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Faisnéis do thuismitheoirí

Foghlaim leanaí sa bhunscoil

Céard?
Cénfáthagus

Conas?



Is tusa, an tuismitheoir, an duine is tábhachtaí i saol do linbh. Sula dtéann do leanbh ar scoil
bíonn go leor múinte agat féin, mar thuismitheoir, dó/di. Bíonn an-tábhacht ag baint leis an
luath-fhoghlaim seo toisc gurb í an bunús a bheidh leis an bhfoghlaim go léir ina dhiaidh sin.

Ní stopann an leanbh de bheith ag foghlaim uait nuair a
thosaíonn sé/sí ar an scoil. Bíonn cruinnithe leis an
múinteoir ranga an-tábhachtach chun tú a chur ar an
eolas faoi cad tá á fhoghlaim ag an leanbh ar scoil agus
cad is féidir leat a dhéanamh chun leanúint leis an
bhfoghlaim seo sa bhaile.  
Chun cabhrú leat tacú le foghlaim do linbh ar scoil agus
sa bhaile, tá an CNCM tar éis DVD dar teideal Foghlaim
Leanaí sa Bhunscoil: Céard, Cén fáth agus Conas a
sholáthar. Míníonn an DVD an rud a fhoghlaimíonn an
leanbh ar scoil, an tslí a fhoghlaimíonn sé/sí agus an
fáth gur mar seo a fhoghlaimíonn sé/sí. Is é cuspóir an
leabhráin seo ná a thuilleadh tacaíochta a thabhairt
duit sa ról tábhachtach atá agat.

Céard é an Curaclam na Bunscoile?

Má tá a thuilleadh eolais faoi Churaclam na Bunscoile
uait, féadfaidh tú

• teacht uirthi ar-líne ag www.ncca.ie 
• cóip den churaclam a fháil ar iasacht ón

leabharlann áitiúil 
• é a cheannach ar CD-Rom nó i gcóip chrua ón 

Oifig Foilseachán Rialtais,
Sráid Theach Laighean,
Baile Átha Cliath 1.

Forbhreathnú 1

Réamhrá

Tugann Curaclam na Bunscoile cuntas ar na rudaí go léir
a fhoghlaimíonn páistí i ngach ábhar scoile, ar an
mbealach a mhúintear na hábhair agus ar an dul chun
cinn a dhéanfaidh do pháiste agus é ag dul trí cheithre
leibhéal na bunscoile. 

• Leibhéal 1: Na naíonáin mhóra agus bheaga
• Leibhéal 2: Ranganna a haon agus a dó 
• Leibhéal 3: Ranganna a trí agus a ceathair 
• Leibhéal 4: Ranganna a cúig agus a sé

Cuireann gach scoil plean le chéile a thaispeánann an
chaoi a mhúintear an curaclam sa scoil sin.

Is iad aidhmeanna Churaclam na Bunscoile ná

• cumas gach linbh a fhorbairt go hiomlán 
• dúil san fhoghlaim a spreagadh sna leanaí 
• cabhrú le leanaí scileanna a fhorbairt a bheidh

úsáideach dóibh ar feadh a saoil. 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
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Céarda fhoghlaimíonn mo pháiste ar scoil?

Mar aon le foghlaim faoi thuairimí nua agus faisnéis
nua a fháil amach in ábhair éagsúla an churaclaim,
forbraíonn an leanbh scileanna tábhachtacha ar nós:

• cumarsáid a dhéanamh

• meastachán a dhéanamh

• dearadh agus déanamh

• fadhbanna a réiteach

• obair a dhéanamh go heolaíoch.

Chun na scileanna a fhoghlaimítear sna hábhair
éagsúla a nascadh, déanann múinteoirí go minic
gníomhaíochtaí foghlama a phleanáil a mbíonn níos mó
ná ábhar amháin i gceist leo, mar shampla, nuair a
thugtar ábhar ar nós Uisce do na leanaí bíonn
deiseanna acu coincheapa agus scileanna a fhoghlaim
san oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte (OSPS),
corpoideachas, stair, matamaitic, Béarla, Gaeilge, ceol,
drámaíocht agus sna hamharcealaíona, mar aon le sa
tíreolaíocht agus san eolaíocht.

Matamaitic

Corpoideachas

Oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte

Oideachas reiligiúnach

Oideachas ealaíon

Oideachas sóisialta, imshaoil agus eolaíoch

Tá 11 ábhar i gCuraclam na Bunscoile, agus tá siad leagtha amach i 7 réimse.  Foghlaimíonn na
leanaí go léir na hábhair seo, ó na naíonáin bheaga suas go dtí rang a sé. Taispeántar iad ar an
léaráid thíos.  Is ar na húdaráis éagsúla eaglaise atá an fhreagracht as curaclam an Oideachais
Reiligiúnaigh. Forbraíodh cláir éagsúla le húsáid i gcineálacha éagsúla scoileanna.

Teangacha

Stair
Tíreolaíocht
Eolaíocht

Na hAmharcealaíona
Ceol
Drámaíocht

Gaeilge
Béarla
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Conas a fhoghlaimíonn mo pháiste?

Caint agus comhrá
Ciallaíonn sé seo go spreagtar an leanbh i ngach ceacht
chun éisteachta, ceisteanna a chur, scéalta a insint,
rudaí a chur i mbeagán focal, mothúcháin a chur in iúl
agus a mhíniú, treoracha a thabhairt, argóint a
dhéanamh,  rudaí a áitiú, agus smaointe a chur i láthair.
Is minic a chuireann an múinteoir na páistí ina suí i
gciorcal (chun am speisialta a thabhairt don chaint fad
a bhíonn na leanaí ina suí le chéile).

Spraoi
Tríd an spraoi, foghlaimíonn an leanbh scileanna
tábhachtacha cosúil le fanacht dá seal, spraoi go
cothrom, rudaí a fhiosrú agus fadhbanna a réiteach.
Mar shampla, nuair a ghléasann an leanbh suas ag
ligean air/uirthi gur i siopa atá sé/sí, forbraíonn an
leanbh scileanna cruthaitheacha, scileanna sóisialta
agus scileanna matamaitice. Agus an leanbh ag spraoi
le cluichí míreanna mearaí, foghlaimíonn sé/sí faoin
tábhacht a bhaineann le tasc a chríochnú, foghlaimíonn
sé/sí scileanna a bhaineann le pátrún agus mionsonraí
a thabhairt faoi deara agus forbraíonn sé/sí comhordú
maith lámh is súl.

Ag obair ina n-aonar, i mbeirteanna agus i ngrúpaí
Uaireanta bíonn leanaí ag obair ina n-aonar, uaireanta
eile bíonn siad ag obair i mbeirteanna agus i ngrúpaí.
Glaoitear foghlaim chomhoibritheach uirthi seo, agus
léiríonn sí don leanbh conas is féidir leis/léi foghlaim ó
dhaoine eile agus conas is féidir leis/léi cabhrú le daoine
eile leis an bhfoghlaim. Foghlaimíonn an leanbh, mar
shampla, cén chaoi tascanna foghlama a roinnt ionas go
mbeidh deis ag gach aon duine sa ghrúpa bheith
rannpháirteach. Bíonn go leor le foghlaim ag leanaí ó
thuairimí leanaí eile agus bí cinnte de go mbeidh a gcuid
tuairimí féin acu! Má dhéantar an obair ar an mbealach
seo, gheobhaidh na leanaí ar fad deis a gcumas a léiriú
agus taitneamh a bhaint as an bhfoghlaim.

Le Curaclam na Bunscoile foghlaimíonn an páiste
ar bhealaí éagsúla, mar shampla, trí rudaí a
fheiceáil, a chloisteáil, trí bheith ag gluaiseacht,
trí rudaí a bhrath agus lámh a chur orthu. Is féidir
leo foghlaim leo féin, i mbeirteanna, nó i ngrúpaí.
Foghlaimíonn páistí ar na bealaí seo:

An timpeallacht a úsáid mar acmhainn foghlama
Úsáideann múinteoirí an rang, an scoil agus ceantar na
leanaí mar acmhainn i ngach ceann de bhlianta na
bunscoile. Má bhunaítear foghlaim an linbh ar a
t(h)aithí agus ar a t(h)impeallacht féin, beidh an
fhoghlaim réalaíoch, praiticiúil agus taitneamhach. Is
féidir an timpeallacht a úsáid ar bhealaí éagsúla:

• san eolaíocht, stair agus tíreolaíocht breathnaíonn 
na leanaí ar bheatha na bplandaí agus na
n-ainmhithe sa cheantar agus foghlaimíonn siad ó 
bheith ag féachaint orthu.  Foghlaimíonn siad
conas aire a thabhairt don timpeallacht, faigheann 
siad amach faoi ghnéithe den tírdhreach agus 
tugann siad cuairt ar áiteanna stairiúla

• san oideachas ealaíon, d’fhéadfaí cuireadh a 
thabhairt d’ealaíontóirí, ceoltóirí nó drámadóirí
sa cheantar cuairt a thabhairt ar an scoil nó 
d’fhéadfadh an leanbh cuairt a thabhairt ar 
thaispeántais ealaíne nó ar léirithe ceoil agus 
drámaíochta.

Fadhbréiteach
Foghlaimíonn an leanbh conas fadhbanna a réiteach
leis/léi féin nó trí chomhoibriú le daoine eile. Bíonn
ceangal idir na fadhbanna a bhíonn le réiteach ag do
leanbh ar scoil agus fadhbanna an tsaoil lasmuigh, mar
shampla, b’fhéidir go n-iarrfaí ar an leanbh rudaí a
dhearadh agus a dhéanamh i gceachtanna eolaíochta,
rudaí cosúil le uirlisí ceoil nó bord do na héin.

Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (ICT) a úsáid
Cuid an-tábhachtach de shaol an lae inniu is ea a bheith
ábalta úsáid a bhaint as Teicneolaíochtaí Faisnéise agus
Cumarsáide (TFC), mar shampla, ríomhairí, ceamaraí
digiteacha, ríomhphoist, an tIdirlíon agus fóin phóca.
Baintear leas as TFC chun tacú le foghlaim an linbh i
ngach réimse den churaclam agus chun an fhoghlaim
seo a leathnú.

Toisc go bhfoghlaimíonn gach leanbh ar a
bhealach féin, cuirfidh an múinteoir réimse
deiseanna foghlama sna hábhair éagsúla ar fáil
dó/di i rith an lae. Chomh maith leis sin, socróidh
sé/sí ráta foghlama a bheidh bunaithe ar
riachtanais an linbh.

Faisnéis do thuismitheoirí

Forbhreathnú 3
Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?



Conas a thacaíonn measúnú le foghlaim mo linbh?

Baineann an múinteoir leas as measúnú chun tacú le
foghlaim an linbh. An rud atá i gceist againn le measúnú
eolas a bhailiú faoi fhoghlaim an linbh, eolas a
chabhróidh leis an múinteoir socruithe a dhéanamh
maidir leis na chéad chéimeanna eile a bheidh le
glacadh sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim.
Féadfaidh an múinteoir eolas a bhailiú ar go leor
bealaí éagsúla:

• labhairt leis an leanbh agus éisteacht leis/lé

• breathnú ar fhorbairt shóisialta agus phearsanta
an linbh agus ar an tslí a dhéanann an leanbh 
tascanna sa rang

• tascanna agus scrúduithe beaga a thabhairt dó/di. 

