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Amasan  
 
Tha e mar amas aig na prògraman seo cànan na cloinne a leudachadh, agus an cuideachadh gu bhith a’ cur eòlas 
air fuaimean na Gàidhlig ann an dòigh a tha tlachdmhor agus tarraingeach.  
Anns na prògraman cluinnear stòiridh, òrain, rannan, tòimhseachain agus cànan a chuidicheas a’ chlann gu eòlas 
a chur air fuaimean eadar-dhealaichte agus ceangal a dhèanamh eadar na fuaimean seo agus litrichean na h-
aibidil. 
 
5-14 
 
Tha curriculum 5-14 ag radh: 
‘Aig a h-uile ìre ann an dòighean a tha freagairt air an aois agus air na choileanas iad, bidh a’ chlann a’ cluiche 
chleasan, èisteachd agus gnìomhan eile a tha air an dealbh gus sgilean aire agus cuimhne agus aithneachadh 
fhuaim a thoirt air adhart.’ 
Tha Fiream Faram a’ brosnachadh agus a’ neartachadh na sgilean a dh’ fheumas clann airson èisteachd, toirt an 
aire do dh’ fhuaimean agus cleachdadh cànan airson iomadh adhbhar. 
 
Mar a chleachdar na prògraman 
 
Tha na prògraman seo freagarrach airson an cur air teip agus an tidsear an cleachdadh airson taic a thoirt do  
dh’ obair cànain. Faodar cuideachd pàirtean sònraichte dhe na prògraman a chleachdadh airson taic a thoirt do  
dh’ obair sam bith eile a bhios a’ dol anns a’ chlas. Anns na notaichean tha a’ dol leis gach prògram tha iomradh 
air ‘obair taic’ a tha a’ toirt cothrom tuilleadh leasachaidh a dhèanamh air sgilean cànain na cloinne. Faodar 
èisteachd ris na prògraman mar chlas còmhla ris an tidsear no ann am buidheannan beaga còmhla ri neach-taic. 
Bhiodh e feumail dhan chloinn eòlas a chur air faclan ùra mus èist iad ris a’ phrògram. 
 
Anns na prògraman tha: 
 
Stòiridh far a bheil Mairead agus a caraid Catrìona ann an diofar shuidheachaidhean. 
Fuaimean ceangailte ri litir shònraichte. 
Cànan airson comas labhairt a leudachadh. 
Rannan, tòimhseachain agus òrain. 
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Prògram 1.  AN LITIR 'e' 
 
Anns a’ phrògam an-diugh cluinnidh sibh facail a’ tòiseachadh leis an litir e. 
 
 
Facail a’ tòiseachadh leis an litir e a chluinneas sibh anns a’ phrògram: 
 
each   eacarsaich   earball   eathar   eas   esan   eagal    
 
èigheach   èist   eile   èibhiseach     einnsean  einnseanan  eala 
 
Eric   Eachainn   Emma   Ernie            
 
An stòiridh 
 
Tha an t-Earrach air tighinn agus tha fèill air tighinn dhan bhaile. Abair thusa gu bheil spòrs aig Mairead agus 
Catrìona aig an fhèill. Tha tòrr ri dhèanamh aig an fhèill agus thachair iad ri mòran charaidean. 
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh 
 
A bheil fios agadsa càite bheil sinn an-dràsta? 
Tha tòrr rudan ri dhèanamh aig an fhèill. 
Seall air an seo! 
An tèid sinn air an timcheallan ma-thà?   Thèid! 
Tha sinn deiseil airson falbh a-nis. 
Tha eagal ormsa! 
Tha mise a’ cluinntinn einnseanan! 
Feumaidh sinn falbh a-nis. 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Peantadh agus sgrìobhadh 
 
Gearraibh a-mach cumadh ceàrnaig agus dà chearcall. Cleachdaibh peanta airson pàtran brèagha dathach a chur 
air na cumaidhean seo. An uairsin cuiribh iad ri chèile airson einnsean a dhèanamh. Cuiribh seo suas air a’ bhalla. 
Bruidhinnibh ris a’ chloinn mu dheidhinn a' fuaim a tha an litir e a' dèanamh agus na facail a chuala iad  
a’ tòiseachadh leis an fhuaim seo anns a’ phrògram. Taghaibh feadhainn dhe na facail agus sgrìobhaibh iad air a’ 
bhòrd dhubh. Sgrìobhaibh na facail seo air cairt. Cleachdaibh dealbhan airson a’ chlann a chuideachadh. 
Faodaidh a’ chlann am facal agus an dealbh a tha iad ag iarraidh a thaghadh agus a chur air an einnsean aca.  
An àite facal, faodaidh a’ chlann smaoineachadh air ainm a’ tòiseachadh leis an litir e agus dealbh a dhèanamh. 
Thèid an dealbh agus an t-ainm air an einnsean. 
 
Lorg an einnsean  
 
Cluichibh geama a' cleachdadh na h-einnseanan a tha air a’ bhalla. 
m.e. 
“Tha mi a’ lorg einnsean le facal a’ tòiseachadh leis an litir e-each. An cuidich thu mi? 
Faodaidh leanabh an t-einnsean seo a lorg. 
 
 
Leughadh agus sgrìobhadh 
 
Dèanaibh timcheallan a’ cleachdadh cearcall plastaic. Ceangailibh seo bho mhullach an rùm. Iarraibh air a’ chlann 
dealbhan eich a dhèanamh agus dath a chuir orra. Geàrraibh seo a-mach agus ceangailibh iad bhon chearcall. 
Eadar gach each cuiribh dealbh agus ainm rudeigin a’ tòiseachadh leis an litir e. Cluichibh geama mar seo: 
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“Tha mi a’ coimhead air rudeigin a’ tòiseachadh leis an litir e eadar an each uaine agus an each bhuidhe.  Dè  
th’ ann?  
 
 
Cleasan 
 
Dèanaibh cairtean leis an litir e, b, p agus ceangailibh litir air gach leanabh. 
Cluichibh ceòl slaodach agus ceòl aighearach agus leigibh dhan chloinn gluasad mun cuairt. Nuair a chluinneas 
iad  “einnseanan” feumaidh a h-uile leanabh leis an litir e a dhol còmhla ri chèile agus gluasad mun cuairt mar 
einnseanan. Mur a dèan iad seo feumaidh iad suidhe sìos gus an tèid einnseanan èigheachd a-rithist. 
Cleachdaibh na litrichean eile anns an aon doigh m.e. 
b-bàtaichean, c-càraichean, p-plèanaichean. 
 
 
Ràithean 
  
Bruidhinnibh ris a’chloinn mun an ràith is fhèarr leotha agus carson. 
Faighnichibh dè an ràith is fhèarr le Catrìona agus le Mairead agus carson. 
Bruidhinnibh mu dheidhinn an Earraich agus na rudan sònraichte a bhios a’ tachairt aig an àm seo dhen 
bhliadhna. 
 
