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 Tabhair spreagadh do do leanbh féachaint ar an domhan timpeall orthu, m.sh.  

o Cén cruth atá ar an leabhar ar an tseilf? 

o Conas mar a bhraitheann an cairpéad? 

 Tabhair spreagadh do do leanbh cur síos a dhéanamh ar imeachtaí a tharla, 

m.sh.  

o Cad a chonaic tú sa ghairdín inniu? 

 Tabhair spreagadh do do leanbh nithe a shórtáil agus a chatagóiriú, m.sh. 

o Ainmnigh na glasraí go léir sa chuisneoir. 

o Ainmnigh na nithe go léir sa chófra nach bhfuil i gcrúsca. 

 

 Tabhair spreagadh do do leanbh smaoineamh ar an bhfáth go 

ndéanaimid rudaí áirithe, m.sh.  

o Cén fáth a gcaitheann tú miotóga sa gheimhreadh? 

o Cén fáth a gcuirimid bia san oigheann? 

 Tabhair spreagadh do do leanbh smaoineamh ar am agus aimsirí 

éagsúla, m.sh.  

o Cad a dhéanfaidh tú nuair a théann tú suas staighre? 

o Cad a tharlaíonn nuair a théimid chuig na siopaí?  

 Tacaigh le do leanbh mothúcháin a lipéadú, m.sh. 

o Crosta - feargach 

o Sona - thar a bheith sásta 

 

 

 Tabhair am do do leanbh súgradh a dhéanamh gach lá. 

 Cuir do leanbh ar an eolas i dtaobh cluichí a thaitin leat nuair a bhí tú i do 

leanbh, m.sh. Ring-a-ring a Rosy. 

 Déan puzail, míreanna mearaí, snáithiú, fuáil, nó tóg le chéile le bloic. 

 Glac sealanna sna róil éagsúla - is breá le leanaí a bheith ag cur i gcéill. 

 Tabhair neart deiseanna do do leanbh cluichí le rialacha a imirt, m.sh. 

Nathracha agus Dréimirí, cluichí cártaí, biongó, srl. 

 

 Glaoigh amach ainm do linbh le cinntiú go bhfuil sé/sí ag 

éisteacht. 

 Coinnigh treoracha gearr agus simplí. 

 Déan treoracha níos faide a roinnt ina 'ngiotaí' níos giorra. 

 Tacaigh le faisnéis labhartha le híomhánnas m.sh. gothaí, méar a 

dhíriú, pictiúir. 

 Tabhair spreagadh do do leanbh éisteacht leis an domhan timpeall 

orthu ar Shiúlóidí Éisteachta, m.sh. "cad is féidir leat a 

chloisteáil?". 

 Tacaigh le do leanbh fuaimeanna a mheaitseáil agus an rithim a 

bhualadh amach in amhrán nó i rím. 

 



Tionscadal Léirithe um Theiripe ar Scoil agus Tacaíocht na Luathbhlianta  

Demonstration Project on In-school and Early Years Therapy Support 

 

 

Am ar Scáileán Scileanna Oll-Luaileacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lámhscríbhneoireacht  

 

 
 
 

 

Litearthacht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le faisnéis ó www.ncca.ie; www.pdst.ie; www.into.ie. 

 Malartaigh am ar scáileáin le cluichí a d’imir tú nuair a bhí 

tú i do leanbh.  

 Déan 'crios saor ó scáileán' de na seomraí codlata agus mar 

sin bain na teilifíseáin, bain ríomhairí agus gach gléas. 

 Socraigh gnáth-theorainneacha le do leanbh / leanaí ar an 

méid ama a chaitheann siad ar scáileáin gach lá. 

 Is maith le leanaí aithris a dhéanamh ar a ndéanann daoine 

eile. Dá bhrí sin má tá tú ag caitheamh go leor ama ar 

ghléasanna nó ar scáileáin, seans go mbeidh siad ag iarraidh 

é sin a dhéanamh.  

 Bíodh amanna saor ó scáileán agaibh mar theaghlach. Múch 

an teilifís agus na gléasanna agus tú ag ithe béilí agus 

socraigh amanna eile b’fhéidir mar amanna saor ó scáileán a 

oireann do do theaghlach. 

 Ag Rith- Pumpáil na lámha, agus croch na sála ón talamh. Stop (sula 

mbuaileann tú an bhalla/rud/duine) agus cas.  

 Ag Marcaíocht - Coinnigh na srianta (ceangail na lámha chun tosaigh, 

tabhair sracfhéachaint amach trí na srianta), treoraigh le cos amháin chun 

tosaigh. 

 Ag Scipeáil - Dírigh ar ghlúine arda. Cleachtadh an t-ord seo 'Steip, Preab 

agus Steip, Preab agus Steip’, agus mar sin de. 

 Is gníomhaíocht den scoth iad Siúlóidí Ainmhithe chun scileanna oll-

luaileacha a fhorbairt agus is féidir iad a aimsiú ar líne. 

 Cuir an oiread taithí gluaiseachta agus is féidir ar fáil do do leanbh chun 

deis a thabhairt dóibh triail a bhaint as réimse éagsúil eispéiris. 

 

 Déan cinnte go bhfuil an bord agus na cathaoireacha ag an 

airde oiriúnach do mhéid do linbh. 

 Ní mór go mbeadh do leanbh ina s(h)uí lena c(h)osa ar an urlár 

nó ar thacaíocht chuí (m.sh. stól, taca coise) 

 Ní mór go mbeadh airde an bhoird beagán níos airde ná suíomh 

uillinn lúbtha do linbh. 

 Úsáid pinn luaidhe, cailceanna agus criáin an-ghearr. Bris 

criáin go méid 1”. Bíonn sé deacair ar leanaí pinn luaidhe 

lánmhéide a úsáid. Is fearr peann luaidhe níos giorra a úsáid. 

 Iarr ar do leanbh an focal “spás” nó “faic” a rá agus iad ag 

scríobh an fhocail. 

 

 Léigh le do leanbh gach lá. 

 Iarr ar do leanbh na rudaí a shíleann siad a tharlódh i scéal a 

thuar agus tú á léamh. 

 Tabhair spreagadh do do leanbh marcanna a dhéanamh ag 

úsáid réimse ábhar (m.sh. pinn luaidhe; péint; criáin; cailc). 

 Tacaigh le do leanbh na fuaimeanna atá á bhfoghlaim acu ar 

scoil a threisiú (m.sh. ‘I Spy’ a imirt; focail a aimsiú a 

thosaíonn leis an litir chéanna; na fuaimeanna agus na litreacha 

a mheaitseáil). 

 


