
Treoirbhileog do Mhúinteoirí
le haghaidh

Aistir ar an Aibítir
*(Tabhair faoi deara gur iolra ar aistear atá in Aistir)

Treoracha Ginearálta
Níl aon bhealach “amháin” le feidhm a bhaint as an acmhainn foghlama seo. Tugtar
saoirse do mhúinteoirí leas a bhaint aisti, cibé bealach ar mian leo.

É sin ráite, dearadh an áis idirghníomhach i gcomhréir le plean ceachta áirithe le haibítir
na Gaeilge a mhúineadh. Samhlaítear ceacht amháin le gach litir. Meastar go nglacfaidh
sé idir 20-40 nóiméad ceacht amháin a chríochnú. Tá idir 5 agus 6 shleamhnán le
haghaidh gach litreach den ocht litir déag san aibítir (más guta atá i gceist, beidh
sleamhnán amháin sa bhreis don ghuta a bhfuil síneadh fada air):

1. An Litir (1.a an guta agus síneadh fada air)
2. Focail ón Lúibín (ainm an duine, ainm na tíre, íomhá na tíre agus araile.)
3. An Lúibín (é scríofa, é ráite agus á aithris le tionlacan ceol)
4. Uirlisí Ceoil (ainmneacha, íomhánna agus fuaimeanna na n-uirlisí)
5. Deireadh (fill chuig leathanach na litreacha)

Ainmneacha Gaeilge na litreacha in aibítir na Gaeilge
Tá (23) fiche a trí litir in aibítir na Gaeilge; (13) trí chonsan déag agus (10) deich nguta;
[(5) cúig ghuta aonaracha agus na gutaí céanna a bhfuil síneadh fada orthu].
Seo mar a litrítear ainmneacha na litreacha sin.
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Bíonn na litreacha thíos in úsáid i litriú na Gaeilge mar litreacha iasachta,  m.sh. x-gha nó
zú. Tá ainmneacha Gaeilge orthu ach féach nach mbaintear feidhm astu sa chúrsa seo.
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Mar gur ceacht é seo atá bunaithe ar aibítir na Gaeilge, tá sé ríthábhachtach go
mbaineann an múinteoir feidhm as ainmneacha Gaeilge na litreacha le linn an cheachta.



An Bunphlean Ceachta
● An Litir:

* Roghnaigh litir amháin ón Leathanach Baile agus brúigh í. Tabharfaidh seo
thú chuig na gníomhaíochtaí éagsúla a bhaineann léi.

* Cuir an litir i láthair an ranga (á, bé, cé agus araile).
* Leag béim ar an éagsúlacht idir ainm na litreach agus fuaim na litreach.
‘á fada mainm is á an fuaim a dhéanaim’ ‘bé mainm is bu an fuaim a dhéanaim’

* Seinn na rianta fuaime a bhaineann le hainm agus le fuaim na litreach.
* Iarr ar an rang í a rá ar an dá bhealach agus í a scríobh.
* Maidir leis na gutaí - Féach gurb ionann ainmneacha na ngutaí gan fada agus
fuaimeanna na ngutaí le fada. (ainm a = á, fuaim á = á).

* Nuair a bheidh an litir féin pléite, bog ar aghaidh chuig ‘Focail Lúibín (A-U)’.

● Focail Lúbín (A - U):
* Téigh trí gach focal ar an sleamhnán seo.
* Seinn na rianta fuaime don rang.

● An Lúibín (m.sh. Aodhán san Albáin):
* Léigh an lúibín os ard i do chanúint féin é, agus iarr ar an rang é a rá i do dhiaidh.
* Cuir ceist orthu ‘Cad iad na focail a bhfuil deacracht agaibh leo?’.

(seans gur gá míniú gur giorrúchán atá i ’dtín’ ar ‘go dtí an’ agus go mbaintear úsáid
as ‘gon’ mar ghiorruchán ar ‘go dtí an’ i gConamara.)

* Cinntigh go bhfuil brí agus foghraíocht na bhfocal deacair i gceart acu.
* Brúigh an cnaipe seinnte (I>) chun éisteacht leis an lúibín.
* Nuair a bheidh na focail eile sa lúibín pléite, bog ar aghaidh chuig an ‘Ceol’.

● Ceol:
* Brúigh cnaipe seinnte (I>) an cheoil agus iarr ar an rang éisteacht leis an gceol.
* Aithris ar cheol dúchasach na tíre, atá faoi chaibidil, atá sa cheol.

