhamó? Cad
faoi Na Trí Mhuicín? Ar chuala siad ón mac tíre arís?

•

Fíor 42

[Cad iad na bealaí éagsúla le scéalaíocht a
dhéanamh sa naíonra?]

•

Cinntigh go bhfuil leabhair spéisiúla, spreagúla ar fáil i
gCúinne na Leabhar. Is féidir scéalaíocht a dhéanamh
le leanbh amháin, le grúpa beag nó leis an ghrúpa
iomlán ag am ciorcail.

Is fiú bosca/mála scéalaíochta a bheith sa naíonra le
hainm an scéil scríofa air ionas go mbeidh an fearas go
léir a bhaineann leis an scéal le chéile.

Scéalta ó bhéal

[Ról an stiúrthóra]

•

Tosaigh le scéalta atá ar eolas ag na leanaí e.g.
Na Trí Bhéar, Cochaillín Dearg, Na Trí Mhuicín, An
Buachaill Sinséir, Luaithríona agus Plúirín Sneachta

•

Scéalta simplí lena lán athrá e.g. Máire agus a Mála
agus Micí Moncaí

•

Scéalaíocht ag baint úsáide as puipéid

•

Drámaíocht

•

Ceoldrámaí e.g. Máirín Bhán

•

Is féidir fearas a úsáid leis an scéal a insint e.g.
Bábóga Chochaillín Dearg nó Phlúirín Sneachta

Cluiche nó puipéid; trí bhéar, trí chathaoir, trí
bhabhla etc.

•

Caithfear am a leagan amach san amchlár laethúil
don scéalaíocht. Má bhíonn téamaí faoi leith ar
siúl ba chóir an scéal a cheangal leis an téama sin.
Caithfidh an scéal a bheith léite roimh ré ag an
stiúrthóir.

•

Bíodh plean teanga déanta amach bunaithe ar an
téama agus an scéal. Caithfear scéal a insint nó a
léamh le fuinneamh ionas go ndúiseofar aird agus
samhlaíocht na leanaí. Más rud é nach léiríonn
an stiúrthóir spéis sa scéal ní bheidh spéis ag na
leanaí ann.
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•

•

Ba chóir go mbeadh Cúinne na Leabhar
tarraingteach do na leanaí, go mbeidh dúil agus
suim acu dul isteach ann, le suí síos go ciúin
agus féachaint ar na leabhair. Tá sé tábhachtach
go dtuigeann leanaí an bealach le leabhair a
láimhseáil, conas na leathanaigh a chasadh i
gceart. Tá sé tábhachtach go dtuigeann siad gur
chóir go mbeadh meas acu ar leabhair, gan iad a
chaitheamh ar an urlár.
Bíonn sé go maith eolas a thabhairt do thuismitheoirí
faoi imeachtaí atá ar siúl sa leabharlann áitiúil agus
iad a spreagadh lena leanaí a thabhairt chuig an
leabharlann. Is fiú a chur in iúl dóibh freisin leabhair
Ghaeilge a lorg ón leabharlann. Bíonn an leabharlann
sásta leabhair Ghaeilge a ordú más rud é go bhfuil an
t-éileamh ann.

•

An puipéad ag canadh amhráin “Dé Luan, Dé
Máirt, Dé Céadaoin, Déardaoin, Dé hAoine, Dé
Sathairn, Dé Domhnaigh” x2
•

Ag comhaireamh na leanaí sa naíonra “Duine,
beirt, triúr, ceathrar......”
•

Amhráin/Rannta
An puipéad ag canadh. B’fhéidir go ndéanfaidh an
puipéad dearmad ar fhocal nó dhó ar mhaithe leis
na leanaí a spreagadh!

2. Puipéad speisialta le haird na leanaí a fháil
•

Puipéad leis an seomra a réiteach:
“A leanaí, tá sé in am glanadh suas, réitímis an
seomra.”

3. Scéalaíocht

Ag tús na bliana

Cuireann an puipéad ceisteanna faoi cad a tharla
sa scéal.

Puipéad “Aodh is ainm dom. Cad is ainm duit?”

“A leanaí, cad a tharla don mhac tíre?”

1. Sealbhú teanga
•

Uimhreacha
Ag comhaireamh earraí éagsúla suas go dtí a 5

[Puipéid]
Tá ról lárnach ag puipéid sa naíonra agus is féidir iad a
úsáid ar bhealaí éagsúla i rith an lae, mar shampla:

Laethanta na seachtaine

•

Cuireann na leanaí aithne ar a chéile)

4. Mothúcháin

•

Puipéid den teaghlach

•

•

Daideo, Mamó, Mamaí, Daidí, mac, iníon etc.
N.B. Bí cinnte aitheantas a thabhairt do
theaghlaigh éagsúla e.g. tuismitheoirí aonaracha,
tuismitheoirí scartha, leanaí gan tuismitheoirí atá
rannpháirteach sa saol, mar shampla.

•

Pointe suime na maidine
Stiúrthóir: “Féachaigí amach an fhuinneog. Cén
sórt lae é inniu?”
Puipéad: “Tá sé ag cur sneachta!”
Stiúrthóir:”Níl sé ag cur sneachta!”
(Taispeánann sé pictiúr de shneachta do na leanaí)
Puipéad:”Ó tá sé ceomhar!”
Stiúrthóir ag taispeáint pictiúir de cheo do na
leanaí: “Níl sé ceomhar.”
Puipéad:”Ó tá sé grianmhar!”
Stiúrthóir: “Tá an ceart agat, tá sé grianmhar.
Féachaigí amach an fhuinneog, a leanaí. Tá an
ghrian ag taitneamh, tá sé grianmhar.”
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Bíonn sé deacair ar leanaí a mothúcháin a chur in
iúl. Is féidir puipéid a dhéanamh le haghaidheanna
éagsúla orthu: áthasach, brónach, feargach,
imníoch, mar shampla.
“Tá áthas/brón/fearg orm.”

5. Drámaíocht
•

Le fadhbanna a réiteach sa naíonra. B’fhéidir go
mbeadh dráma beag ag léiriú conas teacht ar
réiteach ar fhadhb nó coimhlint idir leanaí.

•

Bíodh méirphuipéid agat do na leanaí agus lig
dóibh a ndrámaí féin a léiriú.

Bí cinnte i gcónaí go mbíonn an scéal taitneamhach,
má chailltear suim na leanaí ní fiú leanúint leis ach
bí cinnte go bhfoghlaimíonn tú féin uaidh seo ionas
nach dtarlaíonn an rud céanna arís. Bímid i gcónaí ag
foghlaim ó na leanaí faoi cad a oibríonn agus cad nach
n-oibríonn dóibh.

An Dúlra

le Máire Ní Chéitinn
[Aidhmeanna]
“Tá áit lárnach ag an dúlra i saol an duine” (2005:124).
Mar sin, tá sé tábhachtach meas agus suim na leanaí
a spreagadh sa nádúr. Ba chóir deiseanna a bheith ag
na leanaí an domhan lasmuigh a thaiscéaladh agus
a thabhairt isteach go dtí an bord dúlra sa naíonra. Is
breá le leanaí a bheith ag súgradh lasmuigh agus nuair
a bhíonn na leanaí sa ghairdín bíonn deiseanna ag an
stiúrthóir suim na leanaí a spreagadh sa dúlra agus aire
a thabhairt don timpeallacht.

[Forbairt an linbh agus deiseanna
breathnóireachta]
Tá deis sa ghairdín iontas na leanaí a chothú sa dúlra
agus taitneamh a bhaint as an timpeallacht nádúrtha in
éineacht leo. Tá deiseanna breathnóireachta ag na leanaí
sa ghairdín, mar shampla, ag dul ar thóir péisteanna,
damháin alla agus bóíní Dé, breathnú orthu agus
bíonn an stiúrthóir i gcónaí in éineacht leis na leanaí ag
éisteacht leo, ag labhairt leo agus ag breathnú orthu. Bí
cinnte úsáid a bhaint as an leabhrán breathnóireachta

“Súil, súil eile” agus tú i mbun na breathnóireachta sa
naíonra.
Tá deis ann forbairt iomlán an linbh a fheabhsú, mar
shampla, ag tochailt agus plandaí a chur(forbairt
fhisiciúil), ag aimsiú agus ag breathnú ar na feithidí
(forbairt chognaíoch), ag baint taitnimh as an ngairdín
(forbairt mhothúchánach), ag imirt le chéile, ag roinnt
(forbairt shóisialta) ag láimhsiú, breathnú agus ag
éisteacht le fuaimeanna sa timpeallacht nádúrtha
(forbairt chéadfach) agus ag sealbhú fhocail/fhrásaí nua
na bhfeithidí, bláthanna etc. (forbairt teanga).
Mura bhfuil spás lasmuigh ag an naíonra bíonn
an stiúrthóir in ann cuidiú le leanaí feidhmiú ar an
bhfiosracht laistigh ag an bord dúlra agus iad ag dul
ar shiúlóid nádúrtha nó cuairt a eagrú le feirmeoir
nó ainmhithe agus feithidí a thógáil isteach go dtí an
naíonra ar cuairt bheag. Chomh maith leis sin bíonn an
stiúrthóir ag labhairt faoi athruithe ar an aimsir ó lá go
lá agus súil á coimeád ar an mbord dúlra chun a bheith
cinnte go bhfuil cuma shuimiúil air i gcónaí.

Forbairt fhisciúil

•

forbairt scileanna mínluaileacha e.g. ag
cur plandaí sa talamh, folláine agus leas
amuigh faoin aer

•

siúlóid nádúrtha

Forbairt chognaíoch

•
•

spreagadh don tsamhlaíocht
forbairt ar choincheapa níos teibí

•
•

ag iniúchadh
ag réiteach faidhbe

Forbairt teanga

•
•

focail, frásaí, foirmlí cainte, rannta, amhráin atá dírithe ar an ábhar agus riachtanais na
leanaí
saibhriú teanga

Forbairt shóisialta

•
•

comhoibriú
ag roinnt

•
•

ag éisteacht
meas ar an nádúr

Forbairt mhothúchánach

•
•

imirt aithrise
sásamh

•
•

compord
muinín
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Frásaí nua, amhráin agus rannta bunaithe ar na séasúir
agus labhairt leis na leanaí faoin domhan iontach nádúrtha
atá timpeall orthu.

