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AISTEAR - Cumarsáid 
 

 

 

 

 

 

 

Is faoi pháistí ag roinnt a dtaithí, a smaointe, a dtuairimí agus a 

mothúcháin le daoine eile atá an téama cumarsáid.  Cuideoidh 

na leabhair sa mbailiúchán seo scileanna teanga agus scileanna 

cumarsáide neamhbhriathartha na ngasúr a fhorbairt, 

spreagfaidh siad samhlaíocht na n-óg agus cuideoidh siad 

freisin cur leis an tuiscint atá acu ar an domhan.  
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‘100 focal tosaigh do do bhabai.’ 
Edwina Riddel  
Publisher: An Gúm 
 
Beidh an-spórt go deo ag do bhabaí ag foghlaim ainmneacha nithe atá 
ar a aithne agus a bheirt agaibh ag breathnú ar na léaráidí fíoráille atá 
sa leabhar seo. 

  
‘An teach s’againne: 100 focal coitianta do dhaoine óga sa bhaile’ 
Edwina Riddell 
An Gúm 
 
Tá mórán gach saghas ní, idir bheag agus mhór, a bhíonn timpeall an tí 
agus amuigh sa ghairdín le feiceáil sna radhairc bhreátha sa leabhar 
dathannach seo. Tá na radhairc féin suimiúil agus an-tarraingteach 
agus ba dheacair an maisiú a shárú. Cé go bhfuil roinnt mhaith sna 
pictiúr – na seomraí éagsúla, an troscán agus peataí an tí – níl iomarca 
iontudo pháistí óga. Pictiúir iad atá déanta go sonrach le breathnú 
orthu agus le caint a dhéanamh ina dtaobh. 
 

 

 
‘Mo chéad leabhar faoi ainmhithe’  
Edwina Riddell 
An Gúm 
 
Tá near pictiúr deas d’ainmhithe, idir ainmhithe tí agus ainmhithe 
feirme, sa leabhar álann seo – pictiúir le breathnú orthu agus le caint a 
dhéanmah in a dtaobh. Is léir ón mionmhaisiú gur caithadh an-dua leis 
an obair ealaíne. Taitneoidh na pictiúir go mór leis na páistí. 

  
‘An bhfuil Tusa Cúthail?’ 
Nuria Roca, Tadhg Mac Dhonnagain, agus Marta Farega 
Futa Fata 
 
Cabhraíonn “An bhfuil Tusa Cúthail” le buachaillí agus cailíní a thuiscint 
nach gá go gcuirfeadh sé isteach ar do shaol a bheith cúthail. Is féidir 
smacht a fháil ar an gcúthaileacht. Is féidir fóghlaim conas labhairt 
amach, fiú má éiríonn tú dearg san éadan agus tú á dhéanamh. 
Tabharfaidh an leabhar seo misneach do pháistí atá cúthail agus 
cabhróidh sé le páistí eile a bheith tuisceanach do dhaoine atá níos 
cúthaile ná iad féin. 
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‘An bhfuil Rún agat?’ 
Jennifer Moore-Mallinos agus Marta Farega 
Futa Fata 
 
Bíonn an-spraoi ag baint le rún a choinneáil, más rún é a dhéanfaidh 
tusa agus daoine eile sona sásta. Rún deas é sin. Ach tá cineál eile rúin 
chomh maith ann – rún a a dhéanann brónach tú nó rún a chuireadh 
faitíos ort. Sin drochún. An t-aon leigheas atá ar an drochrún ná 
inseacht do dhuine fásta faoi – duine deas a bhfuil tú mór leo.  
 

  
‘Na Chéad Imeachtaí: Ag dul go dtí an Chóisir’ 
Anne Civardi agus Aoibheann Uí Chearbhaill 
Gill and Macmillan 
 
Sraith thaitneamhach leabhar le pictiúir ildaite a dhíríonn ar pháistí ó 
mbliana d’aois. Bainneann gach leabhar acu le himeacht a bhfuil taithí 
ag páistí air – ag dul go dtí an t-pspidéal agus ag dul go dtí an chóisir. 
Ní hamháin go mbainfidh na leabhair seo an mhistéir de na hábhair, 
cuirfidh siad chomh maith foclóir nua os comhair na bpáistí ar 
bhealach a bheidh an-chabhraitheach dóibh ar scoil. 
Sa scéal seo, téann na chairde ar chóisir.  
 