(Féach gur ceol ón Ungáir atá luaite leis an litir ‘D’ toisc go dtéann an Danóib tríthi.)
* Iarr orthu an aithníonn siad nó an dtaitníonn an ceol leo.
* Tabhair aird ar chanúint ráite an lúibín sa cheol. ‘Cén chanúint í seo?’
* Mar spraoi, iarr orthu aithris a dhéanamh ar an gcanúint sin.
* Iarr orthu an lúibín a rá leis an gceol, ansin cuir iad ag bualadh bos leis an
gceol. (Féach gur minic a thagann an chéad fhocal isteach roimh an mbuille béime.)

* Nuair a bheidh gnéithe éagsúla den cheol pléite, bog ar aghaidh chuig an
gcéad sleamhnán eile ‘Uirlisí’.

● Uirlisí (A - U):
(Uirlisí séidte, téide agus cnaguirlisí atá i gceist.)
* Cuirfear an cheist seo ‘Cad iad na huirlisí a chuala tú?’
* Brúigh an cnaipe le roinnt de na huirlisí a bhí le clos sa cheol a thaispeáint.
* Uirlisí iad a sheinntear i gceol dúchasach na tíre.
* Gliogáil ar na pictiúir chun ainmneacha na n-uirlísí a chloisteáil.
* Gliogáil ar an gcnaipe seinnte (I>) chun fuaim na n-uirlisí a chloisteáil.
* ‘Ar chuala aon duine na huirlisí sin cheanna?’, ‘Cá háit?’ agus araile.



● Deireadh:
* Is féidir filleadh ar an ‘Leathanach Baile’ tríd an gcnaipe sin a bhrú.
* Tabharfar thú ar ais chuig an leathanach leis na litreacha go léir agus

is féidir leat an chéad litir eile in aibítir na Gaeilge a roghnú.
* Cuimhnigh go mb’fhearr ar fad cloí le hainmneacha Gaeilge na litreacha le

linn an cheachta.

Pleananna Ceachta Eile agus Gníomhaíochtaí Breise

Siúlóid Phictiúir.
● ‘Oscailígí an leabhar agus breathnaigí ar na pictiúir ar fad atá ann’. ‘Roghnaigí

ceann a thaitníonn libh’, ‘Cá bhfuil siad?’, ‘An raibh sibhse riamh san áit sin? 7rl.’
● Pioc léaráid, imir an cluiche ‘Feicim chugam le mo shúilín gorm, rud éigin a

thosaíonn le (A-U)’, (tchím chúm (chugam) le mo shúilín buan, rud éigin a….).
● Bain triail as an lúibín. B’fhéidir nach mbeadh sé éasca! ‘Duais don té is fearr’
● ‘An féidir an lúibín a rá le chéile?’
● Cuir geáitsí leis an lúibín - múin iad don rang nó iarr orthu a ngeáitsí féin a chumadh
● ‘Déan bualadh bos agus an lúibín á rá’.
● ‘Déan iarracht é a rá chomh sciobtha agus is féidir’.

Leadóg Focal
● Cosúil le cluiche leadóige, beidh na daltaí ag dul ó dhuine go duine ag ainmniú rud

éigin a thosaíonn le B (bé) nó litir eile. (Beartaile, Bairbre, bord, buidéal, bóthair, 7rl.)
● ‘Abair an méid focal atá ar eolas agat a thosaíonn leis an litir sin i ndeich soicind’.
● Amharc timpeall an tseomra nó bain úsáid as foclóir nó fiú teanglann.ie.
● Tá ainm, logainm agus briathar i ngach lúibín. ‘An féidir libh smaoineamh ar ainm

eile le cur in áit an ainm atá ann? (m.sh. Bairbre in ionad Beairtle, Caitlín in áit
Caoimhe). Déan iarracht cloí le hainmneacha Gaeilge ar dtús.

● Smaoinigh ar aidiacht a chuireann síos ar Bhairbre a thosaíonn le B (bé), m.sh.
Bairbre bhocht, bhródúil, bharrúil, bhisiúil agus araile ).

● Bain triail as an lúibín nua.

Rothlam
● Tosóidh grúpa amháin ag cogarnaíl “Bhog Beairtle go bun na Bealarúise”.

Leanfaidh siad ar aghaidh á chogarnaíl 8 n-uaire. Déan seo leis an dara líne.
● Tar éis don ghrúpa sin an chéad líne a rá uair amháin, tosóidh grúpa 2.
● Tar éis do ghrúpa 2 an chéad líne a rá, tosóidh grúpa 3.
● Coinneofar mar sin go dtí go mbeidh deis ag gach grúpa an líne a rá
● Déan an rud céanna leis an dara líne

http://teanglann.ie/


Amharclann na Léitheoirí
● Anois tá sé in am ag na daltaí an lúibín nua a léiriú!
● Roghnaigh grúpa amháin chun an lúibín ar fad a rá.
● Roghnaigh grúpa eile chun gach focal a thosaíonn le B (bé) a rá.
● Roghnaigh grúpa eile chun an focal deireanach i ngach líne a rá

An Lúibín mar Cheacht Ceoil
● ‘An spreagann an raon ceoil aon íomhá i d’intinn?’
● ‘Cad a thugann éagsúlacht don cheol i gcomparáid le ceol Gaelach?’
● ‘An bhfuil siad ag seinm nótaí de réir Dó Ré Mí… nó an bhfuil nótaí eile i gceist?’
● ‘Cad é rithim an cheoil?’ - Ríl (4/4) nó Pólca (2/2); (níl an Port (6/8) san áireamh)
● ‘An féidir bualadh bos in éindí leis?’
● ‘An féidir damhsa a dhéanamh leis an gceol?’
● Aimsigh ceol eile a bhaineann leis an tír agus seinn dóibh é.
● Inis dóibh cad is ainm den stíl cheoil (Flamenco sa Spáinn, Rembetika sa Ghréig)

An Lúibín mar Cheacht Tíreolaíochta
● Aimsigh an áit nó tír atá luaite sa lúibín ar léarscáil.
● Cuir píosa téide idir an tír sin agus Éire. ‘Cá fhad óna chéile iad?’ (Google maps)
● ‘An bhfuil aon rud ar eolas agat faoin áit sin?’

‘An raibh aon duine riamh sa tír sin nó an eol dóibh aon duine as an tír sin?’
‘An bhfuil aon chur amach agaibh ar rud éigin suntasach faoin tír?
(Duine cáiliúil, fuacht nó teocht na haeráide, tomhas na tíre i gcomparáid le hÉirinn
agus araile)

● Fiarfraigh dóibh ‘Cén teanga a labhraíonn siad ann?’. (An Spáinn - Spáinnis).
● Iarr orthu ‘Cad a thugtar ar dhaoine na tíre sin?’ (Spáinnigh iad siúd ón Spáinn.)

An Lúibín mar Cheacht Ealaíona
● Iarr orthu bratach na tíre sa lúibín a tharraingt agus a dhathú iad féin.
● ‘Scríobh ainm na tíre i ndathanna bhratach na tíre’.
● ‘Tarraing duine agus dathaigh na héide le dathanna bhratach na tíre.’
● ‘Tarraing rud éigin a thosaíonn leis an litir faoi chaibidil agus dathaigh é.’
● ‘Cóipeáil cuid éigin den léaráid agus dathaigh le dathanna nua é.’

An Lúibín mar Thaighde ar ‘Mo Cheantar’
● ‘Cuir áit eile a thosaíonn leis an litir chéanna in áit an logainm atá ann’.

(m.sh. Baile an Bhunánaigh in áit Bun na Bealarúise).
● Roghnaigh logainm áitiúil.
● Déan taighde ar an logainm. ‘Cad is ciall leis?’ , ’An bhfuil scéal ag baint leis?’
● ‘Cum lúibín bunaithe ar an logainm sin.’



An Lúibín mar Cheacht Feasachta Teanga
● Déan taighde ar bheannacht agus ar fhreagra sa teanga a labhraítear sa tír faoi

chaibidil. Cuir de ghlanmheabhair iad. Bain feidhm as Google Translates más gá.
(m.sh. Spáinnis - ¿Cómo estás tú? = Conas atá tú? - Muy bien = An-mhaith).

● I dtaca leis na teangacha Gaelacha
● Taispeáin Alba agus Oileán Mhanann ar an léarscáil.
● Taispeáin na haistriúcháin ó chúl an leabhair (ar an scáileán)
● Iarr orthu ‘An aithníonn sibh aon fhocal ó Ghaeilge na hAlban nó ó Ghaeilge

Mhanann?’
● Tabhair faoi na habairtí a rá sa dá theanga sin. Iarr orthu iad a rá i do dhiaidh.
● Pléigh an fáth a bhfuil siad litrithe go héagsúil.

Alba - deighilt an domhain Ghaelaigh, agus caighdeánú na Gaeilge i 1959.
Manann - Scríobh Ministir Sasanach, gan Ghaeilge, an Bíobla i dteanga Mhuintir
Mhanann ag úsáid litriú an Bhéarla.

Céad Míle Focal Romhat
● Déan liosta de na focail atá nua ag na leanaí ón mbunlúibín. Scríobh iad ar an

bpóstaer ‘Céad Míle Focal Romhat’.