Plean teanga
Bord dúlra nó bord
eolaíochta

[Forbairt ar an ngníomhaíocht]

“mura gcuirfidh tú san earrach ní bhainfidh tú san
fhómhar”

•

Téarma 1 – An Fómhar: Ag tochailt sa ghairdín
agus bleibeanna a chur; sméara dubha a bhailiú;
duilleoga a bhailiú agus úlla agus cnónna; ag
labhairt faoin iora rua; an ghráinneog etc.

•

Téarma 2 - An Geimhreadh: Leac oighear nó
sneachta a thabhairt isteach agus ag breathnú
orthu ag leá lasmuigh agus laistigh; an crann Nollag
etc.

•

Téarma 2 – An tEarrach: Plúiríní sneachta agus
lus an chromchinn ag fás; na bachlóga ag fás; an
tseamróg ag fás; saolré an fhroig; sicíní beaga;
prátaí a chur sa ghairdín; ag aimsiú péisteanna etc.

•

Téarma 3 – An Samhradh: Bláthanna; sútha talún
ag fás; ag baint na bprátaí; féileacáin; bóíní Dé a
aimsiú sa ghairdín etc.
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Aistear
Cumarsáid
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Aidhm 1; Sprioc Foghlama 4
Mar shampla ag cuidiú le leanaí fás agus athrú a
iniúchadh – glasraí nó bláthanna a fhás agus na
príomhchéimeanna a thaifeadadh trí ghrianghraif a
thógáil (Aistear 2009:57).

Síolta
“Bíonn tionchar díreach ag timpeallacht fhisiciúil an linbh
óig ar a f(h)olláine, a f(h)oghlaim agus a f(h)orbairt”
(Timpeallachtaí: Prionsabail Síolta).
Fíor 45

[Ról an stiúrthóra]
•

Acmhainní a chur ar fáil - gloine formhéadúcháin,
cannaí uisce agus lián, mar shampla

•

Bord éan lasmuigh (in áit a bheadh le feiceáil ón
bhfuinneog)

•

An dúlra a thógáil isteach agus ag tabhairt sampla
den mheas atá ag an stiúrthóir ar an timpeallacht
agus an meas céanna a spreagadh sna leanaí

•

Ceangal a dhéanamh idir an bord dúlra agus pointe
suime na maidine go rialta

•

Clár bliana bunaithe ar na séasúir a chur i bhfeidhm

[Ionchur na leanaí]
•

Ag bailiú duilleog, cleití, sliogán, buaircíní, mar
shampla, sa bhaile agus iad a thabhairt isteach sa
naíonra

•

Páirt ghníomhach a bheith ag na leanaí - ag tabhairt
aire don timpeallacht-athchúrsáil, uisce a chur ar
na plandaí etc.

•

Cosúil le gach gníomh eile sa naíonra

•

Leanfaidh an stiúrthóir treoir an linbh
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Moltaí breise

Tá acmhainní iontacha nádúrtha lasmuigh atá saor in
aisce. Bain úsáid astu!

An Spraoi Lasmuigh

le Máire Ní Chéitinn
[Aidhmeanna]
Is cóir go mbeadh deis ag na leanaí a bheith ag spraoi
lasmuigh go laethúil, le rochtain éasca idir an spás laistigh
agus an spás lasmuigh. Tá sé tábhachtach a chinntiú go
mbeadh buataisí agus seaicéid uiscedhíonacha agus
athrú éadaí ar fáil ionas gur féidir leis na leanaí spraoi
lasmuigh is cuma cibé aimsir atá ann (Aistear 2009).
Is breá le leanaí súgradh lasmuigh agus tá sé tábhachtach
go bhfuil cúinní le haghaidh spéiseanna lasmuigh, cosúil
le laistigh, “cúinní dea-shainithe a spreagann cineálacha
éagsúla súgartha” (Aistear2009:60). Spás lasmuigh chun
súgradh le hábhair oscailte nádúrtha amhail gaineamh
agus uisce, clocha agus duilleoga, chomh maith le háit
ciúin, cúinne do bhrící agus ábhair tógála agus spás
chun rith, léim, lámhachán, rothaíocht agus tochailt mar
shampla. Smaoinigh ar an spás lasmuigh mar sheomra
eile sa naíonra.

[Forbairt an linbh agus deiseanna
breathnóireachta]
Tugann an spraoi lasmuigh deis do na leanaí chun na
scileanna oll-luaileacha a fhorbairt. Tá níos mó saoirse
lasmuigh chun a bheith ag rith agus léim agus chun a
bheith ag béiceadh chomh maith!
Tugann an spraoi lasmuigh deiseanna breathnóireacht
a dhéanamh ar an bhforbairt fhisiciúil don stiúrthóir
mar shampla, ar na scileanna oll-luaileacha; ag rith, ag
cothromú, ag iompar, ag rothaíocht a bhíonn le feiceáil
go héasca sa súgradh lasmuigh. Ach chomh maith le
forbairt fhisiciúil a fheabhsú, tá deis chun cur le forbairt
iomlán agus le foghlaim an linbh nuair atá siad ag spraoi
lasmuigh.

Forbairt fhisciúil

•

forbairt scileanna mínluaileacha e.g. ag cur plandaí sa talamh, folláine agus leas amuigh
faoin aer, siúlóid dúlra

Forbairt chognaíoch

•
•

spreagadh don tsamhlaíocht
forbairt ar choincheapa níos teibí

•
•

ag iniúchadh
ag réiteach faidhbe

Forbairt teanga

•

focail, frásaí, foirmlí cainte, rannta,
amhráin atá dírithe ar an ábhar agus
riachtanais na leanaí

•

saibhriú teanga

Forbairt shóisialta

•
•

comhoibriú
ag roinnt

•
•

ag éisteacht
meas ar an nádúr

Forbairt mhothúchánach

•
•
•

imirt aithrise
sásamh
compord

•
•

muinín
samhlaíocht
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Tá deiseanna difriúla ag leanaí chun fadhbanna a
réiteach, taiscéalaíocht a dhéanamh ar an timpeallacht
lasmuigh agus súgradh samhlaíoch a dhéanamh,
chomh maith le haire a thabhairt don timpeallacht
i.e. gníomhaíochtaí go léir atá ag cur le forbairt agus
foghlaim an linbh. Tá a lán deiseanna lasmuigh chun
foghlaim an linbh a shaibhriú.
“Foghlaimíonn leanaí an iliomad rudaí ag an am
céanna” (Aistear 2009:10). Tá sé tábhachtach go bhfuil
deiseanna lasmuigh d’fhorbairt chognaíoch, d’fhorbairt
mhothúchánach agus d’fhorbairt shóisialta chomh
maith le forbairt fhisiciúil.

[Ról an stiúrthóra]
•

Cosúil leis an timpeallacht laistigh tá cúpla ról
ag an stiúrthóir - an timpeallacht a eagrú agus
cruthú chun “réimse leathan deiseanna súgartha a
sholáthar” (Aistear 2009:59).

•

Straitéisí a chur i bhfeidhm chun a bheith cinnte go
bhfuil an áit lasmuigh inrochtana do gach leanbh
agus go léireoidh an timpeallacht “láidreachtaí,
cumais agus riachtanais indibhidiúla na leanaí”
(Aistear 2009:59).

•

Tá sé tábhachtach chomh maith go ndéantar
athbhreithniú go minic ar an trealamh agus ar
na hacmhainní lasmuigh chun a bheith cinnte
go bhfuil gach rud sábháilte agus leagtha amach
chun freastal ar riachtanais na leanaí go léir. Mar
shampla Síolta 2.4.2 ”Cén chaoi a gcinntítear
slándáil agus cothabháil an spáis lasmuigh chun
sábháilteacht na leanaí a chinntiú, mar aon lena
gcosaint ó dhíobháil.”

[Plean teanga]
Cosúil le laistigh, bíonn deis i gcónaí an dara teanga
a chur chun cinn nuair a bhíonn na leanaí ag súgradh
le na hábhair oscailte agus deiseanna labhartha agus
éisteachta acu. Bíonn na rannta, frásaí agus na hamhráin
chéanna lasmuigh (sa bhosca gainimh, san uisce, leis
na brící agus ábhar tógála mar shampla) agus nuair a
chloiseann na leanaí na focail chéanna i gcomhthéacs
ceart (ach beagáinín difriúil) cabhraíonn sé seo leo an
teanga a shealbhú. Chomh maith leis sin bíonn deis acu
aistriú go céim nua foghlama agus a bhfuil foghlamtha
acu cheana a úsáid.

Plean teanga
Cluichí lasmuigh
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Fíor 47

Aistear
Tá ‘foghlaim ghníomhach’ tábhachtach do leanaí agus
baineann leanaí taitneamh as tochailt chun péisteanna
a aimsiú nó uisce a chur ar shíolta agus ar phlandaí
lasmuigh, mar shampla. Tá deiseanna foghlama eile
lasmuigh, mar shampla ag déanamh iniúchta ar rudaí sa
ghairdín chun iad a rangú - garbh/mín agus ard/íseal mar
shampla.
“Bíonn foghlaim níos taitneamhaí agus níos dearfaí do
leanaí nuair a bhíonn na heispéiris iomchuí, suntasach”
(Aistear 2009:12).

Síolta
“Bíonn tionchar díreach ag timpeallacht fhisiciúil an linbh
óig ar a f(h)olláine, a f(h)oghlaim agus a f(h)orbairt”
(Timpeallachtaí: Prionsabail Síolta).
Caighdeán 2: Timpeallachtaí; Comhpháirt 2.5.
Caighdeán 6: Súgradh; Comhpháirt 6.2
Fíor 48
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[Ionchur na leanaí]
Sa “Peirspictíocht ar an Leanbh san Iomlán” (Rialacháin
um Chúram Leanaí 2006) tá sé scríofa go gcaithfear
tacú le cumais agus le hinniúlachtaí an linbh agus lena
rannpháirteachas gníomhach sa saol. Tá sé tábhachtach
go bhfuil “guth an linbh” le feiceáil ins na gníomhachtaí
atá ar siúl sa naíonra agus go bhfuil na gníomhaíochtaí
lasmuigh bunaithe ar shuim na leanaí.

[Forbairt ar an ngníomhaíocht]
•

Téarma 1: Na leanaí ag taiscéalaíocht sa
timpeallacht gan an iomarca trealaimh, ag
déanamh breathnóireachta ar na leanaí, an
timpeallacht, úsáid an trealaimh chun an
timpeallacht a eagrú.

•

Téarma 2: Níos mó deiseanna súgartha a bheith
lasmuigh. Smaoinigh ar théamaí Aistear.

•

Téarma 3: ag tógáil ar Téarma 1, Téarma 2 - bain
taitneamh as!