  
‘Na Chéad Imeachtaí: Ag dul go dtí an tOspidéal’ 
Anne Civardi agus Aoibheann Uí Chearbhaill 
Gill and Macmillan 
 
Sraith thaitneamhach leabhar le pictiúir ildaite a dhíríonn ar pháistí ó 
mbliana d’aois. Bainneann gach leabhar acu le himeacht a bhfuil taithí 
ag páistí air – ag dul go dtí an t-pspidéal agus ag dul go dtí an chóisir. 
Ní hamháin go mbainfidh na leabhair seo an mhistéir de na hábhair, 
cuirfidh siad chomh maith foclóir nua os comhair na bpáistí ar 
bhealach a bheidh an-chabhraitheach dóibh ar scoil. 
Sa scéal seo, tugann Mamaí Brian go dti an dochtúir mar tá tinneas 
cluaise air. Bhuail siad le Dochtúir Diarmaid, Bríd an Bhanaltra agus 
daoine eile ag obair san ospidéal.  

  
‘Na Chéad Imeachtaí: Ag dul go dtí an Fiaclóir’ 
Anne Civardi agus Aoibheann Uí Chearbhaill 
Gill and Macmillan 
 
Sraith thaitneamhach leabhar le pictiúir ildaite a dhíríonn ar pháistí ó 
mbliana d’aois. Bainneann gach leabhar acu le himeacht a bhfuil taithí 
ag páistí air – ag dul go dtí an t-pspidéal agus ag dul go dtí an chóisir. 
Ní hamháin go mbainfidh na leabhair seo an mhistéir de na hábhair, 
cuirfidh siad chomh maith foclóir nua os comhair na bpáistí ar 
bhealach a bheidh an-chabhraitheach dóibh ar scoil. 
Sa scéal seo, ta tinneas fiacaile bar Cholm agus tugann Mamaí Colm go 
dtí an fiaclóir le a dheirfiúr, Ciara, agus a mhadra. 
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‘Féach agus Abair: An Baile’ 
Jo Litchfield, Francesca Allen agus Aoife Ní Chellaigh 
Gill MacMillan 
 
Cas leathanaigh an leabhar bríomhar agus aoibhinn seo agus faidh 
amach céard atá ag tarluú sa bhaile. Bainfidh páistí óga an-taitneamh 
as na rudaí aithnidiúla go léir a aithint agus a ainmiú.  
 

 

 
‘An Fheirm: pictiúir agus focail’  
Peter Loughran 
An Gúm 
 
Tá 40 grianghraf sa leabhar seo d’ainmhithe agus de nithe eile a 
bhíonn ar fherim. Déan gach pictiúr a phlé leis an bpáiste. Sa tslí sin 
spreagfar é chun cur lena fhoclóir agus chun a chumas teanga a 
fhorbairt. 
 

 

 
‘Céard é féin: pictiúir agus focail’ 
Peter Loughran 
An Gúm 
 
Tá 40 grianghraf sa leabhar seo de ghnáthrudaí a bhaineann le 
timpeallacht an pháiste. Bainfidh an páiste taitneamh as na nithe sin a 
aithint agus as a n-ainmeacha 
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‘Sa teach: pictiúir agus focail’ 
Peter Loughran 
An Gúm 
 
Tá 40 grianghraf sa leabhar seo de ghnáthrudaí a bhíonn timpeall an tí 
sa bhaile. Bainfidh an páiste taitneamh as iad a aithint agus as na 
hainmneacha a fhoghlaim. 
 

