
 ‘Ag Tosú sa
Scoil Mhór’

Ag Aistriú ón Oideachas sa Suíomh
Luath-óige go dtí an Bunoideachas

Cúpla Nod do Thuismitheoirí

Gach bliain, aistríonn na mílte leanaí ón réamhscoil chuig an 
mbunscoil. Sa réamhscoil tosaítear ag ullmhú na leanaí don scoil 
mhór. De ghnáth bionn sceitimíní ar leanaí a bheith ag tosú amach 
sa scoil mhór, ach do leanaí eile bíonn strus ag baint leis. Am 
spreagúil do leanaí atá ann  - tús nua don leanbh agus dá 
dtuismitheoirí, slán á fhágáil leis an réamhscoil agus bualadh le 
múinteoirí agus ag le cairde nua. 

Bíonn cuma i bhfad níos mó don leanbh ar fhoirgnimh na 
bunscoile, bíonn tuilleadh seomraí ranga ann, tuilleadh leanaí, 
tuilleadh daoine fásta agus tuilleadh rialacha. Tréimhse í seo ina 
mbíonn imní ar thuismitheoirí an mbeidh an leanbh ceart go leor     
                   ag feidhmiú as a stuaim féin, an mbuailfidh sé nó sí le   
                     cairde nua, an mbeidh sé nó sí in ann a bheith socair  
                    agus suí go ciúin ag éisteacht sa rang, an mbeidh an 
                   leanbh ábalta don chlós? Go minic 'siad na tuismitheoirí     
                                  a bhíonn ag caoineadh ar an gcéad lá agus 
                                   an leanbh ag tosú amach ar an gcéad 
                                  chéim eile den saol. 

Ag tacú le do leanbh le linn laethanta scoile

Cruthaigh caidreamh dearfach leis an bhfoireann sa scoil
Is mór an cúnamh é do na leanaí má bhíonn na tuismitheoirí ag obair go 
dlúth leis na múinteoirí. Tá sé thar a bheith tábhachtach go mbunófaí 
caidreamh dearfach baile/scoile.

Cuir aithne ar thuismitheoirí eile
Féadfaidh tuismitheoirí leas a bhaint as an tacaíocht a chuireann tuismitheoirí 
eile ar fáil, ar bhealaí iomadúla. D’fhéadfadh go bhfuil aithne agat ar roinnt de 
na tuismitheoirí cheana féin ón réamhscoil ach is féidir aithne a chur ar 
thuismitheoirí eile trí chomhráite lasmuigh de dhoras an tseomra ranga, nó ag 
ócáidí eile sa scoil. Má chláraíonn tú mar bhall de Chumann na dTuismitheoirí 
Is féidir aithne mhaith a chur ar thuismitheoirí eile.

Ag éisteacht agus ag labhairt le do leanbh
Labhair go rialta le do leanbh faoina bhfuil siad ag súil leis ón scoil. Labhair leo 
faoina bhfuil ar siúl acu agus faoin súgradh atá ar siúl acu – ach ná téigh thar 
fóir leis sin ach oiread. Labhair leo faoina gcairde nua. Cuir ina luí orthu gur 
chóir dóibh a ndícheall a dhéanamh, mol iad as a n-iarrachtaí, agus déan 
éachtaí a cheiliúradh. D’fhéadfaí roinnt dá gcuid oibre a chrochadh sa bhaile. 
Trí bheith ag éisteacht leo is féidir leat a bheith in iúl ar a gcúiseanna imní 
agus ar na nithe a bhfuil spéis acu iontu.

Glac páirt i bhfoghlaim do linbh
Is tusa an múinteoir is tábhachtaí is saol do linbh. Mar sin is fiú duitse páirt a 
ghlacadh san fhoghlaim atá ar siúl acu ar scoil. Tugann sé seo le fios dóibh gur 
spéis leat a bhfuil ar siúl acu ar scoil agus go bhfuil sé sin tábhachtach. Go 
praiticiúil, ciallaíonn sé sin go ndéanfaí deimhin de go bhfreastalaíonn siad ar 
scoil go rialta, go sroicheann siad an scoil in am ar maidin agus go bhfuil siad 
gléasta go cuí. Léiríonn sé seo go bhfuil meas ag an leanbh agus an 
tuismitheoirí araon ar an bhfoghlaim a tharlaíonn ar scoil.

Glac Páirt – Fan Páirteach
Glac páirt agus fan páirteach san oideachas atá á fháil ag do leanbh ar scoil. 
Bí ar an eolas faoina bhfuil ag tarlú sa scoil Bainfidh do leanbh leas as do 
rannpháirtíocht.  

Ag foghlaim trí mheán an tsúgartha

Foghlaimíonn leanaí trí mheán an tsúgartha. Tá creatchuraclam nua anois in 
úsáid ag réamhscoileanna agus roinnt ranganna naíonáin dar teideal Aistear. 
Leagtar béim mhór in Aistear ar fhoghlaim trí mheán an tsúgartha. 

Tá an súgradh tábhachtach i saol an linbh. Is dócha go raibh deiseanna maithe 
ag do leanbh sa réamhscoil le bheith ag súgradh – laistigh agus lasmuigh. Ba 
chóir go mbeadh an súgradh mar ghné ar leith den lá scoile agus go 
gcuirfeadh sé leanúnachas ar fáil ón réamhscoil go dtí an bhunscoil dá réir. 

Ionas go mbeidh an leanbh in ann bheith ag súgradh is gá go mbeadh
•    Daoine ann a bheidh ag súgradh leo
•    Áiteanna ann inar féidir leo bheith ag súgradh
•    Trealamh agus ábhair ann le bheith ag súgradh leo. 

Baineann leanaí taitneamh as a bheith ag súgradh agus 
cuidíonn sé leo naisc a dhéanamh lena gcuid foghlama. Is féidir 
le leanaí taiscéaladh a dhéanamh trí mheán an tsúgartha agus 
ar an gcaoi sin a gcruthaitheacht agus a bhfiosracht a fhorbairt. 
Cuidíonn an súgradh le leanaí cairde nua a dhéanamh, a 
scileanna sóisialta, léitheoireachta, smaointeoireachta, 
scríbhneoireachta agus matamaitice a fhorbairt, agus 
scileanna eile nach iad. Trí bheith ag súgradh foghlaimíonn an leanbh conas 
uimhreacha a aithint agus bheith ag comhaireamh, conas nithe a shortáil 
agus a mheaitseáil, conas litreacha, focail, cruthanna agus siombailí a aithint, 
conas pleanáil, conas cinntí a dhéanamh, conas aird a dhíriú agus conas rudaí 
a chur de ghlanmheabhair. 
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