[Moltaí Breise]
Bain úsáid ”Deis Mhachnaimh” agus “Smaoinigh ar “ sa
lámhleabhar Síolta chun smaoineamh ar do chleachtas
a spreagadh. Glac páirt sa spraoi!

Brící, Bloic agus
Ábhar Tógála

le Máire Uí Mhurchú
[Aidhmeanna]
Is ábhar luachmhar é ábhar tógála i gcomhthéacs
foghlama leanaí óga. Súgradh oscailte atá i gceist le
brící, bloic agus ábhar tógála. Spreagann an súgradh seo
forbairt shóisialta agus forbairt chognaíoch, mar aon le
muinín agus tuairimí neamhspleácha na leanaí a chur
chun cinn. Aontaíonn oideachasóirí go gcabhraíonn
brící modúlacha le leanaí tuiscint níos fearr a fháil ar
choinceapa matamaitice a bhaineann le faid, codáin,
toirtmheacháin agus geoiméadracht.
Tacaíonn na cineálacha foghlama seo ar fad le scileanna
réamhuimhearthachta leanaí óga. Tugann brící,
bloic agus ábhar tógála deiseanna do leanaí a bheith
cruthaitheach, aithris a dhéanamh ar an domhan
mórthimpeall orthu, taiscéalaíocht a dhéanamh,
fadhbanna a réiteach, sealanna a ghlacadh agus
scileanna comhoibríocha a fhorbairt.
Ní bhíonn aon teip i gceist, fiú má thiteann an struchtúr
is féidir é a thógáil arís. Gach uair a théann leanbh ag
spraoi leis na brící céanna, agus is cuma cé chomh minic
é, is féidir leis tairbhe éagsúil a bhaint astu agus imirt
éagsúil a dhéanamh leo. D’fhéadfadh an bríce céanna a
bheith ina eitleán lá amháin agus ina dineasár an chéad
lá eile.

[Cineálacha éagsúla brící, bloc agus ábhar
tógála]
Tá sé éasca iliomad saghas ábhar tógála, brící nó bloc a
aimsiú agus iad ar fáil in oiriúint d’aois grúpaí éagsúla.
Seo a leanas sampla den ábhar atá ar fáil:
•

bloic mhóra déanta as spúinse agus clúdach cadáis
nó plaisteach orthu do leanaí an-óg;

•

bloic ollmhóra, cinn troma agus éadroma, a
spreagfadh leanaí le hobair i gcomhar lena chéile;

•

mála nó bosca de bhrící móra réamhdhéanta
adhmaid oiriúnach don naíonra; Galt, mar shampla

•

Mobilo, Lego, Duplo, soip, brící comhghlasáilte
éagsúla agus bloic phlaisteacha agus adhmaid de
chruthanna difriúla do leanaí níos sine;

•

foireann tógála, nó foireann de phíosaí adhmaid nó
de phlaisteach a bhíonn deartha ar bhealach faoi
leith sa chaoi is go mbíonn siad comhghlasáilte nó
in ann scriúáil ar a chéile. Ní mór a bheith cinnte go
bhfuil na píosaí san fhoireann oiriúnach ó thaobh
méide agus nach bhfuil siad baolach;

•

is féidir ábhar mar Meccano nó Lego Teicniúil a
fháil freisin, oiriúnach do leanaí a bheadh i gcúram
aois scoile

•

JAGGO

Tá buntáiste le toise/méid na mbrící uile a bheith
bunaithe ar an mbunmhéid/toise chéanna mar go
bhfoghlaimeoidh an leanbh ansin go teagmhasach
e.g. go bhfuil dhá bhríce áirithe den mhéid chéanna
chomh fada le bríce mór amháin. Tiocfaidh léargais eile
mhatamaitice chuige ó bheith ag láimhsiú na mbrící
agus ag comhrá leis an stiúrthóir.

[Forbairt iomlán an linbh]
Cuirtear trealamh ar leith ar fáil sa naíonra uaireanta
chun gné amháin ar leith d’fhorbairt an linbh a chur
chun cinn. Ach freastalaíonn spraoi le brící ar gach gné
den fhorbairt.
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[Forbairt fhisiciúil]
Nuair a bhíonn an leanbh ag láimhseáil na mbrící, nó ag
cur brící ar bharr a chéile, nó á nascadh le chéile, bíonn
air na lámha a úsáid. Mar sin bíonn aclaíocht, forbairt
mhór ar scileanna oll-luaileacha agus ar scileanna
mínluaileacha an linbh agus forbairt ar an gcomhordú
lámh/súl i gceist.

[Forbairt teanga]
Bíonn deis i gcónaí forbairt an dara teanga a chur chun
cinn nuair a bhíonn an leanbh ag caint leis an stiúrthóir
nó leis na leanaí eile, nó an stiúrthóir ag caint leo e.g.

Stiúrthóir: “Cad atá déanta agat inniu?”
Leanbh: “I made a house.”
Stiúrthóir: “Thóg mé teach.”
nó
Stiúrthóir: “Ar mhaith leat an bríce cearnógach seo? Cé
acu brící atá uait?”
nó
Stiúrthóir: “Sin túr ard/ mór atá déanta agat. Tá sé
chomh hard leat féin beagnach.”
Is féidir úsáid a bhaint as rannta agus amhráin,
mar shampla:
“Cúigear fear ag tógáil tí” (Amhráin do Pháistí, Traic 4)
Abair go dtógann leanbh teach, is féidir leis an stiúrthóir
an cheist a chur –
“Cé a chónaíonn sa teach sin? An bhfuil carr acu?
Cá dtéann siad sa charr?”
Fíor 49

Is féidir, mar sin, an leanbh a spreagadh chun an
bunsmaoineamh a fhorbairt agus teach an dochtúra,
an naíonra, an t-ionad siopadóireachta nó aon ionad
eile a thógáil ag brath ar fhreagra na ceiste agus a
bhfuil ina intinn.

[Forbairt chognaíoch]
Spreagann spraoi le brící cumas cruthaitheachta agus
samhlaíochta an linbh gan trácht ar thuiscintí agus ar
choincheapa matamaiticiúla - toisí, spás, meáchan etc.
Is iontach an méid rudaí gur féidir le leanbh a fheiceáil
i mbloc adhmaid. Bíonn buanna ar leith ag saghsanna
áirithe brící. Le cuid acu bíonn ar an leanbh cruthanna
agus méid a aithint:
Le brící eile, bíonn nascadh i gceist agus bíonn píosaí
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Stiúrthóir: “An líonfaidh an cruth seo an bhearna sa
bhalla seo?”
nó
Stiúrthóir: “An mbeidh mé in ann ceann eile a chur ar an
túr seo sula dtiteann sé?”
Fíor 50

áirithe a théann le chéile chun cruth ar leith a dhéanamh.
Bíonn ar an leanbh na píosaí a théann le chéile a aithint
agus eolas a bhailiú agus a choiméad ina intinn ar conas
a théann siad le chéile.
Is trí theacht ar réiteach fadhbanna mar seo a
chuireann an leanbh eolas ar mhéid agus ar mheáchan.
Foghlaimíonn sé go bhfuil dhá bhríce áirithe den mhéad
céanna chomh fada le bríce mór amháin. I ngan fhios dó
féin bíonn an leanbh ag foghlaim matamaitice - tuiscint
ar thoisí, ar spás, ar chruthanna etc.
Is gné den fhorbairt chognaíoch é an fhorbairt aeistéitiúil
agus tagann sé sin aníos chomh maith le cruthanna,
dearadh, dath, dreach agus cuma ginearálta a shaothair.

[Forbairt shóisialta]
Cé gur féidir le leanbh a bheith ag spraoi le brící ina
aonair agus is minic gur mar seo a bhíonn, don chuid
is mó sa naíonra is ag spraoi i ngrúpaí a bhaintear
úsáid as an trealamh seo. Uaireanta ceapann na leanaí
‘plean’don spraoi:
Leanann an obair ar aghaidh chun an ‘castle’ a thógáil.
Bíonn orthu cuidiú lena chéile agus roinnt lena chéile,
rud atá fíorthábhachtach do leanaí. Is minic a bhíonn
comhréiteach le hoibriú amach chomh maith.
Leanbh: “Let’s make a castle.”
Stiúrthóir: “Déanaimis caisleán.”
Fíor 51

[Forbairt mhothúchánach]
Tagann go leor mothúchán chun cinn agus na leanaí ag
spraoi le brící. Go minic tagann frustrachas orthu agus
iad ag spraoi. Titeann an túr ard a bhí siad ag iarraidh a
thógáil as a chéile agus bíonn siad ag caoineadh nó níos
measa b’fhéidir. Tá sé tábhachtach go mbíonn stiúrthóir
in aice láimhe chun labhairt leis sula dtiocfaidh tuirse
agus drochmhisneach air.
Bíonn ar na leanaí foghlaim conas déileáil lena gcuid
mothúchán agus tabhairt faoin obair arís. Agus iad ag
spraoi le leanaí eile bíonn orthu a fháil amach conas
comhoibriú le daoine eile agus teacht ar réiteach. Is
ceacht maith é seo don saol mór a bheidh rompu!

Forbairt fhisciúil

•
•
•

ag ardú
ag iompar
ag piocadh suas

•
•
•

ag cur le chéile
cothromú
comhordú lámh agus súl

Forbairt chognaíoch

•
•
•
•

cruthanna
spás
méid
toisí

•
•
•
•

meáchan
comhionannas
fionnachtain
cruthaitheacht

Forbairt teanga

•
•

focail, frásaí, foirmlí cainte, rannta, amhráin atá dírithe ar an ábhar agus riachtanais na
leanaí
saibhriú teanga

Forbairt shóisialta

•
•
•

comhoibriú
roinnt
sealaíocht

•
•

comhréiteach
idirbheartaíocht

Forbairt mhothúchánach

•
•

foighne
déileáil le deacrachtaí

•
•

sásamh
muinín

Forbairt aeistéitiúil

•
•

cruth
dath

•
•

dearadh
íomhá

Fíor 52

[Plean teanga]

[Ról an stiúrthóra]

Beidh deiseanna éagsúla comhrá ann ag brath ar a bhfuil
déanta ag leanbh agus an bhfuil sé sásta labhairt faoi.

Is féidir le ról an stiúrthóra a bheith an-difriúil ag tús
agus deireadh na bliana. Seans maith, nuair a thagann
an leanbh chuig an naíonra ar dtús, go mbeidh cur
amach aige ar ghnáthbhrící adhmaid nó plaisteacha
agus go mbeidh sé in ann spraoi go neamhspleách leo.