 

 
‘Sa Pháirc Phoiblí: pictiúir agus focail’ 
Peter Loughran  
An Gúm 
 
Is breá le páistí cuairt a thabhairt ar pháirceanna poiblí. Sa leabhar seo 
tá 40 grianghraf de na plandaí agus de na hainmnithe a d’fheicfeadh 
páistí ina dtimpeall i bpáirc poiblí chomh maith leis na fearais a 
mbeidís ag súgradh orthu.  

 

‘An Coileach a Chailleann a Ghlór’ 
Re O Laighleis agus AnnMarie McCarthy 
Móinín 
 
A thubaiste na dtubaistí! Cailleann Cóilín Coileach a ghlór! Cailleann 
Cóilín Coileach a ghlór! Bhuel, a leithéid! Coileach gan ghlór! Tá Cóilín 
dathúil. Tá Cóilín mustrach. Tá Cóilín lán de féin. Ach céard a 
dhéanfaidh sé ar chor ar bith agus é gan ghlór? Seo linn  ar sciuird na 
feirme le go bhfeic muid an bhfuil a fhios ag ainmhí ar bith cá 
ndeachaigh glór Chóilín Colieach.  

 

 
‘An Sicín Beag Buí’ 
John Lawrence 
Publisher 
 
Unch! Unch! Unch! Vác Vác! Vác! Mú! Mú! Mú!  
An sicín beag buí, an sicín beag breá!  
Céard é sin atá sé a rá? 
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‘An Oíche Dhorcha’ 
M Christina Butler, Jane Chapman agus Tadhg Mac Dhonnagáin. 
Cló Mhaigh Eo  
 
“Tá Féilim Frog díreach tar éis dúiseacht ó chodladh an Gheihridh. Tá 
sé ag iarraidh imeacht ag snámh sa lochán – ach níl sé in ann, mar tá 
FATHACH MÓR GRÁNNA ag fanacht leis! An mbeidh Féilim bocht in 
ann dul isteach sa lochán arís go deo? Agus an bhfaighfaidh a chairde 
amach cé hé an fathach gránna?” 

 

 
‘Tá Eagla ar Bhéar!’ 
Karma Wilson agus Jane Chapman 
Cló Mhaigh Eo 
 
Go domhain i lár na coille tá Béar mór ag siúl thart. Nuair a thagann 
ocras air téann sé ar thóir greim le hithe. Ach tá an choill FUAR agus 
casann sé ar ais go luath. Ansin tosaíonn an ghrian ag dul faoi agus 
tagann eagla agus uaigneas ar Bhéar bocht. Tá sé caillte. Bailíonn 
cairde Bhéir uilig ansin agus amach leo le chéile chun é aimsiú. Léigh 
leat go bhfeicfidh tú cad a tharla do Bhéar agus dá chairde le linn na 
hoíche.  
 

 

 
‘An Phicnic’ 
JC Girbés and Silvia Ortega 
Publisher 
 
Tá Caitlín agus Cormac ag dul ar phicnic. Tá bord cearnógach acu, 
liathróid chruinn agus puball triantánach. Cé na cruthanna eile 
aithníonn tú?’ 
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‘Baba agus Jeaic: Sa Pháirc’ 
Pauline Oud agus Tadhg Mac Dhonnagain 
Futa Fata 
 
Tá Baba agus Jeaic ag imeacht chuig an bpáirc. Nach acu a bheidh an 
spraoi! 
Tá rath mór domhanda ar an tsraith seo don bhunfhoilsitheoir, Clavis 
na Beilge. 
Beidh páistí réamhscoile meallta ag na carachtair áille. 
Cuireann na ceithre leabhar mar shraith síos ar imeacht lae amháin. 
Leabhair chairtchláir – breá láidir do na daoine beaga! 
 

 

 
‘Beartla Broc agus Na Focail Draíochta’ 
Gwyneth Uí Ghaora 
Pléaráca 
 
Tugann Beartla Broc cuairt méan go dtí an leabharlann agus tugann sé 
faoi deara rud éigin ait leis. Cá ndeachaigh siad??? 

