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Brollach
Tá na hábhair acmhainní a thugtar anseo bunaithe ar an gCuraclam Eatramhach agus Treoirlínte
don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a d’ullmhaigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus
Measúnachta agus a d’fhaomh an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Ní saintreoracha iad, ach
soláthraíonn siad clár roghanna le haghaidh ceachtanna ranga ónar féidir le múinteoirí roghnú de
réir Pholasaí OCG a scoile féin.
D’ullmhaigh múinteoirí le taithí na hábhair faoi threoir na Seirbhíse Tacaíochta Oiliúna do
Scoileanna. Tá pearsanra ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta, an tSeirbhís Tacaíochta Oiliúna OCG
do Scoileanna agus múinteoirí ranga sna Scoileanna Réamh-Thástála tar éis iad a mheas. Chuathas i
gcomhairle leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta fad a bhí na hábhair seo á
bhforbairt agus measadh iad a bheith comhoiriúnach don Churaclam Eatramhach agus Treoirlínte.
Tá sé mar chúram ar na daoine sin atá chun tarraingt as na hacmhainní seo iad féin a shásamh go
bhfuil clár ábhair na n-acmhainní a úsáideann siad oiriúnach do riachtanais na ndaltaí agus de réir
Pholasaí agus Chlár OCG a scoile.
Tá fíorbhuíochas ag dul dóibh sin ar fad a chuir le forbairt agus cnuasach na n-ábhar acmhainní
seo. Gan dabht beidh siad ina gcabhair mhór dóibh sin a bhíonn ag plé le hoideachas sóisialta,
pearsanta agus sláinte daoine óga.
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Buíochas
Is í an tSeirbhís Tacaíochta Oiliúna OCG do Scoileanna a rinne forbairt na n-ábhar seo a chomhordú.
Bunaíodh an tseirbhís seo i Lárionad Oideachais Droim Conrach i nDeireadh Fómhair 1995, seirbhís a
bhfuil an fhreagracht uirthi tacaíocht a thabhairt chun an OCG a chur i ngníomh i mbunscoileanna agus
iar-bhunscoileanna ar fud na tíre. Faigheann an tSeirbhís Tacaíochta Oiliúna OCG do Scoileanna maoiniú
ón Aonad Forbartha Ionghairme, ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus ó Chiste Sóisialta na hEorpa.
Tá an Roinn Oideachais agus Eolaíochta buíoch den mhórchuid daoine a chuir le Lámhleabhar seo
an Mhúinteora a scríobh. Mar thoradh ar a ndúthracht agus a gcabhair fhíorluachmhar le linn an
tionscadail ar fad d’éirigh linn na hábhair a chríochnú. Tá buíochas ag dul do:
An tSeirbhís Tacaíochta Oiliúna OCG do Scoileanna
Nora Brennan, Comhordaitheoir Oiliúna
Áine Lawlor, Comhordaitheoir Cúnta
Jocelyn Kelly, Rúnaí
Na hÚdair
Mary Beausang
Clare Maloney, comhscríbhneoir Téamaí 1-8 do Naíonáin Shóisearacha
Grúpa Feidhmithe OCG
Cathaoirleach: Emer Egan, Cigire Sinsearach, An tAonad Forbartha Ionghairme
Grúpa Bainistíochta Tionscadail OCG
Cathaoirleach: Paul Doyle, Príomh-Oifigeach, An tAonad Forbartha Ionghairme
Scoileanna Réamh-Thástála
Na Bunscoileanna Réamh-Thástála, comhordaithe ag Siobhán Cluskey
Oiliúnóirí OCG
An Fhoireann Náisiúnta
Cigirí ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Bernadette Ní Áingleis
Proinsias Ó Dughaill
Pádraig Ó Donnabháin
Grúpa Oibre Bunoideachais na CNCM
Noreen Kavanagh, Oifigeach Oideachais den CNCM
Fionnuala Kilfeather, Comhordaitheoir Náisiúnta na Comhairle Náisiúnta Tuismitheoirí - Bunoideachas
Colm Ó Ceallacháin, Cigire Scoileanna
Sally Shiels, Cumann Múinteoirí na hÉireann (INTO)
Baill Chomhairle na CNCM
Lárionad Oideachais Droim Conrach
Patrick B. Diggins, Stiúrthóir, agus an Fhoireann
An Líonra Lárionad Oideachais
Clóscríobhaí
Bridie Hunter
Aistritheoir
Dáithí Ó Luineacháin, Gaelchló
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Réamhrá
Forbraíodh na hábhair acmhainní seo chun múinteoireacht an Oideachais Chaidrimh agus
Ghnéasachta (OCG) a éascú de réir Churaclam agus Threoirlínte an Oideachais Chaidrimh agus
Ghnéasachta a d’ullmhaigh an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM).
Tá na hábhair leagtha amach go seicheamhach agus de réir aoise. Ní saintreoracha iad, áfach, ach
soláthraíonn siad clár roghanna le haghaidh ceachtanna ranga ónar féidir le múinteoirí roghnú de
réir Pholasaí a scoile féin ar OCG. Féadfaidh scoileanna ábhair OCG a roghnú ó fhoinsí eile, mar
mhalairt, nó chun na hábhair seo a fhorlíonadh agus a chomhlánú.
Ní fhéadfaí na hábhair ar fad a chlúdach ach tugtar roghanna le haghaidh gach téama OCG, le
dóthain ábhair ag gach rogha le haghaidh ceachta. B’fhéidir go mbeadh sé indéanta cuid de na
roghanna a imeascadh le réimsí ábhar eile. Tugtar rogha gníomhaíochtaí le cur san áireamh sa
cheacht chomh maith. Tá se in-mholta go mbeadh saoirse ag rannpháirtithe sa chlár
gníomhaíochtaí oiriúnacha dá ranganna féin a roghnú.
Tá sé i gceist go bhforbrófar Polasaí Scoile don OCG i ngach scoil ar leith i gcomhar leis na
tuismitheoirí/caomhnóirí, an príomhoide, an fhoireann mhúinteoireachta, an Bord Bainistíochta
agus, nuair a oireann, leis na daltaí. Léireoidh polasaí na scoile príomhluachanna agus ethos na
scoile.

Cad é OCG?
Tá OCG mar chuid den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS). Soláthraíon OCG
deiseanna struchtúrtha do pháistí chun an t-eolas, an dearcadh, na luachanna, an creideamh agus
na scileanna praiticiúla a fhorbairt atá riachtanach chun caidreamh pearsanta sláintiúil mar pháistí
agus, ina dhiaidh sin, mar dhaoine fásta a bhunú agus a chothú.

Cad í an aidhm le OCG a mhúineadh ar scoil?
Is í príomhaidhm an oideachais cur le forbairt gach gné den duine, lena n-áirítear an fhorbairt
aeistéitiúil, chruthaitheach, chriticiúil, chultúrtha, mhothúchánach, intleachtúil, mhorálta,
fhisiceach, pholaitiúil, shóisialta agus spioradálta, don saol pearsanta, do shaol an teaghlaigh, don
saol oibre, don saol sa phobal agus don chaitheamh aimsire. Is léir go bhfuil an tOideachas
Caidrimh agus Gnéasachta mar chuid den aidhm ghinearálta seo.

Cén chaoi ar féidir OCG a áireamh i gcuraclam na scoile?
Is féidir OCG a éascú ar thrí bhealach laistigh den scoil:
▲
▲
▲

i gcomhthéacs aeráid agus atmaisféar dearfach scoile;
mar chuid de OSPS tráthchláraithe;
ar bhonn imeasctha traschuraclaim.

Léireoidh Polasaí OCG na Scoile a mhéad a thabharfar an Clár OCG mar cheachtanna aonair nó ar
bhealach dé-chur chuige .i. trí cheachtanna aonair agus naisc traschuraclaim. D’fhéadfadh an
soláthar tráthchláraithe don OCG a bheith oiriúnach do réimsí íogaire an chláir agus do na gnéithe
sin a mbíonn gá le cur chuige níos foirmiúla dóibh, nuair is féidir dóthain ama a thabhairt do
pháistí eolas a fháil, ceisteanna a chur, eolas a shoiléiriú agus scileanna a fhorbairt.
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Cad a mhúinfimid?
Is éard a bheidh san OCG ná ábhar agus scileanna a mhúineadh trí phróisis a chuirfidh ar chumas
na bpáistí luachanna agus creideamh a mhúnlú agus modhanna iompair a chothú, laistigh
d’fhrámaíocht mhorálta, spioradálta agus shóisialta a n-aontaíonn comhpháirtíocht na
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí, na múinteoirí agus na mBord Bainistíochta uirthi le linn fhoirmiú
pholasaí OCG i ngach scoil. Chun na críche sin, tá sé i gceist go dtacóidh na hábhair seo le
scoileanna agus iad i mbun leagan amach an chláir OCG a thabharfaidh siad, de réir pholasaí OCG
na scoile.

Cén chaoi a múinfimid é?
Molann Curaclam agus Treoirlínte an OCG curaclam bíseach. Is éard atá ansin ábhair a chlúdach arís
ar mhodh forásach go rialta. Ag tacú leis an gcur chuige seo, léiríonn na hábhair seo riachtanais
fhorbartha na bpáistí.
Moltar do scoileanna nach mbeidh na cláir iomlán má fhágtar aon chuid de Churaclam agus
Treoirlínte an OCG ar lár. Tá sé i gceist go gclúdófar gach téama arís gach bliain. Is faoin scoil agus
faoi na múinteoirí féin a bheidh sé cinneadh ar shainábhar gach ceachta. Is iad dearbhú pholasaí
na scoile agus aoiseanna is céimeanna forbartha na ndaltaí na príomhthionchair ar an obair seo.
Beidh OCG ina chuid thábhachtach den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), mar a
bheidh chomh maith oideachas sa chosaint ar mhí-úsáid ar pháistí, oideachas in úsáid/mí-úsáid
substaintí, sa chothú agus i sláinteachas, srl. Tá ábhair ar fáil do scoileanna i gcuid mhaith de na
réimsí seo agus is féidir iad a úsáid chun an obair in OSPS agus OCG a chomhlánú.
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Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Aithníonn na hábhair acmhainní seo tuismitheoirí/caomhnóirí mar phríomhoideoirí na bpáistí agus
soláthraíonn siad cabhair do mhúinteoirí ina ról comhlántach agus tacaíochta. Beidh teacht ag
tuismitheoirí/caomhnóirí ar ábhair an tseomra ranga. Tabharfar deiseanna do
thuismitheoirí/chaomhnóirí plé a dhéanamh lena gcuid páistí ar an ábhar ag céimeanna éagsúla le
linn an chláir ar fad. Lorgaíonn gach sraith gníomhaíochtaí sna hábhair páirtíocht na
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí. Sa pholasaí scoile soláthrófar do chearta na ndaoine sin a dteastaíonn
uathu a bpáistí a tharraingt siar ón OCG.
Ag deireadh gach sraith gníomhaíochtaí tá moltaí i dtaobh na slite inar féidir le
tuismitheoirí/caomhnóirí bheith páirteach ar bhealach praiticiúil. Tá leathanach Nasc idir Baile is
Scoil ann le haghaidh gach téama. De réir mar a thagann deiseanna chun solais, féadfaidh na
moltaí seo a leanas a dhéanamh do thuismitheoirí/chaomhnóirí chun a gcaidreamh lena bpáistí a
fheabhsú níos mó.
Obair chúiteach do thuismitheoirí agus páistí araon is ea éisteacht leis na páistí agus cloisteáil
faoina bhfuil ag tarlú ina saol. Tráth den lá a mbíonn an tuismitheoir agus an páiste araon ar a
suaimhneas is ea am luí, mar shampla. Soláthraíonn an t-am a chaitear ag taisteal nó ag obair le
chéile timpeall ar an mbaile deis don tuismitheoir/chaomhnóir agus don pháiste taitneamh a
bhaint as comhluadar a chéile.
Ó aois óg, agus trí aois na hóige ar fad, féadfaidh tuismitheoirí (pé acu tuismitheoirí nádúrtha,
uchtaithe nó altrama iad) úsáid a bhaint as na hamanta speisialta sin chun scéal fíor a insint dá
bpáiste, scéal a mbainfidh an páiste fíorthaitneamh as. Sin scéal an pháiste féin. Tá a scéal
speisialta agus uathúil féin ag gach páiste, pé acu go maireann siad i ngrúpa teaghlaigh
choinbhinsiúnaigh, lena tuismitheoir aonair nó lena seanathair is seanmháthair i mórtheaghlach.
Féadfaidh an t-albam grianghraf bheith ina phointe tosaithe úsáideach. Is breá le páistí óga scéalta
a chloisteáil arís is arís eile. Tá draíocht ar leith ag baint le scéalta ina mbíonn an príomhról ag
páistí.
Do pháistí áirithe, tosóidh scéal a mbeatha le scéal faoin gcaoi ar bhuail a
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí le chéile agus ar thosaigh an grá atá acu dá chéile. Uaidh sin cloisfidh
siad faoin áthas a bhí ar a máthair nuair a chuala sí go raibh sí ag iompar clainne nó faoin ngrá a
bhraith sí nuair a mhothaigh sí an leanbh ag bogadh sa bhroinn den chéad uair.
Cloisfidh páistí faoin gcaoi ar thug baill éagsúla den teaghlach agus cairde aire don mháthair agus
babaí le linn an toirchis. B’fhéidir go gcloisfidh siad faoin ngliondar a bhí ar a n-athair nuair a
chuala sé go raibh sé le bheith ina athair agus faoin gcaoi ar thug sé aire don mháthair agus babaí
le linn an toirchis. Beidh na múinteoirí tuisceanach do na saghasanna éagsúla teaghlach de chuid
na bpáistí sa rang.
B’fhéidir go n-inseodh tuismitheoirí/caomhnóirí uchtaithe faoina mothúcháin nuair a chuala siad
go raibh siad chun babaí nua (nó mac nua nó iníon nua) a bheith acu, agus faoin gcéad uair a
chonaic siad a mbabaí agus a thóg siad ina lámha é/í, faoina smaointe agus faoin gcaoi ar
mhothaigh siad. Beidh gach scéal speisialta mar go mbeidh gach scéal difriúil agus féadfar na
páistí a spreagadh chun na difríochtaí a thuiscint.
De réir a chéile aithneoidh na páistí a chloiseann a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí ag caint ar an ngrá
a bhí acu dóibh ag ócáidí éagsúla i rith a saoil gur tugadh grá dóibh agus mar sin beidh siad sásta
agus braithfidh siad sábháilte.
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Modhanna Molta Múinteoireachta
I measc na modhanna múinteoireachta a mholtar do Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha tá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Scéalta agus Dánta
Plé sa Seomra Ranga
Grúpobair
Cluichí
Gníomhaíochtaí Ealaíne
Am Ciúin
Cuairteoir ar an Seomra Ranga
Físeán
Drámaíocht Oideachais

1. Scéalta agus Dánta
Sna hábhair seo, moltar scéal nó dán mar réamh-ghníomhaíocht. Soláthraíonn scéalta agus dánta
foclóir agus cabhraíonn siad san fhorbairt teanga. Ionannaíonn páistí le carachtair i scéal nó dán.
Is féidir féinmhuinín a chothú leis an tuiscint gur "tharla sé sin domsa chomh maith". Is féidir leis
bheith úsáideach don pháiste machnamh a dhéanamh ar mhalairt fuascailtí, agus iarmhairtí
gníomhaíochta a mhíniú mar scéal.
Féadfaidh páistí foghlaim faoi chaidreamh ar bhealach ionadach trí éisteacht le scéalta agus dánta
nó trí scéalta agus dánta a léamh: féadfaidh siad tuiscint a fháil ar na hamanta thuas seal agus
thíos seal de chairdeas ó shuíomh compordach.
Ba chóir go mbeadh saoirse ag an múinteoir, go háirithe sna ranganna sóisearacha, na scéalta a
thugtar a chur in oiriúint do theanga agus taithí na bpáistí. Ba chóir na focail Mamaí/Daidí,
Mam/Daid a úsáid go hinmhalartach le linn na gCeachtanna OCG ar fad.

2. Plé sa Seomra Ranga
Is é seo an phríomhghné de mhodheolaíocht na n-ábhar seo. Mar sin, is fearr a bheidh sé má
ullmhaíonn an múinteoir don phlé roimh ré, ag cuimhneamh ar aidhm an cheachta i gcónaí. Chun
cabhrú leis an múinteoir déanamh amhlaidh, áirítear go minic liosta cuimsitheach ceisteanna le
haghaidh plé sa seomra ranga. Má úsáideann an múinteoir an liosta seo, féadfaidh sé/sí na
ceisteanna is fearr a oireann, dar leis/léi, a roghnú.
Beidh gá le tacaíocht, agus soiléireacht, ón múinteoir, go háirithe sna ranganna sóisearacha nuair
nach féidir leis na páistí a bpointe a dhéanamh chomh soiléir sin. Nuair a bhíonn scileanna teanga
teoranta, féadfaidh an múinteoir ‘stoc abairte’ a sholáthar atá bunaithe ar na ceisteanna a
sholáthraítear agus déanann na páistí sealaíocht chun iad a chríochnú. Mar shampla: ‘Is cara maith
mé nuair a …’
Uaireanta, nuair a oireann, d’fhéadfadh na páistí suí timpeall i gciorcal le linn na seisiún plé seo.
Rud neamhfhoirmiúil is ea é sin. Féadfaidh páiste na páistí eile a fheiceáil. Is mó de shuaimhneas
a bhíonn orthu agus b’fhéidir go mbraithfeadh cuid acu gur fusa cur leis an bplé sa chaoi seo. Ní
mór don mhúinteoir deimhin a dhéanamh de nach mbíonn ceannas ag beirt nó triúr páistí ar an
bplé. Ag an am céanna, ní mór bheith tuisceanach do cheart páiste fanacht ina t(h)ost.
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3. Grúpobair
Tugann an ghrúpobair deis don mhúinteoir na páistí a ghrúpáil agus tascanna cuí a thabhairt
dóibh. Tugann sé deis don mhúinteoir plé a dhéanamh leis na páistí sna grúpaí seo ar bhonn níos
pearsanta agus níos indibhidiúla ná mar a d’fhéadfaí a dhéanamh i suíomh ranga iomláin.