 
Rannsachadh   
 
Cuiribh leabhraichean fiosrachaidh dhan leabharlann agus thoiribh cothrom dhan chloinn lorg dè tha sònraichte 
mu àm an Earraich. 
Faodaidh iad èisteachd ris an òran - An t-Earrach. 
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Prògram 2   AN LITIR 'i' 
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh facail a’ tòiseachadh leis an litir i. 
 
 
Facail a’ tòiseachadh leis an litir i a chluinneas sibh anns a’ phrògram: 
 
iarmailt   iomadh   iongantach   inntinneach   ite   itean    
 
isean   iseanan   iasgach   isbeanan   iasg   idir   
 
 
An stòiridh 
 
Tha Mairead agus Catrìona a’ lorg rudan a’ tòiseachadh leis an litir i. 
Tha seanair ag radh gu bheil iarmailt a’ tòiseachadh leis an litir i ach, chan eil Mairead cinnteach càite bheil an 
iarmailt. Tha seanair a-muigh ag iasgach ach ’s dòcha gun cuidich Catrìona i. 
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòraidh 
 
’S dòcha gu bheil fios aig Catrìona càite bheil an iarmailt. 
Faighnichidh mi dhith. 
’Se an iarmailt na speuran. 
An urrainn dhutsa sin a radh luath mar seo? 
Dè fuaim a tha siud? 
’Se seanair a th’ann. 
Feumaidh sinn falbh a-nis. 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Dealbhan agus sgrìobhadh 
 
Bruidhinnibh mu  dheidhinn na rudan a chunnaic Mairead agus Catrìona shuas anns an iarmailt. A bheil a h-uile 
rud a’ tòiseachadh leis an fhuaim i? 
Iarraibh air a’ chloinn dà cholbh a dhèanamh anns na leabhraichean sgrìobhaidh aca. 
Anns a’ chiad colbh faodaidh iad dealbh a dhèanamh dhe na rudan a tha a’ tòiseachadh leis an litir i agus anns  
a’ cholbh eile rudan nach eil a’ tòiseachadh leis an litir i. Sgrìobhaibh na facail ri taobh nan dealbh. Cuiribh 
cuideam air an fhuaim i aig toiseach nam facal gus am fàs a’ chlann cleachdte ris an fhuaim seo.  
 
 
 
 
Geama - Ag iasgach. 
 
Gearraibh a-mach cumaidhean èisg (cleachaibh cairt làidir airson gu mair iad beagan ùine). 
Leigibh dhan chloinn coimhead air dealbhan de dhiofar sheòrsaichan eisg gus am bith iad mothachail air na diofar 
dhathan agus phàtrain a chì iad. An uairsin iarraibh orra dath a chur air na h-èisg. 
Sgrìobhaibh litir air gach iasg. Dèanamh cinnteach gu bheil grunnan agaibh leis an litir i. Cuiribh pìos teip magnat 
air gach iasg. 
Dèanamh tuba coltach ris a’ mhuir agus cuiribh na h-èisg dhan tuba. 
Thoiribh slat iasgaich do leanabh agus iarraibh air feuchainn ri iasg a ghlacadh. 
Nuair a thig iasg a-mach às an tuba bidh leanabh eile ag innse dè an litir a tha air an iasg agus ag radh facail  
a’ tòiseachadh le fuaim na litreach seo. Ma tha e ceart faodaidh an leanabh sin an uairsin a dhol a dh’iasgach. 
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Geama - Ag iasgach (dòigh eile) 
 
An àite litrichean cuiribh dealbhan air na h-èisg. Cleachdaibh dealbhan a tha a’ tòiseachadh leis an litir i agus 
dealbhan nach eil. Nuair a  thig dealbh a-mach as an tuba bidh leanabh ag radh dè an dealbh a th’ann agus an litir 
leis a bheil e a’ tòiseachadh. 
Ma tha an dealbh a’ tòiseachadh leis an fhuaim i thèid e ann am bogsa an litir i. 
Mur a bheil an dealbh a’ tòiseachadh leis an fhuaim i thèid e air ais dhan uisge. 
 
 
Peantadh    
 
Coimheadaibh air dealbhan de dhiofar shèorsaichean iseanan. 
Leigibh dhan chloinn smaoineachadh air isean sònraichte a bu toigh leotha a dhèanamh. Faodaidh iad cruth an 
isein a dhèanamh le peant. An uairsin, iarraibh orra itean a thèid air an isean a ghearradh a-mach. Faodaidh iad 
pàtran a dhèanamh air na h-itean a’ cleachdadh an litir i. Glaodhaibh na h-itean air an isean agus cuiribh na 
dealbhan suas air a’ bhalla. Faodaidh a’ chlann smaoineachadh air ainm a’ tòiseachadh leis an litir i airson an 
isein aca. 
 
 
Bòrd an litir i 
 
Cruinnichibh rudan a’ tòiseachadh leis an litir i agus cuiribh seo air bòrd sònraichte. 
 
 
Ceanglaichean ris an dachaidh 
 
Innsibh do phàrantan gu bheil sibh a’ cruinneachadh rudan a’ tòiseachadh leis an litir i agus gum biodh sibh 
toilichte cuideachadh fhaighinn. 
 
 
 
Rèis an èisg 
 
Gearraibh a-mach cumaidhean èisg a pàipear-naidheachd. 
Air gach iasg cuiribh litir dhen aibidil ann an sgrìobhadh mòr. Cleachdaibh na litrichean air a bheil a’ chlann eòlach 
ach dèanaibh cinnteach gu bheil an litir i air grunnan math dhiubh. Dèanaibh bàta le paipear-naidheachd airson 
toirt air na h-èisg gluasad. Iarraibh air buidheann seasamh ann an loidhne leis an iasg aca air an làr aig an casan. 
Nuair a bhuaileas a’ chlann na bataichean air an làr tòisichidh na h-èisg a’ snàmh. Faodaidh a’ chlann eile 
cuideachadh le bhith a' toirt taic dhan iasg leis an litir a tha iad ag iarraidh buannachadh. Nuair a ruigeas na h-èisg 
an ceann-uidhe, bruidhinnibh mu dheidhinn na litrichean a ràinig an toiseach, anns an dara àite, agus mar sin air 
adhart. Airson faighinn dhan ath rèis feumaidh iad smaoineachadh air facal a’ tòiseachadh leis an litir a tha 
sgrìobhte air an iasg aca.   
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Prògram 3.   AN LITIR 'l' 
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh facail a’ tòiseachadh leis an litir l. 
 
 
Facail a’ tòiseachadh leis an litir l a chluinneas sibh anns a’ phrògram 
 
leisg   laighe  leabaidh  a’ leughadh   a’ lorg  lìon    leamsa  luchag   leabharlann 
loilidhean   liomaid  liocarais   luchainn   a’ leum  lòn 
 
Laraidh Losgann a’ leum dhan lòn. 
Lachaidh Lach anns an loch. 
Leacsaidh Luchag ann am bùth nan loilidhean. 
 