 

 
‘Buntús Foclóra’ 
Stephen Cartwright, Yvonne Carrol agus Fiachra Ó Dubhthaigh 
Gill & Macmillan 
 
Breis agus 1000 focal agus pictiúir ildaite. 
Leabhar d’ógfhoghlaimeoirí Gaeilge is ea BUNTÚS FOCLÓRA. Tá sé 
breclán e dheiseanna foghlama don aos óg. Tig le Gaeilgeoirí óga 
breathnú ar na pictiúir agus labhairt faoina bhfeiceanna siad. Tig le 
Béarlóirí óga buntús taitneamhach a chur lena bhfoclóirín Gaeilge. Tig 
leis an bhfoghlaimeoir óg focail nua a fhoghlaim i gcomhthéas na 
bpictiúr.  
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‘Cathal – Mo chéad leabhar focal: amuigh faoin aer’ 
Louise Goreau, Tadhg Mac Dhonnagain agus Pierre Brignaud 
Futa Fata 
 
Tar amach faoin aer le Cathal! Sa leahar seo cuirfidh páistí óga eolas ar 
áiteanna éagsúla taobh amuigh den teach – an gairdín, an siopa, an 
pháirc spraoi, an sráid agus mar sin de 

 

 
‘Cathal sa Naíolann’ 
Christine L'Heureux, Gisele Legare,  Tadhg Mac Dhonnagain , agus 
Pierre Brignaud 
Futa Fata 
 
Tá Cathal brónach ar a chéad lá sa naíolann. Tá faitíos air nach 
dtiocfadh Mamaí agus Daidí ar ais go deo! Ach tar éis tamaill, tá cairde 
nua aige agus tá sé sona sásta sa naíolann. 

 

 
‘Cathal : Cáca do Mhamaí’ 
Nicole Nadeau, Pierre Brignaud agus Tadhg Mac Dhonnagáin. 
Futa Fata 
 
Tá Cathal ag iarraidh a bheith go deas le Mamaí agus cáca speisialta a 
dhéanamh di. Ach titeann plúr agus mil ar an urlár. Tá an chistin ina 
praiseach aige! Níl Mamaí róshásta agus tá Cathal bocht brónach. 
Ansin, tá smaoineamh ag Mamaí chun gach rud a chur ina cheart arís. 
 
 

 

 
‘Bíonn Carló ag Léamh’ 
Jessica Spanyol 
An Gúm 
 
Tá dúil mhór a Carló sa léitheoireacht. Bíonn sé i gcónaí ag léamh – ina 
sheomra leapa sa chistin, sa seomra folctha, go fiú. Tá greamáin ag 
gabháil leis an leabhar seo. Is féidir iad a ghreamú ar na lipéid agus a 
bhaint ansin le úsáid arís. 
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‘Céad Focal’ 
Heather Amery agus Stephen Cartwright 
Gill  
 
Whilst they search Stephen Cartwright's delightful illustrations for 
hidden ducks and other jokes, children are gently introduced to a basic 
vocabulary of their first hundred words in the Irish language.For this 
new enlarged edition, minor amendments have been made to Stephen 
Cartwright's illustrations, but the basic intent of learning through fun 
remains for a new generation of Irish language learners. 

 

 
‘Cillian ag comhaireamh’ 
Siobhain Crogan agus Olivia Golden 
Cois Life 
 
Tá lá brithe ag Cillian. Ceapann sé go ndearna gach duine dearmad 
glan air. Caitheann sé an lá ag cabhrú lena uncail ar an traein. Téigh le 
Cillian ó charráiste go carráiste agus é ag comhaireamh na ndaoine 
agus na dticéad. 

 

 
‘Dathanna agus Cruthanna’ 
Ciara Ní Dhuinn 
Cló Mhaigh Eo 
 
Beidh do páiste ag foghlaim faoin dathanna agus cruthuanna. Sraith 
álainn Ghaeilge do pháistí óga scríofa agus maisithe ag Ciara Ní 
Dhuinn.  