4. Cluichí
Is cleachtaí taitneamhacha, idirghníomhacha le cuspóir iad cluichí. Is féidir iad a úsáid mar
réamhobair chun tús a chur le hábhar éigin, chun machnamh siar ar chleachtadh nua foghlama nó
chun scil ar leith a chleachtadh, .i. éisteacht. Cruthaítear an bonn le haghaidh foghlama nádúrtha
le cleachtadh a fháil trí chaithimh aimsire agus tríd an súgradh, le hidirghabháil tuismitheora,
caomhnóra, feighlí nó múinteora.
Foghlaimíonn tú fút féin tríd an súgradh agus bíonn páirtíocht le daoine eile i gceist go minic. Tríd
an súgradh ceadaítear do pháistí ceisteanna a iniúchadh ar nós ‘Cad is féidir liom a dhéanamh?’,
‘Cad iad na rudaí a bhfuilim go maith leo?’, ‘Cad a thaitníonn liom?’, ‘Cad a bheidh ionam?’ gan an
gá le cinntí críochnúla a dhéanamh.

5. Gníomaíochtaí Ealaíne
Acmhainn riachtanach léirithe is ea na gníomhaíochtaí ealaíne agus cuireann siad le forbairt
iomlán agus shítheach an pháiste. Tá na gníomhaíochtaí ealaíne a mholtar sna hábhair acmhainní
seo ceaptha chun an deis a thabhairt do gach páiste cleachtadh a léiriú agus machnamh a
dhéanamh ar an bhfoghlaim a bhí ann roimhe agus freagairt don fhoghlaim sin.
Agus na páistí ag obair ina n-aonar tugtar an deis dóibh machnamh pearsanta a dhéanamh, agus
nuair a oibríonn siad i ngrúpaí cothaítear forbairt scileanna cumarsáide agus comhoibrithe iontu.

6. Am Ciúin
Is éard atá i gceist sa ghníomhaíocht shimplí seo go gcuimhneoidh na páistí siar ar tharluithe nó
go samhlóidh siad suímh ina mbeidh siad sa todhchaí, dar leo féin. Mar shampla, d’fhéadfadh na
páistí cuimhneamh siar ar an gcéad uair a bhuail siad le cara nó iad féin a shamhlú ag
siopadóireacht le haghaidh éadaí nua d’ócáid speisialta.
Is féidir leis an tAm Ciúin bheith ina chleachtadh foghlama a thugann suaimhneas do na páistí
agus is an-bhealach go deo é chun deireadh a chur le gníomhaíocht.

7. Cuairteoir ar an Seomra Ranga
Is próiseas tábhachtach é ullmhú le haghaidh cuairteora. Cinntíonn an t-ullmhúchán go mbíonn an
fhoghlaim a fhaightear ón gcuairt oiriúnach do leibhéal forbartha na bpáistí agus do pholasaí OCG
na scoile. D’fhéadfaí ceisteanna a ullmhú roimh ré agus d’fhéadfaí coimriú ar na ceisteanna sin a
thabhairt don chuairteoir roimh ré. Tá sé fíorthábhachtach go mbíonn an cuairteoir ar an eolas faoi
pholasaí OCG na scoile.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon agus a Dó

Cur Chuige a d’fhéadfaí a úsáid chun ullmhúchán a dhéanamh do chuairteoir:
a.

Déanann an múinteoir aidhm na cuairte a mheas. Ag cuimhneamh air sin faigheann
sé/sí ceisteanna amach ón rang. B’fhéidir go mbainfeadh cuid de na ceisteanna sa
mhír ‘Labhraimís’ den cheacht le hábhar.

b.

Déanann an múinteoir nóta de na ceisteanna seo. Chun deimhin a dhéanamh de go
mbíonn páirtíocht chóir ag na páistí, féadfaidh an múinteoir ceist a thabhairt do gach
páiste, ag déanamh nóta d’ainm an pháiste leis an gceist. Le linn na cuairte, féadfaidh
an múinteoir leid a thabhairt don pháiste má bhíonn gá lena leithéid. Féadfaidh an
múinteoir nóta a dhéanamh de na freagraí chomh maith chun iad a úsáid sa phlé a
leanfaidh.

c.

Tugann an múinteoir cuireadh don chuairteoir teacht, ag tabhairt le fios dó/di cad í
aidhm na cuairte seo agus cad iad na ceisteanna a theastaíonn ó na páistí a chur. Ba
chóir go gcuirfí an cuairteoir ar an eolas chomh maith faoi ghnéithe de pholasaí OCG
na scoile a bhaineann leis an gcuairt.
Ar mhaithe le foghlaim na bpáistí:

d.

Nuair a thagann an cuairteoir, fáiltíonn an múinteoir agus daltaí roimhe/roimpi agus
gabhann buíochas leis/léi ag an deireadh. D’fhéadfaí deochanna a chur ar fáil ag an
deireadh chomh maith.

e.

I ndiaidh na cainte féadfaidh an rang cártaí buíochais a chur chuig an gcuairteoir.
Féadfaidh na cártaí sin bheith mar chuimhne do na páistí ar an méid a d’fhoghlaim siad.

8. Físeán
Sna nótaí seo, déantar tagairt do na féidearthachtaí maidir le húsáid a bhaint as ábhar cuí físeáin.
Tá sé i gceist go ndéileálfadh na físeáin seo le beatha nua i ndomhan na n-ainmhithe m. sh.
Ainmhithe Nuashaolaithe. Ceann de na buntáistí a bhaineann le físeán a úsáid is ea gur meán físe
é. Soiléiríonn sé sin rudaí do na páistí. Féadfaidh físeán treoir a sholáthar do mhúinteoirí le
haghaidh ranganna sa todhchaí.
Tá liosta de na físeáin sa "Chatalóg Acmhainní le haghaidh mhúineadh an OCG i mBunscoileanna".
Tá an fhreagracht ar na daoine sin a úsáideann an Liosta Acmhainní, m. sh. baill de phobal na
scoile, as iad féin a shásamh go bhfuil ábhar na bhfíseán atá i gceist acu a úsáid le daltaí
oiriúnach dá riachtanais, de réir pholasaí na scoile, agus oiriúnach do chláir scoile mar a chuireann
an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta síos orthu.
D’fhéadfadh an sliocht seo a leanas ó Thuarascáil an tSain-Ghrúpa Chomhairligh ar OCG bheith
úsáideach agus físeáin á réamhthaispeáint agus acmhainní eile á n-athbhreithniú:
"Agus ábhar acmhainní á meas, ba chóir na ceisteanna seo a leanas a chur:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

An bhfuil sé oiriúnach d’aois agus céim forbartha an spriocghrúpa, maidir le teanga
agus coincheapanna?
An bhfuil an t-eolas ann cruinn?
An mbaineann sé le hábhar an chláir?
An bhfuil sé de réir luachanna croíláir agus ethos nó sprid sainiúil na scoile?
An bhfuil sé tuisceanach do chúlra teaghlaigh agus cultúrtha an pháiste?
An bhfuil sé saor ó bhuanchruthú gnéasach agus laofacht inscne?"
(4.6 Eagrúchán Acmhainní Múinteoireachta - lch. 15)
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon agus a Dó

Treoir Céim-ar-Chéim d’úsáid Físeáin sa Seomra Ranga
1.

Sula dtaispeántar an físeán, inis do na daltaí:
(a) teideal an fhíseáin
(b) eolas ginearálta faoi chlár ábhair an fhíseáin a fheicfidh siad.

2.

Mínigh go bhfuil tú chun an físeán (nó cuid de, ag brath ar aois agus céim forbartha
na ndaltaí) a thaispeáint i gcéimeanna, ag stopadh anseo is ansiúd le haghaidh plé,
ceisteanna, míniúchán, srl.

3.

Iarr ar na daltaí gan ceisteanna a chur fad a bhíonn an físeán ar siúl. Beidh deis acu
ceisteanna a chur le linn an ama phlé ag pointí éagsúla.

4.

Cuir béim ar an tábhacht le féachaint agus éisteacht go han-chúramach fad a bhíonn
an físeán ar siúl.

5.

Ag pointí oiriúnacha, stop an físeán chun ligean do dhaltaí labhairt ar an méid atá
feicthe/cloiste acu san fhíseán, ceisteanna a chur, freagraí/míniúcháin a sholáthar, srl.

6.

Ag deireadh an ama fhéachana, spreag plé ginearálta ar ábhar an fhíseáin leis na
daltaí ag déanamh achoimre ar na nithe nua atá foghlamtha acu agus ag tabhairt a
dtuairimí agus measúnachta ar an bhfíseán.

Tá fiúntas teoranta ag na físeáin mura leanann deiseanna do na páistí labhairt ar an méid atá
feicthe acu uathu. Leis an aiseolas seo ó na daltaí soláthrófar measúnú praiticiúil ar an bhfíseán
don mhúinteoir.
Beidh a fhios ag múinteoirí cad iad na codanna a chuir ag smaoineamh iad, cad iad na fíricí agus
an teanga a thuig siad go furasta agus cad iad na nithe nár thuig siad nó ar bhain siad míchiall
astu. Ar an mbealach sin, is fearr a bheidh na múinteoirí oilte san ábhar agus is muininí a bheidh
siad agus iad ag múineadh an ábhair sin arís ag ócáid eile.

9. Drámaíocht Oideachais
Tá gnéithe áirithe mar thréithe ag an drámaíocht a thugann cumhacht uathúil mar mhodh léirithe
di. Is féidir eilimintí na drámaíochta a thabhairt orthu sin. Creideamh, carachtar, gníomhaíocht,
áit, am, teannas, brí (plota agus téama) agus cineál. Tá páirt ar leith le glacadh ag an drámaíocht
i bhforbairt páiste agus mar sin is meán idéalach í chun gnéithe den Chlár OCG a fhorbairt.
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Clár Ábhair
Rang a hAon

Téama

Lch

1

Rudaí is maith liom a dhéanamh

15

2

Mo Chairde

23

3

Mo Theaghlach

31

4

Sábháilteacht

39

5

Ag léiriú ár mothúchán

49

6

Iontas Beatha Nua

59

7

An chaoi a bhfeidhmíonn mo chorp

67

8

Leis an bhfás tagann athruithe

77

9

Cinntí agus a nIarmhairtí

87

Oiriúnú agus Eagrúchán Ábhar OCG
Is le haghaidh chuspóirí cuir i láthair amháin atá leagan amach na nÁbhar OCG seo don Seomra
Ranga agus níl sé i gceist go réamhshocróidís seicheamh múinte an Chláir OCG sa scoil.
Tá na hábhair leagtha amach go seicheamhach agus de réir aoise. Ní saintreoracha iad, áfach, ach
soláthraíonn siad clár roghanna le haghaidh ceachtanna ranga ónar féidir le múinteoirí roghnú de
réir Pholasaí a scoile féin ar OCG. Féadfaidh scoileanna ábhair OCG a roghnú ó fhoinsí eile, mar
mhalairt, nó chun na hábhair seo a fhorlíonadh agus a chomhlánú.
Ní fhéadfaí na hábhair ar fad a chlúdach ach tugtar roghanna le haghaidh gach téama OCG, le
dóthain ábhair ag gach rogha le haghaidh ceachta. B’fhéidir go mbeadh sé indéanta cuid de na
roghanna a imeascadh le réimsí ábhar eile. Tugtar rogha gníomhaíochtaí le cur san áireamh sa
cheacht chomh maith. Níor chóir go mbeadh bac ar rannpháirtithe sa chlár, gníomhaíochtaí a
roghnú atá in oiriúint dá scoil féin.
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Téama 1

Rudaí is maith liom a dhéanamh

1 Rudaí is maith liom a
dhéanamh
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 1

Rudaí is maith liom a dhéanamh

1

Téama

Rudaí is maith liom a dhéanamh
Aidhm: An deis a thabhairt do pháistí tosaíochtaí pearsanta a nochtadh
go muiníneach.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Forbairt Teanga:

Rudaí a dhéanaim! Rudaí a thaitníonn liom!

Labhraimís:

Faoi rudaí a thaitníonn linn

Am Súgartha:

Cé acu is fearr leat?

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Tosaíochtaí

Ionad Spéise:

Maoin

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Ag críochnú abairtí - Mo Rogha Lae

Am Ciúin:

Rudaí is maith liom a dhéanamh

Nóta ar Fhéinmheas
Is éard atá i bhféinmheas an meas a bhíonn agat ort féin. Is fearr an seans a bhíonn ag páistí le
hardmheas orthu féin caidreamh tuisceanach a fhorbairt agus is lú an seans a bhíonn ann go
mbainfidh daoine úsáid astu. Ba éifeachtaí a chuirfí clár atá ceaptha chun féinmheas daltaí a
fhorbairt i bhfeidhm i gcomhthéacs chur chuige na scoile ina hiomláine. Féadfaidh timpeallacht
dhearfach seomra ranga fás san ardmheas a chothú.
Éilíonn páistí le lagmheas an iomarca orthu féin agus b’fhéidir nach bhfuil siad in ann iad féin a
mheas i gceart. Méadaíonn an dá thréith seo an seans nach n-éireoidh leo. Treisítear lagmheas an
pháiste air/uirthi féin leis an mothú neamhfhiúntais a ghabhann leis an teip. Má thugtar am ar
leith i dtús seachtaine, lae nó ceachta chun insint do pháistí cad é a mbeifear ag súil uathu,
gheofar amach gur fiú go mór é agus go mbíonn dea-thoradh ar an am a chaitear. Faightear réidh
leis an éiginnteacht trí spriocanna a mhíniú go beacht. Cuireann an chinnteacht seo an dalta ar a
s(h)uaimhneas.
Le hathbhreithniú gairid rialta forbraítear sna páistí an cumas dul chun cinn a mheas go réadúil.
De réir mar a dhéantar straitéisí dá leithéid arís is arís eile, iompaíonn siad ina gcuid nádúrtha den
lá scoile. Is féidir tuismitheoirí/caomhnóirí a spreagadh chun tacaíocht do na gníomhaíochtaí
féinfheabhsaithe, agus treisiú na ngníomhaíochtaí sin, sa seomra ranga a sholáthar.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 1

Rudaí is maith liom a dhéanamh

Rogha 1
Forbairt Teanga:

Rudaí a dhéanaim! Rudaí a thaitníonn liom!

Labhraimís:

Faoi rudaí a thaitníonn linn

Forbairt Teanga:

Rudaí a dhéanaim!
Rudaí a thaitníonn liom!

Le linn cheacht struchtúrtha teanga ceistigh na páistí faoi na rudaí a dhéanann siad i rith na
seachtaine ar scoil (m. sh. éisteacht le scéal, súgradh sa chlós, lón a ithe) agus sa bhaile (m. sh.
éirí ar maidin, dul ag siopadóireacht, féachaint ar an teilifís).
Iarr ar na páistí na gníomhaíochtaí seo a tharraingt agus fáinne i gcrián dearg a chur timpeall ar
na gníomhaíochtaí is mó a thaitníonn leo agus fáinne i gcrián dubh a chur timpeall ar na rudaí
nach dtaitníonn leo a dhéanamh.
Ag baint úsáide as na ceisteanna faoin mír Labhraimís den cheacht seo, pléigh na pictiúir leis na
páistí agus na cúiseanna atá laistiar de na rudaí a thaitníonn agus nach dtaitníonn leo.

Labhraimís:

Faoi rudaí a thaitníonn linn

B’fhéidir go gcuirfeá tús leis an gceacht seo trí iarraidh ar na páistí labhairt faoi na pictiúir a
tharraing siad ag taispeáint na rudaí a thaitníonn agus nach dtaitníonn leo a dhéanamh.
Roghnaigh cuid de na ceisteanna seo a leanas:
▲ Inis dom faoi do chuid gníomhaíochtaí. Cad is maith leat a dhéanamh? Cén fáth?
▲ Cad nach maith leat a dhéanamh? Cén fáth?
▲ Cad iad na rudaí ar cuma leat iad a dhéanamh ach nach bhfuil tú róthugtha dóibh?
▲ An bhfuil aon rud ann a thaitníonn go mór leat nach bhfuil curtha síos sa phictiúr agat?
▲ An bhfuil aon rud ann nach bhfuil déanta agat riamh ach gur mhaith leat é a dhéanamh
go mór? Cén fáth gur mhaith leat é seo a dhéanamh?
▲ Cad is mó a thaitníonn leat a dhéanamh i ndiaidh scoile? Cén fáth?
▲ Cad is lú a thaitníonn leat a dhéanamh i ndiaidh scoile? Cén fáth?
▲ Cad é an t-am den bhliain is fearr leat? Cén fáth?
▲ An bhfuil am den bhliain ann nach maith leat mórán? Cén fáth?
▲ Cad is mó a thaitníonn leat a fheiceáil ar an teilifís? Cad nach maith leat a fheiceáil?
▲ Cén foireann peile is fearr leat?
▲ Cad é an dath is fearr leat?
▲ Cad é do rogha bia/dí?
▲ Cé hé/hí do rogha pop-amhránaí?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 1

Rudaí is maith liom a dhéanamh

Rogha 2
Am Súgartha:

Cé acu is fearr leat?

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Tosaíochtaí

Ionad Spéise:

Maoin

Am Súgartha:

Cé acu is fearr leat?

Is féidir an taispeántas seo de thosaíochtaí na bpáistí a imirt mar chluiche ranga le gach páiste ag
glacadh páirte ann ag an am céanna:
1.

Fanann na páistí ina n-áit féin sa seomra ranga. Spreagtar na páistí chun éisteacht
go cúramach leis an múinteoir agus freagairt trí sheasamh suas go ciúin nó fanacht
ina suí.

2.