 
An stòiridh 
 
Tha Mairead agus Catrìona a’ dol sìos dhan leabharlann. Tha iad a’ lorg leabhraichean leis an litir l anns an tiotal. 
An toiseach chaidh iad gu bùth nan suiteis agus fhuair iad suiteis a’ tòiseachadh leis an litir l. 
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh 
 
A bheil cuimhne agadsa air an stòiridh? 
Innis dhomh dè thachair! 
Dè thachair an uairsin? 
Tha am baile trang an-diugh. 
Gabhaidh mise loilidh liomaid. 
Thugainn, thèid sinn dhan leabharlann! 
Seall an leabhar seo! 
Feumaidh sinn falbh a-nis. 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Cuairt dhan leabharlann. 
 
Thoiribh a’ chlann cuairt dhan leabharlann. 
Bruidhinnibh mu dheidhinn leabhraichean m. e. 
Dè an tiotal a tha air an leabhar? 
Cò sgrìobh an leabhar? 
Cò rinn na dealbhan? 
Cò an clò bhualadair? 
Mar a tha an sgrìobhadh ag innse an sgeulachd agus mar a tha na dealbhan a’ cur taic ris an seo. 
Coimheadaibh a bheil an litir l ann an tiotal feadhainn dhe na leabhraichean. 
 
 
Bùth nan suiteis 
 
Cuiribh bùth nan suiteis ann an oisein an rùm. Dèanaibh suiteis airson na bùtha a’ cleachdadh crèadh 
bèiceireachd. Sgrìobhaibh sanasan mar: 
 
Loilidhean liomaid     Loilidhean liocarais    Luchainn teòclaid 
 
Deanaibh an litir l le crèadh agus peantaibh seo. 
Cò an t-ainm a tha a’ tòiseachadh leis an litir l? 
Dèanaibh crèadh airson bèiceireachd, a’ cleachdadh: 
4 cupan flùr     1 chupa salainn     1 chupa uisge  
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Bruichibh seo ann an amhainn 350 F 
 
 
 
Geama - Dè tha air an loilidh agamsa 
  
Dèanaibh loilidhean le cearcaill air an gearradh a-mach à cairt agus pìosan maide. 
Bruidhinnibh mu dheidhinn rudan a tha a’ tòiseachadh leis an litir l agus iarraibh air a’ chloinn dealbh a dhèanamh. 
Cuiribh na dealbhan air na loilidhean agus sgrìobhaibh na facail. 
 
Cluichibh an geama mar seo: 
Iarraibh air leanabh loilidh a thaghadh. Bidh a’ chlann eile a’ tomhais dè tha air an loilidh. Bruidhinnibh mu 
dheidhinn na facail a tha iad ag radh agus am fuaim leis a bheil iad a’ tòiseachadh. A bheil a h-uile facal a tha iad 
ag radh a’ tòiseachadh leis an fhuaim l? An leanabh a thomhaiseas an uairsin a’ taghadh loilidh. 
Dèanaibh diofar dhealbhan mar a bhios a’ chlann a’ cur eòlas air litrichean eile. 
 
 
Cleasan  
 
Cluichibh ceòl is toigh leis a’ chloinn agus iarraibh orra gluasad mun cuairt a rèir 's na chluinneas iad. 
m.e. 
Leacsaidh luchag         - a’ gluasad mar luch. 
Leanaidh leòmhann      - a’ gluasad mar leòmhann 
Lachaidh losgann     - a’ gluasad mar losgann 
 
Ma chluinneas iad ainmean nach eil a’ tòiseachadh leis an litir l bidh iad a’ seasamh stòlda. m.e. 
Cofaidh an cat 
Ròsaidh rabaid 
Ma ghluaiseas iad aig an àm seo feumaidh iad suidhe sìos. 
 
 
Leabhar Mòr 
 
Bruidhinnibh mu dheidhinn na leabhraichean a chunnaic Mairead agus Catrìona anns an leabharlann. 
Cuiribh a’ chlann ann am buidhnean agus innsibh dhaibh gu bheil sibh a’ dol a dhèanamh leabhar mòr. 
Taghaibh stòiridh fhreagarrach. Innsibh pàirt dhen stòiridh agus an uairsin iarraibh air a’ chloinn smaoineachadh 
air dè an ath rud a thachair. Faodaidh iad dealbhan a dhèanamh.Thoiribh dhaibh taic leis an sgrìobhadh. 
A bheil facail a’ tòiseachadh leis an litir l anns an stòiridh? 
A bheil facal a’ tòiseachadh leis an litir l anns an tiotal?    
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Prògram 4.   AN LITIR 't' 
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh facail a’ tòiseachadh leis an litir t. 
 
 
Facail a’ tòiseachadh leis an litir t a chluinneas sibh anns a’phrògram 
 
toilichte  teadaidhean   tràigh   tubaist   tioram   trobhadaibh   a’ tòiseachadh 
tomàto   tofaidh trèiceil   tì  tart tofaidh  tubhailt    trì tunnagan a’ tomataich  
tàirneanaich  
 
Tom   Tracy   Trina  Tess  Topan 
 
 
An stòiridh 
 
Tha Tom agus Tracy, càirdean Mhairead, uamhasach dèidheil air teadaidhean. 
Abair thusa gu robh iad toilichte nuair a thug Mairead agus Catrìona iad fhèin agus na teadaidhean air picnig chun 
na tràghad. Ach, dè thachair nuair a chuir iad am biadh a-mach airson picnig!   
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh 
 
Tha mi toilichte gu bheil thu air ais a-nis. 
An cuala tusa facail eile a’ tòiseachadh le t? Chuala mise! 
Tha mi cinnteach gun cuala! 
A bheil sibh ag iarraidh a dhol air picnig?  
Tha mi a’ faicinn trì tunnagan. 
Tha an t-acras ormsa a-nis. 
Dè tha mise a’ cluinntinn ? 
’Se tàirneanaich a th’ann. 
Obh, obh, tha mi bog fliuch! 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Ceanglaichean ris an dachaidh 
 
Innsibh do phàrantan gu bheil sibh a’ cruinneachadh cairtean le dealbhan àitichean (’s dòcha far an robh iad air 
saor-làithean) agus iarraibh orra cairtean mar seo a thoirt a-steach dhan sgoil. 
Faodaidh a’ chlann coimhead a bheil cairtean ann le àitichean a’ tòiseachadh leis an litir T m.e. 
Toronto   Teneriffe   An Tuirc    Tuscanaidh   Tarasaidh  An Tairbeart       
 
Faodaidh a’ chlann fhèin cairt le dealbh àite a’ tòiseachadh leis an litir T a dhèanamh. Leigibh dhaibh coimhead air 
leabhraichean siubhail airson àite a thaghadh. Dèanaibh taisbeanadh dhe na dealbhan seo.   
 
Nuair a bhios sibh a’ sgrìobhadh ainmean nan àite dèanaibh cinnteach gu bheil an litir T tarraingeach agus 
dathach. 
Bruidhinnibh ris a’ chloinn mu dheidhinn an seòrsa T a bhios sinn a’ cleachdadh aig toiseach ainm àite agus ainm 
fear no tè. 
 