Plean teanga
Ábhar tógála

Céimeanna Beaga, Aonad 17

Fíor 53

Aistear
Folláine agus Leas
Féiniúlacht agus Muintearas
Aidhmeanna 1,3,4
Cumarsáid
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht

Síolta
Caighdeán 2; Timpeallachtaí: 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7
Caighdeán 6; Súgradh
Caighdeán 9; Sláinte agus Leas: 9.4, 9.5
Fíor 54

Beidh an stiúrthóir in aice láimhe chun éisteacht, chun
idirghníomhú leis agus chun deiseanna sealbhaithe
Gaeilge a thapú. Má thugtar fearas eile ar nós Mobilo
nó fearas comhghlasáilte dóibh b’fhéidir go suífidh an
stiúrthóir leis na leanaí ag úsáid na mbrící é féin ag
déanamh rud éigin ionas go bhfeicfidh siad conas a
théann na píosaí le chéile.
Ní rófhada a mhairfidh an ról seo mar beidh na leanaí
ag iarraidh a bheith neamhspleách agus beidh an
stiúrthóir ag díriú ar fhorbairt nó ar shealbhú na
Gaeilge. Má bhíonn píosaí mar ainmhithe nó daoine nó
rothar etc. mar chuid den fhearas, b’fhéidir go mbeidh
ról idirghníomhaí/éascaitheora ag an stiúrthóir má
bhíonn an píosa céanna ag teastáil go géar ó chúpla
leanbh ag an am céanna chun a gcuid oibre a chríochnú
i gceart.
Bíonn go leor forbartha shóisialta i gceist do na
leanaí idir chomhréiteach, chomhoibriú, roinnt agus
shealaíocht. Bíonn orthu foghlaim conas roinnt nó
fanacht tamall chun an píosa a fháil. Is gá, mar sin, go
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mbeadh plean ag an stiúrthóir chun déileáil le heachtra
mar seo sula dtugann sé an fearas do na leanaí:
•

tugann an rogha ábhar atá ar fáil d’aois ghrúpa
an naíonra deis an-mhaith don stiúrthóir cur
leis an trealamh i rith na bliana chun dúshlán a
chothú don leanbh agus chun forbairt an linbh a
spreagadh i gcónaí

•

is fiú é seo a thabhairt san áireamh agus plean
bliana nó plean oibre á dhéanamh amach

•

is féidir leathnú a dhéanamh ar an obair i rith na
bliana trí bhrící éagsúla a mheascadh le chéile nó
trí chruthanna ar leith a bhaint amach nó a chur
isteach

•

soláthraíonn an súgradh le brící deis an-mhaith
don bhreathnóireacht ar leanaí

[Ionchur na leanaí]
Tá sé tábhachtach go mbeadh saoirse ag na leanaí agus
iad ag imirt le brící chun a gcuid féin a dhéanamh díobh
agus chun scaoileadh leis an samhlaíocht agus leis an
gcruthaitheacht. Ba chóir ligean do na leanaí spraoi
a dhéanamh as a stuaim féin. Caithfidh, ar ndóigh,
an stiúrthóir a bheith ag faire i gcónaí, sa chás seo go
discréideach, go bhfuil na leanaí slán agus nach bhfuil
baol ann dóibh agus iad ag spraoi.

[Forbairt ar na ngníomhaíocht]
•

Tá neart saghsanna bloc, brící agus ábhar tógála
ar fáil agus is maith an rud é ag tús na bliana na
saghsanna éagsúla a choimeád leo féin. Uaireanta,
ní mheascann saghsanna éagsúla le chéile go maith
e.g. Lego agus Mobilo. Ní bhíonn an stiúrthóir
ag iarraidh go dtiocfaidh lagmhisneach ar leanbh
mura n-éiríonn leis a bhfuil ina aigne a dhéanamh.

•

Is fearr, mar sin, boscaí difriúla a bheith ann do
na brící éagsúla agus lipéid orthu ag léiriú a bhfuil
iontu. De réir a chéile agus féinmhuinín an linbh ag
méadú is féidir meascán de bhrící a chur le chéile
agus iad a thabhairt dóibh. Mura bhfuil ag éirí leis
na leanaí leis an meascán seo is féidir é a athrú
arís.

•

Is cinnte, má tá leanbh agat sa naíonra don dara
bliain agus taithí aige ar an trealamh atá ann, go
mbeidh dul chun chinn níos tapúla á dhéanamh
ag na leanaí eile agus iad ag spraoi leis agus ag
déanamh aithris ar a bhfuil ar siúl aige.
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•

Tá sé de nós sa naíonra go mbíonn am
saorimeartha ann gach lá. Is féidir brící a bheith ar
fáil ag an am seo nó is féidir iad a chur amach mar
ghníomhaíocht ar leith ag am eile den lá.

•

D’fhéadfadh saghas amháin a bheith amuigh ag
am saorimeartha agus plean a bheith ann saghas
difriúil a chur amach gach seachtain ag tús na
bliana chun seans a thabhairt do na leanaí dul i
dtaithí orthu. Is féidir níos mó ná saghas amháin
a bheith ann nuair is gníomhaíocht ar leith é, ach
dóthain spáis a bheith ag na leanaí chun súgradh
leo. Bíonn rogha ag an leanbh ansin maidir le cén
saghas bríce lena mbeidh sé ag spraoi.

•

Is féidir imirt le brící ar bhord nó ar an urlár, ag
brath ar an spás, ar chineál an ábhair agus ar céard
eile a bhíonn ar siúl sa naíonra ag an am. Ba bhreá
an rud é, go háirithe ag deireadh na bliana, nó don
leanbh sa dara bliain sa naíonra, dá mbeadh spás
ann go bhféadfaí ‘tógáil’ a fhágáil cúpla lá le go
bhféadfaí cur leis agus é a fhorbairt.

Is cinnte gur chóir go mbeadh spraoi le brící mar chuid
lárnach den obair sa naíonra. Cuidíonn sé le forbairt
iomlán an linbh. Má fhéachtar ar an gcineál spraoi a
dhéanann leanbh ag tús na bliana, b’fhéidir ag tógáil
túr le bloic adhmaid leis féin , agus an ‘tógáil’ a bhíonn
idir lámha ag deireadh na bliana. ag tógáil baile mór nó
caisleáin agus grúpa leanaí ag obair as lámh a chéile.
Tá sé éasca a thuiscint conas mar a théann an obair seo i
bhfeidhm ar na leanaí agus an fhorbairt a thagann orthu
dá bharr.

Luathuimhearthacht a
Fhorbairt trí Ghníomhaíochtaí

le Sibéal Breathnach
Tá an luathuimhearthacht fite fuaite in obair laethúil
leanaí sa naíonra; ó thús an lae ag plé cé atá as láthair, ag
roinnt bréagán, fiú ag seasamh sa líne. Ról an stiúrthóra
ná gach deis a thógáil chun tacú le luathuimhearthacht
na leanaí faoina cúraim.

[Forbairt an linbh]

Díríonn an ‘Straitéis Náisiúnta Litearthachta agus
Uimhearthachta’ (2011) ar “ ...modhanna éifeachtacha
measúnachta d’fhonn na chéad chéimeanna eile a
phleanáil do gach aon fhoghlaimeoir agus monatóireacht
a dhéanamh ar an dul chun cinn.” (lch. 5).

“Téann na píosaí seo le chéile; ciorcal agus ciorcal eile.”

Is féidir leis an stiúrthóir gníomhaíochtaí a phleanáil do
na leanaí agus spriocanna foghlama ar leith a bheith
iontu mar iadsan thíos, ach tá an tábhacht chéanna
ag baint le deiseanna comhoibriú leis an leanbh agus
é i mbun gach gnímh; an cúinne baile, an domhan
beag agus go háirithe an cúinne tógála, áit a bhfuil
deiseanna ann iniúchadh a dhéanamh ar an uimhríocht;
comparáid; comhaireamh; ordú; cruthanna 2-T agus
3-T; teisiliú agus níos mó! Gan trácht ar deiseanna ‘dul
sa tseans’ agus fadhbréiteach a chothú dóibh.
Is fiú na deiseanna seo a úsáid chun smaointe na leanaí
a mhúscailt, a shoiléiriú agus a leathnú. Cuireann an
mhonatóireacht seo leis an bpleanáil don uimhearthacht
agus, mar sin, tá próiseas rothlaithe i bhfeidhm chun
deiseanna foghlama ar ardchaighdeán a chur ar fáil do
na leanaí.

[Gníomhaíochtaí luathuimhearthachta]
•

Míreanna mearaí

•

scileanna mínluaileacha agus comhordaithe a
fhorbairt

•

meaitseáil agus cosúlachtaí/éagsúlachtaí a aithint
agus a thuiscint:

“Ní rachaidh na píosaí seo le chéile. Cén fáth? Níl poll
ann, tá an ceart agat” etc.
•

an t-idirdhealú a fhorbairt:
“Má tá cúinne againn, cá gcuirfimid é?”
“Tá spotaí le feiceáil ansin, an bhfuil spotaí ar do
phíosa?”

“An bhfeiceann tú an dath sin aon áit eile sa phictiúr?”
“An bhfuil mórán píosaí eile ag teastáil chun é a
chríochnú.”
•

fadhbanna a réiteach, mar shampla an bealach le
dhá rud a nascadh le chéile, cén dath le roghnú, cé
na hábhair le roghnú

•

scileanna matamaiticiúla a fhorbairt, sórtáil,
meaitseáil, comparáid, a chur in ord

Plean teanga
Míreanna mearaí

Céimeanna Beaga; Aonad 18

Míreanna mearaí ar
an urlár

Céimeanna Beaga; Aonad 19

Fíor 55
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Aistear
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Aidhm 2; Sprioc 4
Aidhm 4; Sprioc 2
Aidhm 4; Sprioc 5
Cumarsáid
Aidhm 2, Sprioc 4

Síolta
Caighdeán 2; Timpeallachtaí: 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7
Caighdeán 6; Súgradh
Caighdeán 9; Sláinte agus Leas: 9.4, 9.5
Fíor 56

[Ról an stiúrthóra]
•

deiseanna plé a chur ar fáil do na leanaí

•

aird na leanaí a tharraingt ar ghnéithe de phatrún
agus d’uimhearthacht etc. atá le feiceáil sna
míreanna mearaí agus iad a nascadh le réamheolas
an linbh e.g. míreanna mearaí le clog a nascadh lé
“Cén t-am é, a mhac tíre?”