Glaonn an múinteoir rogha amach, m. sh.
Obair bhaile nó ní na gréithre a ní?
Seasaigí suas sibhse ar fearr libh an obair bhaile.
Seasaigí suas sibhse ar fearr libh na soithí a ní.

3.

Féadfaidh an múinteoir páiste a cheistiú faoina t(h)osaíocht.

4.

Mar leathnú ar an gceacht seo féadfaidh an múinteoir roghanna na bpáistí a
chomhaireamh agus a thaifeadadh, m. sh. ar bharrachairt.

Ag baint úsáide as an bhformáid chéanna iarrtar ar na páistí a dtosaíochtaí a léiriú sna roghanna
seo a leanas:
▲ Suimeanna nó léitheoireacht?
▲ Súgradh le carranna nó súgradh le bábóga?
▲ Deoch choipeach nó bainne?
▲ Foireann peile Bhaile Átha Cliath nó Chorcaí?
▲

Úll nó criospaí?

▲

Laethanta gréine nó laethanta sneachta?

▲

Gorm nó glas/uaine?

▲

Cait nó madraí?

▲

An chathair nó an tuath?

▲

Dé Luain nó Dé hAoine?

▲

An oíche nó an lá?

▲

Am luí nó am éirí?

▲

Am baile nó am saoire?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 1

Rudaí is maith liom a dhéanamh

Ba chóir go dtabharfaí roghanna a dhéanann codarsnacht le chéile do na páistí ar bhealach
spraoiúil. Níor chóir roghanna ró-chasta a áireamh sa cheacht. Soláthraíonn cuid de na ceachtanna
seo deiseanna chun ábhair a phlé mar bhuanchruthú inscní nó roghanna sláintiúla.

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Tosaíochtaí

Tá na scéalta seo a leanas faoi thosaíochtaí:
Swim Sam Swim le Leon Rosselson, foilsithe ag Puffin
Is fearr le frog óg an súgradh ná an snámh!
Dumpling le Dick King Smith, foilsithe ag Puffin
Is broc-chú beag ramhar é Dumpling arbh fhearr leis bheith fada agus uispínchruthach.
B’fhéidir go mbeadh scéalta eile ar eolas ag an múinteoir a bheadh oiriúnach.

Ionad Spéise:

Maoin

Iarr ar na páistí rud a thaitníonn go mór leo a thabhairt isteach, nuair is féidir. B’fhéidir gur
leabhar nó bréagán, blaincéad speisialta nó ábhar maoine dóibh é. Fiafraigh de gach páiste cén
fáth go bhfuil an t-earra seo speisialta dó/di. Pointe maith tosaigh le haghaidh plé a bheadh
ansin.
Is féidir na hábhair mhaoine a chur ar taispeáint má bhíonn na páistí toilteanach scarúint leo.

19

first_1 irish:first_1 irish

14/07/2009

08:54

Page 20

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 1

Rudaí is maith liom a dhéanamh

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Ag críochnú abairtí - Mo Rogha Lae

Am Ciúin:

Rudaí is maith liom a dhéanamh

Scríobhaimís:

Ag críochnú abairtí - Mo Rogha Lae

Labhair leis na páistí i dtosach chun an obair seo a ullmhú roimh ré. Scríobh roinnt abairtí gan
chríochnú, cnámha an scéil, ar an gclár dubh. Fiafraigh de na páistí cad iad na focail a d’úsáidfidís
chun na habairtí a chríochnú.
Scríobh síos rogha de na focail is coitianta idir lúibíní i ndiaidh na habairte. B’fhéidir go scríobhfá
na focail atá le roghnú ag na páistí i ndath nó i bhformáid eile. Mura bhfuil cur amach ag na páistí
orthu bain úsáid as leideanna pictiúrtha. Mar shampla:

Mo Rogha Lae
Ar mo rogha lae ... (bheadh an ghrian ag taitneamh, bheadh sé ag cur sneachta, bheadh sé fliuch)
Rachainn ... (ar scoil, chuig mo sheomra, chuig an zú, chuig an bhfeirm)
Bheinn le ... (mo chara, mo dheartháir, mo dheirfiúr, mo Mhamaí, mo Dhaidí)
Bheinn ... (ag tarraingt, ag léamh, ag súgradh, ag féachaint timpeall)
D’fheicfinn ... (mo mhúinteoir, mo chairde, mo mhuintir, na hainmhithe)
Chloisfinn ... (mo mhúinteoir, mo chairde, mo mhuintir, na hainmhithe)
Bheadh ... (uachtar reoite, pizza, sceallóga prátaí) ... againn
Ag deireadh an lae bheadh ... (áthas, brón, gliondar, sceitimíní, tuirse) ... orm
Scríobhann na páistí an scéal amach ag roghnú focal idir na lúibíní chun na habairtí a chríochnú.
Mar mhalairt, d’fhéadfadh na páistí a gcuid oibre a dhéanamh mar stiall-chartún, ag tarraingt
pictiúr do gach abairt.

Am Ciúin:

Rudaí is maith liom a dhéanamh

Spreag na daltaí chun a mboird a chóiriú, ag cur pinn luaidhe i leataobh agus aon ní eile a
d’fhéadfadh a n-aire a chur ar seachrán. Is fearr gan tosú le ‘hAm Ciúin’ go dtí go mbíonn na páistí
ar fad socraithe síos agus a n-aire agat. Agus an múinteoir ag labhairt de ghuth ciúin treoraíonn
sé/sí iad:
Ligigí bhur scíth (sos)
Suígí síos go compordach (sos)
Sín amach bhur gcosa ar an urlár (sos)
Cuirigí bhur lámha ar bhur nglúine (sos)
Go ciúin, go réidh, dúnaigí bhur súile (sos)
(I gcogar nach mór) Éistigí … éistigí …
Inniu tá tú chun smaoineamh ar rud a thaitníonn leat a dhéanamh ... rud a mbaineann tú
taitneamh as.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 1

Rudaí is maith liom a dhéanamh

B’fhéidir gur rud é a dhéanann tú ag baile ... b’fhéidir gur rud é a dhéanann tú ar scoil ...
b’fhéidir gur rud é a dhéanann tú taobh istigh ... b’fhéidir gur rud é a dhéanann tú taobh
amuigh ... b’fhéidir gur rud é a thaitníonn leat a dhéanamh i d’aonar ... b’fhéidir gur rud é a
thaitníonn leat a dheánamh le cairde ...
Tóg roinnt ama chun smaoineamh ar an rud a thaitníonn leat a dhéanamh ... smaoinigh ar an
gcéad uair a d’fhoghlaim tú conas é a dhéanamh ... b’fhéidir gur mhúin tú duit féin conas é a
dhéanamh ... b’fhéidir gur mhúin duine éigin eile duit é ... b’fhéidir gur rud é a dhéanann tú
a chuireann áthas ar dhaoine eile ...
Smaoinigh ar an rud a deir siad leat ... táim cinnte go gcuireann sé áthas ort ... smaoinigh ar
an mothú deas a thugann sé duit ... (sos)
Oscail do shúile go mall anois agus S-Í-N tú fein!

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Is féidir an obair ealaíne agus an obair scríofa a thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a
thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
Is féidir le páistí an cluiche tosaíochtaí a mhúineadh dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí agus é a imirt
lena dteaghlach sa bhaile.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 1

Naisc idir Baile is Scoil

Rudaí is maith liom a dhéanamh

Rang a hAon 1 Rudaí is maith liom a
dhéanamh

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí labhairt faoi rudaí a thaitníonn leo
a dhéanamh. Tugann sé sin feasacht fúthu féin dóibh agus cabhraíonn sé leo a bhféinmheas a
chothú. Cothaítear féinmheas na bpáistí leis na teachtaireachtaí dearfacha a fhaigheann na páistí
fúthu féin ó dhaoine fásta atá tábhachtach dóibh. Déantar díobháil d’fhéinmheas páistí le
teachtaireachtaí diúltacha. Nuair a fhiafraímid de pháistí cad a thaitníonn leo tá teachtaireacht á
tabhairt againn dóibh go bhfuil meas againn ar a dtuairimí, a mothúcháin agus a ngníomhaíochtaí.
Taispeánaimid gur mór linn iad trí éisteacht leo, ár n-am agus aird a thabhairt dóibh, agus a
aithint go bhfuil siad speisialta.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Rudaí is maith liom a dhéanamh:
D’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas cabhrú chun tús a chur le plé:
Cad is maith leat a dhéanamh ar an Satharn? Cén fáth?
An bhfuil aon rud speisialta ann nach ndearna tú riamh cheana ach gur
mhaith leat é a dhéanamh go mór?
Cén fáth gur mhaith leat é sin a dhéanamh?
nó
Críochnaigh na habairtí:
Ar mo rogha lae ... (bheadh an ghrian ag taitneamh, bheadh sé ag cur sneachta, bheadh sé fliuch)
Rachainn ... (ar scoil, chuig mo sheomra, chuig an zú, chuig an bhfeirm)
Bheinn le ... (mo chara, mo dheartháir, mo dheirfiúr, mo Mhamaí, mo Dhaidí)
Bheinn ... (ag tarraingt, ag léamh, ag súgradh, ag féachaint timpeall)
D’fheicfinn ... (mo mhúinteoir, mo chairde, mo mhuintir, na hainmhithe)
Chloisfinn ... (mo mhúinteoir, mo chairde, mo mhuintir, na hainmhithe)
Bheadh ... (uachtar reoite, pizza, sceallóga prátaí) ... againn
Ag deireadh an lae bheadh ... (áthas, brón, gliondar, sceitimíní, tuirse) ... orm
nó
Tarraing pictiúr, ar chúl an leathanaigh seo, faoin teideal:
Rudaí is maith liom a dhéanamh
nó
Iarr ar do pháiste a t(h)osaíochtaí anseo a mharcáil agus labhairt fúthu:
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

2

Téama 2

Mo Chairde
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 2

Mo Chairde

2

Téama

Mo Chairde
Aidhm: Deiseanna breise a thabhairt do pháistí scrúdú a dhéanamh ar
chairdeas agus ar an rud a chiallaíonn sé a bheith cairdiúil.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Am Súgartha:

Tomhais cé mé?

Labhraimís:

Faoinár gCairde

Gníomhaíocht Ealaíne:

Cad is Cara Maith ann?

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Cairde

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís (1):

Ár gCairde

Scríobhaimís (2):

Litir chuig Cara

Nóta ar Chairdeas
Glacann cairde ról tábhachtach i saol páiste. De réir mar a idirghníomhaíonn páistí le cairde agus a
roinneann siad a dtaithí le chéile, leathnaíonn a dtuiscint ar an domhan thar an tuiscint atá acu
bunaithe ar a dtaithí féin. Tríd an aiseolas a fhaigheann siad ó dhaoine eile, tosaíonn páistí ag
féachaint orthu féin mar a fhéachann daoine eile orthu. Agus deiseanna á soláthar do pháistí chun
cabhrú leo nádúr an chairdis ina saol a thuiscint cabhraítear leo dáimh a bheith acu le daoine eile
agus leagtar an bonn don tuiscint ar nádúr an phiarghrúpa de réir mar a théann siad in aois.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 2

Mo Chairde

Rogha 1
Am Súgartha:

Tomhais cé mé?

Labhraimís:

Faoinár gCairde

Am Súgartha:

Tomhais cé mé?

Iarrann an múinteoir ar pháiste, dá d(h)eoin féin, smaoineamh ar chara dá c(h)uid sa rang agus an
méid seo a leanas a rá:
‘Táim ag smaoineamh ar chara liom sa rang agus teastaíonn uaim go dtomhasfaidh sibh cé hé/hí.’
Déanann an múinteoir iarracht a dhéanamh amach cé hé/hí an cara seo trí cheisteanna mar seo a
leanas a chur:
▲ Cad is maith le do chara a dhéanamh?
▲ Cad iad na rudaí a bhfuil do chara go maith á ndéanamh?
▲ Cén fáth gur cara maith an cara seo?
▲ Cén fáth go dtaitníonn an cara seo leis na páistí eile sa rang?

Nuair a cheapann an múinteoir go bhfuil a fhios aige/aici cé hé/hí an cara deir sé/sí:
‘Is dóigh liom go bhfuil do chara ar eolas agam’ agus díríonn méar i dtreo an pháiste.
Má bhíonn an múinteoir mícheart is féidir leis an rang cabhrú chun an cara a aimsiú.
De réir mar a théann na páistí i dtaithí ar an gcluiche, is féidir leis an múinteoir cara a roghnú
agus is féidir leis na páistí na ceisteanna a chur. Ní bhaineann na ceisteanna seo le cruth fisiceach
an pháiste ach leis na tosaíochtaí, cumais agus tréithe atá ag an gcara.

Labhraimís:

Faoinár gCairde

B’fhéidir go gcuirfeá tús leis an gceacht seo trí labhairt ar ar fhoghlaim na páistí faoina gcairde:
▲ Cad is cara maith ann?
▲ Cad iad na sagahsanna rudaí a dhéanann cara maith?
▲ Cad iad na cineálacha rudaí a deireann cairde maithe?
▲ An bhfuil cara maith agatsa?
▲ Cén chaoi a léiríonn do chara a c(h)airdeas?
▲ An cara maith tusa?
▲ Cén chaoi a dtaispeánann tú gur cara maith tú?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 2

Mo Chairde

Rogha 2
Gníomhaíocht Ealaíne:

Cad is Cara Maith ann?

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Cairde

Gníomhaíocht Ealaíne:

Cad is Cara Maith ann?

Is grúpghníomhaíocht í seo ina ndéanann na páistí pictiúr ilchodach de na rudaí a bhíonn ag
teastail chun bheith i do chara maith.
Ina bpéirí labhraíonn na páistí faoi ‘Cad is cara maith ann?’ Ceistigh gach péire faoin rud ar
bheartaigh siad air agus cuir na freagraí ar an gclár. Tabhair tréith amháin do gach péire (m. sh.
bheith cineálta, ag roinnt, bheith greannmhar). Labhair faoi na bealaí ina dtaispeánann cairde go
bhfuil siad cineálta nó greannmhar srl. Iarr orthu pictiúir a tharraingt bunaithe orthu sin.
Greamaigh na pictiúir ar phictiúr ilchodach. Ar an bpictiúr nó timpeall air scríobh i gcló mór tréithe
cara mhaith. Bheadh cabhair ó dhaoine fásta úsáideach. Taispeáin é faoin teideal: ‘Is Cara Maith é ...’

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Cairde

Tá an cairdeas mar théama sna scéalta seo a leanas. Beidh scéalta eile atá oiriúnach ar eolas ag an
múinteoir.
Friends Next Door le Susan Hill, foilsithe ag Walker
Déanann Jane, atá díreach i ndiaidh bogadh isteach, cairdeas lena comharsa béal dorais Lucy.
Wilfred Gordon McDonald Partridge le Mem Fox agus Julie Vivas, foilsithe ag Puffin
Scéal faoin gcairdeas idir bhuachaill óg agus a chomharsa aosta.

26

first_2 irish:first_2 irish

14/07/2009

08:34

Page 27

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 2

Mo Chairde

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís (1):

Ár gCairde

Scríobhaimís (2):

Litir chuig Cara

Scríobhaimís (1):

Ár gCairde

Ullmhóidh an chuid tosaigh den cheacht seo na páistí don ghníomhaíocht seo. Scríobh roinnt
abairtí gan chríochnú bunaithe ar an mír Labhraimís den cheacht seo ar an gclár dubh. Fiafraigh de
na páistí cad iad na focail a d’úsáidfidís chun na habairtí a chríochnú.
Scríobh síos rogha de na focail is coitianta idir lúibíní i ndiaidh na habairte. B’fhéidir go scríobhfá
na focail atá le roghnú ag na páistí i ndath nó i slí eile. Mura bhfuil cur amach ag na páistí ar na
focail bain úsáid as leideanna pictiúrtha.
I dtaobh Cairde Maithe
Cairde maithe is ea cairde ... (ar mór an spórt é súgradh leo, labhairt leo, a bhíonn cineálta)
Is iad ... mo chairde maithe.
Is iad na rudaí a thaitníonn liom a dhéanamh le mo chairde maithe ná ... (peil a imirt, dul ag
babhláil, téadléimneach)
Is féidir liom bheith i mo chara maith chomh maith trí ... (roinnt, cabhrú, éisteacht)
Tá an t-ádh orm go bhfuil cairde maithe agam!

Scríobhaimís (2):

Litir chuig Cara

Is eispéireas saibhrithe do pháiste é nuair a fhaigheann sé/sí litir lena (h)ainm féin ar chlúdach na
litreach. Cén fáth nach gcuireann tú an rang ag scríobh chuig a chéile?
Scríobhann gach páiste a (h)ainm ar phíosa páipéir. Cuirtear na páipéir sin i hata agus roghnaíonn
gach páiste cara ranga chun scríobh chuige/chuici. Iarr ar na páistí na hainmneacha a
tharraingíonn siad ón hata a choinneáil faoi rún.
Tabhair roinnt treorúcháin do na páistí agus iad ag scríobh a litreacha ar nós na gníomhaíochta
scríofa sa cheacht deireanach. Mar shampla:
A Chara Chaoin, ...
Is maith liom gur cara leat mé. Is maith liom thú mar go bhfuil tú ... (cineálta, flaithiúil,
greannmhar).
Is cara maith thú mar go ... (roinneann tú, ndeir tú scéalta grinn, gcabhraíonn tú liom).
Is maith liom an chaoi ... (a dtarraingíonn tú, a gcanann tú, a ngáireann tú).
Ceapaim go bhfuil tú go maith ... (ag léamh, ag suimeanna, ag imirt peile).
An cuimhin leat an t-am ... (a tháinig tú chuig mo theach, a chuaigh mé chuig do chóisir)?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 2

Mo Chairde

Cuireann tú ag meangadh gáire mé nuair ... (a insíonn tú scéalta grinn, a bhíonn tú cineálta).
Go raibh maith agat as bheith i mo chara.
...................... (scríobhann an seoltóir a (h)ainm anseo)

Beidh tú ag freastal ar an iliomad cumas i do rang. Braithfidh sé ar mhuinín an pháiste mar
scríbhneoir má táthar chun litreacha indibhidiúla a scríobh. Bheadh cabhair ó dhaoine fásta
luachmhar anseo.
Cuireann an múinteoir Bosca Poist áit éigin sa scoil m.sh. ag an mbealach isteach, in aice na
hoifige, ag doras an tseomra ranga.
Nuair a bhíonn na litreacha ar fad scríofa agus ullamh chun iad a chur sa phost, siúl leis na páistí
chuig an mBosca Poist ionas gur féidir leo féin go pearsanta na litreacha a chur sa phost.
Socraigh go mbaileoidh duine éigin na litreacha agus go dtabharfaidh sé/sí cuairt ar an rang chun
iad a sheachadadh. Ba chóir go mbainfeadh gach páiste taitneamh as litir phearsanta lena seoladh
ar an gclúdach a fháil.