Ó rang a haon ar aghaidh, féadfaidh an múinteoir na
rudaí seo a leanas a eagrú sa rang:

• scrúduithe seachtainiúla

• obair thionscadail

• tascannas

• trialacha caighdeánaithe. 

Cabhraíonn trialacha caighdeánaithe sa Bhéarla agus

sa mhata leis an múinteoir dul chun cinn an linbh a

fheiceáil i gcomparáid leis an dul chun cinn atá déanta

ag leanaí atá ar an aois chéanna leis/léi. Féadfaidh na

múinteoirí freisin úsáid a bhaint as trialacha

diagnóiseacha chun deacracht ar bith atá ag an leanbh

a aithint go luath agus an tacaíocht atá ag teastáil a

chur ar fáil dó/di. Cabhraíonn múinteoirí freisin le

leanaí ón uair go dtagann siad ar scoil a dtuairim féin a

thabhairt ar an obair atá ar siúl acu. Bíonn eolas

luachmhar agat féin, an tuismitheoir, freisin faoin gcaoi

atá ag éirí leis an leanbh sa bhunscoil.  Féadfaidh an

t-eolas seo a bheith an-luachmhar don mhúinteoir

ranga chun dul chun cinn an linbh a mheasúnú agus

chun pleanáil a dhéanamh d’fhoghlaim an linbh.

Faisnéis do thuismitheoirí
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Conas is féidir liom tacú le mo leanbh ó thaobh obair bhaile de?

Cabhraíonn obair bhaile le do leanbh :

• an t-eolas agus na scileanna atá foghlamtha

aige/aici a threisiú 

• foghlaim conas oibriú leis/léi féin 

• a c(h)uid ama a eagrú agus a bhainistiú. 

Cabhraíonn obair bhaile leatsa:

• súil a choimeád ar fhoghlaim do linbh ar scoil 

• monatóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn an linbh

• fadhb ar bith atá ag do leanbh a thabhairt faoi deara

• foghlaim ón leanbh.

Ní obair scríofa a bhíonn san obair bhaile i gcónaí. Mar

shampla, b’fhéidir go n-iarrfaí ar do leanbh breathnú ar

chlár teilifíse ar leith nó agallamh a chur ortsa nó ar a

s(h)ean-tuismitheoirí le haghaidh tionscadal staire.  Is é

an bealach is fearr ar féidir leatsa tacú le foghlaim an

linbh sa bhaile ná trí shuim a léiriú sa mhéid atá ar siúl

aige/aici.

Cuir ceisteanna a spreagann an leanbh freagra níos

fairsinge ná ‘Is ea’ nó ‘Ní hea’ a thabhairt, ceisteanna

cosúil le “Inis dom faoi do phictiúr” nó “Múin dom

rud éigin a d’fhoghlaim tú as Gaeilge inniu.” Tá sé 

an-tábhachtach freisin iarrachtaí do linbh a mholadh.

Pléigh an obair bhaile leis an leanbh agus déan

cinneadh maidir le cathain, conas agus cén áit ar chóir

an obair bhaile a dhéanamh. Déan iarracht áit chiúin a

chur ar fáil don leanbh, áit nach gcuirfear isteach

air/uirthi agus smaoinigh faoi cibé an oibríonn an

leanbh níos fearr ina (h)aonar nó in éineacht le

deartháireacha/deirfiúracha/cairde. Socraigh am ag a

mbeidh an leanbh in ann díriú go maith ar an obair.

Cabhraigh leis an leanbh plean a dhéanamh roimh ré

faoi úsáid an ama ó thaobh an obair bhaile de Gach

oíche, tabhair spreagadh dó/di na leabhair, na héadaí

agus an trealamh a bheidh ag teastáil uaidh/uaithi an

lá dar gcionn a eagrú roimh ré.  Má bhíonn cabhair ag

teastáil ón leanbh lena c(h)uid obair bhaile, ba chóir

duit tacú leis/léi bealaí a aimsiú chun an fhadhb a

réiteach é/í féin seachas an obair a dhéanamh dó/di.

Ba chóir go mbeadh an múinteoir ranga in ann freagra

a thabhairt ar cheist ar bith a bhíonn agat mar gheall

ar conas cabhrú leis an obair bhaile.

Forbhreathnú 5
Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
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Cénfáthgo bhfuil sé tábhachtach tacú le foghlaim an linbh sa bhaile?

Tá an fhoghlaim sa bhaile tábhachtach ar roinnt

cúiseanna:

• cabhraíonn deiseanna foghlama sa bhaile le leanaí 

ceangal a dhéanamh idir an méid atá foghlamtha 

acu ar scoil agus an fíor-shaol, e.g. na scileanna a 

d’fhoghlaim siad sa chorpoideachas a úsáid chun 

cluichí a imirt lena gcairde sa mbaile

• léiríonn taighde in Éirinn agus thar lear go ndéanann

leanaí dul chun cinn níos fearr sa léitheoireacht 

nuair a léann tuismitheoirí scéalta in éineacht leo 

agus nuair a léann siad scéalta dóibh.

Ba bhreá leis an leanbh insint duit faoin méid a

d’fhoghlaim sé/sí ar scoil. Má thaispeánann tú don

leanbh go bhfuil spéis agat sna rudaí a insíonn sé/sí

duit agus má thugann tú tacaíocht agus moladh,

éireoidh níos fearr leis an leanbh ar scoil.  

Beidh an múinteoir ranga
sásta i gcónaí freagra a thabhairt

ar do cheisteanna, agus beidh fáilte
roimh thacaíocht agus
rannpháirtíocht uait. 

Faisnéis do thuismitheoirí
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Na naíonáin bheaga
agus mhóra 1

TEANGA
Tosóidh an leanbh ar leabhair
ghrádaithe a léamh, a roghnóidh

sí/sé leis an múinteoir, foghlaimeoidh
sé/sí conas na litreacha a dhéanamh i

gceart agus déanfaidh sé/sí píosaí beaga
scríbhneoireachta nuair a bheidh sé/sí réidh

chuige sin.  Má fhantar go dtí go mbíonn an
leanbh ullamh, beidh an léitheoireacht agus
scríbhneoireachta níos fusa dó/di ón tús.  Ar an
lámh eile, má thosaíonn an leanbh ag léamh
sula mbíonn sé/sí ullamh, b’fhéidir nach
n-éireoidh chomh maith sin leis/léi.

Faisnéis do thuismitheoirí

Foghlaim do linbh sa bhunscoil

Céard?
Cénfáthagus

Conas?
Tugtar achoimre thíos ar fhoghlaim an linbh sna naíonáin bheaga agus mhóra i 6 réimse an
churaclaim, mar aon le roinnt moltaí maidir le conas is féidir leat tacú le foghlaim an linbh sa bhaile.

Is trí theanga a fhoghlaimíonn an leanbh conas
cumarsáid a dhéanamh – trí Bhéarla agus trí
Ghaeilge araon. Foghlaimíonn an leanbh conas
éisteacht, labhairt agus léamh sa dá theanga. Is
bunús maith iad na scileanna teanga seo chun
teangacha eile a fhoghlaim agus tá tábhacht ag baint
leo ó thaobh foghlama i réimsí eile den churaclam. 

Bíonn béim sa Churaclam Teanga sna naíonáin bheaga
agus mhóra  ar scileanna éisteachta agus labhartha a
fhorbairt mar ullmhúchán don léitheoireacht agus don
scríbhneoireacht. Le cabhair gníomhaíochtaí éisteachta
agus labhartha, foghlaimíonn na leanaí focail nua, agus
foghlaimíonn siad conas smaoineamh agus labhairt
faoina gcuid tuairimí agus mothúchán. Foghlaimíonn siad
freisin conas éisteacht le tuairimí agus mothúcháin
daoine eile. 

Tugann leanaí aird níos fearr ar litreacha agus ar fhocail
nuair a fheiceann siad iad scríofa thart timpeall orthu,
mar shampla, ar bhallaí an tseomra ranga agus sa
leabharlann ranga. Is breá leis na leanaí bheith ag
éisteacht le scéalta agus scéalta a chumadh leis na
leabhair mhóra (leabhair ina bhfuil téacs agus pictiúir
mhóra).  Tugann sé seo an deis dóibh labhairt faoin
bpictiúr, an scéal a phlé, ceisteanna a chur nó a fhreagairt.
Ó na gníomhaíochtaí luatha seo, foghlaimíonn an leanbh
teachtaireachtaí tábhachtacha mar gheall ar an
léitheoireacht agus an scríbhneoireacht; mar shampla,
go dtéann an cló ó dheis go clé, go bhfuil brí leis agus go
gcabhraíonn na pictiúir chun an scéal a insint.
Foghlaimíonn na leanaí freisin go bhfuil fuaimeanna
éagsúla ag litreacha éagsúla trí chluichí ríme le focail a
imirt agus tríd a scileanna éisteachta a úsáid chun
fuaimeanna difriúla a chloisteáil sna focail.  Cabhraíonn
na. marcanna a dhéanann, an leanbh, i.e., scriobláil,
tarraingt, agus péinteáil le péint, criáin, pinn luaidhe, pinn
agus cailc, chun tús a chur leis an scríbhneoireacht agus
an léitheoireacht.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do
pháiste  sa bhaile trí 

• amhráin agus rainn do leanaí agus
rainn chomhairimh sa dá theanga atá á

bhfoghlaim ag an leanbh ar scoil a rá in
éineacht leis/léi. Iarr air/uirthi iad a
mhúineadh duitse. Is breá le leanaí rainn

ghnímh agus cabhraigh leis an leanbh mar
sin gníomhartha a dhéanamh suas a 

thagann leis na focail, nó iarr ar an leanbh
na gníomhartha atá foghlamtha aige/

aici a thaispeáint duit.

• an leanbh a thabhairt chuig an leabharlann agus 
leabhair a roinnt leis/léi, mar shampla, iarr air/uirthi
iarracht a dhéanamh an scéal a oibriú amach ón 
bpictiúr atá ar an gclúdach tosaigh.

• éisteacht leis an leanbh agus labhairt leis/léi,
agus é/í a spreagadh chun a thuilleadh a insint
duit faoi na rudaí a gcuireann sé/sí suim iontu,
mar shampla, ceisteanna a chur air/uirthi
faoi imeachtaí clár teilifíse nó cé hé/hí an
carachtar is fearr leis/léi agus cad ina thaobh.



Na naíonáin bheaga
agus mhóra 2

MATAMAITIC
Cabhraíonn an Curaclam Matamaitice leis an leanbh
foghlaim conas fadhbanna a thuiscint agus a réiteach.
Bíonn an leanbh gnóthach le gníomhaíochtaí luatha
matamaitice cosúil le sórtáil, meaitseáil, comparáid a
dhéanamh idir rudaí agus iad a chur in ord ar leith.  Mar
shampla, b’fhéidir go bhfeicfidh tú an leanbh ag eagrú
bréagán i línte ar an urlár, nó ag eagrú bréagán i ngrúpaí
de réir cineálacha, dathanna nó méideanna éagsúla. Is
bunús maith don leanbh iad na gníomhaíochtaí seo ó
thaobh na foghlama sna réimsí seo a leanas:
• Uimhreacha (comhaireamh, comparáid, agus ordú

san áireamh)
• Ailgéabar (pátrúin dhatha, chrutha agus mhéide, agus 

uimhreacha a chóipeáil ag baint úsáide as cloichíní nó 
bloic nó trí líníocht agus dathú, mar shampla, 2 cheann
ghorma, ceann amháin dearg, agus bheith ag cur leis na
pátrúin seo)

• Tomhas (ag obair le fad, meáchan, toilleadh, am
agus airgead)

• Cruth agus spás (ag obair le cruthanna déthoiseacha 
agus tríthoiseacha)

• Sonraí (rudaí a shórtáil agus cairteacha agus graif a 
dhéanamh agus a thuiscint).

