CONTAE NA GAILLIMHE AGUS CO ROS COMÁIN

Seo Mise

Réamhrá
Is é is cúis leis an leabhrán eolais seo ‘Seo Mise’ ná:
• Trasdúl éascú ón Réamhscoil go dtí an mBunscoil a chur chun cinn.
• Cabhair a thabhairt do mhúinteoir na Naíonáin Bheaga aithne
a chur ar an bpáiste.
• Cuimhní a thabhairt do na múinteoirí don am a chaith a bpáistí
sa Réamhscoil.
Tá an leabhrán seo bunaithe ar na téamaí Aistear agus cuirfidh an
cleachtóir luathbhlianta i gcrích sa Réamhscoil é. Ansin, cuirfear chuig
an bunscoil a bheidh an páiste ag freastal air é. Gheobhaidh na
tuismitheoirí an leabhrán ón scoil ag deireadh an chéad tearma.
Síniú Tuismitheora:
Aontaím go líonfadidh an Réamhscoil an leabhrán seo amach agus go
gcuirfear ar aghaidh é chuig na bunscoile a bheidh mo pháiste ag freastal air.

Siníú Mhúinteora na Naíonáin Bheaga:
Tá inneachar an leabhráin seo nótáilte agam agus tabhafaidh mé ar ais don
tuismitheoir é

Grianghraf domsa:

Seo Mise:
M’ainm:

Dáta Breithe:

Ainmneacha mo thuismitheoirí/mo chaomhnóirí:
Seirbhís Oideachais agus Aire sna Luathbhlianta:
Cleachtóir luathbhlianta atá ag cabhrú chun an fhoirm seo a líonadh:
Dáta ar cuireadh i gcrích:
Scoil Náisiúnta:

Theme – Wellbeing: Social Development /
Faigh cead ó mo thuismitheoirí ar dtús sula
roinnfear an eolas seo le mo scoil nua, le do thoil.

Ríthábhachtach

Is féidir liom é a dhéanamh

Táim fós ag obair air

Scileanna Féinchabhrach
Is féidir liom casanna a thógáil
Is féidir liom rudaí a roinnt

Is féidir liom glacadh páirt i ngníomhachtaí

Is féidir liom a rá caitheann a bhíonn orm an
leithreas a úsáid

Is féidir liom an leithreas a úsáid agus mo lámha
a ghlanadh

Is féidir liom cnaipí agus zipeanna a oscailt agus
a dhúnadh

Is féidir liom mo chóta a chur orm agus a bhaint díom

Is féidir liom mo bhosca loin a oscailt agus a dhúnadh
Is cuma liom nuair a athraíonn mo sceideal
Is maith liom fios a bheith agam nuair a
chriocnóidh gníomh

Is féidir liom a rá nuair atá cabhair ag teastáil uaim
Táim sásta i suíomh na réamscoile

Scileanna Mhínluaile:

Is féidir liom greim a bhaint as crián i gceart
(greim na dtrí mhéar)
Is féidir liom siosúr a úsáid

Is féidir liom snáithe a chur trí chóirníní
Tá comhordú lámh is súl maith agam

Tráchtanna breise ó mo mhúinteoir réamhscoile

Téama – Ag Fiosrú/ Ag smaoineamh
Is maith liom a bheith ag foghlaim faoin domhan
Is maith liom gníomhachtaí eile a fhiosrú

Is maith liom a bheith ag súgradh lasmuigh
agus laistigh
Is maith liom a bheith ag tarraingt
Is maith liom a bheith ag dathú
Is maith liom gliú a úsáid

Is maith liom ceisteanna a chur

Tráchtanna breise ó mo mhúinteoir réamhscoile:

Téama – Ag déanamh cumarsáide
Urlabhra agus Teanga
Is féidir liom labhairt le mo chaired agus le páistí eile
Is féidir liom labhairt le daoine fásta
Is maith liom am scéalta

Is féidir liom labhairt suas ag am nuachta/grúpa
Is maith liom leabhair a léamh le mo mhuintir
Is iad seo m’fhocail do:

Tráchtanna breise ó mo mhúinteoir réamhscoile:

Téama- Aitheantas agus Muintearas:
Is é an rud a thaitníonn liom is mó le déanamh sa Réamhscoil ná:

Uaireanta bíonn eagla orm roimh

Uaireanta, faighim deacair .......... a dhéanamh

Tráchtanna breise ó mo mhúinteoir réamhscoile:

Tráchtanna breise ó mo thuismitheoir/mo chaomhnóir:

Smaointí don spraoí sa bhaile:

Admhálacha

Thug Coistí um Sheirbhísí do Pháistí agus
do Dhaoine Óga i gContae na Gaillimhe
agus i gContae Ros Comáin tacaíocht
don leabhrán seo agus fuarthas maoinú
tríd an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige.
Tá forbairt déanta ar an leabhrán seo
trí choiste stiúrtha mar seo a leanas:
• Mary Giblin agus Irene Cafferky
(Cathaoirligh) Coiste Cúram Leanaí
Chathair agus Chontae na
Gaillimhe agus Coiste Cúram
Leanaí Ros Comáin
• Majella McGovern , Coiste Cúram
Leanaí Ros Comáin
• Marie Gibbons agus Caroline
Duignan, Coistí um Sheirbhísí do
Leanaí agus do Dhaoine Óga,
Gaillimh agus Ros Comáin

• Thelma O’Reilly, Tiny Tots,
Réamhscoil Chill Chonla,Chaisleán
an Haicéadaigh agus Bhéal Chláir,
Gaillimh
• Bridie Thornton, Amberley
Montessori, Gaillimh

• Valerie Couglan,Creis Pobal Bhéal
Átha na Slúighe
Táimid fíorbhuíoch do na daoine thuas
as an leabhrán seo a phíolótú. Rinne

Montessori agus Aire Leanaí Na Goirt
Ghlasa, Ros Comáin agus Aire Leanaí Tír
na nÓg, Ros Comáin píolótú ar an
leabhrán seo freisin. Thug múinteoirí ó na
Naíonáin Bheaga i mBunscoil Chlochar
na Trócaire, Ros Comáin treoir agus a
raibh an leabhrán seo á fhorbairt.
Táim buíoch dóibh siúd a ghlac páirt le
linn measúnú an leabhráin, ina measc
páistí, múinteoirí, soláthróirí agus
príomhoidí bunscoile.
Bhí tionchar ag obair eile sa réimse eile a
bhí déanta ag an tOllamh Nóirín Hayes,
Dr Mary O’Kane agus Coiste um
Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine
Óga, Cill Dara ar an tionscadal seo.

Má tá eolas breise ag teastáil uait,
dean teagmháil le:
Coiste Aire Leanaí Chathair agus
Chontae na Gaillimhe, 9b Ionad
Siopadóireachta Lios Bán, Gaillimh,
Tel: 091-752039
R.phost mail@galwaychildcare.com
Coiste Aire Leanaí Ros Comáin, Bóthar
Chnoc Mhuire, An Caisleán Riabhach
Tel: 094-9622540
R.phost: info@roscommonchildcare.ie
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