 
Cruinn-eòlas 
 
Cuidichibh a’ chlann gu bhith a’ lorg nan àite seo air mapa dhen t-saoghal. 
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Litrichean teadaidh 
 
Gearraibh a-mach cumaidhean teadaidhean. Sgrìobhaibh litrichean na h-aibidil  air na teadaidhean. Dèanaibh an 
litir t diofraichte bho na litrichean eile. Ann am buidhnean beaga iarraibh air a’ chloinn facail a’ tòiseachadh leis an 
litir t a dhèanamh. Iarraibh orra smaoineachadh air na facail a bha anns an stòiridh agus sgrìobhaibh na facail seo 
sìos air cairt airson an cuideachadh. Canaibh na facail seo còmhla ris a’ chloinn gus am fàs iad eòlach air fuaim 
an litir t. 
 
 
Teadaidh anns a’ chearcall 
 
Iarraibh air a’ chloinn suidhe ann an cearcall. Cluichibh ceòl fhads a bhios teadaidh a’ dol mun cuairt. Ann am 
meadhan a’ chearcaill cuiribh dealbhan rudan a tha a’ tòiseachadh leis an litir t agus rudan nach eil. Nuair a stadas 
an ceòl bidh an leanabh aig am bheil an teadaidh a’ dol gu meadhan a’ chearcaill agus a’ taghadh dealbh a tha a’ 
tòiseacheadh leis an litir t agus ag radh dè tha ann. Ma tha e ceart tòisichidh an ceòl a-rithist agus tòisichidh 
teadaidh a’ dol mun cuairt. Mur a bheil e ceart faodaidh an ath leanabh cuideachadh a thoirt seachad. 
 
 
Cluich anns an uisge - diofar aodaichean 
 
Bruidhinnibh mu dheidhinn mar a thachair do theadaidh air an tràigh. 
Èistibh ris an òran a-rithist. 
Bruidhinnibh mu dheidhinn an seòrsa aodaich leis am bheil teadaidhean air an dèanamh. Am bi an seòrsa aodaich 
seo a’ leigeil a-steach uisge? 
Cuiribh diofar sheòrsa aodaichean ann an uisge gus am faigh a’ chlann a-mach dè bhuaidh a tha aig uisge orra. 
Bruidhinnibh mu dheidhinn nuair a thàinig na tàirneanaich agus an t-uisge. Dè an seòrsa aodach a bhiodh 
freagarrach do Mhairead agus do Chatrìona an uairsin? 
 
 
Cluich anns an trèidhe uisge - rudan a bhios a’ fleòdradh agus rudan a bhios a’ dol fodha 
 
Thoiribh a’ chlann air chuairt sìos chun na tràghad agus cruinnichibh rudan mar: 
clachan mola, sligean, feamainn, biorain-maide agus iomadh rud eile. 
Dè na rudan a bhios a’ flòdradh agus dè na rudan a bhios a’ dol fodha? 
Cuiribh tunnagan plastaig dhan uisge agus seinnibh an rann 
‘Trì tunnagan a’ tomataich’ 
Brosnaichibh a’ chlann gu bhi a’ dèanamh rannan eile a’ cleachdadh an fhuaim t.         
 
 
Ceòl 
 
Cuiribh a-mach ionnstramaidean ciùil mar triantan, tambairìn, druma agus glagan. 
Iarraibh air a’ chloinn fuaim mar thàirneanaich agus uisge a dhèanamh a’ cleachdadh diofar ionnstramaidean. 
Cuiribh seo air teip agus leigibh leis a’ chloinn èisteachd ris. ’S dòcha gun dèan iad stòiridh mu dheidhinn 
tàirneanaich agus uisge. 
 
Air cairt, ann an litrichean mòra sgrìobhaibh t dearg agus air cairt eile sgrìobhaibh t uaine. Air cairtean eile 
sgrìobhaibh an litir d agus an litir g. Bruidhinnibh mu dheidhinn na litrichean leis a bheil ainmean nan ionnstramaid 
a’ tòiseachadh. 
Cluichibh geama mar seo: 
Nuair a chumas leanabh suas cairt leis an litir t dearg cluichidh a’ chlann eile na tambairìnean agus na triantan 
luath agus àrd. 
Cairt le t uaine - na tambairìnean agus na triantan slaodach agus sàmhach. 
Cairt le d druma agus cairt le g glagan. Còrdaidh e ris a’ chloinn diofar chairtean a chleachdadh airson ceòl a 
dhèanamh.      
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Prògram 5   AN LITIR 'f' 
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh facail a’ tòiseachdh leis an litir f. 
 
 
Facail a’ tòiseachadh leis an litir f a chluinneas sibh anns a’ phrògram: 
 
feuchainn fighe   fuine   a’ faighinn   fàileadh   furasda   faclan   feuch   fèill 
 
falt   flùraichean   a’ faicinn   feansa   feòrag   falach   fada   fuaim   fìdeag   fidheall 
 
fosgladh   faiceallach   fàinne   feumaidh   falamh   feargach   fras   fliuch 
 
 
An stòiridh 
 
Tha Catrìona agus Mairead a’ fighe agus a’ fuine airson Fèill na Sgoile . Abair gu bheil iad trang. Ach càite bheil 
fainne òir Chatrìona? Chan eil sgeul oirre! Saoil càite an deach i! 
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh 
 
A bheil fhios agadsa gu dè tha mi a’ dèanamh? 
Tha mi a’ feuchainn ri fighe. 
Feuch gun èist thusa cuideachd. 
Can sin a-rithist! 
An robh thu ceart? 
Saoil dè th’ann? 
Chan eil seo furasta. 
Mar sin leat an-drasta. 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Ceanglaichean ris an dachaidh 
 
Faighibh a-mach a bheil duine anns a’ choimhearsneachd a tha math air fighe. 
Iarraibh orra tighinn a-steach dhan sgoil agus sealltainn dhan chloinn mar a bhios iad a’ fighe.Togaibh dealbhan 
dhen a seo. 
 
 
Maimeadh 
 
Cleachdaibh dealbhan le daoine a’ fighe, a’ fuine, a’ cluich na fidhle, a’ cluich fìdeig, a’ faireachdainn fàileadh,  
a’ fosgladh doras… 
Thoiribh dealbh do leanabh agus iarraibh air/oirre maimeadh an rud a tha anns an dealbh. Bidh leanabh eile  
a’ tomhais. Dèanaibh cinnteach gu bheil sibh a’ cur cuideam air an fhuaim f anns a’ chòmhradh gus a fàs a’ chlann 
eòlach air an fhuaim seo. 
 
 
Dè am fàileadh? 
 
Dèanaibh cnogain às an tig diofar fhàilidhean. Còrdaidh e ris a’ chloinn a bhith a’ tomhais dè am fàileadh a tha 
anns gach cnogan. Cleachdaibh rudan mar: 
pìos orainsear, pìos ubhal,  caineal,  liomaid, cofaidh, tì, còc, ...  
 
