
Scholastic Book Fairs - Getting children reading. Giving books to schools.

Leabhair as Gaeilge

1. Kipper
Tá seanchiseán Kipper caite and gioblach. Tá 
boladh óna bhlaincéad. Ach an feidir le Kipper áit 
conaithe níos fearr a fháil…..“Tá an leabhair seo 
direach i gceart do na leanaí óga”   
€3.70

2. An Daid is cliste ar Fad! 
“Tá gach aon Daid seachas mo Dhaidse go 
maith chun cleas a imirt” arsa Snap lá amháin. 
Ach le cabhair ó Mham agus Ruball faigheann 
sé amach go bhfuil cleasanna iontacha ag a 
Dhaid.
€7.50

6. Dónall an Chlúimh Agus  

An-Ocras Air!
Leabhair den chéad scoth is ea “Dónal An 
Chlúimh agus An-Ocras Air” a mheall na 
milliúin páiste le learaidi briomhara agus 
scéal simpli dochasach.
€6.50

7. An Caitín a d’ith an Píotsa!
Leimeann an Caitín suas ar a ghluaisrothar agus 
imíonn sé leis chun an píotsa a thabhairt do 
Bhaba Mhór … ach is ansin a thosaíonn an 
t-ocras ag teacht air féin!  
€8.00

3. Amadán Aibreáin 
Cailín beag í Lúsaí atá lán le spraoi agus le 
greann. An chéad lá de mhí Aibreáin atá 
ann. “Lá na nAmadáin” arsa Lúsaí. Beidh 
an spraoi againn inniú!”
€7.50

4. Spidey
Tá suim an-mhór ag Séimí beag sna dam-
háin alla. Feiceann sé iad i ngach áit. 
Ba bhreá leis féin bheith ina a Spidey lá éigin! 
€9.00

Paca de 10 bpóstaer bunaithe ar an ábhar atá 
clúdaithe sa tsraith Mata go Deo! Dírithe ar na bunran-
ganna ó Naíonáin Sóisir go dtí Rang 2.

 • Comhaireamh
• Daoine a Chomhaireamh
• Rudaí a Chomhaireamh I
• Rudaí a Chomhaireamh II
• Na hOrduimhreacha
• Laethanta na Seachtaine
• Míonna na Bliana
• Aois
• An tAm
• Airgead

10 bPostaer Naionain Soisir - Rang 2

8. An tOllamh Gorm
Tá clú agus cáil ar an Ollamh Gorm – an 
t-ollamh is aite sa domhain. Ach bígí cúramach 
leis an scéal seo!!! 
€9.00

5. Cé Chomh Mór is 

atá An Ghealach?
Bíonn go leor, leor ceisteanna ag Cáit 
bheag do Mhamaí. Is cinnte go bhfuil dúil 
aici sa ghealach mhór bhuí. Ach cá bhfuil 
na freagraí? 
€9.00

9. 10 bPóstaer aíonáin Sóisir – 
Rang 2

€10.00



        

No. Teideal Praghas Méid lomlán

1. Kipper €3.70

2. An Daid is cliste ar Fad! €7.50

3. Amadán Aibreáin €7.50

4. Spidey €9.00

5. €9.00

6. Donall An Chluimh Agus An-Ocras Air! €6.50

7. An Caitín a d’ith an Píotsa! €8.00

8. An tOllamh Gorm €9.00

9. 10 bPóstaer Naíonáin Sóisir – Rang 2 €10.00

10. Scuab Fiacal Danny €5.99

11. An Rún Mór €5.99

12. Sa Tóir ar an Yeití €9.00

13. An Nathair agus na Spléaclaí €8.00

14. Rírá le Ruairí! €7.00

15. Thar an Treasnán €7.99

16. Scéalta Bíobla trí Ghaeilge €50.00

17. Cá bhfuil Ruairí? €8.00

18. Clic! Clic! Le Ruairí €8.00

19. Seachain do Bhrístín €7.50

20. Daid Dearmadach €6.50

21. Bronntanais agus Féiríní Eile €8.50

lomlán

Ainm an oide: 

Ainm na Scoile: 

Seoladh na Scoile: 

Teileafón: 

R-Scéal: 

Scholastic Ireland Ltd
89E Bóthar Lagáin, Eastát Tionsclaíochta Baile Atha Cliath
Glasnaíon, Baile Atha Cliath

