
Overview
TÉARMA 1

Mí Meán Fómhair Deireadh Fómhair Samhain Nollaig

Aonad Is féidir liom An zú Rang a hAon Oíche Shamhna Cóta nua Lá gaofar Oisín tinn An Clár Bréagan

Téama Mé féin Ócáidí speisialta An scoil Ócáidí speisialta Siopadóireacht An aimsir Mé féin An teilifís

Torthaí foghlama i 
bhfócas Two focus learning outcomes per strand, per fortnight

Eiseamláirí i 
bhfócas

An féidir leat ___?
Is féidir liom ___.
Ní féidir liom ___.

Cad a fheiceann tú, 
a ___?

Feicim ___ ag ___.

Cé leis an ___ seo?
Is liomsa é / í.
Ní liomsa é / í.

Is le ___ é / í.

Tá mé gléasta 
mar ___.

Tá ___ orm.

Cé mhéad atá air / 
uirthi?

___ euro.

Is breá liom ___.
Is fuath liom ___.

Cad atá cearr leat?
Tá pian i mo ___.

Ar mhaith leat ___?
Ba mhaith liom ___.
Níor mhaith liom 

___.

Stór focal Seán, Síofra, Oisín, 
Mamaí, Daidí, 

Mamó, Daideo, 
Lóla, Tafaí, ag rith, 

ag léim, ag siúl, 
ag rothaíocht, 
ag tiomáint, 

ag eitilt, ag ól, 
ag ithe

zú, coimeádaí zú, 
moncaí, cangarú, 

piongain, béar bán, 
rón, sioráf, eilifint, 
uachtar reoite, fón, 

eochair

peann, peann 
luaidhe, scriosán, 
bioróir, leabhar, 

cóipleabhar, mála, 
cás pinn luaidhe, 

fillteán, múinteoir, 
Magda, Liam

cailleach, 
cnámharlach, 

taibhse, sárlaoch, 
brat bán, masc, 
clóca, puimcín, 

milseáin, cnónna, 
bairín breac, úlla, 
seacláid, fáinne

cóta, hata, scaif, 
lámhainní, 

buataisí, geansaí, 
bríste, t-léine, fear 
an tsiopa, sparán, 

puball

gaofar, cóta, hata, 
scaif, lámhainní, 

scáth báistí / 
scáth fearthainne, 
eitleog, duilleoga, 
ag titim, ag eitilt, 

ag súgradh

tinn, ceann, 
cos, béal, lámh, 
bolg, srón, súil, 

cluas, glúin, 
gualainn, altra, 

dochtúir, leigheas, 
bindealán, leaba

teilifís, crann 
Nollag, pitseámaí, 

slipéir, grán 
rósta, tolg, bábóg, 
ríomhaire, rothar, 
teidí, cluiche cláir, 
leabhar, milseáin, 

cártaí Nollag, 
bronntanas Nollag

Fónaic Consain leathana:
b c d

Consain leathana:
f g h

Consain leathana:
l m n

Consain leathana:
p r s

Consain leathana:
t v z

Gutaí gearra:
e i

Guta gearr:
a

Guta gearr:
o

DIGITEACH

Póstaer
cluiche stór focal, 
scéal, modh cuardach, 
ceisteanna, amhrán, 
dán agus cluiche san 
áireamh

Comhrá
ceisteanna bunaithe 
ar an gcomhrá san 
áireamh

Amhrán An Chlann Ag an Zú Fáilte Romhaibh 
ar Scoil

Oíche Shamhna Tá an Aimsir ag Éirí 
Fuar

Lá Gaofar Tá Pian i mo Bholg Bualadh Bos

Dán Is Féidir Liom An Zú An Peann Oíche Shamhna sa 
Bhaile

Cóta Nua Duilleoga Tá Mé Tinn Daidí na Nollag

PRIONTA

Leabhar na bPáistí

Léigh Liom Clár 
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Overview
TÉARMA 2

Mí Eanáir Feabhra Márta

Aonad An linn snámha Rialtán caillte Bricfeasta sa leaba Ag dul abhaile Ag ceannach sú Ag péinteáil

Téama Caitheamh aimsire Sa bhaile Bia An scoil Bia Sa bhaile

Torthaí foghlama i 
bhfócas Two focus learning outcomes per strand, per fortnight

Eiseamláirí i 
bhfócas

Tá mé go maith ag ___.
Tá mé ar fheabhas ag ___.

Cá bhfuil an ___?
Tá ___ faoin ___.
Níl ___ faoin ___.

Ar mhaith leat ___?
Ba mhaith.

Níor mhaith.

Dún an dallóg.
Glan an clár bán.
Múch na soilse.