 

 
‘Bran agus a Mhúinteoir’ 
Eric Hill 
An Gúm 
 
Bíonn an-spórt ag Bran ar scoil. Is breá leis scéalta  a léamh agus 
pictiúir a dhéanamh. Is breá le Bran a mhúinteoir agus is breá léi Bran. 
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‘Bran agus na Dathanna’ 
Eric Hill 
An Gúm 
 
Is iontach go deo an maidrín é Bran. Is deacair an dubh a chur ina 
gheal air 

 

 
‘Fanann Bran thar Oíche’ 
Eric Hill 
Publisher 
 
Fanann Bran thar oiche I dteach a charad, Máirtín. Déanann sé 
dearmad áfach, ar rud amháin atá an-tábhachtach. Ach tagann a 
mháthair I gcabhair air díreach in am... 

 

 
‘Bran ag Comhaireamh’ 
Eric Hill 
An Gúm 
 
Is breá le Bran bheith ag comhaireamh suas go dtí a deich 

 

 
‘Tá Bran in ann Comhaireamh’ 
Eric Hill 
An Gúm 
 
Is feidir le Bran comhaireamh suas go dtí a deich! Cruthaíonn sé é sin 
nuair a théann sé timpeall na feirme lena Dhaid. Bainfidh páistí 
taitneamh as bheith ag comhaireamh in éineacht le Bran agus a 
chairde. Beidh spórt acu agus iad ag aimsiú na bhfreagraí atá i 
bhfolach. 
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‘Téann Bran ar Cóisir’ 
Eric Hill 
An Gúm 
 
Téann Bran ar chóisir Anraí agus bíonn an-spraoi aige lena chairde. Ach 
is i ndeireadh na cóisire a bhíonn an spórt is fearr ar fad acu. 

 

‘Bran agus a Chairde ag Spraoi’ 
Eric Hill agus Úna Ní Chonchúir a rinne an leagan Gaeilge. 
An Gúm 
 
Níl aon dabht faoi ach go mbaineann Bran sult as an saol. Bíonn sé féin 
agus a chairde sáite i ngach sórt spraoi agus spóirt. Sa leabhar seo 
tugtar léargas dúinn ar an spraoi a bhíonn acu. Lá amháin bíonn sé ag 
tógáil tí i gcrann, lá eile ag campáil sa ghairdín lena chairde. Feicimid 
iad á ngléasadh féin in éadaí áiféiseacha, ag dhéanamh folach bíog 
agus ag tochailt poll sa ghairdín. Deirimse sult! 

 

 
‘Bosca Bréagán Bhrain’ 
Eric Hill 
An Gúm 
 
Bíonn an-spórt ag Bran nuair a faigheann sé Bosca Bréagán.  
 

 

 
‘Bran ag Obair’ 
Eric Hill 
An Gúm 
 
Déanann Bran an madrín tascanna timpeall an tí. 
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‘First Irish Word Book’ – ‘Buntús Foclóra I nGaeilge’ 
Heather Amery, Stephen Cartwright agus  
Usborne 
 
Bainfidh páistí óga aoibhneas agus spraoi as an leabhar seo, agus an 
chéad chúpla focal i nGaeilge á bhfoghlaim acu i gcomhluadar Poppy 
agus Sam agus na hainmhithe go go léir ar Fheirm na gCrann Úll. 

 

 
‘Macán ar saoire’ 
Orianne Lallemand, Darach O Scolai agus Eleonore Thuillier 
Leabhar Breac 
 
Tá Macán ag dul ar saoire lena mhuintir.  
Ón uair a théann sé go dtií an t-aerfort go dtí go tagann sé anuas san 
eitleán i tdír nua, tuigeann sé gur eachtra mhór atá sa tsaoire! 

 

 
‘Macán ar an Trá’ 
Orianne Lallemand, Darach O Scolai, agus Eleonore Thuillier 
Leabhar Breac 
 
Tá Macán ag dul ar an trá. 
Beidh sé ag iasach, ag déanamh caisleáin ghainimh, agus ag lapadaíl 
san fharraige.  
Is breá leis an trá! 

