
Faisnéis áisiúil a d’fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí a roinnt le réamhscoil nua a bpáiste. 

Ní gá duitse mar thuismitheoir/chaomhnóir an bhileog eolais seo a líonadh isteach, ach má dhéanann tú é 
sin, féadfaidh tú an bhileog a roinnt le réamhscoil nua do pháiste ach í a chur chuig an gcleachtóir agus iad 
ag socrú isteach sa réamhscoil.

Mar thuismitheoir/chaomhnóir, is agatsa is fearr atá aithne ar do pháiste agus tá neart eolas áisiúil agat le 
roinnt lena réamhscoil nua. Tá a fhios agatsa cad is maith agus nach maith le do pháiste, tá a fhios agat cén 
sórt rudaí a bhfuil spéis ar leith aige/aici iontu agus na gníomhaíochtaí a thabharfadh dúshlán níos mó dó/di. 
Beidh na píosaí beaga eolais sin áisiúil dá c(h)leachtóir nua.

Tá trí cheist a d’fhéadfá a fhreagairt, agus seo freagraí samplacha chun cabhrú leat leis sin.

Céard ba mhaith leat a chur ar shúile na réamhscoile nua faoi do pháiste?

Freagra samplach: 

Is é Filip mo chéad pháiste.  Bhogamar go hÉirinn ón bPolainn anuraidh. Is buachaill cúthail 
é agus is breá leis a bheith ag spraoi le dineasáir. Labhraímid Polainnis sa bhaile ach tá 
Béarla agamsa chomh maith. 

Aon bhfuil aon mholtaí agat le cabhrú le do pháiste socrú isteach sa réamhscoil?

Freagra samplach: 

Tá dineasár T-Rex aige is ansa leis agus dá dtabharfadh sé chuig an réamhscoil leis é, 
chabhródh sé leis. 

Bheadh sé go maith cúpla leabhar Polainnise a bheith ar fáil dó mar gur breá leis éisteacht 
le leabhair, go háirithe cinn faoi dhineasáir. 

Tá ár gcomharsan ag tosú sa réamhscoil freisin agus bíonn Filip ag spraoi leis go minic sa 
pháirc áitiúil. Bheadh sé go maith dá bhféadfaí iad a chur sa ghrúpa céanna.
Tá madra againn darb ainm Bruno agus is breá le Filip labhairt faoi. 
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An bhfuil aon cheo eile faoi do pháiste gur mhaith leat a roinnt leis an réamhscoil?

Freagra samplach: 

Is maith le Filip a bheith ag spraoi le dineasáir. Is é an T-Rex an dineasár is fearr leis. Is 
maith le Filip go bhfuil sé chomh mór. Ní itheann an T-Rex torthaí ná glasraí mar sin tá 
go leor i gcoiteann acu! Tá go leor bréagáin agus leabhair dineasáir ag Filip agus is breá leis 
labhairt fúthu.

Tuigeann sé roinnt mhaith Béarla ach labhraíonn sé i bPolainnis. 
Tá cailín óg againn darb ainm Maija atá 6 mhí d’aois. 

Bíonn Filip leis an bhfeighlí linbh cúig lá na seachtaine agus beidh sise á bhailiú ón réamhs-
coil gach lá. 
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