• iarraidh ar an leanbh cabhrú leat le gníomhaíochtaí 
sórtála agus meaitseála sa bhaile, mar shampla, 
bréagáin a chur isteach sna boscaí cearta, an 
níochán a shórtáil i mbearta ar nós na tuáillí ar fad 
nó na héadaí bána ar fad a chur le chéile, na stocaí a
mheaitseáil nuair atá na héadaí á gcur uait, nó 
cabhair a thabhairt an siopadóireacht a chur sna 
cófraí cearta. Labhair le do leanbh agus sibh ag 
déanamh na rudaí seo le chéile agus iarr air/uirthi cá
bhfios di/dó go dtéann rudaí áirithe le chéile nó gur
cheart do rudaí dul in áiteanna ar leith

• rainn chomhairimh agus amhráin a mhúineadh 
don leanbh agus gníomhartha a thagann leis na 
focail a dhéanamh suas le chéile. Féadfaidh do 
leanbh freisin rogha de shean-rainn chomhairimh 
a fhoghlaim ó shean-tuismitheoirí agus ó ghaolta 
eile. Is breá le leanaí a leithéid de rainn 
chomhairimh agus One, two, buckle my shoe, 
This old man or A haon, a dó, a trí, lucha beaga buí.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

OIDEACHAS, SÓISIALTA, IMSHAOIL AGUS EOLAÍOCHTA (OSIE)
Bíonn an bhéim san OSIE (stair, tíreolaíocht agus

eolaíocht) ar cheangal a dhéanamh idir an fhoghlaim
agus timpeallacht an linbh. Sa stair, músclaítear fiosracht

an linbh faoin am atá caite trína stair féin agus stair a
m(h)uintire a fhiosrú, mar shampla, trí éisteacht le scéalta

faoi shaol a sean-tuismitheoirí agus iad óg.  Sa

tíreolaíocht agus san eolaíocht, tugann an timpeallacht

áitiúil agus an timpeallacht níos faide ó bhaile neart

deiseanna d’imscrúduithe leanaí a chabhraíonn leo
tuiscint a fháil ar an domhan timpeall orthu agus aire a

thabhairt dó. Baineann an leanbh úsáid as scileanna
imscrúdaithe san OSIE cosúil le breathnú, ceistiú,

imscrúdú agus turgnamh, meastachán agus 

tomhas, rangú, taifead agus cumarsáid agus 

mar sin bíonn an leanbh ag obair mar eolaí, 
mar staraí, agus mar 
thíreolaí ón tús.

• labhairt leis an leanbh faoi imeachtaí tábhachtacha
ina s(h)aol féin, e.g. an lá a rugadh é/í, an uair a 
tháinig sé/sí abhaile ón ospidéal, na chéad 
choiscéimeanna a ghlac sé/sí, an lá a tháinig an 
chéad fhiacail amach

• cabhrú leis an leanbh na hathruithe sna séasúir 
agus an chaoi a dtéann siad sin i bhfeidhm ar an aimsir
agus ar bheatha phlandaí agus ainmnithe a 
thabhairt faoi deara mar shampla, na cineálacha 
éadaí a chaithimid sa gheimhreadh/sa samhradh, 
bachlóga ag teacht chun cinn san earrach, duilleoga ar
na crainn sa samhradh

• plé a dhéanamh ar cad a tharlaíonn nuair a 
dhéantar rudaí a théamh nó a fhuarú, agus cad iad 
na rudaí a leánn agus a reonn, mar shampla, uachtar
reoite, im, seacláid, uisce agus oighear.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?

Faisnéis do thuismitheoirí



OIDEACHAS EALAÍON
Tugann na trí ábhar seo, na hamharcealaíona, an ceol

agus an drámaíocht, deiseanna do leanaí scileanna

ealaíonta agus cruthaitheacha a fhorbairt trí bheith

rannpháirteach i ngníomhaíochtaí éagsúla, e.g. tarraingt,

péinteáil, tógáil, spraoi drámata, amhránaíocht, bualadh

bos nó na fuaimeanna a dhéanann uirlisí éagsúla ceoil a

fhiosrú.  Spreagann an chuid seo den churaclam an leanbh

chun éisteacht le ceol, chun

breathnú ar ealaín agus chun

freagairt a thabhairt ar léiriú

drámata daoine eile sa rang,

mar aon le hobair leanaí níos sine

agus daoine fásta.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

CORPOIDEACHAS
Is breá le leanaí gníomhaíochtaí fisiceacha de gach sórt. I
ranganna na naíonán cabhraíonn an corpoideachas leis an
leanbh foghlaim conas na gluaiseachtaí a smachtú agus a
fhorbairt, conas comhoibriú le daoine eile. Foghlaimíonn
sé freisin scileanna tábhachtacha sóisialta, scileanna
cosúil le rudaí a roinnt, bheith ag brath ar dhaoine eile
agus obair bhuíne. Foghlaimíonn an leanbh faoi na
treonna eagsúla ar bhealach taitneamhach, rud a
chabhróídh leis/léi a b(h)ealach a dhéanamh timpeall na
scoile agus a chabhróidh leis arís nuair a bheidh sé ag
léamh agus ag scríobh. Beidh do leanbh páirteach i
ngníomhaíochtaí éagsúla fisiceacha ar nós:

• Lúthchleasa (rith, léim agus caitheamh)

• Damhsa (foghlaim faoi dhamhsa, damhsa a chruthú 
agus a dhéanamh)

• Gleacaíocht (cothromaíocht, gluaiseacht i dtreonna 
éagsúla agus gluaiseacht le trealamh ar nós rabhlaithe
agus mataí)

• Cluichí (láimhseáil liathróide, ciceáil, an liathróid a 
iompar agus a bhualadh agus cluichí simplí clóis)

• Gníomhaíochtaí faoin aer agus gníomhaíochtaí 
eachtraíochta (siúl, treoracha a leanúint agus conairí 
simplí a leanúint).1

1
I ngníomhaíochtaí uisce foghlaimíonn leanaí faoi shábháilteacht san uisce

agus conas spraoi a bheidh acu san uisce agus na  géaga agus na cosa a
úsáid.  Ag brath ar acmhainní na scoile, molann an curaclam deis a thabhairt
do leanaí scileanna gluaiseachta a fhorbairt san uisce uair éigin le linn na
bunscolaíochta..

• an leanbh a spreagadh chun imirt le bréagáin a 
chabhróidh leis/léi forbairt fhisiceach a dhéanamh, 
mar shampla, bréagáin tógála, taos súgartha

• an leanbh a spreagadh chun bheith gníomhach, mar
shampla, bheith ag siúl, ag rith, ag léim agus ag imirt
cluichí. Spreag an leanbh chun féachaint ar 
ghníomhaíochtaí áitiúla spóirt nó páirt a ghlacadh 
iontu. Cabhróidh siad leis a thuiscint gur duine den 
phobal áitiúil é/í féin. 

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Trí na gníomhaíochtaí seo baineann an páiste
taitneamh as a bheith gníomhach agus feiceann sé/sí
go bhfuil tábhacht léi. Spreagann an corpoideachas an
leanbh chun a bheith gníomhach go nádúrtha.  

• rithimí na n-amhrán is mó a thaitníonn leis an 
leanbh a chanadh, nó bualadh bos a dhéanamh 
leo, agus an leanbh a spreagadh chun amhráin 
nua a d’fhoghlaim sé/sí ar scoil a roinnt leat

• bailiúchán sean-éadaí agus hataí a choimeád ar 
féidir iad a úsáid le haghaidh gléasadh suas

• cartáin fholmha, boscaí, páipéar, criáin, 
péinteanna, taos súgartha, pinn, pinn luaidhe, 
gliú, sean-éadaí etc. a bhailiú chun go mbeidh an 
leanbh in ann tabhairt faoi rudaí cruthaitheacha.

Faisnéis do thuismitheoirí

Na naíonáin bheaga
agus mhóra 3

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?



OIDEACHAS SÓISIALTA, PEARSANTA AGUS SLÁINTE (OSPS)
Pléann Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
(OSPS) le forbairt phearsanta, le sláinte agus le folláine
an linbh. Foghlaimíonn leanaí conas aire a thabhairt
dóibh féin, conas plé le daoine eile agus conas meas a
bheith acu orthu, agus conas déileáil le mothúcháin
éagsúla. Cabhraíonn sé leis na leanaí a thuiscint go bhfuil
siad freagrach as na rudaí a dhéanann siad. Tá an
tOideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) – mar chuid
den OSPS. Is cuid thábhachtach d’fhorbairt gach linbh í
seo. Tá beartas OCG ag gach scoil agus leagtar amach ann
na rudaí a mhúinfear san OCG agus cathain a thabharfar
isteach ábhar ar leith. 

I ranganna na naíonán cabhraíonn an Curaclam OSPS leis
an leanbh: 

• foghlaim conas aire a thabhairt dó/di féin, 

• scileanna bunúsacha sláinteachais a fhoghlaim mar 
shampla, lámha a ní roimh ithe 

• bheith neamhspleáchas e.g. a c(h)óta nó a b(h)róga féin
a chur air/uirthi

• taithí a fháil ar na rudaí nua go léir a bhaineann le saol 
na scoile, mar shampla, ag sealaíocht agus ag roinnt 
rudaí le daoine eile.

Cabhraíonn an OSPS leis na leanaí spéis a chur san
éagsúlacht i measc daoine agus meas a bheith acu air.
Foghlaimíonn siad conas caidreamh a dhéanamh le daoine
eile go béasúil.  Diaidh ar ndiaidh tuigeann siad gur
dhuine de phobal na scoile agus de phobal an cheantair
iad, agus cabhraíonn sé seo leo aire a thabhairt don
timpeallacht sa bhaile agus níos faide ó bhaile.  Cuireann
siad eolas freisin ar na meáin eolais éagsúla.

• labhairt leis an leanbh faoi mhothúcháin agus 

cabhrú leis/léi mothúcháin a aithint agus a ainmniú

agus a thuiscint go bhfuil sé ceart go leor 

mothúcháin éagsúla a bheith aige/aici faoi rudaí 

éagsúla

• an leanbh a spreagadh chun aire a thabhairt dó/di 

féin agus dá c(h)uid rudaí féin sa bhaile agus ar scoil

mar shampla, a lámha a ní roimh ithe, a c(h)óta féin

a chrochadh, a b(h)osca lóin féin agus a b(h)réagáin

a chur i dtaisce

• nósanna sláintiúla itheacháin a chothú trí lón 

sláintiúil a thabhairt dó/di ag dul ar scoil agus ag 

amanna béilí.  Is é an bricfeasta an béile is 

tábhachtaí toisc go gcuireann sé tús sláintiúil le lá an

linbh.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 
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Iarr ar an múinteoir ranga an
bhfuil bealaí eile ann inar féidir leat

cabhrú leis an leanbh foghlaim sa bhaile
agus é/í sna naíonáin bheaga agus mhóra.
Labhair le tuismitheoirí eile faoi na rudaí a

dhéanann siad siúd ag an mbaile
leis na leanaí.  