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Féadfaidh na páistí an cluiche Tomhais Cé Mé a mhúineadh dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí agus
d’fhéadfaidís é a imirt sa bhaile le bréagáin nó le baill den teaghlach.
Féadfaidh na páistí insint dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí faoin scéal a chuala siad.
D’fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí cabhrú sa ghníomhaíocht ealaíne, abairtí a chríochnú nó litir
a scríobh.
D’fhéadfaí an obair ealaíne a thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thugann cuairt ar an
seomra ranga.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 2

Naisc idir Baile is Scoil

Mo Chairde

Rang a hAon 2

Mo chairde

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna breise a thabhairt do pháistí scrúdú a dhéanamh ar
chairdeas agus ar an rud a chiallaíonn sé a bheith cairdiúil. Tá cairde tábhachtach i saol páistí.
De réir mar a imríonn agus a roinneann siad le chéile leathnaíonn a dtuiscint ar an domhan thar an
tuiscint atá acu bunaithe ar a dtaithí féin. Mar dhaoine fásta, féadfaimid cairdeas na bpáistí a
spreagadh agus úsáid a bhaint as ócáidí agus deiseanna oiriúnacha chun cabhrú leo meas a bheith
acu ar luach an chairdis.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Mo Chairde:
Labhair faoi chairde ag baint úsáide as ceisteanna tosaigh mar:
Cad is cara maith ann?
Cad iad na cineálacha rudaí a dhéanann cara maith?
Cad iad na cineálacha rudaí a deireann cairde maithe?
nó
Cuir tús le plé ar dhlúthchairde do pháiste:
An bhfuil dlúthchara agat?
Cén chaoi a dtaispeánann do chara a c(h)airdeas?
An cara maith tusa?
Conas a dtaispeánann tú gur cara maith thú?
nó
Críochnaigí na habairtí seo a leanas le chéile:
Cairde maithe is ea cairde ... (ar mór an spórt súgradh leo, labhairt leo, cineálta)
Is iad ... mo chairde maithe.
Is iad na rudaí a thaitníonn liom a dhéanamh le mo chairde maithe ná ...
(peil a imirt, dul ag babhláil, téadléimneach)
Is féidir liom bheith i mo chara maith freisin trí ... (roinnt, cabhrú, éisteacht)
nó
Tarraing pictiúr, ar chúl an leathanaigh seo, faoin teideal Mo Chairde
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 3

Mo Theaghlach

3 Mo Theaghlach
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 3

Téama

Mo Theaghlach

3

Mo Theaghlach
Aidhm: Na deiseanna a thabhairt do pháistí bealaí inar féidir le baill
an teaghlaigh cabhrú le chéile a aithint agus a thuiscint nach
mar a chéile gach teaghlach.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Am Míme:

Rud a thaitníonn liom a dhéanamh le mo
theaghlach

Labhraimís:

Faoi mo theaghlach

Gníomhaíocht Ealaíne:

Pictiúr nó Mapa de Mo Theaghlach

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoi Theaghlaigh

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimis:

Litir Buíochais

Gníomhaíocht Ealaíne:

Ag déanamh cárta buíochais

Nóta ar Theaghlaigh
Glacann caidreamh ról tábhachtach i saol páistí. Cabhraíonn sé le páistí tuiscint níos fearr ar a saol
a fhorbairt. Tríd an aiseolas a fhaigheann siad ó dhaoine eile, foghlaimíonn páistí féachaint orthu
féin mar a fhéachann daoine eile orthu. Nuair a thugtar gníomhaíochtaí do pháistí atá ceaptha
chun iad a chur ag smaoineamh ar a gcaidreamh le daoine eile cabhraítear leo iad féin agus an
comhthéacs sóisialta ina maireann siad a thuiscint.
Ba chóir patrúin dhifriúla teaghlach a chur san áireamh agus ceacht á ullmhú ar an teaghlach.
Beidh ar an múinteoir ranga tuiscint do dhéanamh éagsúil theaghlaigh na bpáistí a thaispeáint,
lena n-áirítear na páistí uchtaithe nó altrama. B’fhéidir go mbeadh gá le comhairliúchán le
tuismitheoirí, maidir le noirm chultúir agus creideamh reiligiúnach.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 3

Mo Theaghlach

Rogha 1
Am Míme:

Rud a thaitníonn liom a dhéanamh le mo
theaghlach

Labhraimís:

Faoi mo theaghlach

Am Míme:

Rud a thaitníonn liom a dhéanamh le
mo theaghlach

Pléigh leis na páistí na rudaí a thaitníonn leo a dhéanamh le chéile mar theaghlach. D’fhéadfadh
gur gníomhaíocht laethúil é ar nós ithe le chéile, tarlú rialta mar dhul chuig an bpáirc nó ócáid nó
ceiliúradh féile reiligiúnaí, breithlá nó saoire.
Mar go mb’fhéidir gurb é seo an tríú ceacht agus an ceacht deireanach sa chéad téarma, b’fhéidir
go mbeadh ullmhúchán don Nollaig oiriúnach.
I bpéirí nó i ngrúpaí déanann na páistí mím de na gníomhaíochtaí seo agus déanann na páistí eile
iarracht a thomhas cad tá ar siúl acu.

Labhraimís:

Faoi mo theaghlach

B’fhéidir go dtosófá le labhairt faoin ngníomhaíocht míme:
Ainmnigh rud is maith leat a dhéanamh le do theaghlach. Inis dúinn faoi! Cén fáth gur maith
leat é sin a dhéanamh? Cad í do rogha páirte? Cé a chabhraíonn leat rudaí a ullmhú? Cén
chaoi a gcabhraíonn siad? Cén sórt rudaí is gá a dhéanamh? Cén chaoi a gcabhraíonn tú?
Anois agus tú beagán níos sine cén chaoi a bhféadfá breis cabhrach a thabhairt?
Cé eile a chónaíonn i do theach? Cé hé/hí an duine is sine? Cé hé/hí an duine is óige? Cé
mhéad duine a chónaíonn i do theach? Cé leis a bhfuil Mamó/Daideo ina c(h)ónaí? Cad a
thaitníonn leat de Mhamó/Dhaideo bheith ina c(h)ónaí leat? Cad iad na cineálacha rudaí a
dhéanann Mamó/Daideo timpeall an tí?
An bhfuil babaí sa teach ag aon duine anseo? Conas a bhíonn sé agus babaí sa teach? Cad iad
na cineálacha rudaí a dhéanann babaithe timpeall an tí?
B’fhéidir go leanfá den phróiseas plé seo agus go n-áireofá cuid de na hábhair seo a leanas:
deartháireacha móra, deartháireacha beaga, deirfiúracha móra, deirfiúracha beaga, Mamaithe,
Daidithe, aintíní, uncailí, col ceathracha.
Taitneoidh sé leis na páistí insint duit faoi na lochtanna atá ag cuid de bhaill an teaghlaigh, go
háirithe faoi shiblíní, agus b’fhéidir go mbeadh gá le srian a chur air nó gan aird a thabhairt air.
Lean ar aghaidh ansin agus labhair faoi roinnt daoine eile a bhfuil cónaí orthu sa teach leis na
páistí: baill eile den teaghlach, "au pairs", daltaí ón iasacht agus aíonna, srl.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 3

Mo Theaghlach

Rogha 2
Gníomhaíocht Ealaíne:

Pictiúr nó Mapa de Mo Theaghlach

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoi Theaghlaigh

Gníomhaíocht Ealaíne:

Pictiúr nó Mapa de Mo Theaghlach

Beidh éagsúlacht sa taithí atá ag páistí ar shaol an teaghlaigh de réir a gcúlra baile féin. Toisc iad
a bheith féinlárnach nó tógtha suas leo féin ag an aois seo déanfaidh siad talamh slán de go
dtagann gach duine ó theaghlach cosúil lena dteaghlach féin.
Is cuid den teaghlach iad an mórtheaghlach - seanathair, seanmháthair, aintíní agus uncailí nó
tuismitheoirí scartha - fiú agus iad ina gcónaí lasmuigh de bhaile an teaghlaigh. B’fhéidir go
mbeadh cairde den teaghlach, lóistéirí, "au pairs", daltaí ón iasacht agus aíonna ina gcónaí sa
teach céanna leis an bpáiste agus b’fhéidir go mbeadh caidreamh dlúth agus ceanúil acu le chéile.
D’fhéadfadh an ceacht seo a leanas cabhrú le páistí teacht ar thuiscint níos fearr ar an gcaidreamh.
Foghlaimeoidh siad chomh maith faoi déanamh éagsúla teaghlach.
Iarr ar na páistí a mbaile agus na daoine a chónaíonn ann a tharraingt. Pléigh leis na páistí an
gaol atá acu leis na daoine seo.
Mar shampla:
Mo Mhamó: Is mise a gariníon. Insíonn sí gach rud dom faoin uair a bhí sí ar comhaois liom.
Mo Mhamaí: Is mise a hiníon. Léann sí scéalta am luí dom.
Mo Dhaidí: Is mise a iníon. Tógann sé ag snámh mé go luath gach maidin Sathairn. Is é mo
chara é. Cabhraíonn sé liom le m’obair bhaile.
Mo dheifiúr Sonya: Is mise a deirfiúr. Imríonn sí liom sa chlós.
M’aintín Susan: Is mise a nia/neach. Deir sí gur féidir liom bheith mar chailín coimhdeachta nó
péitse di.
Ceistigh na páistí faoi ghaolta atá acu nach bhfuil cónaí orthu sa teach leo. Ansin tarraing iad sin
ina dteach féin, sna grúpaí teaghlaigh ina maireann siad féin. Arís, pléigh an caidreamh leis na
daoine a luaitear leis na páistí.
Ba chóir go mbeadh na scríbhneoirí muiníneacha in ann déileáil le focail mar Mhamó, Aintín,
Uncail agus Col Ceathrair a chóipeáil nó a scríobh síos ón gclár dubh, ó chairt nó ó spléachchártaí.
D’fhéadfadh cabhair ó dhaoine fásta ar scoil bheith oiriúnach nó d’fhéadfadh na páistí na pictiúir
seo a thabhairt abhaile chun iad a phlé agus a lipéadú níos mine. D’fhéadfadh sé roinnt ama a
thógáil na daoine i saol gach páiste a ainmniú agus scríobh faoina ngaolta leo.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 3

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Mo Theaghlach

Faoi Theaghlaigh

Tá na scéalta seo a leanas faoi theaghlaigh. B’fhéidir go mbeadh roinnt scéalta eile ar eolas ag an
múinteoir atá oiriúnach do chuspóir an cheachta seo.
Going West le Martin Waddell, foilsithe ag Puffin
Eachtraí teaghlaigh cheannródaíochta ar thuras deacair chun teacht ar bhaile nua, i bhfoirm
leabhair phictiúrtha!
The Twig Thing le Jan Mark, foilsithe ag Puffin
Aistríonn beirt deirféar agus a nDaidí go teach nua. Scéal faoi oiriúnú don timpeallacht nua é seo.
Annie and the Moon le Miriam Smith, foilsithe ag Puffin
Aimsíonn cailín agus a máthair baile nua.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 3

Mo Theaghlach

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimis:

Litir Buíochais

Gníomhaíocht Ealaíne:

Ag déanamh cárta buíochais

Scríobhaimís:

Litir Buíochais

Pléigh an tábhacht le buíochas a ghabháil (‘Go raibh maith agat’ a rá) leis na páistí. Pléigh leo na
hamanta maithe a ndearna siad a mhímeadh cheana agus na daoine a ghlacann ról chun go
mbeadh na hócáidí teaghlaigh seo taitneamhach.
Mar mhalairt, iarr orthu smaoineamh ar na daoine ar labhair siad fúthu cheana agus ar an gcaoi a
raibh siad go maith leo. Iarr orthu duine a roghnú chun scríobh chuige/chuici chun buíochas a
ghabháil leis/léi.
Tabhair roinnt treorúcháin dóibh faoi leagan amach na litreach i bhfoirm abairtí le críochnú, ar nós
na n-abairtí thíos.
Iarr ar na páistí moltaí a thabhairt maidir leis an méid a theastaíonn uathu a rá. Cuir rogha de na
nithe is coitianta idir lúibíní i ndiaidh gach abairte. D’fhéadfaí iad a scríobh i ndath eile. Léirigh
iad seo le leideanna pictiúrtha simplí más gá. Is féidir leis na páistí roghnú uathu sin.
Do na páistí sin nach raibh a dtuairim ‘rófhaiseanta’ agus nár scríobhadh ar an gclár dubh í,
b’fhéidir go ndéanfaidís iarracht í a scríobh nó a tharraingt agus í a mhíniú don fhaighteoir níos
faide anonn. Toisc go ndéantar freastal ar thromlach an ranga tríd na moltaí ar an gclár dubh beidh
níos mó ama ag an múinteoir cabhrú leis na páistí seo a dtuairimí a scríobh síos.
A (Mhamó/Dhaideo/Mhamaí/Dhaidí), a chara, ...
Go raibh maith agat as bheith chomh maith sin dom.
Go raibh maith agat as na hamanta a ... (thug tú bia dom, thug tú ag siopadóireacht mé, thug tú
ardú meanman dom nuair a bhí brón orm).
Gráim thú mar ... (go bhfuil tú cineálta liom, go dtugann tú chuig cluichí peile mé).
Is maith liom an tslí ... (a dtugann tú aire dom, a ndéanann tú mo rogha dinnéar).
An cuimhin leat an t-am ... (a d’imir tú ‘fiach’ liom, a rinne tú císte gráinneoige liom).
Cuireann tú áthas orm nuair ... (a thugann tú barróg dom, nuair a chuireann tú i mo luí istoíche
mé, nuair a ligeann tú dom cabhrú leat).
Go raibh maith agat as gach rud a dhéanann tú.
Le grá mór,

...................
(ainm an pháiste)
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Gníomhaíocht Ealaíne:

Téama 3

Mo Theaghlach

Ag déanamh cárta buíochais

Iarr ar na páistí duine a roghnú chun cárta buíochais a sheoladh chuige/chuici, mar fhreagra ar
bhronntanas a fháil, freastal ar chóisir, srl.
Mar mhalairt, b’fhéidir go seolfaidís cárta chuig duine nach bhfuil cairdeas cothaithe leis/léi le
déanaí.

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Iarr ar na páistí a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a cheistiú faoina dteaghlaigh.
Cé eile a chónaíodh leo nuair a bhídís ag fás suas?
Cad a thaitin leo a dhéanamh le chéile?
D’fhéadfadh na páistí an cluiche míme a imirt sa bhaile le baill den teaghlach.
D’fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí cabhrú ar scoil nó ag baile leis an mapa nó le pictiúr den
teaghlach a tharraingt.
Féadfaidh na páistí insint dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí faoi theaghlaigh na leabhar scéalta ar
chuala siad fúthu.
B’fhéidir go gcabhródh tuismitheoirí/caomhnóirí chomh maith chun an litir buíochais a scríobh nó
chun an cárta buíochais a dhéanamh agus gan dabht beidh cuid mhaith acu ar na daoine áthasacha
sin a gheobhaidh iad.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Naisc idir Baile is Scoil

Téama 3

Mo Theaghlach

Rang a hAon 3

Mo Theaghlach

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí bealaí inar féidir le baill an
teaghlaigh cabhrú le chéile a aithint agus a thuiscint nach mar a chéile gach teaghlach. Beidh
éagsúlacht sa taithí atá ag páistí ar shaol an teaghlaigh de réir a gcúlra baile féin. Toisc iad a
bheith féinlárnach ag an aois seo is dóigh leo go dtagann gach duine ó theaghlach cosúil lena
dteaghlach féin.
Is cuid den teaghlach iad an mórtheaghlach - seanathair, seanmháthair, aintíní agus uncailí nó
tuismitheoirí scartha - fiú agus iad ina gcónaí lasmuigh de bhaile an teaghlaigh. B’fhéidir go
mbeadh cairde den teaghlach, lóistéirí, "au pairs", daltaí ón iasacht agus cuairteoirí ina gcónaí sa
teach céanna leis an bpáiste agus b’fhéidir go mbeadh caidreamh dlúth acu leo.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Mo Theaghlach:
Tarraing pictiúr, ar chúl an leathanaigh seo, ag taispeáint na ndaoine sin a chónaíonn i do
theach, faoin teideal Mo Theaghlach.
nó
Labhair faoi shaol an teaghlaigh, ag baint úsáide as ceisteanna mar iad sin a leanas chun tús
a chur leis an bplé:
Cad is maith libh a dhéanamh le chéile mar theaghlach?
Cén fáth gur maith libh é sin?
Conas a chabhráionn tusa?
nó
Labhair faoin mórtheaghlach - seanathair, seanmháthair, aintíní, uncailí, col ceathracha:
Cé acu de do ghaolta ar mhaith leat cuairt a thabhairt orthu? Cén fáth?
An féidir leat gach duine sa teaghlach sin a ainmniú?
Cén duine is sine? Cén duine is óige?
Cad tá cosúil/éagsúil faoinár dteaghlach agus a dteaghlach siúd?
nó
Féachaigí ar ghrianghraif den teaghlach agus labhraigí faoi na hócáidí nuair a tógadh iad.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 4