 
Leughadh agus sgrìobhadh – Postairean 



 

12 

CRAOLADH NAN GAIDHEAL FOGHLAM FIREAM FARAM EARRACH 2004 

www.bbc.co.uk/foghlam 

 
 
 
Bruidhinnibh mu dheidhinn an stòiridh. Dè bha Mairead agus Catrìona a’ dèanamh? 
Carson a bha iad cho trang? Bruidhinnibh mu dheidhinn mar a bhios sinn a’ cur fios a-mach airson seo. 
Bruidhinnibh mu dheidhinn postairean a bhios a’ chlann a’ faicinn taobh a-muigh na sgoile. Thoiribh a’ chlann  
a-mach cuairt gus am faic iad postairean ann an diofar àiteachan.  Cuiribh a’ chlann am am buidhnean le neach 
taic còmhla ris gach buidheann. Innisibh dhan chloinn gu bheil sibh a’ dol a dhèanamh postair do Chatrìona agus 
do Mhairead airson Fèill na Sgoile. 
 
Air pìos paipear mòr sgrìobhaibh na facail : 
        ‘Fèill na Sgoile 
        a’ fosgladh aig 10.00’ 
 
Leughaibh seo còmhla ri chèile a’ cur cuideam air an litir f agus am fuaim a tha an litir seo a’ dèanamh. Dèanaibh 
cumaidhean nan litrichean air am bheil feum. Cuiribh dathan air na litrichean mar bogha-frois. Bheir  seo cothrom 
dhan chloinn fàs eòlach air mar a tha na litrichean air an cruthachadh. Gach buidheann a’ dèanamh postairean  
a’ cleachdadh nan litrichean seo. Faodar dealbhan airson na postairean a lorg ann an comaigean. 
 
 
Dè tha anns a’ bhaga? 
 
Ann am baga cuiribh rudan mar : 
fìdeag, fàinne, flùraichean, film, fighe, forc, fraoch. 
Cuiribh ann rud no dhà nach eil a’ tòiseachadh leis an fhuaim f cuideachd. 
Cluichibh an geama mar seo: 
A’ chlann nan suidhe ann an cearcall. Cluichibh ceòl agus am baga a’ dol mun cuairt. Nuair a stadas an cèol bidh 
an leanabh aig am bheil a’ bhaga a’ cuir bann air a shùilean no a’ dùnadh a shuilean. Le bhith a’ faireachdainn aon 
dhe na rudan anns a’ bhaga bidh an leanabh a’ tomhais dè tha ann. Bruidhinnibh mu dheidhinn an fhuaim leis am 
bheil seo a’ tòiseachadh agus maids e ris an litir cheart.  
An uairsin, faodaidh a h-uile duine an litir a dhèanamh anns an adhar. Faighnichibh a bheil iad a’ faighinn fàileadh. 
Dè am fàileadh a bha Mairead agus Catrìona a’ faighinn? 
 
Bèiceireachd 
 
Dèanaibh aran còmhla ris a’ chloinn. Còrdaidh e riutha a bhith a’ fuine. 
Brosnaichibh iad gu bhith a’ dèanamh rannan nuair a bhios iad a’ fuine m.e 
‘Tha Fiona a’ fuine, a’ fuine, a’ fuine. 
 Tha Fiona a’ fuine fad an lath’ gun sguir’ 
 
 
Cleasan 
 
A’ chlann nan suidhe ann an cearcall air an làr. Thoiribh cairt do gach leanabh a’ cleachdadh nan litrichean a tha 
air a bhith anns an t-sreath seo de phrògraman Fiream Faram-    

e      i     l      t     f 
Nuair a chluinneas iad an litir a tha aca, bidh iad a’ ruith mun cuairt air taobh a-muigh a chearcaill. Tha a’ chiad 
duine a gheibh air ais nan àite fhèin an toiseach a’ buannachadh. 
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Prògram 6   AN LITIR 'u' 
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh facail a’ tòiseachadh leis an litir u.   
 
 
Facail a’ tòiseachadh leis an litir u a chluinneas sibh anns a’ phrògram: 
 
uilebheist   uaireadair   uair   uaireanan   uan   uaine   ùr   ùine   uisge   uinneag   uachdar   urrainn   ubhal   
ubhlan  uaireanan   ugh   uighean   uiseag 
 
 
An stòiridh 
 
Fhuair Mairead agus Catrìona cairt bho charaid a bha air saor làithean aig Loch Nis. Saoil dè an dealbh a bha air 
a’ chairt? Bha dealbh uilebheist Loch Nis air a’ chairt! Tha uaireadair ùr aig Mairead agus tha dealbh uilebheist 
uaine air. 
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh 
 
Fhuair mi fhèin agus Catrìona cairt an-diugh bho charaid. 
Dè an uair a tha e, a Mhairead? 
Can thusa e còmhla rinn cuideachd! 
Dè tha sinn ag iarraidh an-diugh, a Chatrìona? 
An do chòrd an t-òran riut? 
Chòrd e riumsa agus ris an uan. 
A bheil fios agadsa dè th’ann? 
Mar sin leat an-drasta. 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Sgrìobhadh 
 
Air pìos pàipear sgrìobhaibh a-mach an t-òran ‘Uan beag geal a’ mèilich’. 
Thoiribh seo dhan chloinn agus iarraibh orra na facail a tha a’ tòiseachadh leis an litir u a lorg agus dath a chur air 
an litir u. Bruidhinnibh mu dheidhinn na facail seo agus sgrìobhaibh iad air a’ bhòrd dhubh. Thoiribh dhan chloinn 
bòrd magnat agus litrichean magnat. 
Faodaidh iad na facail a dhèanamh air a’ bhord magnat. 
 
Peantadh 
 
Peantaibh craobh agus cuiribh i suas air a’ bhalla. Thoiribh dhan chloinn pìosan cairt uaine air an gearradh a-mach 
mar ubhal. Cuiribh na h-ubhlan air a’ chraoibh. 
Iarraibh air a’ chloinn smaoineachadh air na facail a’ tòiseachadh leis an litir u a chuala iad anns an stòiridh.  
Faodar na facail seo a’ sgrìobhadh air na h-ubhlan. 
Dèanaibh dealbh air taobh eile nan ubhal. 
 
 
Geama - Tomhais dè tha air an ubhal 
 
Cuiribh na h-ubhlan air a’ chraoibh le na dealbhan air an taobh a-staigh gus nach eil a’ chlann gam faicinn. 
Iarraibh air leanabh ubhal a thoirt bhon chraoibh, ach dèanamh cinnteach nach fhaic duine eile an dealbh. 
Faodaidh an leanabh maimeadh na tha air an ubhal no innse rudeigin mu dheidhinn. Nuair a thomhaiseas leanabh 
dè tha air  
a’ chairt thèid an t-ubhal air ais agus an uairsin bheir an leanabh a thomhais ubhal bhon chraoibh. An toiseach, 
cleachdaibh dealbhan a’ tòiseachadh leis an litir u, ach mar a bhios a’ chlann a’ fàs nas eòlaiche air litrichean na  
h-aibidil cleachdaibh litrichean eile cuideachd. 
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Matamataig 
 
Seinnibh an t-òran ‘Còig uighean ann am basgaid’ 
Èistibh ri fuaim an litir u anns gach rann. 
Thoiribh leth-bhreac dhen òran seo dhan chloinn. 
Cia mheud facal a’ tòiseachadh leis an litir u a tha anns gach rann? 
 
