
Overview
TÉARMA 1

Mí Meán Fómhair Deireadh Fómhair Samhain Nollaig

Aonad Timpiste Picnic faoin tuath Tafaí ar scoil Oíche Shamhna Gloine bhriste Ag cabhrú sa bhaile Bróga peile nua Oíche Nollag

Téama Mé féin Bia An scoil Ócáidí speisialta Caitheamh aimsire Éadaí Siopadóireacht Ócáidí speisialta

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

Eiseamláirí i 
bhfócas

An bhfuil pian ort?
Tá pian i mo ___.

Níl.

Is maith liom ___.
Is breá liom ___.

Ní maith liom ___.
Is fuath liom ___.

Cé acu is fearr 
leat?

Is fearr liom ___ 
ná ___.

Ar mhaith libh 
teacht go dtí ___?

Ba mhaith.
Níor mhaith.

An ndearna tú ___?
Rinne.

Ní dhearna.

An bhfaca tú ___?
Chonaic.
Ní fhaca.

An dtaitníonn ___ 
leat?

Taitníonn.
Ní thaitníonn.

Ar chuala tú ___?
Chuala.

Níor chuala.

Stór focal súil, cluas, srón, 
béal, fiacail, ceann, 

aghaidh, clár 
éadain, lámh, cos, 

gualainn, glúin, 
bolg, ospidéal, 
dochtúir, altra, 

bindealán, plástar, 
leigheas

picnic, ciseán, 
ceapairí, úlla, 

oráistí, bananaí, 
piorraí, sméara 
dubha, brioscaí, 

píosa cáca, 
borróga, bainne, 

sú oráiste, naipcín, 
capall

peann luaidhe, 
scriosán, péint, 
scuab, leabhar, 

cóipleabhar, mála 
scoile, pictiúr, 

bláth, clár bán, 
bosca bruscair, 

bosca athchúrsála, 
bosca múirín, 
ag péinteáil

taibhse, cailleach, 
cnámharlach, 

dragan, damhán 
alla, feisteas, 

masc, maisiúcháin, 
fáinne, puimcín, 

cnónna, milseáin, 
tine chnámh, tinte 

ealaíne, gealach

teach gloine, 
gloine bhriste, 
fear, bréagán, 

rothar, clár scátála, 
luascán, ag rith, 
ag gáire, ag léim, 

ag tafann, ag imirt 
peile, ag imirt gailf, 

ag éisteacht le 
ceol, ag rothaíocht, 

ag scátáil, 
ag luascadh

léine, t-léine, 
bríste, bríste gairid, 

gúna, geansaí, 
seaicéad, scaif, 

lámhainní, caipín, 
veist, pitseámaí, 

crios, stocaí, 
bróga, ciseán, 

meaisín níocháin, 
éadaí glana, éadaí 

salacha

bróga peile, 
stocaí, lámhainní, 
uaireadóir, clogad, 
liathróid, scáthán, 

fear an tsiopa, 
airgead, geansaí 

buí, geansaí gorm, 
stocaí dearga, 

bróga peile oráiste, 
páirc pheile, féar 
glas, líne bhán, 
sliotar, camán

crann Nollag, 
stocaí Nollag, 
cártaí Nollag, 
bronntanais 
Nollag, soilse 
Nollag, réalta, 

coinneal, cuileann, 
Daidí na Nollag, 
carr sleamhnáin, 
réinfhia, cloigíní, 
carúl, turcaí, cáca 

Nollag

Fónaic Súil siar –
Consain leathana:
b c d f g h l m n p 

r s t v z

Súil siar –
Gutaí gearra:

e i

Súil siar –
Guta gearr:

a

Súil siar –
Guta gearr:

o

Súil siar –
Guta gearr:

u

Súil siar –
Guta fada:

á

Súil siar –
Guta fada:

é

Súil siar –
Guta fada:

í

DIGITEACH

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

Comhrá
ceisteanna bunaithe 
ar an gcomhrá san 
áireamh

Amhrán Cuir do Lámh 
ar do Chos

Mo Bhosca Lóin Peann Luaidhe Buí Oíche Shamhna Caitheamh Aimsire An Cófra Donn Go Luath Ar Maidin Dia do Bheatha

Dán M’fhiacail Ispíní Damhán Alla
ar Scoil

Ag Súil le hOíche 
Shamhna

Mo Rothar Deas Te Cad atá Uait? Oíche Nollag
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Overview
TÉARMA 2

Mí Eanáir Feabhra Márta

Aonad An fear sneachta bocht! An seomra folctha An stoirm An dinnéar Cluiche nua Ag obair sa ghairdín

Téama An aimsir Sa bhaile An aimsir Bia An teilifís Sa bhaile

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

Eiseamláirí i 
bhfócas

An raibh ___?
Bhí.

Ní raibh.

An féidir liom ___?
Is féidir.
Ní féidir.

Lá ___ a bhí ann inné.
Bhí sé ___ inné.

Lá ___ atá ann inniu.
Tá sé ___ inniu.

Ar thaitin ___ leat?
Thaitin.

Níor thaitin.

Cén clár is fearr leat?
Is fearr liom ___.

Tá ___ orm / ar ___.

Stór focal fuar, sneachta, scátaí, 
seaicéad, lámhainní, scaif, 
hata, fear sneachta, srón 
(cairéad), cnaipe (cloch), 

liathróidí sneachta, 
ag scátáil, ag sleamhnú

cuirtín, sconna, spúinse, 
lacha, sópa / gallúnach, 

folcadán, páipéar leithris, 
scáthán, seampú, 

leithreas, uisce, doirteal, 
tuáille, scuab fiacla

stoirm, scamaill dhorcha, 
tintreach agus toirneach, 

gaofar, coinneal, scáth 
báistí / scáth fearthainne, 
héileacaptar, spéir, bogha 

báistí, crann, dréimire, 
bád, scuab, fliuch, ag cur 
báistí / ag cur fearthainne

cairéid, piseanna, glasraí, 
feoil, líomanáid, uachtar 
reoite, im, salann, pláta, 

babhla, forc, scian, 
spúnóg, gloine, pota, 

sáspan, sorn

raidió, fón, rialtán, 
ríomhaire, luchóg, teilifís, 

caisleán, carachtar, 
dragan, coill, cluiche 

ríomhaire, traein, ag imirt, 
ag súgradh

teach gloine, ráca, bara 
rotha, spád, trátaí, torthaí, 
rós, úlla, prátaí, duilleoga, 

cabáiste, piseanna, 
glasraí, cairéid, coinín, 

ag cur síolta, ag tochailt, 
ag piocadh, ag fás

Fónaic Súil siar –
Guta fada:

ó

Súil siar –
Guta fada:

ú

Caol agus leathan:
b c f g h

Caol agus leathan:
l m n p z

Caol agus leathan:
d r s t

Teaghlaigh focal:
–á –é –í –ó –ú

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 Geimhreadh agus an 
Samhradh

Mo Mhadra a Ní Gaofar, Fuar agus Fliuch Bricfeasta, Lón agus 
Dinnéar

Mo X-Bhosca Ag Fás i mo Ghairdín

Dán An Fear Sneachta Stop É Sin, a Thafaí Ag Cur Báistí Sa Chistin An Clár Céanna Seáinín

PRIONTA

Leabhar na bPáistí

Léigh Liom Clár 
léitheoireacht 
grádaithe
available to purchase

Coming Soon
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Overview
TÉARMA 3

Mí Aibreán Bealtaine Meitheamh

Aonad An gruagaire An siopa bréagán Sa phictiúrlann Luascán nua Lá ar an trá Ceolchoirm na scoile

Téama Mé féin Siopadóireacht An teilifís Caitheamh aimsire Éadaí An scoil

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

Eiseamláirí i 
bhfócas

An maith leat gruaig ____?
Is maith liom.
Ní maith liom.

Cé mhéad atá ar gach 
rud?

___, le do thoil.

Cén t-am é?
___ a chlog.

Faigh ___.
Tabhair dom ___.
Tóg amach ___.
Bailigh suas ___.

Cá bhfuil __?
Níl a fhios agam.

Cathain a bheidh ___ ar siúl?
Dé Luain. / Dé Máirt. / 

Dé Céadaoin. / Déardaoin. / 
Dé hAoine. / Dé Sathairn. / 

Dé Domhnaigh.

Stór focal gruagaire, fionn (gruaig 
fhionn), donn (gruaig 

dhonn), rua (gruaig rua), 
dubh (gruaig dhubh), 

gearr (gruaig ghearr), fada 
(gruaig fhada), catach 

(gruaig chatach), díreach 
(gruaig dhíreach), stíl, 

doirteal, seampú, tuáille, 
cíor, scuab ghruaige, siosúr

camán, seilf, raicéad, 
trampailín, liathróidí, 

scútar, rothar, clár 
scátála, eitleán, bábóg, 

teidí, leoraí, giotár, 
drumaí, airgead, 

fear an tsiopa

pictiúrlann, scannán (3T), 
slí isteach, slí amach, 

leithreas, ticéid, staighre, 
cuirtín, suíochán, spéaclaí, 
grán rósta, uachtar reoite, 

deoch, milseáin

seid, adhmad, sábh, 
siosúr, casúr, tairne, 

dréimire, péint ghorm, 
péint dhearg, scuab, 

rópa, rialóir, ag féachaint, 
ag gearradh, ag obair

trá, farraige, tonn, rón, 
spéaclaí gréine, t-léine, 

bríste gairid, tuáille, 
hata buí, gúna corcra, 

spád, buicéad, caisleán 
gainimh, bríste snámha, 

culaith shnámha, 
ag snámh

ceolchoirm, cuirtín, pianó, 
drumaí, bosca ceoil, giotár, 
fidil, trumpa, feadóg stáin, 
suíochán, lucht féachana, 
ag seinm ceoil, ag canadh, 

ag bualadh bos

Fónaic Teaghlaigh focal:
–ón –ás –án –ád

–ic –olg

Focail ardmhinicíochta Focail iomlána – CGCC / 
CCGC / CCGCC:

ag scríobh focail

Focail ilsiollacha Focail ilsiollacha 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 A Ghruagaire Dia Duit, A Shiopadóir Gach Aon Lá Peataí Bí Slán ag Snámh Ag Seinm Ceol

Dán An Gruagaire An Siopa Bréagán Sa Phictiúrlann An Teach Éan Éadaí Órla Clog na Scoile

PRIONTA

Leabhar na bPáistí

Léigh Liom Clár 
léitheoireacht 
grádaithe
available to purchase
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