
TÉARMA 1

Mí Meán Fómhair Deireadh Fómhair Samhain Nollaig

Aonad Is mise Ar scoil An bosca lóin Oíche Shamhna Ag súgradh An bosca éadaigh Sa siopa bréagán Nollaig shona duit!

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

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

Eiseamláirí i 
bhfócas

Cé thusa?
Is mise ___.

Dia duit.
Dia is Muire duit.

Cad atá i do 
bhosca lóin?
Tá ___ i mo 

bhosca lóin.

Cé thusa?
Is ___ mé.

Cad atá ar siúl 
agat?

Tá mé ag ___.

Cén sórt éadaí 
atá ort?

Tá ___ orm.

Céard ba mhaith 
leat?

Ba mhaith liom ___.

Céard ba mhaith 
leat don Nollaig?

Ba mhaith liom ___ 
don Nollaig.

Stór focal dearg, súil, cluas, 
lámh, srón, béal, 

gruaig, méar, smig, 
fiacla, cos, ceann

buí, mála scoile, 
bosca lóin, 

cathaoir, bord, 
fuinneog, doras, 

ríomhaire, 
ina s(h) easamh, 

ina s(h) uí

glas, bosca lóin, 
úll, oráiste, piorra, 

cáis, ceapaire, 
uisce, bainne, 
ag ithe, ag ól

dubh, taibhse, 
cailleach, masc, 
clóca, puimcín, 
hata, milseáin, 

úll, bairín breac, 
fáinne

gorm, liathróid, 
teidí, trampailín, 
raidió, ag léim, 
ag rith, ag imirt 

peile, ag súgradh, 
ag damhsa / 

ag rince

oráiste, t-léine, 
geansaí, sciorta, 

stocaí, hata, gúna, 
bríste, bróga

bándearg, 
siopa (bréagán), 
siopadóir, teidí, 

liathróid, ríomhaire 
/ taibléad, eitleán, 

bábóg, carr, 
ag caoineadh / 

ag gol

donn, Daidí na 
Nollag, réinfhia, 

srón dhearg, 
hata, bronntanais, 
simléar, ag eitilt, 
ina c(h) odladh

DIGITEACH

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

Comhrá
ceisteanna bunaithe 
ar an gcomhrá san 
áireamh

Amhrán Taispeáin Dom Dia Duit Cad atá i do 
Bhosca Lóin?

Oíche Shamhna Hé Hó, 
Mo Dhaideo

Éadaí Céard Ba 
Mhaith Leat?

Bualadh Bos

Dán Lámh, Lámh Eile Seo í an Fhuinneog Buail Bos An Chailleach Sín do Lámha Suas 
Thar do Cheann

Rólaí Pólaí An Siopa Bréagán Stocaí Nollag

PRIONTA

Leabhar na bPáistí

Leabhar Mór 
available to purchase

PRAITICIÚIL

Luaschártaí agus 
Puipéid
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TÉARMA 2

Mí Eanáir Feabhra Márta

Aonad Conas atá an aimsir? Thíos staighre An fear sneachta Teidí Beag Álainn Ag féachaint ar an teilifis Thuas staighre

Téama An aimsir Sa bhaile An aimsir Mé féin An teilifís Sa bhaile

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

Eiseamláirí i 
bhfócas

Conas atá an aimsir?
Tá sé te / fuar / 
fliuch / gaofar.

Cá bhfuil ___?
Tá ___ sa ___.

Cuir ort ___.
Bain díot ___.

Ghortaigh mé mo ___.
Taispeáin dom do ___.

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

Cá bhfuil ___?
Tá ___ sa ___.
Tá ___ ag ___.

Stór focal bán, te, fuar, fliuch, 
gaofar, an ghrian 

ag taitneamh, ag cur 
báistí / ag cur fearthainne, 

ag cur sneachta, 
an ghaoth ag séideadh

corcra, teach, díon, 
simléar, cistin, seomra 
suite, gairdín, doras, 

fuinneog, cathaoir, bord

fear sneachta, cóta, scaif, 
hata, cnaipí, cairéad, 
spideog, fuar, ag cur 

sneachta, ag súgradh, 
a haon, a dó, a trí, 
a ceathair, a cúig

páirc, ceann, súil, 
lámh, glúin, carr, 

dochtúir, leaba, plástar, 
ag caoineadh / ag gol, 

ghortaigh (sé)

teilifís, cartún, tolg, 
cathaoir, ríomhaire, 

ag féachaint ar an teilifís, 
ag gáire, ag caoineadh / 

ag gol, ina luí

teach, cistin, seomra suite, 
gairdín, seomra codlata, 
seomra folctha, áiléar, 
leaba, folcadán, lacha 

bhuí, eitleán

DIGITEACH

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

Comhrá
ceisteanna bunaithe 
ar an gcomhrá san 
áireamh

Amhrán Conas atá an Aimsir? Sa Teach An Aimsir Teidí Beag Álainn Ag Féachaint ar an Teilifís An Hócaí Pócaí

Dán Aimsir Cá Bhfuil Mé? An Fear Sneachta Bí i do Sheasamh Páiste Beag Mise an Traein

PRIONTA

Leabhar na bPáistí

Leabhar Mór 
available to purchase

PRAITICIÚIL

Luaschártaí agus 
Puipéid
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TÉARMA 3

Mí Aibreán Bealtaine Meitheamh

Aonad Éadaí salacha Sa siopa milseán Ag féachaint ar scannán Ag an zú Sa chlós An phicnic

Téama Éadaí Siopadóireacht An teilifís Caitheamh aimsire An scoil Bia

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

Eiseamláirí i 
bhfócas

Tá mo ___ salach.
Tá mo ___ glan.

Céard ba mhaith leat?
Ba mhaith liom ___, le do 

thoil.

A ___! Féach ar ___.
Tá eagla / áthas orm.

Féach ar ___.
Tá ___ ag ___.

Cad a tharla?
Thit mé.

Ghortaigh mé mo ___.

An bhfuil ocras / tart ort?
Tá ocras  / tart orm.

Stór focal geansaí, bríste, bróga 
reatha, stocaí, sciorta, 

t-léine, hata, salach, glan, 
ag ní, ag péinteáil

airgead, milseáin, 
líreacán, seacláid, criospaí, 
siopadóir, siopa (milseán), 

ba mhaith le ___

seomra suite, scannán, 
tine, grán rósta, seacláid 

the, píotsa, cnámh, 
pitseámaí, ag féachaint 
ar scannán, eagla, áthas

zú, ainmhithe, moncaí, 
sioráf, leon, eilifint, 

nathair nimhe, 
uachtar reoite, 

hata gréine, spéaclaí 
gréine, eagla

múinteoir, clós, 
ag súgradh, ag luascadh, 

ag imirt peile, ag rith, 
ag scipeáil, ag caoineadh / 

ag gol, áthas, brón, 
fearg, eagla

ciseán, ceapaire, milseán, 
uachtar reoite, seacláid, 
uisce, sú oráiste, ocras, 

tart, ag ithe, ag ól

DIGITEACH

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

Comhrá
ceisteanna bunaithe 
ar an gcomhrá san 
áireamh

Amhrán Éadaí Glana, 
Éadaí Salacha

Céard Ba Mhaith Leat? Siúil Leat Istigh sa Zú Féach Orainn Ag Dul go dtí an Pháirc

Dán Féach Mise An Siopa Milseáin Humptaí Dumptaí Féach ar na hAinmhithe An Clós Picnic

PRIONTA

Leabhar na bPáistí

Leabhar Mór 
available to purchase

PRAITICIÚIL

Luaschártaí agus 
Puipéid

         

ÁBHAR AN MHÚINTEORA

Lámhleabhar an 
Mhúinteora agus 
Pleanáil ar líne

         

 Whole School Plans
 Yearly Plans
 Editable Fortnightly Plans
 Comprehensive, step by step 

Unit Plans in Irish and English

Ábhar inphriontála Printable flashcards, reading material, and revision and assessment resources