•

míreanna mearaí a nascadh le scéal “Na Trí
Mhuicín”

•

“spreagfaidh sé leanaí le smaoineamh domhain
a dhéanamh ar rudaí trí theicnící plé a úsáid,
éisteacht go cúramach leo agus tógáil ar a bhfuil ar
eolas acu”

•

•

“bainfidh sé úsáid as eispéiris súgartha agus
fíorshaoil chun nithe a rangú, a chur i sraith, a
shórtáil, a mheaitseáil, a chuardach agus chun
patrúin agus cruthanna a dhéanamh”
“díreoidh sé aird na mamailíneach ar úsáid pictiúr,
uimhreacha agus focail chlóite sa timpeallacht
agus le linn a shúgartha” (Aistear, Prionsabal agus
Téamaí )

[Ionchur na leanaí]
Is gá go bhfreastalóidh an stiúrthóir ar spéiseanna na
leanaí bunaithe ar an bplé a tharlaíonn idir stiúrthóirí
agus leanaí e.g. Dineasár, sióga, topaicí ar nós an
Nollaig/an Cháisc/ laethanta saoire, mar aon le torthaí
na breathnóireachta i.e. ag déanamh rogha maidir leis
na míreanna mearaí a b’fhearr leo.
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[Forbairt ar an ngníomhaíocht]
•

ag bogadh ó chruthanna a mheaitseáil i míreanna
mearaí adhmaid go píosaí a chur le chéile i
míreanna mearaí níos dúshlánaí

•

labhairt faoi shonraí na mhíreanna mearaí

•

bogadh go dtí píosaí neamhchoitianta, plé ar na
píosaí a théann agus nach dtéann le chéile

•

ag oibriú le híomhá ar bhosca

•

ag críochnú an taisc le cabhair

•

ag rangú píosaí de réir dathanna, patrún,
cosúlachtaí

•

ag oibriú gan íomhá ar bhosca

•

ag déanamh a rogha féin

•

ag obair le comhpháirtí agus gan chomhpháirtí

•

ag críochnú an taisc go neamhspleách

[Moltaí breise]
•

Roghnaigh míreanna mearaí de réir líon na bpíosaí,
an ábhair agus bí ag smaoineamh conas a nascann
siad le topaicí a leantar sa naíonra e.g. Ainmhithe
agus a n-óg, uimhreacha agus spotaí etc. a
mheaitseáil.

•

Má mheasctar suas píosaí míreanna mearaí
éagsúla, is deis maith é do na leanaí sórtáil a
chleachtadh.

•

Úsáid teanga - ordú nuair atá an ghníomhaíocht ar
siúl acu e.g. “Déanfaidh mé an fear ar dtús, agus
an spéir ina dhiaidh” “Déanfaimid an bun roimh an
mbarr.”

•

Comhardaigh na taobhanna leis na leanaí.

•

Iarr orthu na cruthanna a ainmniú agus rudaí a
aimsiú sna híomhánna.

•

Ag Fuáil (le téad, snáithín, coirníní, cláir etc.)

[Forbairt an linbh]
•

scileanna mínluaileacha agus comhordaithe a
fhorbairt

•

Idirdhealú a fhorbairt e.g. in ann patrúin a
fheiceáil, áiteanna inar féidir páipéir a lúbadh
nascadh

•

tuiscint a fháil ar threoir e.g. ar an/ faoin/ taobh le/
ar bharr/ ar dheis/ ar chlé

•

dath, cruth, uigeacht, foirm agus spás cruthanna
2T a fhiosrú

•

patrúin agus línte a aithint, agus a chruthú

•

rangú , comhaireamh, sórtáil agus meaitseáil a
fhorbairt le linn an ghnímh

tógáil le bréagáin bheaga tógála”
•

“léireoidh sé spéis ina dtionscadail trí pháirt
a ghlacadh i roinnt tascanna, caint le leanaí,
grianghraif a thógáil agus taifeadadh físeáin a
dhéanamh agus úsáid a bhaint astu seo chun obair,
iarrachtaí agus a bhfuil bainte amach ag na leanaí a
athdhearbhú”

•

“cuideoidh sé leis na leanaí a dtionscadail a roinnt
le leanaí agus le daoine fásta eile sa suíomh,
mar shampla trí iarraidh orthu rudaí a chur ar
taispeáint”

•

“bainfidh sé úsáid as eispéiris súgartha agus
fíorshaoil chun nithe a rangú, a chur i sraith, a
shórtáil, a mheaitseáil, a chuardach agus chun
patrúin agus cruthanna a dhéanamh” (Aistear,
Prionsabal agus Téamaí, lgh 55,56)

Plean teanga
Frásaí a theastaíonn ó
na leanaí go minic

Céimeanna Beaga; Rannóg 5,
Aguisín 3

Pionnaí éadaigh

Céimeanna Beaga; Aonad 16

Fíor 57

•

treoracha e.g. ar an/ faoin/ taobh le/ ar bharr/ ar
dheis/ar chlé

•

dathanna

•

cruthanna

Aistear
Taiscéalaíocht agus Smaointeoireacht
Aidhm 2; Sprioc 6
Aidhm 3; Sprioc 2
Aidhm 4; Spriocanna 1,2
Folláine agus Leas
Aidhm 2; Spriocanna 1,2,3
Cumarsáid
Aidhm 2; Sprioc 4
Aidhm 3; Sprioc 6

Síolta
Caighdeán 2; Timpeallachtaí
Caighdeán 5; Idirghníomhartha
Caighdeán 6; Súgradh
Caighdeán 7; Curaclam
Caighdeán 8; Pleanáil agus Meastóireacht
Fíor 58

[Ról an stiúrthóra]
•

a chinntiú go ndéantar an nascadh maidir le patrún
leanúnach, cosúlachtaí agus difríochtaí a aithint

•

an leanbh a spreagadh chun cur síos a dhéanamh
ar a bhfuil ar siúl acu, chun teanga a spreagadh

•

spreagfaidh sé na leanaí le tuiscint a fháil ar
thomhais

•

“cuirfidh sé/ deiseanna ar fáil taithí a fháil ar úsáid
scileanna mínluaileacha trí ghníomhaíochtaí ina
bhfuil leanaí ag piocadh suas rudaí agus á gcur
isteach i rudaí eile, mar shampla cnaipí agus
sipeanna a oscailt agus a dhúnadh, míreanna
mearaí a dhéanamh, ag fuáil, oibriú le coirníní agus

[Ionchur na leanaí]
Lig do na leanaí rogha agus cinneadh a dhéanamh
maidir leis an bhfearas.
Má tá clár agus peann fuáile in úsáid spreag iad chun
íomhá a chruthú ag déanamh cur síos ar na mionsonraí
agus na mórshonraí e.g. Damhán alla, P: “sin an ceann,
sin iad na cosa” St: “Cé mhéad cos atá air? Comhraimis
le chéile...”

[Forbairt ar an ngníomhaíocht]
•

uirlisí éagsúla a úsáid, páipéir, sreanga, coirníní
éagsúla, cnaipí, éadach/snáithín

•

gan patrún a leanúint

•

ag bogadh ó choirníní móra go dtí coirníní beaga

•

patrún a leanúint

•

meaitseáil an phatrúin, de réir idirdhealaithe
(dathanna/meaitseáil)

•

meaitseáil an phátrúin de réir comhairimh, agus
ordaithe

[Na céadfaí]
Is deis iontach an fhuáil réamhuimhearthachta a
spreagadh ag úsáid na gcéadfaí.....spreag na leanaí
chun an fhuáil a dhéanamh ag an am céanna le rím
chomhairimh, coirníní a phiocadh suas, nó a mhéar a
chuimilt i gcoinne an tsnáithín.
•

Cluichí réamhdhéanta nó cumtha
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[Forbairt an linbh]

[Ról an stiúrthóra]

•

an coincheap de “phéire” a threisiú

•

•

cosúlachtaí/ difríochtaí a aithint

•

an leanbh ag obair i gcomhpháirt a fhoghlama

•

coincheapa matamaiticiúla a fhiosrú e.g. patrún,
uimhearthacht, am, suíomh

•

teanga na n-orduimhreacha a thuiscint agus a
úsáid e.g. an chéad, an dara, an tríú

•

sealanna a ghlacadh, roinnt agus comhoibriú

•

buanseasmhacht agus scileanna comhdhírithe a
fhorbairt, sult agus sásamh a bhaint as míreanna
mearaí a chur i gcrích nó an bua a bheith acu i
gcluiche

•

idirdhealú amhairc a fhorbairt

•

meaitseáil aon le haon a fhorbairt

•

ainmneacha, dathanna, cruthanna agus méideanna
a fhoghlaim

•

scileanna aithint uimhreacha a fhorbairt

•

teanga a dhéanann cur síos a fhorbairt

“Tá an sliogán sin fada agus caol, níl an ceann seo,
tá sé gearr agus leathan.” “Tá stoca buí agamsa, an
bhfuil do cheannsa mar an gcéanna? Tá dath oráiste
air? Ní péire iad!”
•

cinntiú le comhaireamh; go bhfuil an leanbh ag
comhaireamh aon ar aon

•

“déanfaidh sé comhaireamh agus bainfidh sé úsáid
as teanga na matamaitice i ngnáthshuíomh”

•

“cuideoidh sé le leanaí cur lena dtuiscint ar
uimhreacha sa timpeallacht” (Aistear, Prionsabal
agus Téamaí lgh 41,43)

[Ionchur na leanaí]
•

ligean do na leanaí an cluiche a roghnú

•

ligean do na leanaí a rialacha féin a chruthú
uaireanta, agus treoracha a thabhairt, míniú agus
cur i bhfeidhm eatarthu féin

•

ligean dóibh naisc aon ar aon a dhéanamh

•

tabhair faoi deara dea-shampla do leanaí i mbun
a gcluichí agus tarraing aird ar dhea-shamplaí ar
chomhaireamh agus ar mheaitseáil

Plean teanga
Cluiche boird

Céimeanna Beaga; Aonad 20

Fíor 60

Aistear
Cumarsáid
Aidhm 2; Sprioc 4
Aidhm 3; Spriocanna 3 & 6

[Forbairt ar an ngníomhaíocht]
•

cluichí atá simplí le leanúint a chleachtadh leis
na leanaí ag díriú ar an gcomhaireamh leo/ na
dathanna/patrúin a ainmniú agus an próiseas de
shealanna a ghlacadh a chleachtadh

•

cluichí a fhorbairt trí níos mó treoracha a chur leis,
ligean do leanaí míniú do leanaí eile

•

cad iad na huimhreacha atá de dhíth orthu le
cluiche a imirt nó le tasc a chur i gcrích

•

cuir leis an líon cártaí atá le haithint agus a bhfuil
idirdhealú le déanamh eatarthu

•

deiseanna a chur ar fáil do leanaí rialacha cluichí
nua a mhíniú do ghrúpaí níos mó

Síolta
Caighdeán 2; Timpeallachtaí
Caighdeán 4; Comhairliúchán
Caighdeán 5; Idirghníomhartha
Caighdeán 6; Súgradh
Caighdeán 7; Curaclam
Caighdeán 8; Pleanáil agus Meastóireacht
Fíor 61
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cluichí a roghnú agus a chur in oiriúint do leibhéal
cumais an linbh agus a thacaíonn leis an ábhair
múinte e.g. an bhfuil an leanbh in ann idirdhealú
a dhéanamh? An aithníonn siad uimhir ar dhísle,
an féidir péire a aithint agus critéir don phéire a
mhíniú?