Fón: 1 800 272321 Facs: 01 8301655

Ríomhphost: bookfairs@scholastic.ie

www.bookfairs.scholastic.ie

19. Seachain do Bhrístín
Is breá linn a bheith in Eirinn, Sa tóir ar 
bhristíní, Is deise míle uair iad, Ná picnic cístíní!!
€7.50

11. An Rún Mór
Is breá le Mailí cait.
Tá pictiúr de chait ar gach balla ina 
seomra codlata aici.
Ach ní féidir léi a cat féin a fháil – 
mar go mbeadh a clann go léir tinn!
Tá an-bhrón ar Mhailí.
Ach tá plean aici…
€5.99

12. Sa Tóir ar an Yeit
Is geal leis an Ollamh Sneachtapus 
gach aon rud a bhaineann le 
sneachta! Lean an tOllamh agus é sa 
tóir ar an yeití. Castar carachtair air 
atá chomh hait leis féin.
€9.00

15. Thar anTreasnán
Cluiche peile ag rang a sé. Buachaillí 
in aghaidh cailliní. An bhfuil níos mó ná 
spraoi i gceist? Bród! Onóir! Stadás!!!
€7.99

13. An Nathair agus  
      na Spléaclaí
“Tá nathair nimhe i seomra Mhuire-
ann!” arsa Conall de bhéic. Níor chreid 
Mamó focal uaidh. “Éirigh as,” ar sise, 
“ agus ná bí ag cumadh.” Ach an 
bhfuil sé ag cumadh? 
€8.00

14. Rírá le Ruairí!
Trí scéalta nua faoin gcarachtar 
is mó cáil sa Ghaeilge! Bíonn rírá 
gach áit a dtéann Ruairí: bíodh 
sé ag spraoi sa sneachta, ar an 
bhfeirm nó ag iascach… 
€7.00

20. Daid 
Dearmadach
Cnusach nua de dhánta soléite, comhaimseartha 
do pháistí atá sa leabhar seo. Cuireann Art Ó 
Suilleabhain gnátheachtraí shaol an pháiste ós 
ár gcomhair ar bhealach úr taitneamhach – do 
pháistí den uile aois!!
€6.50

21. Bronntanais agus 
      Féiríní Eile
Imíonn Ben le gaoth agus é ag spraoi lena 
bhronntanas breithe... Faigheann Mamó luchóg 
bheag fáiscithe agus triomaithe mar bhronntanas 
ón gcat... Féiríní fíoraisteacha agus bronntanais 
bharrúla! Tuilleadh seoda fileata ó Áine Ní 
Ghlinn léirithe go ngleoite ag Carol Betera.
€8.50

10. Scuab Fiacal 
Danny
Is fuath le Danny de Brún a chuid 
fiacla a ghlanadh. Cad a dhéanfaidh 
Danny, mar sin, nuair a thugann 
Mamó scuab fiacal nua, bhuí dó?’Tá 
an teanga beoga, so-leite agus 
an comhrá dea-scriofa.’ -- Books 
Ireland.
€5.99

16. Scéalta Bíobla trí 

      Ghaeilge
Scéalta ón mBíobla iad seo atá dírithe ar 
pháistí, Ina measc tá scéalta ón Sean-
Tiomna, parabail, míorúiltí agus scéalta faoi 
ócáidí móra na bliana i saol an Chríostaí.
Tá na scéalta  i véarsaíocht álainn cheolm-
har a m heallfaidh idir óg agus aosta . Tá 
os cionn 60 milliún leabhar Arch díolta a fud 
an domhain.
Sraith A ,B, C agus     25 leabhair & 

C.D. €50

Leabhair Danta

17. Cá bhfuil Ruairí?
Tá Ruairí ar iarraidh agus téann a chairde  amach sa tóir 
air. Ach ní mar a shíltear a bhítear agus i ndeireadh na 
dála tá casadh gan choinne i ndán dóibh go léir…
€8.00

18. Clic! Clic! Le Ruairí
Nach é Ruairí an rascail! Tógann sé ceamara Mhámaí 
agus imíonn sé leis ag glacadh grianghraf. Ansin fe-
iceann sé go leor rudaí creaicáilte in aon uair an chloig 
amháin!  Eachtra iontach eile le Rí na Rógairí!!   
€8.00

Cé Chomh Mór is  atá An Ghealach?