Pàtranan 
 
Air duilleag A4 dèanaibh dealbh Ugh na Càisge. Iarraibh air a’ chloinn pàtran a chur air an ugh. An toiseach 
cleachdaibh an litir u agus an uairsin litrichean eile.  
 
Cleasan 
 
Cuiribh dealbh a’ tòiseachadh leis an litir u anns gach oisean. Sgrìobhaibh facal ri taobh gach dealbh m.e. 
uilebheist, uan, uiseag, uaine.  Iarraibh air a’ chloinn gluasad mun cuairt a rèir an deilbh a tha air a’ chairt a tha an 
àrd m.e.  
uilebheist - a’ gluasad mar uilebheist 
uan         - a’ gluasad mar uan 
uiseag    - a’ gluasad mar uiseig 
uaine      - a’ gluasad mara thogras iad fhèin. 
Nuair a chluinneas iad fuaim sònraichte bidh iad a’ taghadh oisein. 
An uairsin cumaibh suas cairt le facal sgrìobhte oirre. Bidh gach leanabh a’ leughadh an fhacail. Dèanamh 
cìnnteach gu bheil iad mothachail dhen litir leis a bheil am facal a’ tòiseachadh agus am fuaim a tha an litir seo  
a’ dèanamh. 
A’ chlann a tha anns an oisein seo a’ falbh dhachaidh (suidhe sios). Leanabh oirbh mar seo gus a bheil a h-uile 
duine air falbh dhachaidh. Faodaidh leanabh a bhith a’ cuideachadh le bhith a’ cumail suas na cairt. 
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Prògram 7    AN LITIR 's'  
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh facail a’ tòiseachadh leis an litir s. 
 
 
Facail a’ tòiseachadh leis an litir s a chluinneas sibh anns a’ phrògram: 
 
suidhe   sòfa   a’ sreothartaich   stad   sgàthan   sròn   speuclairean   sporan 
 
sgeilp   stòl   sùbhan-làir   stocainnean   sgarfa   sgìth   stòiridh 
 
sneachda   sona   stoirm   sgriosail   siorcas   suilean   srann   seillean   socair 
 
sgeulachd   sùgh   sia   sùipear   stràbh   spòg   snàmh   slat   slaman-milis 
 
Salaidh 
 
 
An stòiridh 
 
Chan eil Mairead agus Catrìona gu math an-diugh. Tha an cnatan orra agus tha Antaidh Salaidh a’ tighinn a-nall a 
dhèanamh biadh dhaibh. Fhads a tha iad a’ fuireach ri Antaidh Salaidh tha iad a’ cuir seachad na tìde a’ dèanamh 
an àirde tòimhseachain leis an litir s. 
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh. 
 
Chan eil mi fhèin no Catrìona cho math an-diugh. 
Tha sinn làn cnatan. 
Tha sinn a’dol a dh’èisteachd airson faclan a tha a’ tòiseachadh leis an fhuaim ‘s’. 
A bheil rud sam bith eile againn tha a’ tòiseachadh le ‘s’ 
An do chòrd an t-òran riut? 
’Se Antaidh Salaidh a bha siud. 
A bheil fios agad air rudan eile tha a’ tòiseachadh le ‘s’? 
Feumaidh sinn falbh a-nis. 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Geama - Chì mi le mo shùil bheag fhìn. 
 
Bha Catrìona agus Mairead a’ coimhead mun cùairt orra gus am faiceadh iad facail a’ tòiseachadh leis an litir s.  
Dè a chì a’ chlann anns an rùm a’ tòiseachadh leis an litir s? Cluichibh an geama ‘Chì mi le mo shùil bheag fhìn 
rudeigin a’ tòiseachadh leis an litir/fhuaim ‘s’ 
 
 
 
Stòiridhean 
 
Leughaibh stòiridhean Spot. Bruidhinnibh mu dheidhinn na tha a’ tachairt anns na stòiridhean. Bruidhinnibh mu 
dheidhinn ainm Spot agus ainm Salaidh. 
Dè an litir leis am bheil iad a’ tòiseachadh? A bheil ainm duine anns a’ chlas a’ tòiseachadh leis an litir s? 
Dèanamh stòiridhean mu dheidhinn Spot, Salaidh agus a’chlann air a bheil ainm a’ tòiseachadh leis an litir s.  
 
 
Sgrìobhadh - litrichean mar bogha-frois 
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Faodaidh a’ chlann eòlas fhaighinn air a bhith a’ dèanamh an litir s le a bhith a’ dèanamh cruth s a’ cleachdadh 
diofar dhathan. Faodar na litrichean seo a chur as deidh a chèile agus an cur mar oir timcheall a’ bhalla. 
 
 
Pàtran agus sgrìobhadh 
 
Air duilleig A4 dèanaibh dealbh sgarfa. Iarraibh air a’ chloinn pàtran a dhèanamh air an sgarfa a’ cleachdadh an 
litir s  agus diofar dhathan. 
 
Faodaidh iad cuideachd smaoineachadh air facail a’ tòiseachadh leis an litir s agus na litrichean seo a’ sgrìobhadh 
air an sgarfa. 
 
 
Leughadh 
 
Gearraibh a-mach cumaidhean mar sgòthan. Sgrìobhaibh facail a’ tòiseachadh leis an litir s air na sgòthan. 
Cuiribh seo suas air an uinneig gus am bith e a’ coimhead mar adhar le sgòthan geala. Faodar rannan a 
dhèanamh an àirde mu na facail air na sgòthan m.e. 
Salaidh air sòfa na suidhe air sgòth. 
 
 
Cleasan-sgàthanan 
 
Bruidhinnibh air mar a bha Catrìona a’ coimhead anns an sgàthan. Iarraibh air leanabh seasamh air beulaibh 
sgàthain agus diofar phàirt  dhe chorp a ghluasad. 
An uair sin, iarraibh air leanabh eile a bhith mar sgàthan a’ dèanamh an aon ghluasad. 
Iarraibh air a’ chloinn caraid a lorg agus an geama seo a chluich. 
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Prògram 8.   'DÈ THA THU AG IARRAIDH?' 
 
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh dòighean eadar-dhealaichte air a' cheist: 
‘Dè tha thu ag iarraidh?’ a fhreagairt. 
 
An stòiridh 
 
Chan eil Catrìona idir toilichte. ’Se a cò-là-breith a tha ann agus tha i a’ smaoineachadh nach eil cuimhne aig 
duine air. Ach carson a tha Mairead ag iarraidh pàipear, siosar agus peansailean? 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh. 
 