[Moltaí breise]
•

do chluichí féin a dhearadh

•

dúshlán

Chun an tairbhe is mó a chur ar fáil do na leanaí is fiú
do chluichí boird/chláir féin agus cluichí meaitseála
a dhearadh agus a chlúdach le plaisteach. Go rialta ní
féidir ach feidhmeanna áirithe uimhreach a bhaint
amach le cluichí ceannaithe. Bunaigh do chluichí ar
thopaic atá idir lámha faoi láthair, tá deis níos fearr chun
béim a chur ar an luathuimhearthacht a bhaineann leis
e.g. Biongó na Séasúr.

Is féidir licíní, nó carranna ón ‘Domhan Beag’ a úsáid
chun suim a mhúscailt sna cluichí ach leis an aidhm
chéanna comhairimh/léime/tiomána(!) san áireamh.
Bain úsáid as do thimpeallacht chun cluichí a chumadh,
laistigh nó lasmuigh. Is féidir cluichí meaitseála a chruthú
le haon íomhánna ba mhaith leat , ach bí cinnte nach
n-éiríonn na leanaí bréan de na cluichí. Athraigh iad go
rialta, agus cuir dúshlán ann do na leanaí. Bí cinnte go
bhfuil deis ag na leanaí na cluichí a phlé leat.
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Forbairt na Scileanna
Luathlitearthachta sa Suíomh
Lán-Ghaeilge
le Máire Ní Bhaoill
[Sealbhú na litearthachta]
Is próiseas forbartha atá i gceist le sealbhú na
litearthachta. Fásann agus forbraíonn na scileanna
litearthachta trí thaithí an linbh le caint, agus trí na
hiarrachtaí a dhéanann an leanbh dul i ngleic le cló.
Aithnítear an tábhacht a bhaineann le forbairt teanga
i measc leanaí fíoróga i suíomhanna cúraim agus
oideachais luath-óige (COLÓ) sa Straitéis Náisiúnta chun
an Litearthacht agus an Uimhearthacht a Fheabhsú i
measc Leanaí agus Daoine Óga 2011-2020 agus moltar
go gcuirfí deiseanna suntasacha foghlama ar fáil do na
leanaí chun an tacaíocht chuí a thabhairt d’fhorbairt na
scileanna cumarsáide.
I dtaighde idirnáisiúnta ar fhorbairt na scileanna
litearthachta luaitear go bhfuil tábhacht ar leith ag baint
le caighdeán na gclár teagaisc sna luathbhlianta agus
gur cheart gníomhaíochtaí foghlama ar ardchaighdeán
(den tsórt a mholtar in Aistear) a úsáid chun feabhas a
chur ar shealbhú na litearthachta ag aois na luath-óige.

[Forbairt na scileanna litearthachta trí
mhodh an tsúgartha]
Is trí shúgradh agus trí idirghníomhaíochtaí ar
ardchaighdeán le leanaí is fearr a mhúsclaítear suim
agus a spreagtar fiosracht i dteanga agus i bprionta
ag leibhéal na luath-óige. Moltar timpeallacht atá
saibhir ó thaobh na teanga de, a spreagann súgradh,
taiscéalaíocht, comhráite agus comhoibriú idir daoine
fásta agus leanaí, agus idir leanaí agus leanaí eile a
chruthú sa réamhscoil.
Baintear úsáid as modh an tsúgartha i naíonraí in
Éirinn agus dírítear ar shealbhú na Gaeilge mar chuid
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d’fhorbairt iomlán an linbh trí agallaimh bheaga
shamplacha, gnásanna, úsáid na bhfrásaí céanna,
comhráite samplacha i gcúinní foghlama, am ciorcail,
cluichí teanga agus súgradh laistigh agus lasmuigh, mar
a luaitear in Céimeanna Beaga.
Léirítear in Aistear go bhfuil tábhacht ar leith ag baint
le tuismitheoirí a spreagadh agus a ghríosú chun ról
gníomhach, tacúil a ghlacadh sa phróiseas, trí scéalta
a insint agus a léamh, agus trí chluichí bunaithe ar
theanga a imirt leis na leanaí, mar shampla:
•

•

Súgradh le teanga
-

Feicim le mo shúilín rud éigin a thosaíonn le ... :
Cuireann na leanaí focail nua a thosaíonn le litir
ar liosta

-

Aimsigh na difríochtaí; Aimsigh an ceann cor

Súgradh le rím
-

•

Faigh focail a dhéanann rím le focail eile,
leithéidí can, gan, fan, nó focail gan chiall,
leithéidí han, ran, lan.

Súgradh le rabhlóga
-

Abraigí rudaí atá deacair a rá, leithéidí Seacht
sicín ina seasamh sna sneachta lá seaca

[Sealbhú na liteartearthachta sa suíomh
lán-Ghaeilge]
Is féidir céimeanna áirithe a aimsiú i bpróiseas
sealbhaithe an dara teanga sa tumoideachas mar a
léirítear i dtaighde Tina Hickey, cé nach gá go rachadh
gach leanbh trí na céimeanna díreach mar atá siad
leagtha amach thíos.

De réir mar a shealbhaíonn an leanbh an teanga
sa naíonra, is féidir díriú ar fhorbairt na scileanna
litearthachta sa Ghaeilge (T2). Moltar go dtarraingeofaí
ar na scileanna litearthachta atá ag leanaí ina gcéad
teanga (T1) (an Béarla den chuid is mó) mar gheall ar
an traschur scileanna a tharlaíonn ó theanga amháin
go teanga eile, faoi mar a luaigh Cummins ina chuid
taighde.
Ní mór tuiscint a léiriú maidir leis na buntáistí a bhaineann
leis an dátheangachas agus leis an délitearthacht - gur
féidir le leanaí foghlaim tríd an dara teanga (T2) gan
dochar a dhéanamh don dul chun cinn sa chéad teanga
(T1), agus go n-éascaíonn foghlaim na léitheoireachta i
dteanga amháin, foghlaim i dteanga eile, mar a luaitear
i dtaighde Baker.
Is fiú go mór a thuiscint go bhfuil buntáistí áirithe ag
an dátheangach, mar shampla, go mbíonn braistint
mheititheangeolaíoch níos fearr aige ná mar a bhíonn
ag aonteangach, is é sin go dtuigeann sé níos fearr conas
a oibríonn teangacha agus go bhféadfaí ainmneacha
rudaí a athrú gan cur isteach ar úsáid na rudaí sin.
Cad iad na straitéisí riachtanacha atá ag teastáil sa
naíonra chun forbairt a dhéanamh ar shealbhú na
litearthachta?

1. Ionchur saibhir teanga ó dhaoine fásta

•

labhairt níos moille leis na leanaí

•

neart athrá, abairtí gearra agus foclóir simplí a
úsáid chun deis a thabhairt dóibh an teanga a
thuiscint agus ciall a bhaint as

•

réimse leathan d’fhoclóir a úsáid chun cur síos,
tráchtaireacht agus tuairisceoireacht a dhéanamh
ar thopaicí éagsúla a thugann dúshlán cognaíoch
do na leanaí

I suíomhanna ina bhfuil an Ghaeilge mar theanga
dhúchais ag na leanaí, is fiú go mór focail
neamhchoitianta a úsáid leo chun díriú ar an saibhriú
teanga. Is féidir é seo a dhéanamh go héifeachtach trí
“léitheoireacht dialógach”, ina dtugtar deiseanna do
leanaí scéalta a léamh i gcomhpháirt le duine fásta agus
ansin labhairt faoi ghnéithe den scéal ina dhiaidh. Trí
athrá a dhéanamh, agus trí aischothú a thabhairt ar
an méid a deir an leanbh, is féidir leis an duine fásta
freagraí a mhúnlú chun foclóir níos fairsinge agus níos
sofaisticiúla a thabhairt don leanbh.

Ionchur saibhir teanga trí léitheoireacht
dialógach
Stiúrthóir: “Inis dom faoin scéal.”
		

“Inis dom faoin bpictiúr seo sa scéal.”

		

“Inis dom faoin gcarachtar sa scéal.”

2. Úsáid na Scéalaíochta, an léitheoireacht os
ard agus an léamh minic

Tugann an stiúrthóir deis don leanbh labhairt faoi
ghnéithe den scéal.

3. Feasacht fóineolaíochta

Deir an leanbh rud éigin faoin bpictiúr/ gcarachtar sa
scéal.

4. An luathlitearthacht
5. An luathscríbhneoireacht
6. Léitheoireacht i gcomhpháirt
1. Ionchur saibhir teanga ó dhaoine fásta

Éisteann an stiúrthóir leis an méid a deir an leanbh agus
déantar athrá ar an méid a deirtear. Baintear úsáid as
nathanna cainte níos fairsinge agus friotail thuairisciúla
san athrá, chun teanga labhartha an linbh a leathnú
amach agus chun cur lena stór focal.

Moltar Gaeilge chruinn, shaibhir a úsáid leis na leanaí
agus teagmháil a dhéanamh leo i ngrúpaí móra, i ngrúpaí
beaga agus ina n-aonair. Bíonn an leanbh ag foghlaim trí
mheán na Gaeilge ón gcéad lá sa naíonra agus de réir a
chéile, tuigeann an leanbh an Ghaeilge ach labhraíonn
sé/sí i mBéarla. Moltar:
•

na focail agus na frásaí riachtanacha a chur ar fáil
do leanaí sa Ghaeilge chun iad a spreagadh chun
foghlama trí éisteacht lena gcuid comhráite agus
freagairt dóibh dá réir

•

tonúlacht speisialta sa ghuth a úsáid chun aird na
leanaí a fháil
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Stiúrthóir: “Cad a dhéanfaimid anois a leanaí?”
		