4 Sábháilteacht
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 4

Téama

Sábháilteacht

4

Sábháilteacht
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí daoine, áiteanna agus rudaí a
aithint a chuireann an tsábháilteacht phearsanta i mbaol agus
straitéisí sábháilteachta a fhorbairt.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Ag déanamh leabhair nó taispeántais

Ligimís Orainn:

Cad a dhéanfainnse

Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Sábháilteacht

Moladh le haghaidh Scéil:

Faoi Strainséirí

Nóta ar Shábháilteacht Phearsanta
Beidh OCG ina chuid thábhachtach den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), mar a
bheidh chomh maith oideachas sa chosaint ar mhí-úsáid ar pháistí, oideachas in úsáid/mí-úsáid
substaintí, sa chothú agus i sláinteachas, srl. Tá ábhair ar fáil do scoileanna i gcuid mhaith de na
réimsí seo agus is féidir iad a úsáid chun an obair in OSPS agus OCG a chomhlánú.
Cuirtear béim ar an tsábháilteacht phearsanta do pháistí go minic ag baile agus ar scoil i
gcomhthéacs na gcontúirtí a bhaineann le trácht, uisce, tinte, leictreachas, srl. Tá sé tábhachtach
nach bhfaigheann na páistí teachtaireachtaí nach bhfuil ag teacht le chéile, idir an baile agus an
scoil nó idir chláir ar scoil.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 4

Sábháilteacht

Rogha 1
Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Ag déanamh leabhair nó taispeántais

Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

Trí phlé a dhéanamh leis na páistí cabhraigh leo daoine, áiteanna agus rudaí a chuirfeadh a
sábháilteacht phearsanta i mbaol a aithint. Tá na ráitis agus ceisteanna seo a leanas ceaptha chun
an teolas seo a mhealladh uathu:
Cén chaoi a gcuirfeá síos ar:
▲ duine a shánn nó a thugann cic duit gach lá i gclós na scoile?
▲ duine a iarrann ort dul thar chlaí sreinge, isteach go láithreán tógála, áit a bhfuil fógra

soiléir ag lua ‘CONTÚIRT - FANTAR AMUIGH’?
▲ duine a thugann dhúshlán duit sciorradh trasna an bhóthair ar chlár scátála agus carr ag

teacht?
▲ duine a iarrann ort dul in áit éigin go ndeir do thuismitheoirí/chaomhnóirí nár chóir duit

dul ann choíche?
▲ duine a ligeann do pháistí poist a dhéanamh ar chóir do dhaoine fásta iad a dhéanamh

m.sh. an féar a lomadh, tine a lasadh, srl.
▲ duine a thiomáineann carr ag 60 m.s.u i gcrios 30 m.s.u.?

Cén chaoi a gcuirtear do shábháilteacht phearsanta i mbaol le:
▲ maistín/bulaí, tógálaí rioscaí, dúshlánaí, duine neamh-aireach, tiománaí contúirteach?

Comhairligh na páistí go bhfuil roinnt áiteanna ann ina bhféadfadh a sábháilteacht phearsanta
bheith i mbaol. D’fhéadfaidís sin bheith laistigh agus lasmuigh den bhaile. Ceistigh na páistí:
Cad é an baol do do shábháilteacht phearsanta sna háiteanna seo a leanas:
▲ cistin gan éinne ann agus dinnéar á ullmhú?
▲ folcadán lán le huisce te gan éinne sa seomra folctha?
▲ bóthar lán tráchta? láithreán tógála? díon leibhéalta?

Is foinse contúirte do pháistí cuid mhaith rudaí a úsáideann daoine fásta gach lá. D’fhéadfaí liosta
díobh sin a chur le chéile trí bhabhta tobsmaointe leis an rang:
▲ ábhar leictreach - scian spólta; cumascóir, leachtaitheoir, meascthóir; plocóidí, soicéid;

iarann.
▲ leachtanna - uisce fiuchta; cógais; seampúnna, glantaigh; ábhar glanta thí.
▲ uirlisí/giúirléidí - sábh; siosúr; scriúire; casúr; tua; lomaire faiche; ciumhaislomaire;

deimheas crann.
▲ earraí a mbíonn cúram ag teastáil leo - gloine bhriste; uisce ar an urlár; iallacha gan

cheangal; tinte gan chosaint.
▲ sa ghairdín - madraí ar strae; puchaí; roinnt plandaí agus caora; dréimirí.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 4

Sábháilteacht

Iarr ar na páistí moltaí a thabhairt faoin gcaoi a bhféadfadh páiste freagairt don riosca baoil a
thugann duine, áit nó rud ó na liostaí a cuireadh le chéile:
Cad a d’fhéadfá a dhéanamh agus cé a d’fhéadfadh cabhrú chun fuascailt a fháil:
▲ dá ndéanfadh duine maistíneacht ort?
▲ dá spreagfadh duine thú chun riosca a thógáil?
▲ dá dtabharfadh duine dúshlán duit rud contúirteach a dhéanamh?
▲ dá n-iarrfadh duine ort post a dhéanamh a dhéanann daoine fásta de ghnáth?
▲ dá mbeifeá sa charr le duine a bhí ag dul thar an luasteorainn?
▲ dá dteastódh uait bóthar lán tráchta a thrasnú?
▲ dá mbeifeá i d’aonar sa chistin agus pota ag dul thar maoil le huisce fiuchta ann?
▲ dá mbeadh oibreacha bóthair ar an mbealach chun scoile agus go raibh ort bealach

difriúil a shiúl.
▲ dá mbeadh gloine bhriste lasmuigh den doras cúil?
▲ dá dtógfaí an lomaire faiche amach, dá bhfágfaí ullamh é chun an féar a lomadh agus dá

nglaofaí ar an duine a bhí á úsáid chun an ghutháin?
▲ dá ndoirtfeá do dheoch lóin ar an urlár sa scoil?

Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Ag déanamh leabhair nó
taispeántais

Iarr ar na páistí cuid de na suímh astu sin thuas a d’fhéadfadh bheith contúirteach a léiriú.
D’fhéadfaidís pictiúir a tharraingt nó iad a ghearradh ó nuachtáin nó irisí agus iad a réiteach chun
cur síos ar shuímh chontúirteacha, a n-iarmhairtí agus fuascailtí féideartha. D’fhéadfaí na pictiúir a
lipéadú le focail oiriúnacha m.sh.
Timpiste Cairr
Comhartha luasteorann/suíomh timpiste/otharcharr/Garda/
leabhar rialacha an bhóthair/criosanna sábhála
Ba chóir gach bailiúchán/leathanach a chur i bhfoirm leabhair nó a úsáid ina aonar chun
taispeántas balla de chontúirtí a chur suas, an bealach chun iad a sheachaint agus daoine a
d’fhéadfadh cabhrú.
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Rogha 2
Ligimís Orainn:

Cad a dhéanfainnse

Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

Ligimís Orainn: Cad a dhéanfainnse
Cabhraíonn an ceacht rólghlactha seo le páistí scileanna agus straitéisí a chleachtadh agus a
fhorbairt a d’fhéadfaidís a úsáid i suímh a d’fhéadfadh bheith contúirteach. Cabhraíonn sé leis na
páistí na daoine sin a aithint ar féidir leo dul chucu má bhíonn fadhb acu.
Léann an múinteoir na cnámhscéalta seo a leanas amach agus iarrtar ar na páistí smaoineamh ar
gach ceann, ag freagairt na gceisteanna seo go tostach ina n-aigne:
Ar tharla sé seo riamh dom?
Cén chaoi a mbraithfinn sa suíomh seo?
Cad a dhéanfainn?
Cad a tharlódh ansin dá ndéanfainn é sin?
Cad iad na bealaí eile chun an fhadhb seo a fhuascailt?

▲ Tá tú sa lárionad siopadóireachta le do Mhamaí/Dhaidí agus do dheartháir/dheirfiúr

m(h)ór. Stopann tú chun d’iallacha a cheangal. Nuair a fhéachann tú suas bíonn do
Mhamaí/Dhaidí imithe as radharc. Tá tú caillte. Cad a dhéanfaidh tú?
▲ Tá tú sa phictiúrlann/ag cluiche peile/ag páirc an aonaigh agus cailltear sa slua thú. Cad a

dhéanfaidh tú?
▲ Tá tú ag imirt lasmuigh de do theach agus tagann duine nach bhfuil aithne agat air/uirthi

chugat i gcarr agus iarrann treoracha uait chun teacht ar bhóthar eile. Cad a dhéanann tú?
▲ Tá tú sa pháirc le cairde agus iarrann duine fásta ort an grúpa a fhágáil agus cabhrú

leis/léi teacht ar a m(h)adra caillte. Cad a dhéanann tú?
▲ Tá tú ag siúl abhaile ón scoil le do chairde. Molann duine agaibh aicearra/cóngar trí lána

a thógáil. Tá do Mhamaí/Dhaidí tar éis a rá leat cheana gan dul an bealach sin. Ní
theastaíonn uait bheith dána ach ní theastaíonn uait siúl abhaile leat féin ach an oiread.
Cad a dhéanann tú?
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Tabhair dóthain ama do na páistí chun machnamh ar fhuascailtí féideartha sula lorgaíonn tú daoine
chun fuascailt a sholáthar trí ghníomhaíocht. Is féidir na cnámhscéalta a scríobh ar bhlúirí páipéir
agus iad a chur i mbosca óna bpiocann gach duine a ofrálann ceann amach chun an fhuascailt a
léiriú. Spreag rannpháirtíocht ón lucht féachana trí pháistí sa rang a ainmniú mar dhaoine a
d’fhéadfadh cabhrú agus iad a chur in áiteanna éagsúla sa seomra. Trí ghléasadh nó suaitheantais
le hainmneacha a chaitheamh beifear in ann daoine a aithint:an duine ‘i gceannas’/an bainisteoir
duine slándála in éide
duine le páistí
an fáilteoir
an duine ag an Deasc Eolais
Múin do na páistí má chailltear iad nó má bhíonn deacracht acu in áit phoiblí gur chóir dóibh dul
ag lorg na ndaoine sin agus iarraidh orthu cabhrú leo. Tabhair misneach dóibh. Múin dóibh bheith
muiníneach agus treallúsach agus gan eagla bheith orthu maidir le ‘clampar a dhéanamh!’ Scríobh
síos i mBLOCLITREACHA straitéisí sábháilteachta, comhaontaithe ag na páistí, ar chairt agus téigh
siar orthu go rialta m. sh.
Má Chailltear Thú - Rialacha Fuascailte
Glaoigh amach go hard agus go rialta: ‘Fóir orm, táim caillte! Cá bhfuil mo
Mhamaí/Dhaidí?’
Cuardaigh duine ar féidir leis/léi cabhrú leat - duine in éide.
Téigh chuig an Deasc Eolais/Fáilte.
Inis d’ainm agus iarr ar an duine i gceannas fógairt a dhéanamh ar an gcóras
glórfhógartha.

Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

▲ Dá mbeifeá amuigh ag siopadóireacht le do Mhamaí/Dhaidí agus dá gcaillfí thú cad ba

chóir duit a dhéanamh? Cad tá ráite ag Mamaí/Daidí leat a dhéanamh má tharlaíonn sé
sin choíche? B’fhéidir go ndéarfadh sé/sí leat fanacht mar a bhfuil tú agus go dtiocfadh
sé/sí do do lorg nó b’fhéidir go mbeadh áit éigin eile ann go ndéarfadh sé/sí leat fanacht
ann.
Labhraimís faoi na rudaí eile a d’fhéadfá a dhéanamh.
▲ Ón áit a bhfuil tú i do sheasamh féach timpeall go pras féachaint an bhfuil do

Mhamaí/Dhaidí le feiceáil aon áit. Fad a dhéanann tú é sin feicfidh tú daoine a bhféadfá
insint dóibh faoi. Ná caill do cheann,ná himigh as do mheabhair. Inis do na daoine sin go
bhfuil tú caillte.
▲ Cé hiad ar chóir duit labhairt leo?

D’fhéadfá a rá leis an duine i gceannas/leis an mbainisteoir/le daoine in éide/le
teaghlaigh/le daoine le páistí.
▲ Cad déarfaidh tú le daoine a mbeidh tú ag lorg cabhrach uathu?

‘Táim caillte. Cabhraigh liom mo Mhamaí/Dhaidí a fháil.’
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▲ Cén chaoi a ndéarfaidh tú leo é?

Glaoigh amach de ghlór ard, arís is arís eile. Ná bíodh eagla ort clampar a dhéanamh. Ná
déan dearmad chomh maith ceisteanna a fhreagairt a chabhróidh le daoine do
Mhamaí/Dhaidí a fháil go pras.
▲ Cad iad na ceisteanna a d’fhéadfadh daoine a chur ort?

D’ainm, d’aois, do sheoladh agus d’uimhir ghutháin.
Ainmneacha do Mhamaí/Dhaidí, cén áit a bhfacthas go deireanach é/í.
▲ An bhfuil na freagraí agat do na ceisteanna a d’fhéadfaidís a chur ort?

An bhfuil do sheoladh agus d’uimhir ghutháin ar eolas agat?
▲ Cén áit a dtabharfadh na daoine atá ag cabhrú leat teacht ar do Mhamaí/Dhaidí?

B’fhéidir go dtabharfaidís chuig Deasc Eolais thú, áit a bhféadfaidís a fhógairt go bhfuil
tú caillte ar an gcóras glaofhógartha.
▲ Ná téigh in aon áit nach dteastaíonn uait dul. Fan san áit a bhfuil daoine mórthimpeall

ort. B’fhéidir go mbeadh do Mhamaí/Dhaidí tar éis a rá leat fanacht in áit áirithe má
chailltear thú - mar sin, abair é sin leis na daoine atá ag tabhairt aire duit.
▲ Nuair a fhilleann Mamaí/Daidí ná déan dearmad buíochas a ghabháil (‘go raibh maith

agat’ a rá) leis na daoine a chabhraigh leat.
▲ Cén chaoi a bhféadfá a chinntiú nach gcaillfí arís thú?

Cuir ceisteanna cosúil leis na cinn thuas ar na páistí faoi shuímh eile - an phictiúrlann, an
pháirc, cluiche peile, páirc taitneamhachtaí, carrchlós leis an mbaol breise den trácht.

45

first_4 irish:first_4 irish

14/07/2009

08:31

Page 46

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 4

Sábháilteacht

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Sábháilteacht

Moladh le haghaidh Scéil:

Faoi Strainséirí

Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Sábháilteacht

Bailigh pictiúir ó shuímh le daoine aonair, grúpaí nó sluaite as irisí nó nuachtáin. Fiafraigh de na
páistí cé chuige a rachaidís dá mbeidís caillte in aon cheann de na suímh phictiúrtha. D’fhéadfaí
ainmneacha na ndaoine sin – duine i gceannas, an bainisteoir, daoine in éide, teaghlaigh, mná
le páistí – a chur ar an bpictiúr trí litreacha clóite a ghearradh as irisí nó nuachtáin agus a
ghreamú don phictiúr. Bíodh plé leis na daltaí faoi na daoine a roghnaíodar.

Moladh le haghaidh Scéil:

Faoi Strainséirí

Tá an scéal seo a leanas oiriúnach le haghaidh chuspóir an cheachta seo. B’fhéidir go mbeadh cinn
eile ar eolas ag an múinteoir.
Stranger Danger le Anne Fine, foilsithe ag Puffin
Tagann mearbhall ar Joe i dtaobh cad is ‘strainséir’ ann agus smaoiníonn sé cén chaoi ar féidir leis
bheith múinte mura gceadaítear dó labhairt leo. Foghlaimíonn sé gur mór is fiú roinnt bheag céille
coitinne.

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sna gníomhaíochtaí ealaíne agus scríofa úsáideach.
D’fhéadfaí pictiúir irise don chnuasach a bhailiú sa bhaile.
Is féidir an obair ealaíne agus scríofa, agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo, a
thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an rang.
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Naisc idir Baile is Scoil

Sábháilteacht

Rang a hAon 4

Sábháilteacht

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí daoine, áiteanna agus rudaí a
aithint a chuireann an tsábháilteacht phearsanta i mbaol agus straitéisí sábháilteachta a fhorbairt.
Tá sé tábhachtach go bhfaigheann páistí na teachtaireachtaí céanna sa bhaile agus ar scoil maidir
leis an tsábháilteacht ionas go mbeidh siad cinnte cén chaoi le gníomhú, cé leis ba chóir dóibh
labhairt agus cad ba chóir dóibh a dhéanamh má fheiceann siad i suíomh míshábháilte nó
contúirteach iad féin. Níl sé i gceist eagla a chur ar na páistí ach scileanna a thabhairt dóibh a
chabhróidh leo iad féin a chosaint má bhíonn gá leis.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Sábháilteacht:
Labhair faoi ghnáthshuímh laethúla ina mbíonn páistí, ag baint úsáide as ceisteanna mar:
Ar mhol aon duine de do chairde ar scoil duit riamh dul sa tseans nó ‘dúshlán a
dhéanamh’? Má mhol ar mhaith leat insint dom faoi?
(Murar mhol, b’fhéidir go bhféadfadh sibh labhairt ar dhuine eile gur tugadh
dúshlán dó/di)
Cad faoi ar smaoinigh tú, cad iad na smaointe a tháinig isteach i do cheann?
Cad a rinne tú? Cad a tharla ina dhiaidh sin? Cén chaoi ar mhothaigh tú ansin?
Dá n-iarrfaí ort an rud céanna a dhéanamh arís amárach cad a dhéanfá?
nó
Pléigh an chaoi go ndéantar maistíneacht ar pháistí áirithe agus an chaoi a
mbraitheann sé:
An bhfuil aon rud mídheas cloiste/feicthe agat á dhéanamh/rá le páiste eile? Ar
mhaith leat insint dom faoi?
Ar tharla aon rud mar sin duit riamh?
Cén chaoi ar mhothaigh tú? Cad a rinne tú? Cé dó ar inis tú é?
Cad a dhéanfá dá dtarlódh sé arís?
nó
In éineacht, cruthaigí suímh, ag fiafraí de do pháiste cad a dhéanfadh sé/sí:
Dá mbeifeá ag teacht abhaile ón scoil leat féin, dá dtiocfadh carr aníos chugat agus
dá n-iarrfadh an tiománaí treoracha ort dul go Bóthar ...?
Dá mbeifeá ag na siopaí agus dá n-ofrálfadh duine síob abhaile duit?
Dá ndéarfadh duine leat gur iarr mé air/uirthi tú a bhailiú ón scoil?
Dá n-iarrfadh duine éigin ort rud a dhéanamh agus é a choinneáil faoi rún?
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5 Ag léiriú ár mothúchán
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Téama

5

Ag léiriú ár mothúchán
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí roinnt feasachta a fhorbairt
faoin mbrí agus mothú a léirítear trí dhreach gnúise, gothaí,
luail agus tuin chainte.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Am Scéil:

An Banphrionsa nár Gháir riamh

Labhraimís:

Faoi mhothúcháin a léiriú

Am Míme:

Ag mímeadh mothúchán

Scríobhaimís:

Nuair a bhíonn ... ar dhaoine
bíonn an chuma seo orthu!

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoi Mhothúcháin

Éistimís:

Ceol le Mothú

Nóta ar Mhothúcháin
Is cuid fhíorthábhachtach de thaithí páistí iad na mothúcháin. Tá na mothúcháin a ghabhann leis
an taitneamh a bhaineann siad as an saol, na hathruithe ina saol agus na hamanta struis agus
scíthe, casta go maith. Chun an cumas a fhorbairt maidir leis na mothúcháin sin a léiriú ar bhealaí
oiriúnacha, ní mór bheith ar an eolas fúthu, iad a aithint, a admháil agus glacadh leo agus bheith
ábalta iad a léiriú agus a rialú.
Is éard atá san fheasacht mhothúcháin go n-aithníonn tú do chuid mothúchán féin chomh maith le
mothúcháin daoine eile. Nuair a ghlactar leo tuigtear normáltacht mhothúcháin an duine. Is éard
atá i rialú mothúchán ná an cumas déileáil le mothúcháin phearsanta agus iad a rialú agus bheith
ábalta iad a léiriú ar bhealaí cuí sóisialta a nglactar leo. Is mór an buntáiste d’fhorbairt shláintiúil
an pháiste é nuair a fhoghlaimíonn sé/sí faoi mhothúcháin.
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Rogha 1

Am Scéil:

Am Scéil:

An Banphrionsa nár Gháir riamh

Labhraimís:

Faoi mhothúcháin a léiriú

An Banphrionsa nár Gháir riamh

Fadó fadó, i dtír i gcéin, bhí cónaí ar bhanphrionsa agus ba é an t-ainm a bhí uirthi ná Nuala. Bhí
grá mór ag a Mamaí agus Daidí, an rí agus an bhanríon, di agus bhí an-bhród acu aisti. Cailín
ciallmhar ab ea í, a bhí néata agus slachtmhar, a chuimhníodh i gcónaí ar a cuid fiacla a ní agus a
théadh a luí i gcónaí nuair a deirtí léi.
Chuireadh rud amháin faoi Nuala buairt mhór ar a tuismitheoirí. Ní dhéanadh sí gáire ná meangadh
gáire riamh. Táim cinnte gur féidir leat smaoineamh ar an-chuid rudaí a chuireann ag gáire nó ag
meangadh gáire thú. Ní chuireadh aon cheann acu sin Nuala ag meangadh gáire. Cailín an-dáiríre a
bhí inti agus bhíodh aghaidh dháiríre uirthi i gcónaí. Bhí sé sin an-aisteach mar go raibh an rí
agus an bhanríon an-lách, bhídís i gcónaí ag gáire agus ag meangadh gáire agus an-sásta. Ba aistí
fós é mar go raibh gach rud faoin spéir a theastódh uait ag an gcailín beag seo.
Ghlaoigh an Rí agus an Bhanríon ar shímháthair bhaiste an chailín bhig. Bhí a símháthair bhaiste
crosta. Bhí sí díreach i ndiaidh suí síos chun féachaint ar a rogha cláir theilifíse. ‘Tá an páiste seo
uaigneach!’ a dúirt an tsímháthair bhaiste go mífhoighneach, agus í ar bís dul ar ais agus féachaint ar
an gclár teilifíse. ‘Tá gá aici le páistí dá comhaois chun súgradh léi!’ Agus bhuail sí a slaitín draíochta
agus nochtadh an-chuid páistí gealgháireacha cairdiúla dóibh. Níor fhan an tsímháthair bhaiste
timpeall chun a fheiceáil cad a tharla ansin. Bhí mífhoighne uirthi filleadh ar an gclár teilifíse.
Bhuail an rí agus an bhanríon a mbosa agus bhí cuma an-sásta orthu ar fheiceáil na bpáistí dóibh.
Ach níor gháir an banphrionsa in aon chor. Chuir sí fáilte an-dáiríre roimh na páistí agus ansin
chuaigh i mbun an ghnó dháiríre a fháil amach cad ab ainm do gach duine acu. Ní raibh cuma
chomh sona sin ar an rí agus an bhanríon nuair nár cuireadh a n-iníon ag meangadh gáire ar
fheiceáil na bpáistí sona cairdiúla seo.
Ghlaoigh an rí agus an bhanríon ar shímháthair bhaiste an chailín bhig arís. Ba mhíshásta ná riamh í
an uair seo. Bhí sí díreach i ndiaidh suí síos chun a dinnéar a ithe. ‘Tá ocras ar an bpáiste seo!’ a
dúirt an tsímháthair bhaiste go crosta agus a bolg féin ag sceonaíl. ‘Ní mór di greim bia a ithe!’ Agus
bhuail sí a slaitín draíochta agus nochtadh veain uachtair reoite dóibh. Níor fhan an tsímháthair
bhaiste timpeall chun a fheiceáil cad a tharla ansin. Bhí mífhoighne uirthi filleadh ar a dinnéar.
Bhuail an rí agus an bhanríon agus na páistí ar fad a mbosa agus scairt siad amach. Bhí siad ansásta an veain uachtair reoite a fheiceáil. Ach níor gháir an banphrionsa. D’fháiltigh sí go
han-dáiríre roimh an mbean a bhí ag tiomáint an veain agus ansin chuaigh i mbun an ghnó
dháiríre a fháil amach cad iad na reoiteoga a bhí ó gach duine. Stop an rí agus an bhanríon den
gháire nuair a chonaic siad nár chuir na páistí sona cairdiúla seo, an t-uachtar reoite ar fad agus
bean lách an uachtair reoite a n-iníon ag meangadh gáire.
Tomhais mar sin cén duine ar ghlaoigh an rí agus an bhanríon uirthi. Is fíor duit! Ghlaoigh siad ar
shímháthair bhaiste an chailín bhig. An uair seo bhí an tsímháthair bhaiste an-mhíshásta ar fad. Bhí sí
díreach i ndiaidh síneadh siar dá scíth nóna. ‘Tá an páiste seo cráite!’ a dúirt an tsímháthair bhaiste.
‘Ní mór siamsaíocht a chur ar fáil di,’ a dúirt sí go codlatach agus í ag smaoineamh ar a leaba bhreá
theolaí. Bhuail sí a slaitín draíochta agus nochtadh fear grinn dóibh. Níor fhan an tsímháthair bhaiste
timpeall chun a fheiceáil cad a tharla ansin. Bhí mífhoighne uirthi filleadh ar a leaba bhreá theolaí.
Bhuail an rí agus an bhanríon agus na páistí ar fad agus bean an uachtair reoite a bhosa agus
scairt siad amach. Bhí siad ar fad an-sásta an fear grinn a fheiceáil. Ach níor gháir an banphrionsa.
Chuir sí fáilte roimh an bhfear grinn go han-dáiríre agus ansin chuaigh i mbun gnó dháiríre agus
éisteacht lena raibh le rá aige.
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Bhí sé dian ar an rí agus an bhanríon gáire nuair a chonaic siad nár chuir na páistí sona cairdiúla
agus an t-uachtar reoite sin ar fad agus bean lách an uachtair reoite agus an fear grinn seo a niníon ag meangadh gáire.
‘Ó, a thiarcais!’ a dúirt an rí agus an bhanríon. ‘Níl aon mhaith ansin!’ a dúirt an bhanríon, d’osna.
‘Aon mhaith!’ a chaoin an rí. ‘Cad a dhéanfaimid? Tá ár n-iníon chomh dáiríre sin agus ní gháireann
sí riamh.’
D’fhéach Banphrionsa Nuala ar a tuismitheoirí. Bhí grá mór aici dóibh. Bhí siad i gcónaí chomh
maith sin di. Bhí iarracht chomh mór sin déanta acu. Níor thaitin sé léi iad a fheiceáil chomh
brónach agus míshásta. Cad a d’fhéadfadh sí a dhéanamh?
Cad a bheifeása i ndiaidh a dhéanamh? Sin é! ... Tá an ceart agat! Tharraing sí anáil mhór agus
mhachnaigh sí a mhéad ab fhéidir léi agus diaidh ar ndiaidh d’ardaigh taobh amháin dá béal. Ansin
diaidh ar ndiaidh d’ardaigh an taobh eile dá béal. Bhí ionadh mór ar an rí agus an bhanríon. ‘Féach
Banphrionsa Nuala!’ a scairt siad. ‘Is amhlaidh go bhfuil sí ag meangadh gáire!’ Bhuail an rí agus
an bhanríon agus na páistí ar fad, bean an uachtair reoite agus an fear grinn a lámha agus scairt
siad go hard ‘Hip hip hurá’
Agus an banphrionsa beag .. ní dhearna sí ach meangadh gáire leo.

Labhraimís:

Faoi mhothúcháin a léiriú

Má tá tú i ndiaidh a roghnú an scéal faoin mBanphrionsa nár Gháir riamh a léamh, b’fhéidir go
gcuirfeá tús leis an gceacht seo trí labhairt faoin scéal ag baint úsáide as na ceisteanna is úsáidí
díobh seo, dar leat:
▲ An cuimhin leat cén fáth go raibh an rí agus an bhanríon bródúil as an mbanphrionsa?

Cén fáth go raibh siad buartha fúithi? Cén fáth go raibh sé ait nár gháir an banphrionsa
riamh?
▲ D’fhéadfadh a rogha ruda bheith ag an mbanphrionsa. Dá bhféadfása do rogha ruda a fháil

cad a lorgófá?
▲ Bhí an tsímháthair bhaiste ag féachaint ar an teilifís an chéad uair a glaodh uirthi. Cén

fáth go raibh sí crosta?
▲ Ar chuir na páistí sona cairdiúla an banphrionsa ag meangadh gáire? Ar imir an

banphrionsa leis na páistí? Cad a rinne sí in ionad sin?
▲ Bhí deifir ar an tsímháthair bhaiste filleadh abhaile chun féachaint ar a rogha cláir

theilifíse. Bhí mífhoighne uirthi. An mbíonn deifir ortsa rud a dhéanamh choíche? Cad a
chuireann mífhoighne ort?
▲ Bhí díomá ar an rí agus an bhanríon nár chuir na páistí an banphrionsa ag meangadh

gáire. An raibh díomá ortsa riamh?
▲ Nuair a glaodh ar an tsímháthair bhaiste an dara huair bhí ocras uirthi. Cén fáth?

Bheartaigh sí go gcaithfeadh go raibh ocras ar an mbanphrionsa chomh maith. Cad a fuair
sí don bhanphrionsa le hithe? An rud maith le hithe é an t-uachtar reoite nuair a bhíonn
ocras ort? Ar chuir veain an uachtair reoite an banphrionsa ag meangadh gáire?
▲ Nuair a ghlaoigh an rí agus an bhanríon ar an tsímháthair bhaiste an tríú huair bhí

codladh uirthi. Cén fáth? Ar chuir an fear grinn an banphrionsa ag meangadh gáire?
▲ Bhí an-bhrón ar an rí agus an bhanríon nach bhféadfadh aon ní an banphrionsa a chur ag

meangadh gáire. Cad a chuireann brón ortsa? Conas a chuirfeá an banphrionsa ag
meangadh gáire? Cén fáth go ndearna an banphrionsa meangadh gáire ag deireadh an
scéil?
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▲ Bhí grá mór ag an mbanphrionsa don rí agus don bhanríon. Cé dó a bhfuil grá mór agatsa?

Cad is féidir leat a dhéanamh chun áthas a chur ar na daoine a bhfuil grá agat dóibh? Tá
deireadh sona ag an scéal seo. Cén chaoi ar mhothaigh tú leis an scéal seo? Taispeáin
dom!
Moltar don mhúinteoir rogha a dhéanamh as na ceisteanna seo a leanas atá níos ginearálta:
▲ Cén chuma a bhíonn ar dhaoine nuair a bhíonn fearg orthu? Cén chaoi a n-iompraíonn

siad iad féin? Cad a chuireann fearg ar dhaoine? An bhfuil rudaí ann a dhéanaimid a
chuireann fearg ar dhaoine? Nuair a bhíonn fearg ar dhuine cad é an rud is fearr a
dhéanamh chun é/í a chur ar a s(h)uaimhneas arís?
▲ Cén chuma a bhíonn ar dhaoine nuair a bhíonn áthas orthu? Cén chaoi a n-iompraíonn

siad iad féin? Cad a chuireann áthas ar dhaoine? Cad a chuireann áthas ar an múinteoir?
Cad a chuireann áthas ar dhaoine sa bhaile? An bhfuil rudaí ann a dhéanaimid a
chuireann áthas ar dhaoine?
▲ Cén chuma a bhíonn ar dhaoine nuair a bhíonn brón / tuirse / breoiteacht / feabhas /

uaigneas / eagla / iontas / srl. orthu?
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Rogha 2
Am Míme:

Ag mímeadh mothúchán

Scríobhaimís:

Nuair a bhíonn ... ar dhaoine
bíonn an chuma seo orthu!

Am Míme:

Ag mímeadh mothúchán

Iarr ar na páistí mothúchán a roghnú m.sh. fearg, áthas, brón, tuirse, eagla. Tabhair tascanna
dóibh mímeadh agus iad ag léiriú na mothúchán sin m.sh. ullmhaigh don scoil sa chaoi seo, ith do
bhricfeasta sa chaoi seo, siúl chun na scoile sa chaoi seo, tóg do chuid leabhar amach sa chaoi
seo, ith do lón sa chaoi seo, srl.
Ullmhaigh na páistí tríd na bealaí a léirítear mothúcháin a phlé:
Cad a tharlaíonn do d’aghaidh, do bhéal, do shúile, do mhalaí, d’éadan?
An athraíonn an dath ar d’aghaidh? Má athraíonn, cén dath a bhíonn uirthi?
An dtarlaíonn aon rud do do cheann, do ghuaillí, do lámha, do chosa?
Cén chaoi a ngluaiseann tú, go pras, go láidir, go mall?
An mbíonn tú glórach nó ciúin nuair a ghluaiseann tú?

Scríobhaimís:

Nuair a bhíonn ... ar dhaoine
bíonn an chuma seo orthu!

Iarr ar na páistí freagairt do chuid de na leideanna seo le pictiúr:
▲ Nuair a bhíonn áthas ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn brón ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn tuirse ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn breoiteacht ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn feabhas ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn uaigneas ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn ocras ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn tart ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn eagla ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn mífhoighne ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...
▲ Nuair a bhíonn iontas ar dhaoine bíonn an chuma seo orthu ...

Mar a rinneadh sa cheacht roimhe seo ullmhaigh na páistí tríd na bealaí ina léirítear mothúcháin a phlé.
Is féidir leideanna pictiúrtha a úsáid do léiritheoirí lagmhuiníneacha.
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoi Mhothúcháin

Éistimís:

Ceol le Mothú

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoi Mhothúcháin

Cloíonn na scéalta seo a leanas le cuspóir an cheachta seo. B’fhéidir go mbeadh cinn eile ar eolas
ag an múinteoir.
Rosa’s Singing Grandfather le Leon Rosselson, foilsithe ag Puffin
Tá amhrán ag Daideo Rosa le haghaidh gach ócáide, fiú amháin chun cabhrú lena ghariníon an
eagla atá uirthi roimh an dorchadas a shárú.
Moving le Michael Rosen, foilsithe ag Puffin
Scéal faoin aistriú, ó dhearcadh chait an teaghlaigh.
Come Back Grandma le Sue Limb, foilsithe ag Red Fox
Scéal é seo faoi chailín beag a thagann ar an tuiscint go bhfuil a Mamó básaithe. Ní mór don
mhúinteoir oiriúnacht an scéil seo a mheas.

Éistimís:

Ceol le Mothú

Cuir píosa ceoil ar siúl a spreagann giúmar ar leith nó meascán mothúchán. D’fhéadfá píosa
clasaiceach a roghnú. Soláthraíonn cnuasaigh chlasaiceacha ar chaiséad meascán maith.
Freagraíonn páistí óga do phíosa gairide ceoil chlasaicigh. D’fhéadfadh na clasaicigh seo a leanas
bheith úsáideach:
Ina measc sin atá suaimhneasach agus a chothaíonn giúmar machnamhach tá:
‘Pavane’ Andante (An Dara Gluaiseacht) Gabriel Faure
Coinseartó Pianó Uimh. 21 ‘Elivira Madigan’ Mozart
An Dara Gluaiseacht; Adagio, Concierto De Aranjuez Joaquin Rodrigo
Adagio in G Beag Tomaso Albinoni
An Dara Gluaiseacht; Largo, Siansa Uimh. 9 in E Beag ‘From The New World’ Antonin Dvorak
An Chéad Ghluaiseacht; Adagio-moderato, Coinséartó Dordveidhle Edward Elgar
Meditation; Thais Jules Massenet
Intermezzo, Cavalleria Rusticana Pietro Mascagni
Ansin tá na cinn sin atá níos bríomhaire agus beoga:
The Hallelujah Chorus George Frederick Handel
Jupiter ‘The Bringer of Jollity’ Gustav Holst
‘The Emperor Waltz’ Johann Strauss II
‘Ode to Joy’ ón gCeathrú Gluaiseacht, Siansa Uimh. 9 in D Beag Ludwig von Beethoven
‘O Fortuna’, Carmina Burana Carl Orff
‘Ride of the Valkyries’ Richard Wagner
Prelude, Carmen Georges Bizet
Chorus of the Hebrew Slaves, Nabucco Giuseppe Verdi
Waltz of the Flowers, The Nutcracker Suite Peter Ilyich Tchaikovsky
Spreag na daltaí chun a mboird a chóiriú, ag cur pinn luaidhe i leataobh agus aon ní eile a
d’fhéadfadh a n-aire a chur ar seachrán. Is fearr gan tosú le ‘hAm Ciúin’ go dtí go mbíonn na páistí
ar fad socraithe síos agus a n-aire agat. Agus an múinteoir ag labhairt de ghuth ciúin treoraíonn
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sé/sí iad:
Ligigí bhur scíth (sos)
Suígí síos go compordach (sos)
Sínigí amach bhur gcosa ar an urlár (sos)
Cuirigí bhur lámha ar bhur nglúine (sos)
Go ciúin, go réidh, dúnaigí bhur súile (sos)
(I gcogar nach mór) Éistigí … éistigí …
Inniu táimid chun éisteacht le píosa ceoil dar teideal ...
(Cuir an píosa ceoil ar siúl)
Éist leis an gceol ... féach do shamhlaíocht ... cad a chuireann an ceol i gcuimhne duit ... cad
iad na mothúcháin atá sa cheol? ... cén chaoi a mbraitheann tú leis an gceol? ...
Oscail do shúile go mall anois agus S-Í-N tú fein!
Ina dhiaidh sin féadfaidh na páistí insint duit faoin gcaoi ar mhothaigh siad agus pictiúir a
tharraingt den mhéid a tháinig isteach ina n-intinn.
Ní bhíonn aon fhreagra ceart ná mícheart!

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Féadfaidh na páistí an cluiche míme a imirt lena dtuismitheoirí/gcaomhnóirí.
Is féidir obair scríofa na bpáistí a thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt
chuig an seomra ranga.
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Ag léiriú ár mothúchán

Rang a hAon 5

Ag léiriú ár mothúchán

HomeSchoo
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí roinnt feasachta/eolais a fhorbairt
faoin mbrí agus mothú a léirítear trí dhreach gnúise, gothaí, luail agus tuin chainte. Is éard atá
san fheasacht mhothúcháin go n-aithníonn tú do chuid mothúchán féin chomh maith le
mothúcháin daoine eile. Is mór an buntáiste d’fhorbairt shláintiúil an pháiste é nuair a
fhoghlaimíonn sé/sí faoi mhothúcháin.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Ag léiriú ár mothúchán:
Cluiche Míme agus Tomhais:
I bpéirí, ag déanamh sealaíochta ar a chéile, mímeann duine amháin dreach
aghaidhe agus tugann an duine eile buille faoi thuairim cén mothúchán atá á
léiriú:
Nuair a bhíonn an chuma seo orm bíonn ... (áthas, brón, uaigneas, eagla,
sceitimíní, foighne, mearbhall, srl.) orm.
nó
Labhair faoina tharlaíonn nuair a bhíonn na mothúcháin éagsúla orainn:
Nuair a bhíonn fearg (áthas, brón, uaigneas, sceitimíní, srl.) ort cad a tharlaíonn
do d’aghaidh, do bhéal, do shúile, do mhalaí, d’éadan?
An athraíonn an dath ar d’aghaidh? Má athraíonn, cén dath a bhíonn uirthi?
An dtarlaíonn aon rud do do cheann, do ghuaillí, do lámha, do chosa?
Cén chaoi a ngluaiseann tú, go pras, go láidir, go mall? An mbíonn tú glórach nó
ciúin nuair a ghluaiseann tú?
nó
Smaoinigh ar am nuair a bhí áthas (brón, fearg, uaigneas, srl.) ort agus tarraing pictiúr, ar
chúl an leathanaigh seo, ag taispeáint cad a tharla, faoin teideal Ag léiriú ár mothúchán.
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6 Iontas Beatha Nua
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Téama

Iontas Beatha Nua

6

Iontas Beatha Nua
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí iontas beatha nua i ndomhan
an dúlra a thuiscint agus a cheiliúradh.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Cuairteoir nó Cuairt:

Beatha Nua san Earrach

Labhraimís:

Faoi Bheatha Nua

Moladh le haghaidh Físeáin:

Babaithe Ainmhithe

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Fríos Earraigh

Am Ciúin:

Beatha Nua

Nóta ar Bheatha Nua
Is mó cleachtadh a fhaigheann páistí ar bheatha nua – an t-Earrach, fás nua sa ghairdín, peataí
nua sa bhaile nó peataí nua ar an bhfeirm, teacht babaí nua (deartháir nó deirfiúr, col ceathrair nó
comharsa). Is rídheas an t-iontas a spreagtar iontu leis an tarlú is simplí de bheatha nua agus
féadfaidh siad tuiscint nua a mhúscailt sna daoine fásta timpeall orthu fiú ar phéacán glas san
earrach.
Trí mhúineadh do pháistí conas beatha nua agus an chaoi a dtarlaíonn sí a thuiscint, spreagann an
múinteoir iad gan talamh slán a dhéanamh de na míorúiltí laethúla seo agus músclaíonn iontu
meas agus luach ar bheatha nua.
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Rogha 1
Cuairteoir nó Cuairt:

Beatha Nua san Earrach

Labhraimís:

Faoi Bheatha Nua

Cuairteoir nó Cuairt: Beatha Nua san Earrach
Is féidir leis an múinteoir cuairt ó choileán, piscín nó uan agus a úinéir a shocrú. Cuir na páistí ar
an eolas roimh ré faoin gcineál iompair a chuirfeadh eagla ar an ainmhí nó a ghortódh é. B’fhéidir
go mbeadh sé praiticiúil an chuairt a réiteach don tréimhse roimh am lóin nó am baile.
Mar mhalairt, bíonn an-tóir ar thurasanna scoile chuig feirmeacha oscailte i measc an aoisghrúpa
seo. Bheadh cuairt ar fheirm oscailte idéalach, mar go bhfeicfeadh na páistí an iliomad ainmhithe
óga, lena dteaghlaigh, i dtimpeallacht an chlóis fheirme agus d’fhéadfadh an feirmeoir a gcuid
ceisteanna a fhreagairt nó d’fhéadfaidís na freagraí a fháil i dtreoirleabhar na feirme.
Le cuairteanna agus cuairteoirí is féidir an deis a thabhairt dos na páistí iontas beatha nua a
thuiscint agus a cheiliúradh trí bhualadh le roinnt ball nuashaolaithe de dhomhan na n-ainmhithe
agus foghlaim fúthu.
Is próiseas tábhachtach é ullmhú le haghaidh cuairte nó cuairteora. Le hullmhúchán cúramach
déantar deimhin de go mbíonn an fhoghlaim ón gcuairt oiriúnach do leibhéal forbartha na bpáistí.
Is féidir leis na páistí agus an múinteoir na ceisteanna a ullmhú. Dá mhéad an pháirt a ghlacann
páistí ann is ea is díograisí a bheidh siad faoin bhfoghlaim. Agus iad ag ullmhú le haghaidh
cuairteora éiríonn baill den rang níos freagraí as a bhfoghlaim féin.
Tá roinnt pointí faoi ullmhúchán do chuairteoir le fáil faoi Mhodhanna Molta Múinteoireachta i dtús
an leabhair.

Labhraimís:

Faoi Bheatha Nua

I gcás cuairteora ar an seomra ranga nó cuairte ar fheirm, d’fhéadfá úsáid a bhaint as cuid de na
ceisteanna seo a leanas.
Moltaí amháin atá sna ceisteanna seo. Tabharfaidh an polasaí comhaontaithe sa scoil, bunaithe ar
ethos nó sprid sainiúil na scoile, eolas faoi na ceisteanna atá oiriúnach.
▲ Cén t-ainmhí óg (Cad iad na hainmhithe óga) lenar bhuaileamar? An raibh ainm

aige/aici? Cén aois a bhí aige/aici? Cé chomh mór/trom a bhí sé/sí nuair a saolaíodh é/í?
Cé chomh mór a bheidh sé/sí nuair a bheidh sé/sí fásta?
▲ Cén chuma a bhí air/uirthi? Cén chuma a bhí air/uirthi nuair a saolaíodh é/í? Cén chuma

a bheidh air/uirthi nuair a bheidh sé/sí lánfhásta?
▲ Cérbh é/í a D(h)aidí/M(h)amaí? (Tabhair an teanga chruinn, m. sh. Reithe is ea an Daidí.

Caora is ea an Mamaí. Uan is ea an babaí.)
▲ Cá raibh an babaí sular saolaíodh é/í? (Laistigh dá M(h)amaí, i mbroinn a M(h)amaí.) Cá

fhad a bhí sé/sí laistigh dá M(h)amaí? Cad a tharla nuair a saolaíodh é/í?
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▲ Cén chaoi a dtugann a M(h)amaí agus a D(h)aidí aire dó/di? Cén chaoi a dtugann a

(h)úinéir aire dó/di? Cá gcodlaíonn sé/sí? An gcodlaíonn sé/sí mórán? An gcodlóidh sé/sí
an méid céanna nuair a bheidh sé/sí níos sine?
▲ An bhfuil aon leathchúpla dearthár nó deirféar aige/aici? An bhfuil aon deartháir nó

deirfiúr eile aige/aici? An bhfuil sé/sí fireann nó baineann? Cén chaoi a bhfuil a fhios
agat?
▲ Cad a itheann sé/sí anois? Cén bia a bhí aige/aici nuair a bhí sé/sí nuashaolaithe? Cén

bia a íosfaidh sé/sí nuair a bheidh sé/sí níos sine?
▲ Cad is maith leis/léi a dhéanamh? Cad a dhéanann sé/sí nuair a bhíonn áthas air/uirthi?

Cad a chuireann áthas air/uirthi? Cad a chuireann brón, eagla, ocras, srl. air/uirthi? Cén
chaoi a dtaispeánann sé/sí go bhfuil brón, eagla, ocras, srl. air/uirthi?
▲ Cén chaoi a bhfuil sé/sí cosúil le babaí an duine? Cén chaoi a bhfuil sé éagsúil le babaí

an duine?
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Iontas Beatha Nua

Rogha 2
Moladh le haghaidh Físeáin:

Babaithe Ainmhithe

Moladh le haghaidh Físeáin: Babaithe Ainmhithe
Tá mórán físeán dúlra ann a thaispeánann forbairt babaithe ainmhithe. Faightear treoirlínte ar
úsáid físeán faoi Mhodhanna Molta Múinteoireachta i dtús an leabhair.

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Fríos Earraigh

Am Ciúin:

Beatha Nua

Gníomhaíocht Ealaíne:

Fríos Earraigh

Is imeacht bhliantúil í fríos earraigh a dhéanamh i gcuid mhaith seomraí ranga. Ag baint úsáide as
iliomad ábhar (boscaí uibheacha, olann chadáis, ciarsúr páipéir, snáth, cleití), teicníochtaí éagsúla
(spúinsephéinteáil, priontáil, cnuasach agus colláis) agus meáin (péint le haghaidh blúirí móra,
crián le haghaidh mionbhlúirí) cruthaíonn na páistí pictiúr earraigh. Is féidir na nithe seo a leanas
a áireamh: spéir ghorm, roinnt scamall, dealramh gréine, páirceanna glasa úra, an feirmeoir i mbun
oibre, treabhadh agus plandú, uain, sicíní agus babaithe ainmhithe eile agus éin, ainmhithe
éagsúla ag teacht amach as an ngeimhriúchán, seilidí agus péisteanna, sciatháin leathair,
gráinneoga, an frog agus a shaolré, bláthanna, fás nua ar an gcrann, éin ag déanamh neadacha,
srl.

Am Ciúin:

Beatha Nua

Níl an tsiúlóid seo ‘sa tsamhlaíocht’ teoranta ag an gcineál aimsire ná ag praiticiúlachtaí eile.
D’fhéadfadh roinnt ceoil chúlra bheith oiriúnach. m. sh. Morning le Grieg.
Spreag na daltaí chun a mboird a chóiriú, ag cur pinn luaidhe i leataobh agus aon ní eile a
d’fhéadfadh a n-aire a chur ar seachrán. Is fearr gan tosú le ‘hAm Ciúin’ go dtí go mbíonn na páistí
ar fad socraithe síos agus a n-aire agat. Agus an múinteoir ag labhairt de ghuth ciúin treoraíonn
sé/sí iad:
Ligigí bhur scíth (sos)
Suígí síos go compordach (sos)
Sínigí amach bhur gcosa ar an urlár (sos)
Cuirigí bhur lámha ar bhur nglúine (sos)
Go ciúin, go réidh, dúnaigí bhur súile (sos)
(I gcogar nach mór) Éistigí … éistigí …
Táimid chun ligean orainn gur ag dul ar shiúlóid atáimid ... shh ... go ciúin ... ní gá do chosa
a bhogadh ... níl le déanamh ach ligean ort ... is lá breá gréine earraigh é - go haoibhinn
chun dul ar shiúlóid ...
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Iontas Beatha Nua

Mórthimpeall ort, feiceann tú comharthaí beatha nua san earrach ... féach timpeall agus
feicfidh tú ... éist, cad a chloiseann tú? ... braitheann tú leoithne the ghaoithe ar d’aghaidh
... táimid tar éis bheith ag siúl ar feadh tamaill fhada ... caithfidh go bhfuil tuirse ort ...
I d’intinn anois suigh síos agus lig do scíth ... i gceann tamaillín teastaíonn uaim go
bhféachfaidh tú go cúramach agus go bhfaighidh tú comhartha beatha nua san earrach dom ...
féach an bhfaigheann tú aon rud neamhghnách, rud éigin nach bhfaighidh aon duine eile ... lig
ort go bhfuil tú i do sheasamh anois agus téigh ar cuairt le haghaidh an ruda speisialta sin ...
féadfaidh sé bheith mór go maith nó an-bheag ... d’fhéadfadh gur planda nó ainmhí é ... féach
i dtreo na spéire agus i dtreo an fhéir ... féach sna crainn agus laistiar de na sceacha ...
Nuair a bhíonn rud éigin aimsithe agat ná hinis d’éinne cad é ... fan tamall agus is féidir linn
na rudaí a fuaireamar a tharraingt níos déanaí agus insint do dhaoine eile faoi ansin ... nuair
a bhíonn an rud atá á chuardach agat aimsithe agat oscail do shúile agus sín tú féin! Go ciúin
anois fad a fhanaimid ar an gcuid eile teacht ar ais!

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Ba luachmhar go mór aon chúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí ar an tsiúlóid dúlra agus/nó
cuairt ar an bhfeirm.
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí leis an bhfríos earraigh úsáideach chomh maith, pé
acu ag soláthar na n-earraí chun é a chruthú nó ag cabhrú leis an obair ealaíne é.
Is féidir an fríos agus taispeántais eile den obair OCG a thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí
a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
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Naisc idir Baile is Scoil

Iontas Beatha Nua

Rang a hAon 6

Iontas Beatha Nua

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí iontas beatha nua i ndomhan an
dúlra a thuiscint agus a cheiliúradh. Is rídheas an t-iontas a spreagtar iontu leis an tarlú is simplí
de bheatha nua agus féadfaidh siad tuiscint nua a mhúscailt sna daoine fásta timpeall orthu fiú ar
phéacán glas san earrach.
Trí mhúineadh do pháistí conas beatha nua agus an chaoi a dtarlaíonn sí a thuiscint, spreagann
tuismitheoirí agus múinteoirí iad gan talamh slán a dhéanamh de na míorúiltí laethúla seo agus
músclaíonn iontu meas agus luach ar bheatha nua.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Iontas Beatha Nua:
Má bhionn an deis ann chun féachaint ar bhabaí ainmhí (piscín, coileán, patachán (coinín
óg), peata luiche) is féidir úsáid a bhaint as an ócáid chun labhairt ar bheatha nua, le
ceisteanna mar:
Cén babaí ainmhí a chonaiceamar? Cé chomh beag a bhí sé/sí?
Cá raibh an babaí ainmhí sular saolaíodh é/í? (laistigh dá M(h)amaí, i
mbroinn a M(h)amaí)
Cén chaoi a dtugann a (h)úinéir aire dó/di? Cén bia a itheann sé/sí?
Cén chaoi a bhfuil sé cosúil le babaí duine? Cén chaoi a bhfuil sé éagsúil le
babaí an duine?
nó
Le chéile, déanaigí colláis babaithe ainmhithe, trí phictiúir a ghearradh amach as irisí agus
iad a ghreamú do leathanach, faoin teideal Beatha Nua.
nó
Féachaigí ar, agus labhraigí faoi, leabhair pháistí ar Bhabaithe Ainmhithe, ón mbaile nó ó
leabharlann na scoile.
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7 An chaoi a

bhfeidhmíonn
mo chorp
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An chaoi a bhfeidhmíonn mo chorp

Téama

7

An chaoi a bhfeidhmíonn mo chorp
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí foghlaim faoi na céadfaí agus
a bhfeidhmeanna.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Scrúdaímís:

Ár gCéadfaí

Labhraimís:

Faoina dtarlaíonn don bhia a ithimid

Siúlóid:

Siúlóid Éisteachta

Labhraimís:

Faoinár gCéadfaí

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Dán faoinár gCéadfaí

Am Ciúin:

I mo shamhlaíocht ...