 

 
‘An Mac Tíre a raibh faitíos an domhain air’ 
Orainne Lallemand agus Éléonore Thuillier 
Leabhar Breac 
 
Bailiúchan de leabhair dheasa taitneamhacha, lán le mothúcháin agus 
spraoi, a thugann ar bhóthar na samhlaíochta sinn. 
Bhí mac tíre óg ann fadó, agus bhí faitíos air riomh gach uile rud. Bhí 
faitíos air roimh a scáth féin, fiú. Níor thuig a mhuintir féin é ar chor ar 
bith! Lá amháin, d’fhág sé an baile agus thug sé aghiadh ar an 
mbóthar... ach cad a bheadh amach roimhe ar an mbóthar? 
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‘Féach agus Abair – Nollaig’ 
Jo Litchfield 
Gill & Macmillan 
 
Iompaigh leathnaigh an leabhair Ionraigh seo le draíocht agus 
scleondar a Nollaig a roinnt. Bainfidh linbh óga an-taitneamg as na 
rudaí féiltiúla go léir a aithint agus a ainmniú. 

 

 
‘Rita agus an Dragúin’ 
Máire Zepf agus Andrew Wilson 
An tSnáthaid Mhór 
 
Is Cailín beag í Rita le smaointe Móra. Nuair a éiríonn sí crosta, 
samhlaíonn sí go bhfuil dragún fíochmhar feargach aici a chuirfeadh an 
domhan ar crith. 
Ach is Féidir tine the na feirge a cheansú, agus tá a fhios ag Rita cén 
dóigh lena dhéanamh. 

 

 
‘Leabhar focal Gaeilge do gach lá’ 
Jo Litchfield  
Usborne  
 
Is stór focal beo bríomar é Focail Ghaeilgedo Gach Lá, ina bhfuil os 
cionn 500 d’fhocail atá simplí. Tá an leabhar leagtha amach chun 
cuidiú le leanaí a stór focal Gaeilge a leathnú ar shlí 
thaitneamhachagus spraíúil. Tá lipéad Gaeilge ar gach gnáthrud, sa tslí 
is gur féidir le fíorthosaitheoirí taitneamh a bhaint as focail nua a 
fhoghlaim.  

 

 
‘Uinseann Donn’  
Tadgh Mac Dhonnagáin Írísz Agócs 
Futa Fata 
 
Béar cantalch é Uinseann Donn . Ní maith leis rud ar bith ach dul a 
chodladh don gheimhreadh. Ach nuair a thosaíonn an sneachta ag 
titim, níl Uinseann Donn in ann titim ina chodladh...  
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‘Na Chéad Fhocail Ghaeilge’ 
Jo Litchfield, Howard Allman agus Mary Cartwright 
Usborne 
 
“Leabhar téagartha atá geal, spraoiúil le pictiúir agus focail is ea Na 
Chéad Fhocail Ghaeilge do pháistí an-óg – tá os cionn 100 gnáthrud 
ann a aimseoidh agus a ainmneoidh páistí beaga.” 

 

 
‘Cruthanna : sa teach’ 
Ant Parker agus Gabriel Rosenstock 
An Gúm 
 
Foghlaimeoidh leanaí conas cruthanna a aithint nuair leaghfaidh siad 
méar orthu sa leabhar seo. 
 
 

 

 
‘Na buataisí buí’ 
Heather Henning agus Rikki O'Neill. 
Cló Mhaigh Eo 
 
Tá poll ag Seán an Feirmeoir ina chuid buataisí. As go brách leis chun 
péire nua a cheannach. Ach céard a cheapfaidh na hainmithe nuair a 
fheicfid siad a bhuataisí nua? Eachtra breá taiteamhach do pháistí óga.  

 

‘Peigín Leitir Móir’  
Tadhg Mac Dhonnagáin, John Ryan agus by Cartoon Saloon. 
Futa Fata 
 
Agus ó gairim, gairim í 
Agus gairim í, mo stór, 
Míle grá le m’anam í, 
Sí Peigín Leitir Móir! 
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