		

“Caithfidh mé bréagán/ brící/ naprún/
péint/ mo Mhamaí/ a fháil.”

		

“Caithfidh mé caisleán a dhéanamh.”

		

“Caithfidh mé mo lámha a ní.”

		

“Caithfidh mé an bord a ghlanadh.”

2. Úsáid na Scéalaíochta, an léitheoireacht os ard
agus an léamh minic

Ionchur saibhir teanga trí léitheoireacht
dialógach leis an scéal:
An Lacha Feirmeora le Martin Wadell
Mar shampla:
Stiúrthóir: “Inis dom faoin bhfeirmeoir sa scéal.”
Leanbh:

“The feirmeoir is in the leaba!”

Stiúrthóir: “Tá an feirmeoir sa leaba agus níl sé 		
		
róchineálta, an bhfuil sé? Tá sé gránna leis
		
an lacha bhocht, nach bhfuil?”
Leanbh:

“Tá. The lacha is doing all the obair.”

Stiúrthóir:
		
		
		

“Déanann an lacha bhocht an obair go
léir agus tá sé tuirseach traochta. Tá sé
spíonta. Tá sé scriosta. Á, nach air a bhfuil
an mí-ádh. An raibh mí-ádh ortsa riamh?”

Ionchur saibhir teanga trí fhrásaí agus foclóir ó
na scéalta a úsáid ‘i rith an lae’:
B’fhiú go mór frásaí agus foclóir ó na scéalta a úsáid
i rith an lae, mar a luaitear i dtaighde Mháire Mhic
Mhathúna.

Ionchur saibhir teanga trí fhrásaí agus foclóir ó
na scéalta a úsáid i rith an lae leis an scéal:
Mise agus Tusa a Bhéirín le Martin Wadell

“Cad a dhéanfaimid anois?” a d’fhiafraigh Béirín.
“Caithfidh mé uisce a fháil,” arsa an Béar Mór.
Frásaí samplacha ó scéal Mise agus Tusa a Bhéirín le
Martin Wadell gur féidir a úsáid sa naíonra i rith an
lae
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Léiríonn taighde Mháire Mhic Mhathúna ar “Úsáid
Scéalta mar Áis Teanga sa Naíonra” go gcabhraíonn an
scéalaíocht, an léitheoireacht os ard, agus léamh minic
na spriocscéalta go mór le forbairt teanga agus le tuiscint
ar an scéalaíocht mar chuid den eispéireas iomlán sa
naíonra (in ainneoin na ndúshlán atá bainteach leis).
Tugann an scéalaíocht deis do na leanaí dul i ngleic le
cló ar bhealach nádúrtha agus má dhírítear a n-aird ar
fhrásaí, ar fhoclóir agus ar fhuaimeanna ó na scéalta
cabhraítear go mór le forbairt na scileanna tuisceana
agus litearthachta. Mar shampla, leis an scéal:
Mise agus Tusa a Bhéirín (Martin Waddell)
D’fhéadfaí na carachtair agus na himeachtaí sa scéal a
phlé leis na leanaí agus foclóir agus frásaí nua ón scéal a
roghnú chun samplaí dá n-úsáid ar bhealach suntasach
a thaispeáint dóibh.
Gníomhaíochtaí chun cabhrú le méadú stór focal ón
scéal Mise agus Tusa a Bhéirín:
Stiúrthóir:
Féach ar an bpictiúr. Sin Béar mór
		agus Béirín.
Ainmnigh na carachtair Béar mór agus
Béirín.
Iarr ar an leanbh Béar mór agus Béirín
a thaispeáint duit.
Iarr ar an leanbh ainmneacha na
gcarachtar Béar mór agus Béirín a rá.
Stiúrthóir:

Féach ar an bpictiúr. Sin ábhar tine.
Abair an focal ábhar tine.
Iarr ar an leanbh ábhar tine a 		
thaispeáint duit.
Iarr ar an leanbh an focal nua ábhar
tine a rá.

D’fhéadfá gníomhaíochtaí a dhéanamh leis na briathra
ón scéal:
Stiúrthóir:
Cad a deir Béar mór? Baileoimid
ábhar tine
		Cad a deir Béirin? Imreoimid …
		Cad a rinne Béar mór? D’oscail Béar
		
Mór .
Cad a rinne Béirín? Chaith Béirín…
Gníomhaíochtaí chun cabhrú le méadú stór frásaí ón
scéal Mise agus Tusa a Bhéirín: Lá amháin bhí fonn
spraoi ar Bhéirín ach bhí rudaí le déanamh ag Béar
Mór. Caithfidh mé ábhar tine a bhailiú. Cabhróidh mise
leat.
Stiúrthóir:
Leanbh:
Stiúrthóir:
Leanbh:
Stiúrthóir:

An bhfuil fonn spraoi ort inniu a ….?
Tá/ Níl fonn spraoi orm.
Caithfidh mé na bileoga a bhailiú.
I’ll help.
Cabhróidh mise leat.

Gníomhaíochtaí chun cabhrú le córas
fuaimeanna na Gaeilge a aithint:
Stiúrthóir:
Abair an focal Béar. Abair an focal
		
Béirín. Leag béim ar thús an fhocail.
Leanbh:
Iarr ar an leanbh an focal Béar agus
		
Béirín a rá.
Stiúrthóir:
Léigh an abairt: Lá amháin bhí fonn
		spraoi ar Bhéirín…
Leanbh:
Iarr ar an leanbh athrá a dhéanamh
		
ar an abairt, ag leagadh béim ar ‘ar
		Bhéirín’.
D’fhéadfá na gníomhaíochtaí céanna a dhéanamh le
fuaimeanna eile ón scéal, mar shampla:
an phluais/ an t-uisce

3. Feasacht fóineolaíochta
Is é an sainmhíniú a thugtar ar an bhfeasacht
fhóineolaíochta ná an cumas atá ag leanbh fuaimeanna
i bhfocail a shainaithint agus a ionramháil. Luaitear sa
taighde gurb é an fheasacht fhóineolaíochta ceann
de na gnéithe is criticiúla i bhforbairt na scileanna
litearthachta. Ag leibhéal na réamhscolaíochta is trí
bheith ag súgradh le fuaimeanna agus le patrúin i
bhfocail go dtosóidh na leanaí ag sealbhú na scileanna
litearthachta.
Tógtar ar an eolas seo agus de réir a chéile trí éisteacht
leis an nGaeilge i mbealach nádúrtha agus trí thosú ar
í a labhairt, tosóidh na leanaí ag aithint fuaimeanna,
siollaí agus fóinéimí aonaracha i bhfocail nuair a bhíonn
sé réidh. Moltar do stiúrthóirí cuidiú go follasach
leis na leanaí an ceangal a dhéanamh idir fuaim agus
léiriú litreacha agus iad ag léamh agus ag scríobh i
gcomhpháirt le chéile. I measc na gcleachtaí atá molta
chun díriú ar fhorbairt na scileanna fóineolaíochta tá
gníomhaíochtaí dírithe ar:
•

Scéalta: Moltar don tsuim sa scéalaíocht a chothú
trí na leanaí a spreagadh:

•

éisteacht le scéalta go rialta

•

rannpháirtíocht a ghlacadh sa scéalaíocht (Spreag
na leanaí chun abairtí sa scéal a chríochnú/ Fág
bearnaí in abairtí agus spreag na leanaí chun na
bearnaí a líonadh/ scipeáil thar cúpla leathanach
chun deis a thabhairt do na leanaí é seo a aithint)

•

scéalta a athinsint (Spreag na leanaí chun giotaí de
scéalta a athinsint)

•

dráma a dhéanamh as scéal (Spreag na leanaí
chun rólimirt a dhéanamh ar charachtair agus ar
eachtraí sa scéal)

•

achoimre a dhéanamh ar scéal chun aird a dhíriú
ar an struchtúr a bhaineann le scéal: tús, lár agus
deireadh, agus chun cabhrú le forbairt na scileanna
seicheamhaithe

•

gnéithe de scéalta a phlé, mar shampla: Na
charachtair/ Na dathanna/ An Suíomh/ Na pictiúir/
Na mothúcháin

•

focail agus fuaimeanna ón scéal a aithint trí bhéim
a leagan orthu le linn agus tar éis scéalaíochta

•

scéalta dá gcuid féin a chumadh

•

Rannta agus na gníomhamhráin: Chomh maith

‘ch’: Chuaigh/ Chaith/le chéile/ ina chodladh
Na gutaí fada: á, é, í ó, ú: Scéal/ Béirín/ mór/ Lá
amháin/ ag sleamhnú/
Moltar na scéalta a léamh ar mhaithe le pléisiúr agus
le taitneamh thar aon rud eile ach tar éis cúpla insint
ar an scéal d’fhéadfaí béim a leagan ar fhuaimeanna
áirithe chun tacú le sealbhú na teanga agus le forbairt
foghraíochta. Déantar é seo i mbealach neamhfhoirmiúil
i gcomhthéacs a dhéanann ciall don leanbh.
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le haird na leanaí a dhíriú ar fhuaimeanna sna
rannta agus na gníomhamhráin, d’fhéadfaí béim
a leagan ar rím trí ghniomhaíochtaí éagsúla dá
macasamhail:

•

leabharlann lán de leabhair dheasa sa seomra (Ba
cheart go mbeadh cuma

•

fháilteach ar an leabharlann agus áit chompordach
do na leanaí suí síos chun na leabhair a léamh)

•

ligean do na leanaí na scéalta is mó spéise a
athinsint

•

prionta feidhmeach feiceálach sa seomra (Clár-ama
an lae/ Poist na seachtaine/ Lipéid ar bhréagáin)

•

lipéid ar throscáin, ar chomharthaí sa seomra (An
bord dúlra/ An doirteal/Nigh do lámha/ Triomaigh
do lámha)

•

Rím a aithint, mar shampla:

•

Aon, dó, aon dó, trí.

•

Caithfidh mé mo lámha - ní.

•

Nigh na lámha, nigh na lámha,

•

Lámha beaga míne.

•

Nigh na lámha, nigh na lámha,

•

Is gheobhaidh tú féirín Dé hAoine.

•

prionta sa timpeallacht súgartha:

•

Rím a chríochnú: mar shampla:
Aon, dó, aon dó, trí.

•

•
•

Caithfidh mé mo lámha a ____.

