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Ábhar Teagaisc  
 

   Dánta Duitse le Gabriel Rosenstock (leabhar & CD) 

   €10.00  €7.00 

    

Scothvéarsaí do dhaoine óga sna haoisghrúpaí ó 4-7, 8-10 agus 11-13 bliana. 

Dánta bríomhara, greannmhara, atá iontu – i bhfriotal na linne seo. Buntáiste 

breise atá ag an gcnuasach seo go bhfuil dlúthdhiosca ag dul leis. 

 

 

Tríocha Dráma le Nóirín Ní Nuadháin 

€12.70 €9.00  

 

Bailiúchán de 30 dráma éagsúil a bheadh feiliúnach do dhaltaí scoile. Tá nótaí 

faoi aois, faoi chaighdeán na teanga, faoi líon na n-aisteoirí i ngach dráma mar 

aon le hachoimre ar an scéal. 

 

 

 

Ar Maidin Moch le Nóirín Ní Nuadháin 

€15.00 €10.00 

 

Dírithe ar mhúineadh bhriathra na Gaeilge.  Tá sé bunaithe ar shaol an pháiste 

ar maidin roimh an scoil – ag éirí ar maidin, an bricfeasta srl.  Baintear úsáid 

ann as modh na sraithe, modh a cuireadh i bhfeidhm i gceachtanna Gaeilge go 

luath tar éis 1900.  Tá deich sraith sa leabhar le sé phictiúr le gach sraith le 

gníomhaíochtaí foclóra, cluichí teanga, rólghlacadh, oidis i gcomhair 

bricfeasta agus lón sláintiúil, gníomhaíochtaí idirchultúrtha agus topaicí le plé, 

aimsirí na mbriathra agus nótaí gramadaí.   

 

Tomás na hOrdóige & Scéalta Eile le Nóirín Ní Nuadháin 

€40.00  €30.00  

 

Pacáiste scéalta, drámaí agus cluichí do mhúinteoirí bunscoile idirghníomhach 

Gaeilge, dírithe ar pháistí sa bhunscoil ó na naíonáin ar aghaidh. Is iad na 

deich scéal atá sa leabhar na cinn is coitianta a insítear do pháistí ar fud na 

hEorpa: Cochaillín Dearg, Na Trí Mhuc, Jeaic agus an Gas Pónaire &rl. Tá 6 

phictiúr lannaithe A4 agus dráma gearr simplí le gach scéal.  Tá patrúin i 

gcomhair masc agus puipéad láimhe agus méar ag cúl an leabhair. 

 

Leabhair do dhaltaí bunscoile: lth. ar lean  

 

 

http://www.cic.ie/item.aspx?id=840
http://www.cic.ie/item.aspx?id=474
http://www.cic.ie/item.aspx?id=997
http://www.cic.ie/item.aspx?id=944
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       Leabhair do Dhaltaí Bunscoile 
     
      An Síofra le Liam Mac Uistín (úrscéal) 

      Aoisghrúpa: Rang 2 go Rang 4, aois 7-9 

    €7.00 €5.00  

Scéal draíochtach faoi bheirt bhuachaillí óga – duine acu i lios na sióg 

agus an duine eile ar domhan. Is cleasaí dána glic duine acu agus 

buachaill ciúin múinte an duine eile. Ach oíche amháin malartaítear iad 

faoi sholas na gealaí… Foclóirín san  áireamh ag deireadh an leabhair.  

 

 
Sraith Chailitín le Caitríona Ní Mhurchú (úrscéalta) 

Ó Lúibíní Lú, Cailitín, & Deireadh Báire  

Aoisghrúpa: Rang 3 go Rang 6, aois 8-12 

€8.00 €5.00 an ceann  

 

Is gnáthchailín í Rósmáire Ní Ghrifín, nó sin mar a shíleann sí.  Tá na 

gnáthfhadhbanna saoil aici.  Ní hiondúil go mbíonn an t-ádh léi, agus is 

amhlaidh a bhíonn ar a 10ú lá breithe.  Tagann an slua sí ar cuairt 

chuici san oíche le hinsint di nach duine daonna í ach sióg, duine de 

Thuatha Dé Danann.  Cén fáth gurb ise a roghnaíodh?  Agus an bhfuil 

aon neart aici air? 

 

 

 

             

         

      

 

 

 

 

 
 

Birbal le Gabriel Rosenstock       An bhfaca éinne agaibh Roy Keane?    Buail ar an Doras  

€8.00 €6.00           le Mícheál Ó Ruairc. €7.50 €7.00    le Nóirín Ní Nuadháin 

Aoisghrúpa: Rang 1-6       Aoisghrúpa: Rang 5-6       Aoisghrúpa: Gach aois 

              €3.15 €2.00 
Scéilíní ársa ón India agus iad       Murach an dúil atá aige sa sacar is beag        

athinste go bríomhar ag údar      srian a bheadh ag Brian Ó Treasaigh ar      Rainn dhúchasacha 

a bhfuil gean ar leith aige ar       a shaol. Ach tosaíonn an srian sin ag      Ghaeilge ón traidisiún 

an tír sin.                               imeacht nuair a bhuailtear a athair tinn.      béil.       

http://www.cic.ie/item.aspx?id=965
http://www.cic.ie/item.aspx?id=1097
http://www.cic.ie/item.aspx?id=1819
http://www.cic.ie/item.aspx?id=929
http://www.cic.ie/item.aspx?id=1158
http://www.cic.ie/item.aspx?id=476