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Na naíonáin bheaga

agus mhóra 4



Tugtar achoimre thíos ar fhoghlaim an linbh i rang a haon agus i rang a dó i 6 réimse an churaclaim,
mar aon le roinnt moltaí maidir le conas is féidir leat tacú le foghlaim an linbh sa bhaile.

TEANGA

• éisteacht agus labhairt leis/léi, agus é/í a spreagadh
chun a thuilleadh a insint duit faoi na rudaí a 
gcuireann sé/sí suim iontu, e.g. ceisteanna a chur 
air/uirthi faoi imeachtaí clár 
teilifíse nó cé hé/hí an carachtar
is fearr leo agus cad ina thaobh

• léitheoireacht a dhéanamh
leis an leanbh agus 
ceisteanna a chur 
air/uirthi go bhfeicfidh tú
an dtuigeann sé/sí an
t-ábhar. Nuair a bhíonn 
tú amuigh leis an leanbh,
iarr air comharthaí agus 
fógraí a léamh agus dírigh
a (h)aird ar an gcló atá 
timpeall oraibh

• iarr ar an leanbh roinnt 
focail nua nó abairtí nua 
a d’fhoghlaim sé/sí as 
Gaeilge ar scoil a
insint duit

• má bhreathnaíonn tú ar 
chartúin agus ar chláir do 
leanaí ar TG4 in éineacht leis 
an leanbh rachaidh sé/sí i 
dtaithí ansin ar an nGaeilge a 
chloisteáil á labhairt do nádúrtha.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 
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Rang a haon 
agus rang a dó 1

Foghlaim do linbh sa bhunscoil

Céard?
Cénfáthagus

Conas?

Is trí theanga a fhoghlaimíonn an leanbh conas cumarsáid
a dhéanamh – trí Bhéarla agus trí Ghaeilge araon.
Foghlaimíonn do leanbh conas éisteacht, labhairt, léamh
agus scríobh sa dá theanga. Is bunús maith iad na
scileanna teanga seo chun teangacha eile a fhoghlaim
agus tá tábhacht ag baint leo ó thaobh foghlama i réimsí
eile den churaclam.

I rang a haon agus i rang a dó, foghlaimíonn an leanbh
scileanna labhartha tríd an gcaint agus an bplé, rudaí a
chuireann le stór focal an linbh agus a fhorbraíonn na
scileanna éisteachta. Foghlaimíonn sé/sí mar shampla
conas éisteacht, conas tús a chur le comhrá, seal a
ghlacadh, na focail chearta a úsáid chun labhairt le
daoine eile, cur síos a dhéanamh, ceisteanna a chur agus
a fhreagairt agus mothúcháin a chur in iúl i ndáiríre agus
mar chur i gcéill. 

Beidh níos mó féin-mhuiníne ag an leanbh faoin am seo
agus é/í ag léamh agus ag scríobh i bpríomhtheanga na
scoile. Foghlaimíonn sé/sí go leor straitéisí éagsúla a
chabhraíonn leis an léitheoireacht. Tugtar ‘feasacht
fhóneolaíoch a fhorbairt’ ar cheann de na straitéisí seo.
Leis an straitéis seo, foghlaimíonn an leanbh conas focail
nua a bhriseadh síos agus a fhuaimniú chun iad a léamh.
Bíonn an leanbh ag scríobh ar go leor cúiseanna éagsúla
anois, mar shampla liostaí siopadóireachta, iontráil
dialainne, litreacha, ríomhphoist chuig cara nó scéal
writes for many different reasons now, perhaps a
shopping list, a diary entry, a letter or email to a friend or
a story. 

I scoileanna ina ndéantar an chuid is mó den fhoghlaim
trí Bhéarla, is i rang a dó, de ghnáth, a thosaíonn na
leanaí ag léamh na Gaeilge.

Tosaíonn siad le leabhair le pictiúir agus leanann siad
ansin le leabhair le focail amháin nó abairt amháin ar gach
leathanach. Baineann siad úsáid as na scileanna agus na
straitéisí a d’fhoghlaim siad sa Bhéarla nuair a thosaíonn
siad ag léamh agus ag scríobh as Gaeilge.



MATAMAITIC
Cabhraíonn an Curaclam Matamaitice leis an leanbh
foghlaim conas fadhbanna a scrúdú, a thuiscint agus a
réiteach. I rang a haon agus i rang a dó, bíonn na leanaí  ag
obair le fíor-rudaí cosúil le bloic, ciúbanna, criáin,
áiritheoirí, cruthanna daite, gaineamh agus uisce chun cur
lena c(h)uid eolas agus tuiscint ar ábhar nua sna réimsí
seo a leanas:
• Uimhreacha (comhaireamh, comparáid agus ordú, 

foghlaim faoi luach áite, uimhreacha a shuimiú agus a 
dhealú, codáin)

• Ailgéabar (foghlaim faoi phatrúin uimhreacha agus 
conas iad a úsáid e.g. corruimhreacha agus ré-
uimhreacha nó deich a chur le huimhir ar leith)

• Tomhas (ag obair le fad, achar, meáchan, toilleadh, am
agus airgead)

• Cruth agus spás (ag obair le cruthanna tríthoiseacha 
agus déthoiseacha agus le huillinneacha)

• Sonraí (cairteacha agus graif a dhéanamh, a thuiscint 
agus a léamh).

I ranganna a haon agus a dó, cuireann an leanbh leis an
méid a d’fhoghlaim sé/sí i ranganna na naíonán.  Oibríonn
sé/sí anois le pátrúin, tomhas, cruth agus spás agus
sonraí. Bíonn an leanbh anois ag obair le huimhreacha
atá níos mó agus foghlaimíonn sé/sí mar sin faoi luach
áite i.e. go bhfuil uimhir ar nós 14 déanta suas de 10
amháin agus de 4 aonad.  

OIDEACHAS, SÓISIALTA, IMSHAOIL AGUS EOLAÍOCHTA (OSIE)
Sa stair, sa tíreolaíocht agus san eolaíocht, bíonn an

leanbh i rang a haon agus i rang a dó ag foghlaim i gcónaí
ón saol atá timpeall air/uirthi. Féadfaidh na páistí fáil

amach faoi stair na bhfoirgneamh atá sa cheantar (e.g. an

scoil), plé a dhéanamh ar cén chaoi a gcabhraíonn daoine

éagsúla sa phobal leo, nó breathnú ar athruithe an

tséasúir ar chrainn agus ar phlandaí sa cheantar. Nuair a
fhoghlaimíonn leanaí conas rud a fháil amach, bíonn siad
ag obair cosúil le heolaí, staraí nó tíreolaí fásta. II measc

na scileanna a fhoghlaimíonn siad tá ceistiú, breathnú,

tuar, imscrúdú agus turgnamh, meastachán agus tomhas,

rangú agus taifead agus cumarsáid.

• cabhrú leis an leanbh a bheith ag breathnú agus ag 
fáil amach faoi rudaí sa bhaile e.g. síolta agus bolgáin
a fhás, tástáil a dhéanamh ar cén fhad a thógann sé 
rudaí áirithe a dhéanamh nó féachaint cé acu an bhfuil
ábhair ar leith maighnéadach nó nach bhfuil

• iarraidh ar an leanbh a mhíniú duit cad í an obair
atá ar siúl acu san eolaíocht, sa stair agus sa 
tíreolaíocht. Cuimhníonn leanaí ar an méid atá 
foghlamtha acu tríd an ábhar seo a mhíniú do
dhuine eile.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

• cabhrú le do leanbh uimhreacha a bhriseadh ina 
ndeicheanna agus ina n-aonaid trí roinnt rudaí cosúil
le criáin nó pinn luaidhe a leagan amach agus bannaí
leaisteacha a úsáid chun na rudaí a ghrúpáil le chéile
i mbearta de dheicheanna. Cabhraigh leis/léi a 
thuiscint gur aonaid iad na rudaí atá fágtha

• spreagadh a thabhairt don leanbh meastachán a 
dhéanamh trí, mar shampla, iarraidh air/uirthi cé 
mhéad céim a thógfadh sé pointe áirithe ar shiúlóid
a shroicheadh. Stop leathbhealach tríd an tsiúlóid 
agus iarr air/uirthi ar mhaith leis/léi a t(h)omhas a 
athrú. Féadfaidh tú freisin ceist a chur ar an leanbh 
cé acu is troime den mhála plúir agus den mhála 
prátaí atá agat sa chistin, agus an tomhas a sheiceáil
trí na málaí a mheá.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Caithfidh an leanbh é seo a thuiscint ionas go mbeidh
sé/sí in ann, mar shampla, dhá uimhir mhóra a shuimiú
agus a dhealú.  B’fhéidir nach mbeidh an suimiú agus an
dealú díreach mar a bhí siad nuair a bhí tusa ag dul ar
scoil.  Má bhíonn amhras ort, cuimhnigh gur féidir leat
ceist a chur ar an múinteoir i gcónaí! 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a haon 

agus rang a dó 2
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CORPOIDEACHAS 

2
I ngníomhaíochtaí uisce foghlaimíonn leanaí faoi shábháilteacht san uisce

agus conas spraoi a bheidh acu san uisce agus na  géaga agus na cosa a
úsáid.  Ag brath ar acmhainní na scoile, molann an curaclam deis a thabhairt
do leanaí scileanna gluaiseachta a fhorbairt san uisce uair éigin le linn na
bunscolaíochta.

• an leanbh a spreagadh chun bheith gníomhach sa 
bhaile mar shampla, bheith ag siúl, ag léim, ag rith,
ag imirt cluichí agus páirt a ghlacadh i 
ngníomhaíochtaí áitiúla. Braithfidh an leanbh gur 
duine de phobal áitiúil é dá bharr

• an leanbh a spreagadh chun cluichí a chruthú agus a
imirt le leanaí eile agus labhairt leis faoin tábhacht 
atá le rialacha agus le straitéisí foirne.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

• Cluichí (láimhseáil liathróide, ciceáil, an liathróid a 
iompar agus a bhualadh agus mionchluichí a imirt)

• Gníomhaíochtaí faoin aer agus gníomhaíochtaí 
eachtraíochta (siúl, treoracha agus léarscáileanna a 
leanúint agus bealaí simplí agus bac-chúrsaí a leanúint).2

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

OIDEACHAS EALAÍON
Sna trí hábhar seo, na hamharcealaíona, an ceol agus an
drámaíocht, bíonn níos mó deiseanna fós ag an leanbh a
bheith cruthaitheach agus an tsamhlaíocht a fhorbairt. Ní
ar an rud a dhéanann an leanbh (an táirge) a chuirtear an
bhéim ach ar an méid a fhoghlaimíonn sé/sí trí
ghníomhaíocht chruthaitheach a dhéanamh (an
próiseas). I rang a haon agus i rang a dó, bíonn an leanbh
ag fáil amach i gcónaí faoi na healaíona difriúla agus baint
triail as rudaí éagsúla sa cheol agus san ealaín. Bíonn
deiseanna ag an leanbh páirt a ghlacadh i spraoi
samhlaíoch agus i spraoi drámata.
Spreagann an réimse seo den churaclam
an leanbh chun éisteacht le ceol,
chun breathnú ar ealaín agus chun
freagairt a thabhairt ar léiriú
drámata ó dhaoine eile sa rang, mar
aon le hobair leanaí níos sine agus
daoine fásta. 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a haon 

agus rang a dó 3

Faisnéis do thuismitheoirí

Tugann an corpoideachas i rang a haon agus i rang a dó
a thuilleadh deiseanna don leanbh scileanna
tábhachtacha sóisialta a fhoghlaim trí ghníomhaíocht
fhisiceach. Le himeacht ama bíonn an leanbh in ann a
c(h)orp a úsáid ar bhealaí éagsúla agus féadfaidh sé/sí
anois páirt a ghlacadh i mionchluichí foirne a imríonn
daoine fásta cosúil le cispheil nó peil Ghaelach agus i
gcluichí comhoibrithe. Trí bheith rannpháirteach i
réimse de ghníomhaíochtaí fisiceacha, foghlaimíonn an
leanbh conas feabhas a chur ar an gcumas atá
aige/aici féin agus cad iad na cineálacha
gníomhaíochtaí ar mhaith leo a dhéanamh lasmuigh
den scoil. Glacann do leanbh páirt i ngníomhaíochtaí
éagsúla fisiceacha ar nós: 

• Lúthchleasa (rith, léim agus caitheamh)

• Damhsa (foghlaim faoi dhamhsa, damhsa a chruthú 

agus a dhéanamh)

• Gleacaíocht (cothromaíocht, gluaiseacht i dtreonna 

éagsúla agus i seicheamh ina (h)aonar agus le 

daoine eile agus gluaiseacht le trealamh ar nós 

rabhlaithe agus mataí)

• éisteacht le cineálacha éagsúla ceoil sa charr nó 
nuair a bhíonn sibh ag déanamh rudaí le chéile sa 
bhaile. Iarr ar an leanbh an dtaitníonn an t-amhrán 
nó an píosa ceoil leis/léi agus lig dó/di amhrán nó 
ceol a roghnú

• spreag an leanbh chun uirlisí cosúil le criáin, 
péinteanna, taos súgartha, pinn, pinn luaidhe, gliú, 
seanéadaí srl. a úsáid ar an tslí is rogha leis/léi

• Breathnaigh ar chláir do pháistí ar an teilifís in 
éineacht leis an leanbh nó tabhair leat an leanbh 
chuig scannáin, drámaí, ceolchoirmeacha agus 
taispeántais ealaíne.  Pléigh leis/léi ansin an

méid atá feicthe aige/aici, agus an
fhreagairt atá aige/aici air.



OIDEACHAS SÓISIALTA, PEARSANTA AGUS SLÁINTE (OSPS)
Pléann Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

(OSPS) le forbairt phearsanta, le sláinte agus le folláine
do linbh. Cabhraíonn sé leis na leanaí a thuiscint go bhfuil

siad freagrach as na rudaí a dhéanann siad. Foghlaimíonn

siad freisin conas meas a bheith acu ar dhaoine eile agus
conas plé leo, agus conas déileáil le mothúcháin. Tá an
tOideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) mar chuid

den OSPS. Is cuid thábhachtach d’fhorbairt gach linbh é

seo. Tá beartas OCG ag gach scoil agus leagtar amach ann

na rudaí a mhúinfear san OCG agus cathain a thabharfar

isteach ábhar ar leith. 

Cabhraíonn an Curaclam OSPS do ranganna a haon agus a

dó leis na leanaí aire a thabhairt dóibh féin, mar shampla,

trí fhoghlaim faoin tábhacht a bhaineann le bia le

haghaidh fáis, sláinte agus fuinnimh agus trí straitéisí a

phlé maidir le fanacht slán agus na straitéisí seo a

chleachtadh. Cabhraíonn sé freisin leis na leanaí

neamhspleáchas a fhorbairt agus foghlaim conas plé le

daoine agus meas a bheith orthu. Foghlaimíonn an leanaí

freisin faoin áit atá acu féin ar scoil agus sa phobal áitiúil,

foghlaimíonn siad conas aire a thabhairt don timpeallacht

áitiúil agus don timpeallacht níos faide ó bhaile, agus

téann siad i dtaithí ar chineálacha éagsúla de na meáin

chumarsáide agus foghlaimíonn conas iad a mheas.

• labhairt le do leanbh faoi na rudaí éagsúla a mbíonn

tionchar acu air/uirthi, mar shampla, caidreamh leis

an teaghlach agus le cairde, rudaí atá ag tarlú ar 

scoil, conas a bheith slán. Trí a bheith ag caint 

leatsa, foghlaimeoidh an leanbh amach faoi bhealaí

chun fadhbanna a réiteach le cairde, mar shampla, 

nuair a bhíonn argóint ann nó cad ba chóir a 

dhéanamh nuair a bhraitheann sé/sí nach bhfuil 

sé/sí slán. Foghlaimeoidh an leanbh ón gcaint seo 

leatsa gur féidir leis/léi rud ar bith a phlé leat

• deiseanna a thabhairt don leanbh bheith 

neamhspleách agus a c(h)inntí féin a dhéanamh, 

cosúil le cathain a dhéanfar an obair bhaile, conas a

chaithfear an t-airgead póca, cad iad na cluichí a 

imreoidh sé/sí agus cad a dhéanfar nuair a thagann

cairde ar cuairt. Labhair leis an leanbh agus misnigh

é/í chun féachaint ar na socruithe seo athuair ionas

go mbeidh na roghanna bunaithe ar mhachnamh

• nósanna sláintiúla itheacháin a chothú trí lón 

sláintiúil a thabhairt dó/dí ag dul ar scoil agus bia 

folláin ag béilí eile. Is é an bricfeasta an béile is 

tábhachtaí toisc go gcuireann sé tús sláintiúil le lá an

linbh.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a haon 

agus rang a dó 4
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Iarr ar mhúinteoir ranga an
linbh faoi bhealaí éagsúla ar féidir leat

cabhrú leis an leanbh foghlaim sa bhaile
agus é/í i ranganna a haon agus a dó.
Ceistigh na tuismitheoirí eile faoi na

rudaí a dhéanann siad siúd. 



TEANGA

Tugtar achoimre thíos ar fhoghlaim an linbh i rang a trí agus i rang a ceathair i 6 réimse an
churaclaim, mar aon le roinnt moltaí maidir le conas is féidir leat tacú le foghlaim an linbh sa bhaile.

• spreagadh a thabhairt don leanbh réimse 
ábhair sa dá theanga a léamh, cuairt

sheachtainiúil a thabhairt ar an
leabharlann áitiúil agus ceisteanna
a fhreagairt faoina bhfuil á léamh
aige/aici.  Cé go bhfuil an leanbh

níos sine anois, bainfidh sé/sí sult as
na leabhair a roinnt leat. Mar shampla,

d’fhéadfadh sibh roinnt leathanach a
léamh os ard as úrscéal, tusa oíche
amháin, an leanbh an chéad oíche
eile, chun misneach a thabhairt don
leanbh leanúint leis an leabhar

• meas a léiriú ar an scríbhneoireacht
trí go leor deiseanna scríbhneoireachta 

a chruthú sa teach, mar shampla, liostaí
agus nótaí a scríobh, litreacha agus
ríomhphoist a scríobh  chuig cairde agus
chuig gaolta, iontrálacha dialainne a
scríobh, imeachtaí teaghlaigh a phleanáil
i scríbhinn, léirmheasanna a scríobh ar
leabhair agus ar scannáin agus iad a
phlé le chéile srl.

• cabhrú leis an leanbh an ríomhaire
a úsáid sa bhaile nó sa leabharlann áitiúil

chun ríomhphoist a scríobh nó le haghaidh
cineálacha eile scríbhneoireachta
pearsanta agus chun a c(h)uid
scríbhneoireachta a léamh den dara

huair chun feabhas agus eagar a chur
uirthi.  Cabhraigh leis an leanbh an

tIdirlíon aúsáid chun eolas a lorg agus
chun teachtar ábhar léitheoireachta atá

éagsúil agus suimiúil.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do  pháiste
sa bhaile trí: 

Faisnéis do thuismitheoirí

Rang a trí 
agus rang a ceathair 1

Foghlaim do linbh sa bhunscoil

Céard?
Cénfáthagus

Conas?

Sa Bhéarla, beidh an leanbh ag déanamh a thuilleadh
forbartha ar na scileanna éisteachta agus labhartha trí a
bheith ag caint agus ag plé rudaí.  Foghlaimíonn sé/sí
conas: éisteacht, tús a chur le comhrá, ceisteanna a chur,
scéalta a insint, smaointe a chur i mbeagán focal,
mothúcháin a chur in iúl agus a mhíniú, treoracha a
thabhairt, argóint a dhéanamh, rudaí a áitiú agus tuairimí
a chur in iúl .  Faoin am seo, ba chóir go mbeadh an leanbh
féin-mhuiníneach go maith agus é/í ag léamh agus ag
scríobh. Léann sé/sí réimse leathan ábhar
léitheoireachta cosúil le gearrscéalta, úrscéalta, dánta,
drámaí, ailt nuachtáin agus irise agus ábhar faisnéise
agus baineann sé/sí leas as an Idirlíon chun réimse an
ábhair léitheoireachta a leathnú. Bíonn an leanbh ag
scríobh ar go leor cúiseanna éagsúla agus ar go leor
bealaí éagsúla, mar shampla, litreacha, iontrálacha
dialainne, dánta, scéalta, ailt nuachtáin agus irise agus
léirmheasanna leabhar agus scannán. Bíonn an leanbh ag
foghlaim conas breathnú ar phíosa scríbhneoireachta atá
déanta aige/aici agus feabhas a chur uirthi le cabhair an
mhúinteora agus na ndaoine eile sa rang chun an
teachtaireacht a dhéanamh níos soiléire. Cabhraíonn an
ríomhaire go mór leis an bpróiseas scríbhneoireachta seo.

Sa Ghaeilge, bíonn an leanbh fós ag forbairt scileanna
comhrá agus cumarsáide agus ag cur lena stór focal.
Beidh an fhoghlaim bunaithe ar théamaí ar nós mé féin, sa
bhaile, an scoil, bia, an aimsir, an teilifís, siopadóireacht,
caitheamh aimsire, éadaí agus ócáidí speisialta. Bíonn an
leanbh ag dul i bhfeabhas freisin ó thaobh píosaí gearra
Gaeilge a léamh agus a scríobh. 

I scoileanna ina ndéantar an chuid is mó den fhoghlaim trí
Ghaeilge, pléann an leanbh le réimse níos leithne d’ábhar
léitheoireachta. Bíonn sé/sí freisin ag scríobh as Gaeilge
ar neart cúiseanna éagsúla agus ar neart bealaí éagsúla.



MATAMAITIC
Cabhraíonn an Curaclam Matamaitice leis an leanbh
foghlaim conas fadhbanna a thuiscint agus a réiteach. I
ranganna a trí agus a ceathair, bíonn na leanaí ag obair le
fíor-ábhair i gcónaí cosúil le háiritheoirí, ciúbanna,
tíleanna codáin, trealamh tomhais, cluichí uimhreacha,
cártaí imeartha agus bogearraí matamaitice chun cur lena
gcuid eolais agus a dtuiscint ar ábhar nua sna réimsí seo a
leanas:

• Uimhreacha (foghlaim faoi luach áite, suimiú, dealú, 
méadú agus roinnt uimhreacha, obair le codáin agus le
deachúlacha)

• Ailgéabar (cur le pátrúin agus seichimh uimhreacha, 
mar shampla, 1, 3, 9, 27.... agus iad seo a úsáid)

• Tomhais (ag obair le fad, achar, meáchan, toilleadh, am
agus airgead)

• Cruth agus spás (ag obair le cruthanna tríthoiseacha 
agus déthoiseacha agus le línte agus uillinneacha)

• Sonraí (cairteacha agus graif a dhéanamh, a thuiscint 
agus a léamh, agus foghlaim faoi dhóchúlacht agus 
seans)

Cuirtear béim i gcónaí ar cheangal a dhéanamh idir an rud
atá á fhoghlaim an leanbh agus rudaí sa saol lasmuigh a
bhfuil baint ag an mhatamaitic leo, e.g. fad is a bhíonn
sé/sí ag obair le tomhas d’fhéadfadh an leanbh iarracht a
dhéanamh fadhbanna praiticiúla a réiteach ar nós seomra
a thomhas agus oibriú amach cén méid páipéir a bheadh
ag teastáil do na ballaí, nó oibriú amach conas oideas
cócaireachta do cheathrar a chur in oiriúint do sheisear!

Ó rang a ceathair ar aghaidh, foghlaimíonn leanaí conas
áireamhán a úsáid chun tabhairt faoi shuimeanna le
huimhreacha móra, suimeanna atá déanta acu cheana ar
pháipéar. Ní thagann an t-áireamhán in áit fhoghlaim an
linbh ó thaobh uimhreacha a shuimiú, a dhealú, a mhéadú
agus a roinnt ach ligeann sé do na leanaí a meastacháin
agus a bhfreagraí a sheiceáil agus tugann sé níos mó
tuisceana don leanbh ar an mbealach a oibríonn
uimhreacha. Cabhraíonn úsáid an áireamháin le leanaí
díriú ar an bhfadhb atá le réiteach agus ar an mbealach is
fearr chun é seo a dhéanamh.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a trí agus 

rang a ceathair 2

€

• admhálacha siopadóireachta agus billí nach bhfuil 
an t-iomlán le feiceáil orthu a thabhairt don leanbh 
agus iarraidh air/uirthi an costas iomlán a mheas trí
na figiúirí a shlánú go dtí an euro is gaire. Iarr 
air/uirthi áireamhán a úsáid chun an freagra a 
sheiceáil. D’fhéadfadh sé/sí an t-áireamhán a úsáid
agus na hearraí á gcur sa tralaí ionas go mbeidh an 
t-iomlán a bheidh le híoc agat ar eolas roimh ré. 
Feicfidh an leanbh úsáid an-phraiticiúil atá ag an 
áireamhán ar an mbealach seo!

• tabhair spreagadh don leanbh sonraí a bhailiú, 
anailís a dhéanamh orthu agus iad a chur i láthair ar
bhealaí nádúrtha, mar shampla, taispeáin dó/di 
conas taifead a choinneáil den mhéid ama a caitear 
ag breathnú ar theilifís agus ar ghníomhaíochtaí 
fisiceacha i rith na seachtaine. Cabhraigh leis/léi 
cairt a dhéanamh ar a scríobhfaidh sé/sí an méid 
ama a chaitear ar gach gníomhaíocht gach lá. Ag 
deireadh na seachtaine, pléigh leis an leanbh an 
méid a léiríonn an t-eolas seo

• cuir ceisteanna ar an leanbh a spreagfaidh é/í chun 
straitéisí meabhracha matamaitice a d’fhoghlaim 
sé/sí ar scoil a úsáid, e.g. nuair a bhíonn sibh sa 
charr d'fhéadfá iarraidh ar an leanbh cén fhad a 
chlúdóidh sibh i dtrí uair a chloig má thaistealaíonn
sibh ag luas 55 míle san uair, nó má chosnaíonn 
peitreal 1.20 an lítear cé mhéad a chosnóidh sé 30
lítear a chur sa ghluaisteán?

Faisnéis do thuismitheoirí



OIDEACHAS, SÓISIALTA, IMSHAOIL AGUS EOLAÍOCHTA (OSIE)
Sa stair, sa tíreolaíocht agus san eolaíocht i ranganna a trí
agus a ceathair, úsáideann na leanaí mar acmhainní
foghlama an teach sa mbaile acu, an seomra ranga agus
a gceantar féin.  Leathnaíonn a gcuid foghlama ionas go
bhfoghlaimíonn siad faoi áiteanna níos faide ó bhaile, in
Éirinn agus thar lear. Agus iad ag obair, baineann leanaí
úsáid as na scileanna céanna is a úsáideann eolaithe,
staraithe agus tíreolaithe, is iad sin ceistiú, breathnú,
tuar, imscrúdú agus turgnamh, meastachán agus tomhas,
rangú agus taifead agus cumarsáid.  Cabhraíonn
grianghraif, fíor-rudaí agus foinsí eolais cosúil le ciclipéidí,
atlais, bogearraí ríomhaireachta agus cuardach Idirlín le
leanaí fáil amach faoin domhan mór. Gach rud a
fhoghlaimíonn siad, bíonn ceangal idir é agus rud éigin a
d'fhoghlaim siad roimhe, mar shampla sa tíreolaíocht,
b’fhéidir go bhfoghlaimeoidh leanaí faoi na sléibhte agus
na haibhneacha i gceantar eile in Éirinn agus déanfaidh
siad ceangal idir é sin agus na rudaí atá foghlamtha acu
mar gheall ar a gceantar féin trí chomparáid a dhéanamh
eatarthu. An rud céanna sa stair. B’fhéidir go bhfeicfidh
leanaí na hathruithe atá tagtha ar shaol na ndaoine le
himeacht ama ina gceantar féin agus in áiteanna eile trí
staidéar a dhéanamh ar thopaic cosúil le ‘teaghlaigh’. 

OIDEACHAS EALAÍON
Sna trí hábhar seo – na hamharcealaíona, an ceol agus an
drámaíocht – bíonn níos mó deiseanna fós ag an leanbh a
bheith cruthaitheach agus an tsamhlaíocht a fhorbairt.
Cuirtear béim ar thriail agus ar thaitneamh a bhaint as
gníomhaíochtaí ealaíonta. Ní ar an rud a dhéanann an
leanbh (an táirge) a chuirtear an bhéim ach ar an méid a
fhoghlaimíonn sé/sí trí  ghníomhaíocht chruthaitheach a
dhéanamh (an próiseas). I rang a trí agus a ceathair,
cuireann an leanbh feabhas ar na scileanna atá
foghlamtha cheana aige/aici trí rudaí nua a thriail san
ealaín, sa cheol agus sa drámaíocht. Bíonn sé/sí ag obair
le rogha níos leithne d’ábhair ealaíonta agus téann sé/sí i
dtaithí ar réimse níos leithne de cheol agus de
dhrámaíocht. Sa chuid seo den churaclam, spreagtar an
leanbh chun éisteach le ceol, chun breathnú ar ealaín
agus chun freagairt a thabhairt ar léiriú drámata daoine
eile sa rang, mar aon le hobair leanaí eile agus daoine
fásta.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

• an leanbh a spreagadh chun suim a chur sa cheol, 
mar shampla, d'fhéadfadh sé éisteacht le CDanna, 
amhráin a rá, an fheadóg nó uirlis ceoil eile a 
fhoghlaim

• an leanbh a spreagadh chun tabhairt faoi rudaí 
cruthaitheacha trí acmhainní agus spás a chur ar fáil
dó. Iarr ar an leanbh na rudaí a úsáideann sé a 
bhailiú nuair a bhíonn sé críochnaithe

• breathnú ar chláir do pháistí ar an teilifís in éineacht
leis an leanbh nó dul chuig scannáin, drámaí, 
ceolchoirmeacha agus taispeántais ealaíne agus an
méid a fheiceann sibh a phlé.  

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

• breathnú ar an nuacht laethúil nó ar chláir eolais ar 
an teilifís in éineacht leis an leanbh. D’fhéadfá, mar 
shampla, úsáid a bhaint as léarscáil nó as cruinneog
chun tíortha a luadh sa chlár a fháil, nó d’fhéadfá mír
amháin den nuacht a bhí suimiúil a roghnú agus 
leabhair thagartha nó láithreáin ghréasáin a úsáid 
chun a thuilleadh a fháil amach faoin scéal agus faoi
na daoine agus na háiteanna a luadh ann.

• an leanbh a spreagadh chun rudaí a dhearadh agus 
a dhéanamh timpeall an tí, e.g. seilf nó bord le 
haghaidh leabhar

• cuairt a thabhairt ar áiteanna stairiúla agus ar 
mhúsaeim sa cheantar agus labhairt leis an leanbh 
faoin stair a bhaineann leis na
háiteanna agus na rudaí
a fheiceann sibh.

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a trí agus 

rang a ceathair 3
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CORPOIDEACHAS
I rang a trí agus i rang a ceathair bíonn an leanbh

rannpháirteach arís i réimse de ghníomhaíochtaí

fisiceacha, sa scoil agus lasmuigh de, ar nós:

• Lúthchleasa (rith, léim agus caitheamh)

• Damhsa (foghlaim faoi dhamhsa, damhsa a chruthú 

agus a dhéanamh)

• Gleacaíocht (cothromaíocht, gluaiseacht i dtreonna 

éagsúla i seicheamh ina (h)aonar agus le daoine eile 

agus gluaiseacht le trealamh ar nós rabhlaithe agus 

mataí)

• Cluichí (láimhseáil liathróide, ciceáil, an liathróid a 

iompar agus a bhualadh agus mionchluichí a imirt)

• Gníomhaíochtaí faoin aer agus gníomhaíochtaí 

eachtraíochta (siúl, treoracha ar léarscáileanna a 

leanúint agus bealaí agus bac-chúrsaí a leanúint).3

Bíonn béim ar spraoi agus ar thaitneamh a bhaint as na

ceachtanna corpoideachais agus foghlaimíonn an leanbh

conas comhoibriú le daoine eile chun feidhmíocht an
ghrúpa iomláin a fheabhsú. Ag an am céanna, tugtar

spreagadh don leanbh feabhas a chur ar an gcumas atá
aige/aici féin. Trí dhul i dtaithí ar ghníomhaíochtaí
fisiceacha éagsúla, beidh sé soiléir cad iad na spóirt agus

na cluichí is mó a thaitníonn leis an leanbh. B’fhéidir go

n-imreoidh sé/sí iad seo lasmuigh den scoil agus nuair a

bheidh sé/sí fásta. 

3
I ngníomhaíochtaí uisce foghlaimíonn leanaí faoi shábháilteacht san

uisce agus conas spraoi a bheidh acu san uisce agus na  géaga agus na
cosa a úsáid. Ag brath ar acmhainní na scoile, molann an curaclam deis
a thabhairt do leanaí scileanna gluaiseachta a fhorbairt san uisce uair
éigin le linn na bunscolaíochta.

• am ar leith a chur i leataobh gach lá le haghaidh 
cluichí sa bhaile agus an leanbh a spreagadh chun 
dul isteach i gclub spóirt sa cheantar. Bíonn snámh,
peil, camógaíochta, iomáin, sacar agus cispheil ar 
fáil i ngach ceantar beagnach. Tá an damhsa go 
maith don leanbh freisin agus bíonn ranganna 
damhsa Gaelach, ranganna bailé agus ranganna 
damhsa eile ar fáil.  Cabhróidh siad go léir leis an 
leanbh cairde a dhéanamh sa bhaile agus a bheith 
mar dhuine den phobal sin

• an leanbh a thógáil go páirceanna spraoi agus go 
hionaid uisce ina mbíonn trealamh spraoi.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a trí agus 

rang a ceathair 4
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• nósanna sláintiúla itheacháin a chothú trí lón 

sláintiúil a sholáthar don scoil agus bia folláin ag 

béilí eile. Is é an bricfeasta an béile is tábhachtaí 

toisc go gcuireann sé tús sláintiúil le lá an linbh

• labhairt leis an leanbh faoin ábhar a bhíonn sa 

nuachtán nó ar an teilifís/an raidió/nó i scannán a 

chonaic sibh i dteannta a chéile. Ceistigh an leanbh 

faoina c(h)uid mothúchán, tuairimí agus ábhair imní

• labhairt leis an leanbh faoi rudaí éagsúla a 

bhaineann leis/léi, mar shampla, caidreamh leis an 

teaghlach agus le cairde, rudaí atá ag tarlú ar scoil, 

conas a bheith slán, an chontúirt a bhaineann le mí-

úsáid substaintí ar nós drugaí nó alcóil.  Pléigh 

leis/léi bealaí oiriúnacha chun déileáil le fadhbanna

a d’fhéadfadh teacht chun cinn, fadhbanna cosúil le

bulaíocht nó brú ó pháistí eile. 

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

OIDEACHAS SÓISIALTA, PEARSANTA AGUS SLÁINTE (OSPS)
Pléann Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte

(OSPS) le forbairt phearsanta, le sláinte agus le folláine
do linbh. Cabhraíonn sé leis na leanaí a thuiscint go bhfuil

siad freagrach as na rudaí a dhéanann siad. Tá an
tOideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG). mar chuid

den OSPS. Is cuid thábhachtach d’fhorbairt gach linbh é

seo. Tugann sé cabhair do leanaí foghlaim faoi na

hathruithe a tharlaíonn dá gcorp ag pointí éagsúla

forbartha e.g. ag am caithreachais. Tá beartas OCG ag

gach scoil agus leagtar amach ann cad a mhúinfear agus

cathain a thabharfar isteach ábhar ar leith. 

I ranganna a trí agus a ceathair foghlaimíonn na leanaí

níos mó faoi conas aire a thabhairt dóibh féin agus faoi na

rudaí a dhéanann difriúil iad ó dhaoine eile.  Faigheann

siad amach faoi neart agus laigí, na rudaí a thaitníonn leo

agus na rudaí nach dtaitníonn. Foghlaimíonn siad faoi

agus pléann siad na fachtóirí a mbíonn tionchar acu ar

chinntí agus ar roghanna pearsanta agus pléann siad an

fáth go mbíonn cead ag daoine fásta cinntí a dhéanamh ar

son agus teorainneacha a leagan síos, agus conas a

dhéanann siad a leithéid.  Bíonn tuiscint níos mó ag na

leanaí faoin méid a chuireann siad leis an scoil agus leis an

bpobal áitiúil, foghlaimíonn siad faoi shaol daoine in

áiteanna eile agus conas aire a thabhairt don timpeallacht

áitiúil agus don timpeallacht níos faide ó bhaile.

Foghlaimíonn siad freisin faoi na meáin chumarsáide agus

conas machnamh a dhéanamh ar an ról agus an tionchar a

bhíonn acu ar a saol. 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a trí agus 

rang a ceathair 5
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Iarr ar an múinteoir ranga an
bhfuil bealaí eile inar féidir leat cabhrú

leis an leanbh foghlaim sa bhaile agus é/í i
rang a trí agus i rang a ceathair. Ceistigh na

tuismitheoirí eile faoi na rudaí a
dhéanann siad féin. 



TEANGA
Sa Ghaeilge, bíonn na leanaí ag cur leis na scileanna
comhrá agus cumarsáide atá acu agus ag cur lena

stór focal.  Bíonn siad ag obair leis na téamaí
céanna agus a bhí sna blianta roimhe: mé féin, sa
bhaile, an scoil, bia, an aimsir, an teilifís,

siopadóireacht, caitheamh aimsire, éadaí agus
ócáidí speisialta. Baineann na leanaí úsáid as foinsí

eolais laethúla cosúil le hailt as nuachtáin, agus cláir
raidió nó teilifíse (e.g. nuacht TG4). Leis na fíor-ábhair
seo, tagann feabhas ar na scileanna éisteachta agus
foghlama sa Ghaeilge. Spreagann na foinsí seo iad
chun rudaí a léamh chun eolas a bhailiú agus chun
taitnimh. Ar an mbealach seo faigheann siad amach
gur féidir scríobh faoi ábhar ar bith. 
I scoileanna ina ndéantar an chuid is mó den
fhoghlaim trí Ghaeilge, léann an leanbh réimse níos
leithne d’ábhar léitheoireachta agus déantar plé sa
rang faoi na hábhair sin.  Bíonn sé/sí ag scríobh as
Gaeilge ar go leor cúiseanna éagsúla agus ar go leor
bealaí éagsúla.

Is trí theanga a fhoghlaimíonn an leanbh conas
cumarsáid a dhéanamh – trí Bhéarla agus trí
Ghaeilge araon. Foghlaimíonn do leanbh
conas éisteacht, labhairt agus léamh sa dá
theanga. Is bunús maith iad na scileanna
teanga seo chun teangacha eile a
fhoghlaim agus tá tábhacht ag baint
leo ó thaobh foghlama i réimsí eile den
churaclam. 

I ranganna a cúig agus a sé, tá scileanna
éisteachta agus labhartha an linbh sa
Bhéarla ag forbairt i gcónaí tríd an gcaint.
Foghlaimíonn sé/sí conas: éisteacht, tús a
chur le comhrá, ceisteanna a chur, scéalta a
insint, tuairimí a chur i mbeagán focal,
mothúcháin a chur in iúl agus a mhíniú,
treoracha a thabhairt, argóint a dhéanamh,
rudaí a áitiú agus tuairimí a chur in iúl. Ba
chóir go mbeadh an leanbh féin-mhuiníneach
sa léamh agus sa scríobh faoin am seo agus
beidh sé/sí anois ag foghlaim conas
smaoineamh faoi na teachtaireachtaí atá ina
c(h)uid scríbhneoireachta féin agus sa réimse
leathan ábhair léitheoireachta a léann sé/sí
mar chaitheamh aimsire, agus conas na
teachtaireachtaí seo a cheistiú. Trí úrscéal
ranga a léamh, bíonn an leanbh
rannpháirteach i seisiún léitheoireachta
grúpa nó ranga agus bíonn deis aige/aici
tuairimí a roinnt mar gheall ar an méid atá á léamh agus
faoi cad a thitfidh amach sa scéal. Trí úrscéal a léamh sa
rang, faigheann an páiste amach gur féidir leis leabhar
iomlán a léamh.  Bíonn an leanbh ag scríobh píosaí níos
faide, freisin, agus foghlaimíonn sé/sí conas píosa amháin
scríbhneoireachta a dhéanamh i gcúpla iarracht, ionas go
gcuirtear feabhas uirthi i ngach iarracht.

Tugtar achoimre thíos ar fhoghlaim an linbh i rang a cúig agus i rang a sé i 6 réimse an churaclaim,
mar aon le roinnt moltaí maidir le conas is féidir leat tacú le foghlaim an linbh sa bhaile.

• éisteacht agus labhairt leis an leanbh e.g. faoi na 
rudaí atá ag tarlú ar scoil agus i measc a c(h)airde, 
agus cad é an t-ábhar nó an clár teilifíse is fearr 
leis/léi

• breathnú ar chláir cosúil leis an nuacht, tráth 
na gceisteanna, cartúin nó cláir spóirt ar TG4 in 
éineacht leis an leanbh. Cé go mb’fhéidir nach 
dtuigfidh an leanbh mórán den teanga i dtús báire,
is dócha go mbeidh sé/sí in ann an clár a thuiscint 
le cabhair na bpictiúr agus na fuaime agus ón eolas
atá aige/aici cheana

• spreag an leanbh chun leabhair, úrscéalta nó 
téipeanna le scéalta a fháil ar iasacht ón 
leabharlann áitiúil.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Faisnéis do thuismitheoirí

Rang a cúig 
agus rang a sé 1

Foghlaim do linbh sa bhunscoil

Céard?
Cénfáthagus

Conas?



MATAMAITIC
Cabhraíonn an Curaclam Matamaitice leis an leanbh
foghlaim conas fadhbanna a thuiscint agus a réiteach. I
ranganna a cúig agus a sé, bíonn na leanaí ag obair le fíor-
ábhair i gcónaí cosúil le háiritheoirí, ciúbanna, tíleanna
codáin, trealamh tomhais, cluichí uimhreacha, cártaí
imeartha agus bogearraí matamaitice chun cur lena gcuid
eolais agus a dtuiscint ar ábhar nua sna réimsí seo a
leanas:

• Uimhreacha (ag foghlaim faoi luach áite, suimiú, dealú,
méadú agus roinnt uimhreacha agus ag obair le codáin
agus le deachúlacha)

• Ailgéabar (ag obair le huimhreacha dearfacha agus 
diúltacha le cabhair uimhirlíne agus ag obair le huimhir-
abairtí agus le fadhbanna focal)

• Tomhais (ag obair le fad, achar, meáchan, toilleadh, 
am agus airgead)

• Sonraí (cairteacha agus graif a dhéanamh, a thuiscint, 
agus a léamh, agus foghlaim faoi dhóchúlacht agus 
seans)

OIDEACHAS, SÓISIALTA, IMSHAOIL AGUS EOLAÍOCHTA (OSIE)

• deis a thabhairt don leanbh airgead a láimhseáil 
agus buiséid a dhéanamh, e.g. d’fhéadfá iarraidh ar
an leanbh turas chuig na siopaí a eagrú agus fanacht
laistigh de bhuiséad áirithe agus é /í ag ceannach 
rudaí atá ar liosta agat. D’fhéadfadh sé/sí an 
tIdirlíon a úsáid chun praghsanna a sheiceáil agus a
chur i gcomparáid, mar shampla, praghsanna 
Cdanna agus DVDanna.

• deis a thabhairt don leanbh fadhbanna a bhaineann
leis an bhfíor-shaol a réiteach sa bhaile e.g. iarr ar an
leanbh cabhair a thabhairt chun troscán a chur le 
chéile nó chun seomra a thomhas le haghaidh 
páipéir don bhalla nó le haghaidh cairpéad nua.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Bíonn na tascanna agus na gníomhaíochtaí fadhbréitigh
praiticiúla ar a mbíonn an leanbh ag obair i ranganna a cúig
agus a sé cosúil leo siúd a bhí ar siúl sna ranganna roimhe
seo. Tá siad anois, áfach níos dúshlánaí agus níos casta.

• breathnú ar chláir fhaisnéise agus ar chláir a 
bhaineann leis an stair, an tíreolaíocht nó an 
eolaíocht in éineacht le do leanbh. Nuair a bhíonn an
clár thart, bain úsáid as léarscáil, as cruinneog nó as
an Idirlíon chun na tíortha a luadh sa chlár a aimsiú.
Bain úsáid as leabhair thagartha nó as láithreáin 
ghréasáin chun níos mó a fháil amach faoin scéal 
agus faoi na daoine agus na háiteanna a luadh agus
faoi na himeachtaí a tharla san am atá thart a raibh 
tionchar acu ar staid an lae inniu.

• ßcuairt a thabhairt ar áiteanna suimiúla ó thaobh na
heolaíochta, staire agus tíreolaíochta de cosúil le 
tránna, feirmeacha oscailte, coillte nó aibhneacha sa
cheantar áitiúil, fothraigh nó músaeim. Labhair leis 
an leanbh faoin méid a fheiceann sibh, a chloiseann
sibh agus a dhéanann sibh sna háiteanna seo.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

B’fhéidir go bhfeicfidh leanaí na hathruithe atá tagtha ar
shaol na ndaoine le himeacht ama ina gceantar féin agus
in áiteanna eile trí staidéar a dhéanamh ar thopaic cosúil
le ‘teaghlaigh’

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a cúig 

agus rang a sé 2
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Sa stair, sa tíreolaíocht agus san eolaíocht i ranganna a
cúig agus a sé, baineann na leanaí úsáid as an seomra
ranga, an scoil agus an ceantar mar acmhainní foghlama.
Foghlaimíonn siad faoi áiteanna eile in Éirinn agus ar fud
an domhain agus faoin saol a bhí ag daoine san am atá
caite. Agus iad ag obair, baineann na leanaí úsáid as na
scileanna céanna a bhí á bhfoghlaim acu i mblianta eile
i.e. ceistiú, breathnú, tuar, imscrúdú agus turgnamh,
meastachán agus tomhas, rangú agus taifead agus
cumarsáid, na scileanna céanna a úsáideann eolaithe,
staraithe agus tíreolaithe. Le cabhair ó grianghraif, fíor-
rudaí agus foinsí eolais cosúil le ciclipéidí, atlais,
bogearraí ríomhaireachta agus cuardach Idirlín cuireann
na leanaí eolas ar shaol na ndaoine in áiteanna eile. Gach
rud a fhoghlaimíonn siad, bíonn ceangal idir é agus rud
éigin a d'fhoghlaim siad roimhe, mar shampla sa
tíreolaíocht, b’fhéidir go bhfoghlaimeoidh leanaí faoi na
sléibhte agus na haibhneacha i gceantar eile in Éirinn agus
déanfaidh siad ceangal idir é sin agus na rudaí atá
foghlamtha acu mar gheall ar a gceantar féin trí
chomparáid a dhéanamh eatarthu. An rud céanna sa stair. 



OIDEACHAS EALAÍON
Sna trí hábhar seo – na hamharcealaíona, an ceol agus an
drámaíocht – bíonn níos mó deiseanna fós ag an leanbh a
bheith cruthaitheach agus an tsamhlaíocht a fhorbairt.
Spreagtar na páistí ar fad chun páirt a ghlacadh agus chun
taitneamh a bhaint as na hábhair seo. Ní ar an rud a
dhéanann an leanbh (an táirge) a chuirtear an bhéim ach
ar an méid a fhoghlaimíonn sé/sí trí  ghníomhaíocht
chruthaitheach a dhéanamh (an próiseas). I rang a cúig
agus i rang a sé, cuireann an leanbh feabhas ar na
scileanna atá aige/aici trí rudaí nua a thriail san ealaín, sa
cheol agus sa drámaíocht. Bíonn sé/sí ag obair le réimse
níos mó d’ábhar ealaíonta agus téann sé/sí i dtaithí ar
réimse níos leithne de ghníomhaíochtaí ceoil agus
drámaíochta. Spreagann an réimse seo den churaclam an
leanbh chun éisteacht le ceol, chun breathnú ar ealaín
agus chun freagairt a thabhairt ar léiriú drámata daoine
eile sa rang, mar aon le leanaí eile agus daoine fásta.

• an leanbh a spreagadh chun suim a chur sa cheol, 
mar shampla, d'fhéadfadh sé éisteacht le CDanna, 
amhráin a rá, an fheadóg nó uirlis ceoil eile a 
fhoghlaim

• an leanbh a spreagadh chun tabhairt faoi rudaí 
cruthaitheacha trí acmhainní agus spás a chur ar fáil
dó. Iarr ar an leanbh na rudaí a úsáideann sé a 
bhailiú nuair a bhíonn sé críochnaithe. 

• breathnú ar chláir do pháistí ar an teilifís in éineacht 
leis an leanbh nó dul chuig scannáin, drámaí, 
ceolchoirmeacha agus taispeántais ealaíne agus
an méid a fheiceann sibh a phlé.  

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Ag an am céanna, tugtar spreagadh don leanbh feabhas a
chur ar an gcumas atá aige/aici ag a luas féin. Beidh sé
soiléir faoi seo cad iad na spóirt agus na cluichí is mó a
thaitníonn leis an leanbh. B’fhéidir go n-imreoidh sé/sí iad
seo lasmuigh den scoil agus nuair a bheidh sé/sí fásta.

• cinntiú go mbíonn neart deiseanna ag an leanbh páirt
a ghlacadh i ngníomhaíochtaí fisiceacha le gaolta 
agus le cairde leis/léi

• an leanbh a thabhairt leat chun imeachtaí áitiúla
nó náisiúnta spóirt a fheiceáil agus suim agus 
rannpháirtíocht an linbh i ngníomhaíochtaí 
fisiceacha nó cluichí áirithe a spreagadh i.e. 
tacaíocht a thabhairt d’fhoireann áitiúil CLG nó 
d’fhoireann an chontae nó imirt don chlub áitiúil. 
Cabhróidh siad go léir leis an leanbh cairde a 
dhéanamh sa bhaile agus a bheith mar dhuine
den phobal sin.

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

CORPOIDEACHAS
I ranganna a cúig agus a sé bíonn an leanbh
rannpháirteach i ngníomhaíochtaí fisiceacha éagsúla, sa
scoil agus lasmuigh de, ar nós:
• Lúthchleasa (rith, léim agus caitheamh)
• Damhsa (foghlaim faoi dhamhsa, damhsa a chruthú 

agus a dhéanamh)
• Gleacaíocht (cothromaíocht, gluaiseacht i dtreonna 

éagsúla i seicheamh ina (h)aonar agus le daoine eile 
agus gluaiseacht ag baint úsáide as trealamh ar nós 
rabhlaithe agus mataí)

• Cluichí (láimhseáil liathróide, ciceáil, an liathróid a 
iompar agus a bhualadh, agus mionchluichí a imirt agus
réiteoireacht a dhéanamh orthu)

• Gníomhaíochtaí faoin aer agus gníomhaíochtaí 
eachtraíochta (siúl, rothaíocht agus campáil agus 
bealaí agus bac-chúrsaí níos dúshlánaí a leanúint 
laistigh de theorainneacha ama).4

Bíonn béim ar spraoi agus ar thaitneamh
sna ceachtanna corpoideachais agus 
foghlaimíonn an leanbh conas 
comhoibriú a dhéanamh le daoine 
eile chun feidhmíocht an ghrúpa 
iomláin a fheabhsú.  4I ngníomhaíochtaí uisce foghlaimíonn leanaí faoi shábháilteacht

san uisce agus conas spraoi a bheidh acu san uisce agus na  géaga
agus na cosa a úsáid. Ag brath ar acmhainní na scoile, molann an
curaclam deis a thabhairt do leanaí scileanna gluaiseachta a
fhorbairt san uisce uair éigin le linn na bunscolaíochta..

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a cúig 

agus rang a sé 3
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OIDEACHAS SÓISIALTA, PEARSANTA AGUS SLÁINTE (OSPS)
Pléann Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte
(OSPS) le forbairt phearsanta, le sláinte agus le folláine
an linbh. Cabhraíonn sé le leanaí a thuiscint conas aire a
thabhairt dóibh féin, conas meas a bheith acu ar dhaoine
eile agus conas plé leo, agus conas déileáil lena gcuid
mothúchán. Cabhraíonn sé leis na leanaí a thuiscint go
bhfuil siad freagrach as na rudaí a dhéanann siad. Áirítear
le OSPS an tOideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) –
cuid thábhachtach d’fhorbairt gach linbh. Cabhraíonn sé
leis an leanbh an tábhacht a bhaineann le caitheamh go
maith lena c(h)orp féin agus le coirp daoine eile a
thusicint. Foghlaimíonn an leanbh freisin faoi na
hathruithe a tharlaíonn don chorp ag pointí éagsúla
forbartha e.g. ag am caithreachais Tá beartas OCG ag
gach scoil agus leagtar amach ann cad a mhúinfear agus
cathain a thabharfar isteach ábhar ar leith.

I ranganna a cúig agus a sé:
• foghlaimíonn an leanbh conas aire a thabhairt

dó/di féin
• foghlaimíonn sé/sí faoin tábhacht atá le bia folláin

a ithe agus an corp a choimeád glan agus sláintiúil
• foghlaimíonn sé/sí faoi bhealaí iompair atá sláintiúil 
• foghlaimíonn sé/sí conas na rudaí a chuireann

isteach air/uirthi a aithint agus conas straitéisí
a cheapadh chun déileáil leo 

• foghlaimíonn sé/sí freisin faoin tábhacht atá le heolas
a bhailiú faoi ábhar sula ndéantar cinneadh faoi.

Bíonn tuiscint níos mó ag leanaí freisin faoin méid a
chuireann siad leis an scoil agus leis an bpobal áitiúil.
Tosaíonn siad ag fáil amach faoin daonlathas agus
cuireann siad aithne ar na grúpaí éagsúla cultúrtha,
creidimh, eitneacha agus eile agus conas meas a bheith
againn orthu. Foghlaimíonn siad gur chóir aire a
thabhairt dá dtimpeallacht sa bhaile agus níos faide ó
bhaile agus an Domhan a choimeád slán do na glúine atá
le teacht. Foghlaimíonn siad freisin faoin ról agus faoin
tionchar atá ag na meáin chumarsáid agus conas an
tionchar sin a cheistiú.

• nósanna sláintiúla itheacháin a chothú trí lón 
sláintiúil a chur ar fáil don scoil agus bia folláin ag 
béilí eile. Is é an bricfeasta an béile is tábhachtaí 
toisc go gcuireann sé tús sláintiúil le lá an linbh.

• má bhíonn an leanbh bainteach le himeachtaí 
teaghlaigh a phleanáil agus a chur i bhfeidhm, 
imeachtaí cosúil le siopadóireacht, turas chuig an 
bpictiúrlann nó seomra a mhaisiú, mothóidh sé/sí 
go bhfuil ról úsáideach aige/aici sa teaghlach agus 
beidh sé/sí in ann na scileanna atá foghlamtha trí 
churaclam na scoile a úsáid sa saol mór e.g. 
cuardach a dhéanamh ar an Idirlíon agus eolas ar 
amchlár a mhíniú

• labhairt leis an leanbh faoi rudaí éagsúla a 
bhaineann leis/léi e.g. caidreamh leis an teaghlach 
agus le cairde, rudaí atá ag tarlú ar scoil, conas 
fanacht slán, an chontúirt a bhaineann le mí-úsáid 
substaintí ar nós drugaí nó alcóil

Is féidir leat chabhrú le foghlaim do pháiste sa bhaile trí: 

Foghlaim do linbh: Céard? Cén fáth agus Conas?
Rang a cúig 

agus rang a sé 4

Faisnéis do thuismitheoirí

Iarr ar mhúinteoir ranga an
linbh an bhfuil bealaí eile ann gur  féidir

leat cabhrú leis an leanbh foghlaim sa bhaile
agus é/í i ranganna a cúig agus a sé.

Ceistigh na tuismitheoirí eile faoi rudaí
a dhéanann siad siúd. 