•

Uisce, uisce, uisce glé,

Comharthaí/ Lipéid shamplacha, le pictiúir
a léiríonn cad atá i gceist: An bhialann/ An
freastalaí; An siopa/ An siopadóir/ An bainisteoir/;
An caifé/An freastalaí; Ionad garraíodóireachta/ An
garraíodóir; Láithreán tógála/ An tógálaí

•

Tá sé go deas, Is maith liom __.

•

•

Rím a chumadh (giniúint rime), mar shampla:

•

sos, cos, bos, ros, mos, dos, …, …, …,

Liostaí samplacha, le pictiúir a léiríonn cad atá
i gceist: biachlár/ oideas/ foireann peile/ coinne
dochtúra/cuireadh chuig cóisir/ sceideal teilifíse

Luaitear sa taighde gan ach cúpla nóiméad a chaitheamh
ag díriú ar ghníomhaíochtaí fóineolaíochta ag aon am
amháin - trí nó ceithre huaire i rith an lae, mar gheall ar
an achar airde gairide na leanaí sna luathbhlianta.

Gníomhaíochtaí le litreacha ón aibítir:
Moltar go mbeadh na gníomhaíochtaí le litreacha ón
aibítir ceangailte leis an súgradh agus go mbainfí úsáid as:
•

litreacha maighnéadacha

•

míreanna mearaí le litreacha

•

litreacha le hainmneacha na leanaí (Ainmneacha a
thosaíonn leis an litir chéanna)

4. An luathlitearthacht
Léirítear in Aistear (CNCM, 2009, lch. 54) go bhforbraíonn
na scileanna luathlitearthachta (nó an litearthacht
éiritheach) trí “shúgradh agus thaithí theagmhálach ina
ndéanann leanaí cló a fheiceáil agus idirghníomhú leis
de réir mar a fhaigheann siad tuiscint ar a fheidhmeanna
agus ar a ghnásanna.” Bíonn leanaí réamhscoile fiosrach
maidir le cló ina dtimpeallacht agus moltar go dtugtar
tacaíocht dóibh an fhiosracht sin a shásamh agus a
chomhlíonadh trí:
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5. An luathscríbhneoireacht
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go mbíonn
an scríbhneoireacht, an teanga ó bhéal, agus an
léitheoireacht ceangailte lena chéile le linn chéim na
luathlitearthachta. Cuirtear tús leis an scríbhneoireacht
trí scriobláil agus trí litriú ceaptha (cumtha). Moltar go
mbeadh gníomhaíochtaí scríbhneoireachta nasctha leis
an súgradh agus go mbeadh deiseanna cruthaithe do na
leanaí nótaí, liostaí, orduithe, ticéid, cártaí, ainmneacha
a scríobh le siombailí, íomhánna, pictiúir i rith an lae,
trí:
•

cúinne scríbhneoireachta lán le pháipéar, criáin,
marcóirí agus pinn luaidhe ildaite,

•

siosúir a úsáid

•

litreacha a scríobh leis an méar sa ghaineamh agus
ar pháipéar gainimh

•

breathnú ar an duine fásta ag scríobh

6. Léitheoireacht i gcomhpháirt
Is cosúil go mbíonn tionchar an-láidir ag an
léitheoireacht i gcomhpháirt idir tuismitheoir agus
leanbh nó stiúrthóir/duine fásta agus leanbh i dtaobh
fhorbairt na scileanna teanga (Forbairt tuisceana,
forbairt na comhréire & forbairt foclóra). Tacaíonn an
rannpháirtíocht idir daoine fásta agus leanaí go mór le
forbairt na scileanna léamhthuisceana ar ball nuair atá
na scileanna litearthachta sealbhaithe ag na leanaí. I
measc na ngníomhaíochtaí a mholtar tá:
•

Úsáid na leabhar mór chun aird na leanaí a dhíriú
ar na coincheapa prionta:
-

clúdach a phlé - Pictiúr/ Carachtar
teanga - teideal an scéil; údar; maisitheoir;
clúdach; leathanach; focal; abairt
- tuiscint ar: Treoshuíomh clé-deas/ barr go bun
an leathanaigh/tús, lár & deireadh an scéil/
conas an scéal a leanúint trí mhéar a chur
faoin bhfocal
• Réamhthuar “ Cad a tharlóidh istigh?
•

an bhfuil leideanna ar an gclúdach?

Scéal a athinsint i gciorcal “ le cabhair na bpictiúr

Plean teanga
Cúinne na leabhar

Céimeanna Beaga; Aonad 23

Fíor 61

[Conclúid]
Is trí shúgradh, trí scéalaíocht agus trí idirghníomhaíochtaí
ar ardchaighdeán is fearr a mhúsclaítear suim agus a
spreagtar fiosracht i dteanga agus i bprionta ag leibhéal
na luath-óige.
Tá deiseanna luachmhara ann do pháistí sa suíomh lánGhaeilge na scileanna teanga a shaibhriú má dhéantar
forbairt ar na scileanna litearthachta trí chomhcheangal
a dhéanamh idir:
•

gníomhaíochtaí teangeolaíochta spraíúla;

•

clár teagaisc comhleanúnach, struchtúrtha ar
ardchaighdeán.
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Ag Aistriú ón Naíonra go dtí an
Bhunscoil

leis an Dr. Máire Mhic Mhathúna
Tá an-thábhacht ag an aistriú ón naíonra go dtí an
bhunscoil mar leagtar síos an bhunchloch don oideachas
trí Ghaeilge sa naíonra agus bíonn tionchar fadtéarmach
ag an aistriú chun na scoile ar chumas foghlama na
leanaí i ngach réimse tríd an bhunscoil ar fad (Brooker
2008).

faoina gcuid aidhmeanna, curaclam, modhanna
oibre agus an cur chuige i leith na Gaeilge. Beidh
tábhacht faoi leith ag baint le heolas a roinnt faoin
gcuraclam comhtháite teanga nua i ranganna na
naíonán (www.ncca.ie)
•

tugann an naíonra agus an scoil eolas dá chéile faoi
chur i bhfeidhm Aistear agus Síolta

•

tugann an naíonra cuireadh don mhúinteoir cuairt
a thabhairt ar an naíonra nuair atá an seisiún ar siúl
agus tugann an scoil cuireadh don stiúrthóir cuairt
a thabhairt ar rang na naíonán le linn ceachta

•

tugann an stiúrthóir samplaí de na frásaí, den
fhoclóir, de na rannta agus de na hamhráin a
bhíonn in úsáid sa naíonra don mhúinteoir.

•

pléann an stiúrthóir ceisteanna faoi dhul ar scoil
leis na leanaí sa naíonra

Mar thoradh ar an taighde agus ar scéim phíolótach
moltar go mbeidh:

•

léann na stiúrthóirí leabhair faoin scoil leis na
leanaí

•

polasaí aistrithe ag an naíonra agus ag na
scoileanna ag a mbeidh na leanaí ag dul chucu

•

bíonn éide scoile ar fáil mar éadaí do ghléasadh
suas sa naíonra

•

daoine aitheanta sa naíonra agus sa scoil chun
plean aistrithe a chur le chéile

•

ullmhaíonn na leanaí leabhrán fúthu féin le
tabhairt chuig an scoil (2011:25)

•

tosca logánta a thabhairt san áireamh, mar
shampla an bhfuil an naíonra ar an suíomh céanna
leis an scoil?

•

déanann leanaí sa scoil leabhrán faoi rang na
naíonán do leanaí an naíonra

•

tugann an naíonra cuireadh do leanaí scoile agus
dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí cuairt a thabhairt ar
an naíonra chun labhairt mar gheall ar an scoil

•

úsáideann an naíonra an córas céanna
peannaireachta leis an scoil. De ghnáth is fearr le
scoileanna litreacha beaga seachas ceannlitreacha
a mhúineadh do na leanaí i dtosach

Tá polasaithe náisiúnta ann mar Aistear: Creatchuraclam
na Luath-Óige (CNCM 2009) agus Síolta: An Chreatlach
Náisiúnta Cáilíochta d’Oideachas na Luath-Óige (LOFLO
2006), a mholann go mbeadh polasaí aistrithe ann idir
an réamhscoil agus an bhunscoil chun leanúnachas a
chothú (Fabian agus Dunlop 2002).
Chuir Gaelscoileanna agus Forbairt Naíonraí Teoranta
tionscnamh ar bun (Mhic Mhathúna 2011) chun an
leanúnachas seo a chothú ar gach bealach agus go
háirithe chun cúrsaí teanga a chur san áireamh.

Tá an-chuid bealaí ann chun naisc idir an naíonra agus
an scoil a chur chun cinn:
•

ceapann an naíonra agus an scoil polasaí agus clár
aistrithe aontaithe (2011:11)

•

tugann an naíonra agus an scoil eolas dá chéile
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•

tugann an scoil agus an naíonra cuireadh do
na leanaí chuig drámaí agus imeachtaí a chéile,
imeachtaí Sheachtain na Gaeilge, An Nollaig, mar
shampla

•

cuireann na stiúrthóirí agus na tuismitheoirí foirm
aistrithe nó próifíl aistrithe le chéile le tabhairt don
mhúinteoir, ag lua na réimsí atá forbartha ag an
leanbh agus cinn atá fós á bhforbairt (2011:17-24)

[Teagmháil le tuismitheoirí]
Labhraíonn an naíonra leis na tuismitheoirí faoi
ullmhacht don scoil, ag cur béime ar chúrsaí sóisialta
agus forbairt phearsanta chomh maith le haois agus le
scileanna acadúla.
Molann an naíonra do thuismitheoir aon leanbh le
riachtanais breise foghlama dul i dteagmháil leis an scoil
go luath chun tacaíocht a eagrú don leanbh sa scoil.
Ullmhaíonn an naíonra bileog do na tuismitheoirí, ag
moladh dóibh roinnt Gaeilge a labhairt leis na leanaí i
rith an tsamhraidh agus rannta agus amhráin as Gaeilge
a chanadh ó am go chéile. D’fheadfaí frásaí agus rannta
shamplacha ón naíonra chur ar an mbileog.
[Suimiú]
Cabhróidh comhoibriú gairmiúil idir an naíonra agus an
scoil/na scoileanna go mór chun a chinntiú go mbeidh
leanúnachas ann do na leanaí. Chuige seo tá gá le plean
a fhorbairt idir an naíonra, an scoil agus na tuismitheoirí
i dtreo is go mbeidh ullmhúchán cuí á dhéanamh sa
naíonra, sa scoil agus sa bhaile a chabhróidh leis na
leanaí aistriú maith a dhéanamh ón naíonra go dtí an
bhunscoil.
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