Nóta ar an Teanga don Chorp
Tá an-chumhacht i dteanga agus nuair nach mbíonn na téarmaí bitheolaíochta don chorp ar eolas
ag na páistí fágtar faoi mhíbhuntáiste iad. Chun an foclóir seo a thabhairt do na páistí, moltar go
mbaineann an múinteoir úsáid as gnáth-tharluithe laethúla chun focail don chorp agus
feidhmeanna an choirp a mhúineadh, go nádúrtha agus gan aon róbhéim. Tá na hábhair seo a
leanas ceaptha chun iliomad deiseanna a thabhairt do mhúinteoirí chun téarmaíocht do
pháirteanna an choirp a mhúineadh i gcomhthéacs cleachtais sláinteachais, breoiteachta, gortaithe,
snámha, srl. Ní áirítear na focail atá le húsáid sa téacs nó sna ceisteanna a mholtar. Beidh sé sin
faoi chomhairle an mhúinteora féin, de réir Pholasaí OCG na Scoile.
Sa leabhrán OCG do Thuismitheoirí, "Ag Dul Chun Cinn le Chéile", tugtar an réasúnachas seo a
leanas maidir le húsáid na téarmaíochta cruinne le haghaidh pháirteanna an choirp:
Tá sé tábhachtach go bhfoghlaimíonn páistí an foclóir cuí chun gnéithe den saol
a bhaineann le gnéasacht, fás agus athruithe fisiceacha a gcorp a phlé ionas go
mbeidh siad ábalta cumarsáid a dhéanamh fúthu féin go muiníneach.
Nuair a thosaíonn páistí ar scoil, níl sé neamhghnách - tá sé coitianta go maith
dáiríre - go mbeadh ainm eile acu ar a mbaill ghiniúna. Ba chóir, áfach, úsáid
na dtéarmaí cruinne do pháirteanna an choirp agus feidhmeanna an choirp a
spreagadh a luaithe is féidir, ionas go dtugtar stádas agus inghlacthacht do na
téarmaí sin.
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De réir mar a éiríonn páistí níos sine agus níos compordaí leis na focail seo,
féadfaidh siad gnéithe dá bhfás agus dá bhforbairt a phlé le suaimhneas. Ina
theannta sin, laghdaítear an seans go mbainfidh siad úsáid as teanga
neamhoiriúnach nó gáirsiúil agus iad ag tagairt don chorp nó d’fheidhmeanna
an choirp.
(lgh. 17-18)
Ba chóir go mbeadh Polasaí OCG na Scoile soiléir maidir le ról an mhúinteora nuair a thagann
deiseanna chun solais go neamhfhoirmiúil sa rang chun teanga a shoiléiriú. Sampla simplí de sin is
ea go bhféadfadh páiste a bhfuil a mháthair ag iompar a rá "Tá babaí ag mo Mhamaí ina bolg". Is
féidir leis an múinteoir an deis sin a thapú chun a mhíniú gurb éard a thugtar ar an áit speisialta i
gcorp mná ina gcaitheann páiste naoi mí sula saolaítear é/í ná broinn.
Sna hábhair seo a leanas moltar go mbeidh roinnt leideanna pictiúrtha ann a thabharfaidh le fios
cé acu an buachaill agus cé acu an cailín. Bealach amháin a d’fhéadfaí a úsáid chun tabhairt le fios
cé acu is ea an buachaill agus cé acu is ea an cailín ná go bhfuil péineas ag buachaill agus nach
bhfuil péineas ag cailín. Is dócha go n-úsáidfidh páistí gnáthleaganacha cainte chun cur síos ar an
bpéineas agus d’fhéadfadh nach bhfuil téarma ar leith acu do bhaill ghiniúna eachtracha
cailín/mná. (Pit atá ar an taobh amuigh agus is é seo an téarma cruinn ar an oscailt don fhaighean
arb í an chuid inmheánach í. Is é an t-úiréadra an bealach trína seoltar mún.) Tabharfaidh Polasaí
OCG na Scoile le fios cad iad na téarmaí bitheolaíochta don chorp atá le húsáid agus na haoiseanna
nuair a mhúinfear iad.
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Rogha 1
Scrúdaímís:

Ár gCéadfaí

Labhraimís:

Faoina dtarlaíonn don bhia a ithimid

Scrúdaímís:

Ár gCéadfaí

Fiafraigh de na páistí cén chaoi a bhfoghlaimíonn siad faoin saol timpeall orthu. Inis dóibh go
bhfuil cúig céadfaí acu: radharc, éisteacht, boladh, blas agus tadhall. Nasc iad sin leis na baill
chéadfacha m.sh.. Feicim le mo shúile. Léireoidh cluiche ‘Feicimse le mo shúilín bheag (rud éigin a
thosaíonn le) ...’ a dtuiscint ar radharc. Léireoidh na gníomhaíochtaí seo a leanas na céadfaí eile.
Boladh
Ag aithint bolaithe: Cuirtear púicín ar na páistí agus iarrtar orthu bolaithe ar leith a aithint m. sh.
miontas, caife, craiceann oráiste, oinniún, srl.
Blas
Ag aithint blasanna: Cuirtear púicín ar na páistí agus iarrtar orthu bianna éagsúla a aithint ag
baint úsáide as a mblas m. sh. salann, siúcra, mil, banana. Abair leis na páistí greim a choinneáil
ar a srónta agus iarracht a dhéanamh úll, cúcamar nó soilire a aithint. Mínigh do na páistí gur ag
bolú rudaí a bhímid cuid mhaith dáiríre nuair a mheasaimid gur á mblaiseadh a bhímid. Sin an
chúis go mbíonn blas chomh difriúil ar bhia nuair a bhíonn slaghdán orainn.
Tadhall
Ag aithint rudaí: Cuirtear púicín ar na páistí agus iarrtar orthu rudaí éagsúla a aithint m. sh.
scriosán, bioróir, sliotar, liathróid leadóige, liathróid gailf.
Is féidir leis an múinteoir tuiscint na bpáistí ar a gcéadfaí a neartú trí cheisteanna ar nós na
gceisteanna seo a leanas a chur orthu:
▲ Cad iad do chéadfaí? Cé mhéad céadfa atá agat?
▲ Cad is féidir leat a dhéanamh leis an radharc? Cad a fheiceann tú leis? Cad é an rud is

fearr leat a fheiceáil? Cad é an rud is lú a thaitníonn leat a fheiceáil? Mura bhfeiceann tú
rómhaith b’fhéidir go gcaitheann tú spéaclaí. Tá daoine ann nach bhfuil radharc na súl
acu in aon chor. Cad is féidir leo a úsáid chun cabhrú leo? (maide bán nó madra daill
chun gluaiseacht timpeall, Braille chun léamh)
▲ Cad í an fhuaim is fearr leat? Cad nach maith leat a chloisteáil? Cén chaoi a gcloiseann

tú? Tá daoine ann nach bhfuil éisteacht na gcluas acu. Cad is féidir leo a úsáid chun a
fhios a bheith acu cad tá á rá ag daoine leo? (áis éisteachta, teanga chomharthaíochta)
▲ Cad é an boladh is fearr leat? Cad é an boladh is lú a thaitníonn leat? Cén chaoi a

mbolaíonn tú?
▲ Cad is maith leat a bhlaiseadh? Cad nach maith leat a bhlaiseadh? Cén chaoi a

mblaiseann tú?
▲ Cad tá deas le cuimilt? Cad nach bhfuil deas le cuimilt? Cén chaoi a mothaíonn tú

tadhall?

71

first_7 irish:first_7 irish

14/07/2009

08:34

Page 72

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Téama 7

Labhraimís:
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Faoina dtarlaíonn don bhia a ithimid

Labhrann an múinteoir leis na páistí faoi ról an bhia ina saol:
▲ Cad a dhéanann tú sula dtagann tú ar scoil gach maidin?
▲ Cad is maith leat a ithe le haghaidh bricfeasta?
▲ Cad a itheann tú ag am lóin anseo ar scoil?
▲ Conas a bhíonn a fhios agat go mbíonn an dinnéar á ullmhú nuair a théann tú abhaile ón

scoil?
▲ Cad is maith leat faoi bhia?
▲ Cad a dhéanann bia do do chorp?
▲ Cad a tharlaíonn nuair a bholaíonn tú an dinnéar á réiteach? (B’fhéidir go dtagann uisce le

do bhéal; bíonn ocras ort; ceistíonn tú cad tá ann don dinnéar; éiríonn tú mífhoighneach;
leagann tú an bord)
▲ Nuair a fhéachann tú ar an bpláta cad a tharlaíonn? (B’fhéidir gur maith leat an chaoi a

mbíonn an bia leagtha amach; féachann tú ar an mbia is mó a thaitníonn leat; ba mhaith leat
mura mbeadh ort an bia is lú a thaitníonn leat a ithe)
▲ Nuair a phiocann tú an scian agus forc suas cad a dhéanann tú? (B’fhéidir go ndéanann tú

atheagar ar leagan amach an bhia ar an bpláta; tosaíonn tú leis an mbia is fearr leat; gearrann
tú an fheoil/t-iasc; cuireann tú i leataobh an rud nach maith leat dáiríre)
▲ Cad ba chóir duit smaoineamh air nuair a bhíonn tú ag ithe? (Ith go mall chun am a

thabhairt do do chorp feidhmiú i gceart; cuir síos do scian agus forc idir na greimeanna bia a
itheann tú; ná cuir an iomarca bia i do bhéal ag aon am amháin; ná labhair agus do bhéal lán)
▲ Cad a tharlaíonn don bhia i do bhéal? (B’fhéidir go dtuigfeadh na páistí faoi sheile i

gcomhthéacs an bhéil ‘ag uisciú’; cognaítear bia; bristear an bia ina mhionphíosaí)
▲ Cá dtéann an bia nuair a fhágann sé an béal? (Beidh an ‘bolg’ mar fhreagra ag formhór na

bpáistí agus is féidir a mhíniú go bhfuil tiúb ag cúl an bhéil, á nascadh leis an ngoile)
▲ Cad a tharlaíonn don bhia i do ghoile? (Déanfaidh míniú simplí cúis - meascann an bia le

súnna sa ghoile a dhéanann na codanna maithe a bhfuil gá ag an gcorp leo a dheighilt ó na
codanna fuíll a dteastaíonn ón gcorp fáil réidh leo)
▲ Cad a tharlaíonn don chuid sin den bhia atá go maith do do chorp? (Athraíonn na súnna sa

ghoile é agus téann sé isteach i do chuid fola. Tógann an fhuil timpeall an choirp é chun a chuid
oibre a dhéanamh)
▲ Cén cineál oibre a dhéanann sé? (Coinníonn sé an corp láidir agus sláintiúil agus cosnaíonn sé

ó bhreoiteachtaí sinn. Baineann ár bhfiacla, cnámha, craiceann, fuil, croí, scamhóga, agus gach
cuid den chorp tairbhe as an mbia a ithimid)
▲ Cad a tharlaíonn don chuid sin den bhia nach dteastaíonn ón gcorp? (Roinntear an chuid

fuíll den bhia ina fuíoll leachtach agus soladach i ndiaidh dó an goile a fhágáil. Faigheann an
corp réidh leis an bhfuíoll seo nuair a théimid chuig an leithreas. Tugtar mún ar an bhfuíoll
leachtach agus tagann sé amach tríd an bpéineas i mbuachaillí agus tríd an úiréadra i gcailíní)
Is féidir an chuid seo den cheacht a chríochnú le ráiteas ar iontas an choirp, gur ar nós
mionmhonarchan é lena innealra ag feidhmiú chun sinn a choinneáil láidir agus sláintiúil.
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Rogha 2
Siúlóid:

Siúlóid Éisteachta

Labhraimís:

Faoinár gCéadfaí

Siúlóid:

Siúlóid Éisteachta

Tógtar na páistí ar ‘Shiúlóid Éisteachta’. Spreagtar iad siúl agus iad ina dtost. Is féidir leo a
gcloiseann siad a thaifeadadh i bhfoirm pictiúr nuair a fhilleann siad ar an seomra ranga.
D’fhéadfadh an múinteoir bealach na siúlóide a sheiceáil roimh ré chun na fuaimeanna a aithint a
d’fhéadfadh aird na bpáistí a mhealladh.

Labhraimís:

Faoinár gCéadfaí

▲ Cad iad do chéadfaí? Cé mhéad céadfa atá againn?
▲ Cad is féidir leat a dhéanamh leis an radharc? Cad a fheiceann tú leis? Cad é an rud is

fearr leat a fheiceáil? Cad é an rud is lú a thaitníonn leat a fheiceáil? Mura bhfeiceann tú
rómhaith b’fhéidir go gcaitheann tú spéaclaí. Tá daoine ann nach bhfuil radharc na súl
acu in aon chor. Cad is féidir leo a úsáid chun cabhrú leo? (maide bán nó madra daill
chun gluaiseacht timpeall, Braille chun léamh)
▲ Cad í an fhuaim is fearr leat? Cad nach maith leat a chloisteáil? Cén chaoi a gcloiseann

tú? Tá daoine ann nach bhfuil éisteacht na gcluas acu. Cad is féidir leo a úsáid chun a
fhios a bheith acu cad tá á rá ag daoine leo? (áis éisteachta, teanga chomharthaíochta)
▲ Cad é an boladh is fearr leat? Cad é an boladh is lú a thaitníonn leat? Cén chaoi a

mbolaíonn tú?
▲ Cad is maith leat a bhlaiseadh? Cad nach maith leat a bhlaiseadh? Cén chaoi a

mblaiseann tú?
▲ Cad tá deas le cuimilt? Cad nach bhfuil deas le cuimilt? Cén chaoi a mothaíonn tú

tadhall?
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Dán faoinár gCéadfaí

Am Ciúin:

I mo shamhlaíocht ...

Scríobhaimís:

Dán faoinár gCéadfaí

D’fhéadfadh am nó áit, duine (daoine) nó ainmhithe ar féidir iad a léiriú ar iliomad bealaí tríd na
céadfaí bheith mar théama ag an dán seo m.sh. baile, ospidéal, cluiche peile, bricfeasta, cois
farraige, laethanta báistí, sneachta, saoire, babaithe nua, séasúr. Tóg na hábhair a bhfreagraíonn
na páistí dóibh nó lig dóibh a n-ábhair féin a roghnú. I gcás cuid díobh sin iarr orthu babhta
tobsmaointeoireachta a dhéanamh faoi na rudaí a d’fheicfidís, chloisfidís, bhlaisfidís, bholóidís
agus bhraithfidís (ó thaobh tadhaill de) i ngach cás.
Tabhair abairtí gan chríochnú do na páistí mar seo thíos. Scríobh síos idir lúibíní na tuairimí is
coitianta atá ag na páistí. Scríobh síos iad i ndath eile, le leideanna pictiúrtha simplí más gá.
Roghnaíonn na páistí na focail a theastaíonn uathu chun a ndán a chríochnú. Rogha níos fusa a
bheadh ann dá scríobhfaí an dán mar dhán ranga.
Baile
Feicim ...

(Daidí ina raonchulaith, mo dheartháir codlatach ag méanfach)

Cloisim ...

(potaí agus pannaí, an clog aláraim ag bualadh)

Bolaím ...

(borgaire agus sceallóga, bricfeasta ullamh)

Blaisim ...

(salann agus fíneagar, im ar thósta)

Braithim ...

(na sceallóga te, te laistigh)

Ón bpróiseas seo b’fhéidir go bhfaighfí na cineálacha dánta seo a leanas:

Baile
Feicim Daidí ina raonchulaith
Cloisim potaí agus pannaí
Bolaím borgaire agus sceallóga
Blasaim salann agus fíneagar
Braithim na sceallóga te idir mo mhéara
Nó d’fhéadfaí na chéad fhocail a fhágáil ar lár:
Mo dheartháir codlatach ag méanfach
An clog aláraim ag bualadh
An bricfeasta ullamh
Im ar thósta
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Am Ciúin:
I mo
Naisc idir Baile is
Scoilshamhlaíocht
Rang a hAon 7...

An chaoi a
bhfeidhmíonn mo chorp

Spreag na daltaí chun a mboird a chóiriú, ag cur pinn luaidhe i leataobh agus aon ní eile a
d’fhéadfadh a n-aire a chur ar seachrán. Is fearr gan tosú le ‘hAm Ciúin’ go dtí go mbíonn na páistí
ar fad socraithe síos agus a n-aire agat. Agus an múinteoir ag labhairt de ghuth ciúin treoraíonn
sé/sí iad:
Ligigí bhur scíth (sos)
Suígí síos go compordach (sos)
Sínigí amach bhur gcosa ar an urlár (sos)
Cuirigí bhur lámha ar bhur nglúine (sos)
Go ciúin, go réidh, dúnaigí bhur súile (sos)
(I gcogar nach mór) Éistigí … éistigí …
Inniu táimid chun ligean orainn go bhfuilimid ag dul chun na farraige inár samhlaíocht ... lá
gnóthach is ea é cois farraige ... féach timpeall ort ... agus féach cad a fheiceann tú ... cad a
fheiceann tú? an trá ... an-chuid daoine ... aon rud eile? cad iad na dathanna a fheiceann tú?
an fharraige ghlas ... na tonnta bána ...
Éist ... cad iad na fuaimeanna a chloiseann tú? ... fuaimeanna arda ... faoileáin ... na tonnta
ag briseadh ar an gcladach ... fuaimeanna boga ... daoine i bhfad uait ... ag gáire ... ag béicíl
... ag baint taitnimh as an saol ... cad iad na fuaimeanna atá gar duit? ... cad iad na
fuaimeanna atá i bhfad uait? ...
An bhfuil bolaithe speisialta ann? Feamainn? Lóis ghréine?
Má bhíonn tú cois farraige beidh tú in ann an fharraige a bholú agus an salann a bhlaiseadh
ar do bheola.
Braitheann tú teas na gréine agus uaireanta braithfidh tú leoithne fhionnuar ghaoithe ar do
chraiceann agus do chuid gruaige ...
Cén fáth nach dtéann tú ag lapadaíl ... bain díot do bhróga agus stocaí ... braith an gaineamh
idir méara do chos .... