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Teiripe Urlabhra agus Teanga & Teiripe Shaothair 
 

Príomhleideanna! Do rang a 3 agus rang a 4  
 

 

Súgradh 
 

 
    

  

Aird agus Éisteacht  

 

Teanga 

 
 

 

 
 
 
 

 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 híomhánna m.sh. gothaí, 

méar a dhíriú. 

 Tabhair spreagadh do do leanbh na rudaí nár thuig siad 

a aithint m.sh. "an féidir leat é a rá arís le do thoil?". 

 

 Tabhair neart deiseanna do do leanbh cluichí le rialacha a imirt, , 

m.sh. Nathracha agus Dréimirí, cluichí cártaí, biongó, srl. 

 Imir cluichí teanga a dhíríonn ar litearthacht, m.sh. Scrabble, 

cuardach focal. Tacaigh le do leanbh páirt a ghlacadh i súgradh 

lasmuigh, m.sh. cluichí sa ghairdín, scátáil, scátáil ar lanna srl. 

 

 Tabhair spreagadh do do leanbh féachaint ar an domhan timpeall orthu, 

m.sh. 

o N’fheadar cé acu ceann is troime? 

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

m.sh. 

o Cad a rinne tú roimh an drámaíocht? 

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

o Ainmnigh na nithe go léir ar féidir leat smaoineamh orthu ó 

bhácús. 

 Tabhair spreagadh do do leanbh smaoineamh ar an bhfáth go ndéanaimid 

rudaí áirithe, m.sh. 

o Cén fáth a gcaitheann tú miotóga sa gheimhreadh? Cén fáth a 

gcuirimid peitreal sa charr?     

 

 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 rinne tú sa ghairdín? 

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

o Crosta – feargach - ar buile 

o Codlatach – tuirseach - traochta 

 Mínigh an bhrí atá le focail, go háirithe focail ábhair nua. 

 Tabhair spreagadh do do leanbh cúiseanna lena chinntí a 

thabhairt. 

 Tabhair spreagadh do do leanbh tuairimí a chur in iúl agus iad a 

chosaint. 

 Cuir 10-15 nóiméad ar leataobh gach lá chun labhairt faoi na 

rudaí a tharla an lá sin. 

 



Tionscadal Léirithe um Theiripe ar Scoil agus Tacaíocht na Luathbhlianta  

Demonstration Project on In-school and Early Years Therapy Support 

   

 

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

leanbh. 

 Déan 'limistéar saor ó scáileán' de na seomraí codlata agus mar sin 

bain teilifíseáin, 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 freisin. 

 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. 

 

Scileanna Oll-Luaileacha 
 

 Déan iarracht aclaíocht mheasartha nó dianaclaíocht a 

dhéanamh ar feadh 1 uair a chloig ar a laghad gach lá. 

 Cuir siúl /rothaíocht san áireamh nuair is féidir sa bhreis ar 

an uair seo. 

 Ba cheart go dtacódh an tuismitheoir/an cúramóir le 

cleachtadh agus athrá na scileanna a dtugtar spreagadh don 

leanbh a fhorbairt. 

 

Lámhscríbhneoireacht 

 Déan cinnte go bhfuil an bord agus na cathaoireacha ag an airde 

oiriúnach do méid 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. 

 Má bhíonn deacrachtaí ag do leanbh píosaí scríbhneoireachta 

níos faide a dhéanamh mar gheall ar thuirse, bain triail as 

gníomhaíochtaí neartaithe mínluaileacha, mar shampla, 

Theraputty.  

 Maidir le leanbh ciotógach, cuir an páipéar ag uillinn bheag ar 

chlé. B’fhéidir go mbeadh sé úsáideach téip a chur ar an mbord 

chun imlíne a thabhairt ar an áit ar cheart dó a bheith suite go dtí 

go dtéann an leanbh i dtaithí air. 

 

 

 Tabhair spreagadh do do leanbh scríbhneoireacht a 

chleachtadh trí chabhrú le liosta siopadóireachta, oideas, 

nó léirmheas ar leabhar. Tabhair spreagadh do do leanbh 

léamh gach oíche. 

 Tacaigh le do leanbh a scileanna litearthachta 

ríomhaireachta a fhorbairt (m.sh. cuardach idirlín chun 

cabhrú le faisnéis a fháil do thionscadal scoile). 

 Tabhair spreagadh do do leanbh scríbhneoireacht a úsáid 

ar chúiseanna éagsúla, m.sh. liostaí a scríobh; cárta poist a 

scríobh; léirmheas a dhéanamh ar scannán).  

 

Am ar Scáileán 

 

Litearthacht 
 