A Chatrìona, am faigh mi pìos pàipeir, mas e do thoil e? 
Gheibh gu dearbh! 
A Chatrìona, am faigh mi siosar a-nise? 
A bheil thu ag iarraidh fear beag no fear mòr? 
Am faigh mi siosar beag, mas e do thoil e? 
Seo siosar beag! 
Dè tha thu ag iarraidh? 
Chan eil mi ag iarraidh càil. 
A bheil thu ag iarraidh pìos den chèic? 
O, tha gu dearbh. 
A bheil thu ag iarraidh pìos eile? 
Am faod mi pìos eile fhaighinn? 
Faodaidh gu dearbh. 
Tha mi ’g iarraidh leabhar leughaidh. 
Am faod mi falbh a-nise? 
Faodaidh gu dearbh. 
 
 
OBAIR TAIC 
 
A’ dèanamh chairtean 
 
Smaoinichibh air mar a bha Catrìona ag iarraidh na rudan a bha a dhìth oirre airson cairt a dhèanamh. 
Nuair a bhios sibh a’ dèanamh chairtean aig amannan sònraichte bruidhinnibh ris a’ chloinn mu dheidhinn an 
seòrsa cairt a tha freagarrach. Bruidhinibh mu dheidhinn an seòrsa stuth, agus rudan eile, air am bi feum. 
Cruinnichibh seo ann an àite sònraichte anns an rùm agus iarraibh air neach taic no ’s dòcha air leanabh nas sine 
a bhith a’ riaghladh an stuth seo.  
Nuair a bhios feum aig leanabh air rud sònraichte thèid e chun an stòir seo agus bidh am fear/tè riaghlaidh  
a’ faighneachd na ceist ‘Dè tha thu ag iarraidh?’ 
Bidh an leanabh a’ cleachdadh cànan mar: 
Tha mi ag iarraidh… 
Am faigh mi… 
Dèanaibh cinnteach gu bheil an leanabh a’ faighinn taic anns an t-suidheachadh seo ma tha feum air an seo.  
 
 
A’ dèanamh modailean no cruthan eile 
 
Tha mi cinnteach gu bheil àite sònraichte anns gach clas far am bithear a’ cumail truileis airson obair mar seo. 
Tha e ceart gu bheil a’ chlann a’ faighinn cothrom taghadh a-mach às an seo gu saor-thoileach, ach aig amannan, 
airson cànan a’ bhrosnachadh, cuiribh neach cuideachaidh os cionn seo. Nuair a bhios iad a’ dol a dh’iarraidh stuth 
bidh an neach cuideachaidh a’ faighneachd na ceist - 
‘Dè tha thu ag iarraidh?’ agus a’ brosnachadh comhraidh m.e. 
Tha mi ag iarraidh…... 
 Am faigh mi… 
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Cairtean le dealbhan-maidseadh - lotto  
 
Cleachdaibh cairtean leis an aon sheòrsa dealbh no dealbhan a tha diofraichte 
m.e 
mòr/beag   fada/goirid   toilichte/brònach  
 
Faodar seo a chluich ann am buidhnean beaga no còmhla ris a’ chlas air fad. 
Thoir cairtean do gach leanabh. Bidh iad a’ maidseadh nan cairtean le bhith a’ cleachdadh cànain mar: 
Dè tha thu ag iarraidh? 
Tha mi ag iarraidh… 
Am faigh mi…   
A’ chiad leanabh a tha air maidseadh nan cairtean air fad a’ buannachadh. 
 
 
Anns a’ bhùth no anns an taigh 
 
A-rèir dè bhios a’ tachairt anns an taigh. Faodaidh neach taic no an tidsear compàirt a ghabhail anns a' chluich 
agus cànan sònraichte a thoirt dhan chloinn. 
Tha e cudthromach gu bheil seo air a dhèanamh ann an dòigh nach eil a’ milleadh na suidheachaidhean a tha  
a’ chlann fhèin a’ cruthachadh ach a’ cur taic riutha, agus a’ leudachadh na tha a’ tachairt.  
 
 
Cleasan - Am faod mi falbh a-nis? 
 
Iarraibh air a’ chlann seasamh ann an loidhne aig aon cheann dhen talla. 
Bidh an leanabh a bhios ag innse dè tha aca ri dhèanamh a’ seasamh aig an taobh eile m.e. 
           gabh dà cheum fada air adhart 
           gabh trì ceumannan beaga air adhart 
           gabh aon cheum beag air adhart agus an uairsin cuir car. 
 
Mus urrainn dhaibh gluasad feumaidh iad faighneachd: 
       ‘Am faod mi falbh a-nis?’ 
Feumaidh an leanabh eile freagairt  

‘Faodaidh gu dearbh.’ 
Mur a can iad seo feumaidh iad a dhol air ais chun an toisich. 
 



 

19 

CRAOLADH NAN GAIDHEAL FOGHLAM FIREAM FARAM EARRACH 2004 

www.bbc.co.uk/foghlam 

 
Prògram 9.   'A BHEIL THU GA MO CHLUINNTINN?' 
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh dòighean air : 
‘A bheil thu ga mo chluinntinn? ’agus ‘A bheil thu gam fhaicinn?’ a chleachdadh. 
 
 
An stòiridh 
 
Tha Catrìona a’ lorg Mairead ach chan fhaigh i lorg oirre. Chan eil i ga faicinn ach tha i ga cluinntinn. Tha Mairead 
am falach. Mu dheireadh, gheibh Catrìona lorg air Mairead agus smaoinichidh iad air Falach-fead a chluich. 
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh 
 
A bheil thu ga mo chluinntinn? 
Tha mi ga do chluinntinn. 
A bheil thu gam fhaicinn? 
Tha mi gad fhaicinn agus tha mi ga do chluinntinn a-nise. 
Chan eil mi ga do chluinntinn. 
Tha mi ga do lorg. 
Bidh mi ga do chuideachadh. 
Am bith thu ga ithe/ga òl/ ga leughadh? 
Bidh mi ga ithe/ga òl/ga leughadh 
Bidh mi gad fhaicinn. 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Lotto - Fuaimean bheathaichean no fuaimean eile 
 
Bidh leanabh a’ togail dealbh bheathaich agus a’ sealltainn an dealbh seo dhan leanabh eile. Bidh an leanabh seo 
an uairsin ag èisteachd ris na fuaimean a tha air an teip. Còrdaidh e ris a’ chloinn ma bhios fuaimean èibhinn nam 
measg.  
Nuair a chluinneas iad fuaim bidh an leanabh aig a bheil an dealbh a’ faighneachd 
‘A bheil thu ga mo chluinntinn?’ 
Ma tha e a’ smaoineachadh nach eil am fuaim ceart canaidh an leanabh eile 
‘Chan eil mi ga do chluinntinn idir’ 
Nuair a chluinneas e fuaim a tha e a’ smaoineachadh a tha ceart canaidh e 
‘Tha mi ga do chluinntinn a-nise’ 
Ma bhios e ceart gheibh e puing. 
 
 
A bheil thu gam fhaicinn? 
 