___ agus ___, le do thoil. Cé acu is fearr leat?
Is fearr liom ___.

Stór focal linn snámha, culaith 
shnámha, uisce, tuáille, 

cith, siorc, liathróid, garda 
tarrthála, ag snámh, 

ag léim, ag titim, ag gáire, 
ag caoineadh / ag gol, 

áthas, eagla, fearg

rialtán, teilifís, tolg, bord, 
seilf, leabhar, lampa, ruga, 

cúisín, coinneal, vása, 
bláthanna, ag léamh, 

ag scríobh, ag éisteacht, 
ag tafann

arán, bainne, im, subh, 
calóga, cupán tae, 

ubh, tósta, sú, leaba, 
bricfeasta, ag ól

doras, fuinneog, bord, 
cathaoir, bosca bruscair, 
bosca athchúrsála, bosca 

múirín, píosa páipéir, 
ríomhaire, clár bán, soilse, 
dallóg, scuab, clog, cófra, 
múinteoir, ag scuabadh, 

ag glanadh

sútha talún, piorra, 
banana, anann, oráiste, 
fíonchaora, úll, cupán 
mór, cupán beag, sú 

oráiste, sop, sparán, ag ól

an seomra codlata, an 
seomra suite, an seomra 

folctha, an chistin, an 
halla, an t-áiléar, thuas 
staighre, thíos staighre, 

síleáil, leithreas, cuisneoir, 
bosca, péint, balla, bord, 
scuab, dréimire, leaba, 
tolg, teilifís, ag péinteáil

Fónaic Guta gearr:
u

Gutaí gearra:
a e i o u

Guta fada –
An síneadh fada:

á

Guta fada –
An síneadh fada:

é

Guta fada –
An síneadh fada:

í

Guta fada –
An síneadh fada:

ó

DIGITEACH

Póstaer
cluiche stór focal, 
scéal, modh cuardach, 
ceisteanna, amhrán, 
dán agus cluiche san 
áireamh

Comhrá
ceisteanna bunaithe 
ar an gcomhrá san 
áireamh

Amhrán Báibín Siorc Cá Bhfuil an Rialtán? Mo Bhricfeasta Féach ar an gClog Cupán Mór Sú Bí ag Péinteáil

Dán Siorc san Uisce Rialtán Caillte Bricfeasta Am Dul Abhaile An Moncaí Sa Bhaile

PRIONTA

Leabhar na bPáistí

Léigh Liom Clár 
léitheoireacht 
grádaithe
available to purchase

Coming Soon

PRAITICIÚIL

Luaschártaí

ÁBHAR AN MHÚINTEORA

Lámhleabhar an 
Mhúinteora agus 
Pleanáil ar líne  Whole School Plans
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Overview
TÉARMA 3

Mí Aibreán Bealtaine Meitheamh

Aonad Ag dul ar scoil Siopa na bpeataí Cláir theilifíse Ag imirt rugbaí Ag pacáil Ar saoire

Téama Éadaí Siopadóireacht An teilifís Caitheamh aimsire Éadaí An aimsir

Torthaí foghlama i 
bhfócas Two focus learning outcomes per strand, per fortnight

Eiseamláirí i 
bhfócas

Cá bhfuil mo ___?
Tá sé / sí sa ___.

Tá sé / sí faoin ___.

Tá ___ uaim, le do thoil.
Seo duit!

An maith leat ___?
Is maith liom ___.
Ní maith liom ___.

Is maith liom a bheith 
ag ___.

An bhfuil ___ sa chás?
Tá.
Ní.

An féidir liom ___?
Ceart go leor.

Stór focal léine, veist, carbhat, stoca, 
sciorta, riteoga, bróga, 
urlár, vardrús, bríste, 

pitseámaí, cófra, leaba, 
geansaí, slipéir

hamstar, nathair nimhe, 
damhán alla, iasc órga, 

éan, coinín, piscín, turtar, 
madra, babhla, iall, bia 

madra, ciseán, siopadóir

teilifís, cartún, an nuacht, 
clár grinn, scannán, 

clár spóirt, clár dúlra, 
ag féachaint, táibléad, 

raidió

geansaí, bríste gairid, 
liathróid, bróg pheile, 

féar, dréimire, ag ciceáil 
na liathróide, ag tafann, 

ag gáire, ag rith, 
ag béiceadh, ag léim, 

stoca, crann

gúna, spéaclaí gréine, 
scuab fiacla, taos fiacla, 
uachtar gréine, ticéid, 
airgead, cás, scáthán, 

ag pacáil, t-léine, bríste 
gairid, pitseámaí, sciorta, 

culaith shnámha, hata

bád, spád, buicéad, 
caisleán gainimh, 

bratach, spéaclaí gréine, 
liathróid, siorc, uachtar 
reoite, crann, uachtar 

gréine, gaineamh, garda 
tarrthála, farraige, 

ag snámh, ag súgradh, 
ag rith, ag léamh, 

ag caoineadh, / ag gol, 
ag ithe, ag ól, ag gáire, 

ag surfáil

Fónaic Guta fada –
An síneadh fada:

ú

Focail iomlána –
CG / GC / CGC:

Focail a dhéanann rím

Focail iomlána –
CG / GC / CGC:

ag athrú litreacha

Focail iomlána –
CG / GC / CGC:

ag scríobh focail

Focail iomlána –
CG / GC / CGC:
frásaí gearra

Súil siar:
an aibítir

DIGITEACH

Póstaer
cluiche stór focal, 
scéal, modh cuardach, 
ceisteanna, amhrán, 
dán agus cluiche san 
áireamh

Comhrá
ceisteanna bunaithe 
ar an gcomhrá san 
áireamh

Amhrán Ag Dul ar Scoil Siopa na bPeataí Ag Féachaint ar an Teilifís Ag Imirt Rugbaí Tá mo Chás Lán Táim ar an Trá Anois

Dán Éide Scoile Mo Mhadra Cén Clár is Fearr Leat? An Liathróid Ag Pacáil Ar an Trá

PRIONTA

Leabhar na bPáistí

Léigh Liom Clár 
léitheoireacht 
grádaithe
available to purchase
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