
Gaeilge do thuismitheoirí. Gaelscoileanna Teo.  
Ábhar samplach do ranganna do thuismitheoirí 
Sraith 1 

Topaic: An páiste  

Fothopaic: Cóisirí 

 

 
Seo tascanna samplacha ranga a d’fhéadfaí a bhunú ar: 

 

(i) An mhír físe ina bhfuil Aoife Ní Chonchúir ag labhairt faoi chóisir a hiníne, 

Sláine. 

(ii) An mhír físe ina bhfuil páiste ag canadh amhrán a bhaineann le breithlá. Tá 

na míreanna físe agus an téipscript ar an suíomh.  

 

Nóta: Is tascanna samplacha ranga atá anseo a léiríonn cad a d’fhéadfaí a dhéanamh le 

grúpa foghlaimeoirí, bunaithe ar an mír físe. Ní plean ceachta atá i gceist. Moltar go 

roghnódh an múinteoir tascanna a bheadh oiriúnach don ghrúpa foghlaimeoirí atá 

aige/aici agus go gcuirfí na tascanna in oiriúint do riachtanais an ghrúpa. 
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Treoracha don Mhúinteoir 
 

Tasc samplach 1: Réamhobair 

 
Beidh na foghlaimeoirí ag éisteacht ar ball le hAoife Ní Chonchúir ag caint faoi chóisir a 
hiníne, Sláine. Tá an mhír físe agus an téipscript ar an suíomh.  
 

 Mínigh cé agus cad leis a bheidh siad ag éisteacht. 

 Spreag plé beag ar laethanta breithe agus ar chóisirí chun tuairim a fháil den 
mhéid atá ar eolas acu cheana féin.   

 Scaip an bhileog ‘Cóisirí: Stór Focal’ agus cuir na foghlaimeoirí ag obair chun na 
colúin a mheaitseáil. Ceartaigh an ghníomhaíocht nuair a bheidh said 
críochnaithe agus cuir focail bhreise ar fáil, de réir mar is gá.  

 

Tasc samplach 2: Éisteacht 
 
Scaip an bhileog ‘Cóisir Shláine: Éisteacht’. Seinn an mhír físe do na foghlaimeoirí. Tá sé 
tábhachtach nach mbeidís ag iarraidh gach focal a thuiscint – spreag iad le díriú ar éirim 
na míre seachas ar na focail. Tá an cheist tuisceana atá ar an mbileog dírithe ar an éirim.  
 

 

Tasc samplach 3: Cén Aois? 

 
 Faigh amach cad atá ar eolas ag na foghlaimeoirí faoi conas aois a chur in iúl.  

 Taispeáin dóibh an patrún a bhaineann leis an bhfocal ‘bliain’.  

1 2 3-6 7-10 
Bliain  Dhá bhliain Trí bliana 

Ceithre bliana 
Cúig bliana  
Sé bliana 

Seacht mbliana 
Ocht mbliana 
Naoi mbliana 
Deich mbliana 

 
 Ansin scaip an bhileog ‘Cén Aois?’ agus cuir ag obair iad ar na frásaí. Nuair a 

bheidh sé sin déanta, cuir ag caint lena chéile iad faoi aois a bpáistí féin. Mas gá, 
cuir ag siúl timpeall an ranga iad chun níos mó cleachtaidh a fháil agus chun bu-
aladh le níos mó daoine. 

 

Tasc samplach 4: Amhrán 
 
Scaip an bhileog ‘Mo Bhreithlá’. Seinn an t-amhrán do na foghlaimeoirí agus iarr orthu 
na bearnaí ar an mbileog a líonadh.  
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Tasc samplach 5: Ag Caint 
 
Scaip an bhileog ‘Cóisirí: Ag Caint’. Eagraigh péirí nó grúpaí chun na píosaí cainte a 
ullmhú, a chleachtadh agus a thaifeadadh, más féidir.  
 

 

Tasc samplach 6: Scríobh 
 
Scaip an bhileog ‘Cárta Breithlae’. Cuir na foghlaimeoirí ag obair ar théacs beag gearr a 
scríobh. Tarraing aird ar réim teanga ar bhealach simplí i.e. ‘a Aoife, a chroí’ má tá an-
aithne agat ar an bpáiste ach ‘a Aoife’ muna bhfuil aithne mhaith agat uirthi etc. Mar an 
gcéanna le ‘le grá’ etc.  
 
Sampla: 
‘A Aoife, a chroí’ (má tá sé oiriúnach) 
‘Tá súil againn go léir go mbeidh lá álainn agat! Cailín mór anois! La grá ó…’ 
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Cóisirí: Stór Focal 
 

Déan iarracht na colúin thíos a mheaitseáil. An bhfuil focail eile a bhaineann le 
cóisirí ar eolas agat? 
 

  

1. Cóisir 

 

a) Baking  

2. Cuireadh 

 

b) A party  

3. Cáca / císte 

 

c) A play centre 

4. Bácáil 

 

d) A cinema 

5. Ionad spraoi 

 

e) She is excited 

6. Ionad spóirt 

 

f) An invitation 

7. Pictiúrlann 

 

g) They were wild! 

8. Bialann 

 

h) A sports centre 

9. Bhí siad as a meabhair! 

 

i) A cake 

10. Bhí siad fiáin! 

 

j) They were crazy! 

11. Tá sceitimíní uirthi / tá sí ar bís 

 

k) A restaurant 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Cóisir Shláine: Éisteacht 
 

Éist le hAoife ag caint mar gheall ar chóisir Shláine. Cé mhéad a thuig tú? Ceangail 
na focail seo thíos leis na pictiúir chearta… 
 

na tuismitheoirí   an císte  Sláine 
na leanaí  an aimsir 
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Cén Aois? 
a) Scríobh an aois taobh thíos de gach pictiúr.  

 
b) Cleachtadh: Abair le do pháirtí cén aois atá do pháistí féin! 

Tá Aoife ________________________ Tá Seán __________________________ 

Tá Caoimhe _____________________ Tá Anna________________________ 

Tá Muireann ____________________ Tá Oisín _______________________ 

Tá Jack _________________________ 
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Mo Bhreithlá 
 

Cloisfidh tú amhrán beag mar gheall ar bhreithlá. Éist leis an amhrán agus déan 

iarracht na bearnaí a líonadh. 

 

 
 
 
 
 
  

Inniu mo lá breithe is _______________________________. 

 
Is cailín breá mór mé táim _______________________________. 

 
Cáca mór blasta le seacht gcoinneal air. 

 
Bronntanais dheasa ó _______________________________ go léir! 

 
Beidh cóisir agamsa inniu i _______________________________. 

 
Beidh spórt agus spraoi ann, ar mhaith leatsa 

_______________________________? 

 
Táimse __________________ leatsa, is maith liom tú. 

 
Ba mhaith liom dul chuig _______________________________ inniu! 
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Cóisirí: Ag Caint! 

 
 

 
 
  

Tasc 

 
Chuala tú Aoife ar ball ag caint mar gheall ar chóisir Shláine. Lig ort go gcaithfidh tusa 
píosa beag cainte a rá os comhair an cheamara anois, mar gheall ar chóisir a bhí ag duine 
de do pháistí.  

Le cabhair ó do pháirtí, ullmhaigh an píosa (beag!) cainte. Bain úsáid as na briathra agus 
na frásaí seo, más maith leat: 

 
Fuair mé 

D’eagraigh mé 

Bhácáil mé 

Thug mé cuireadh do… 

Cheannaigh mé 

Rinne mé 

Bhí mé scriosta! 

 
Anois déan féin agus do pháirtí na píosaí cainte a chleachtadh. Má tá gléas taifeadta 
agaibh, bainigí úsáid as! Ní bí cúthail! 
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Cárta Breithlae 
 
 

Caithfidh tú cárta breithlae a scríobh do chara do pháiste. Scríobh an cárta le cabhair ó do 
pháirtí. 
 
 

 
 
 