Gearraibh a-mach litrichean mòra. Thoiribh litir do gach leanabh a tha a’ cluiche an geama. Cùmaibh litir agus 
cuiribh pìos cairt air a beulaibh gus nach bith fios aig a’ chlann dè an litir a tha ann. Mean air mhean togaibh an 
litir suas gus a bheil a’ chlann a’ faicinn pìos dhen litir. Iarraibh air leanabh an litir a tha aige/aice a chumail suas 
agus faighneachd a’ cheist: 
‘A bheil thu gam fhaicinn?’ 
Canaidh a’ chlann eile ‘Tha/chan eil mi gad fhaicinn. 
A’ chiad leanabh a thomhaiseas an litir cheart an uairsin a’ cumail suas litir. 
Cluichibh an geama seo a’ cleachdadh diofar sheòrsa dhealbhan no àireamhan. 
 
Ceanglaichean ris an dachaidh 
 
Iarraibh air a’ chloinn dealbhan dhaibh fhèin nam bèibidhean a thoirt a-steach. 
Cuir na dealbhan seo an àirde ann an dòigh sònraichte m.e. ann an cearcall uaine, ann an triantan dearg, ann an 
ceàrnaig orains… 
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Bidh a’ chlann a’ tomhais cò tha anns an dealbh. 
 
 
 
Cleachdaibh cànan mar: 
Seumas ‘A bheil thu gam fhaicinn?’ 
 
Màiri      ‘Tha mi gad fhaicinn anns a’ chearcall uaine’ 
 
Seumas   ‘Tha/chan eil thu gam fhaicinn anns a’ chearcall uaine.’ 
 
 
Ionnstramaidean ciùil 
 
Cuiribh suas cùirtear no cleachdaibh pìos mòr pàipear. 
Cuiribh diofar ionnstramaidean air cùlaibh seo. 
Iarraibh air leanabh a dhol air cùl seo agus ionnstramaid a chluich. 
 
Cànan 
 
Eilidh      A bheil thu ga mo chluinntinn a’ cluich druma? 
Iain         Chan eil mi ga do chluinntinn a’ cluich druma. Tha mi ga do chluinntinn a’cluich triantan! 
 
 
Cleasan - Am fuamhaire agus a’ chearc 
 
A’ chlann nan suidhe ann an cearcall. Bidh fuamhaire anns a’ mheadhan le bann air a shùilean agus cearc aige. 
Bidh leanabh anns a’ chearcall a’ feuchainn ris a’ chearc a ghoid le bhith a’ coiseachd gu sàmhach suas gu 
meadhain a' chearcaill. 
Bidh am fuamhaire ag radha ‘Tha mi ga do chluinntinn’ agus a’ cur a làmh far a bheil e a’ smaoineachdh a tha 
am fuaim. Ma bhios e ceart, feumaidh an leanabh suidhe sìos agus leanabh eile feuchainn ris a’ chearc a ghoid.  
Ma gheibh an leanabh air a’ chearc a ghoid bidh esan an uairsin na fhuamhaire. 
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Prògram 10   'GU, NO RI, NO DO?' 
 
Anns a’ phrògram an-diugh cluinnidh sibh na facail ri, gu, do. 
 
 
An stòiridh 
 
Tha pàrtaidh nan tòidhs ann an-diugh ach, carson nach d’ fhuair a h-uile duine cuireadh gu partaidh nan tòidhs? 
Saoil càite an do dh’ fhàg Pàdraig Post am baga litrichean! 
 
 
Cànan a chluinneas sibh anns an stòiridh 
 
Tha mise a’ dol gu pàrtaidh an-diugh. 
A bheil thusa a’ dol gu pàrtaidh an-diugh? 
Cha robh fios agam gu robh e ann. 
Èistidh sinn ri Murchadh a’ bruidhinn ri Salaidh 
Thug thusa litir do Dhollag. 
A bheil litir agad do Pheadar Pupaid? 
Bheir mi litir do Shalaidh. 
A’ bruidhinn ris a’ chat. 
A’ dol gu taigh mo charaid. 
Prèasant do mo charaid 
 
 
OBAIR TAIC 
 
Gèama - Tha an litir seo gu 
 
Cuiribh facal, litir no àireamh ann an cèis agus cuiribh ainm leanabh air a’ chèis. Cuiribh seo ann am baga Pàdraig 
Post. Deanabh cinnteach gu bheil cèis ann airson gach leanabh. 
Iarraibh air leanabh a bhith na phost agus na litrichean a thoirt a-mach. 
Cleachdaibh cànan mar: 
‘Tha an litir seo gu Mairi’ 
‘Thoir an litir seo do Mhurchadh.’ 
Bidh a’ chlann a’ fosgladh nan litrichean agus ag innse dè tha anns gach cèis. 
Tha an gèama seo freagarrach a chluich aig àm mar nuair a tha  a’ chlann deiseil airson falbh dhachaidh no mus 
tèid iad gu dinneir.  
 
 
Gèama - Tomhais cò ris a tha mi a’ bruidhinn? 
 
Cuiribh dealbhan air bòrd m.e 
   nurs,  fiaclaire, Pàdraig Post, poileas. 
Cuiribh fòn air a’ bhòrd cuideachd. 
Bidh leanabh a’ bruidhinn air a’ fòn agus, a-reir a chòmhraidh, bidh leanabh eile  
a’ tomhais cò thuige a tha e/i a’ fònadh. 
Cleachdaibh cànan mar: 
‘Tha Sàra a’ fònadh gu Pàdraig Post’. 
no 
‘Tha Sàra a’ bruidhinn ri Pàdraig Post’. 
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Gèama - tha mise a’ dol gu pàrtaidh nan tòidhs còmhla ri… 
 
A’ chlann nan suidhe ann an cearcall agus ball a’ dol air ais agus air adhart bho dhuine gu duine. 
 
A’ chiad duine ag radh      ‘Tha mise a’ dol gu partaidh nan tòidhs còmhla ri Tanya Tractar’ 
 
An ath leanabh ag radh     ‘Tha mise a’dol gu partaidh nan tòidhs còmhla ri Tanya Tractar agus Murchadh Mathan’ 
 
Leanaibh oirbh mar seo fhads a bhios cuimhne aig a’ chlann air na tòidhs a bha anns an stòiridh. 
 
 
Gèama - Maidseadh  
 
6 cluicheadairean 
Cuiribh diofar dhealbhan ann am baga. 
Thoiribh litir do gach leanabh agus innsibh dhaibh gu bheil iad a’ cruinneachadh dealbhan a’ tòiseachdh leis an litir 
seo. 
Bidh iad a’ toirt dealbh a-mach às a’ bhaga agus ag radh a’ chiad litir dhen dealbh. 
Ma tha an litir seo aca cumaidh iad an dealbh. Mur a bheil an litir aca feumaidh iad smaoineachadh cò aig a tha 
an litir seo. 
Cleachdaibh cànan mar: 
  ‘Bheir mi an litir seo do Ruairidh.’ 
 
 
Gèama - Cagairean-Sìonach 
 
A’ chlann nan suidhe ann an cearcall agus a’ cur cagair mun cuairt. 
Nuair a tha seo air a dhol mun cuairt gach duine bruidhinn mu dheidhinn dè thachair. 
Cleachd cànan mar: 
 
‘Thuirt  Seumas riumsa agus thuirt mise ri Mairi... 


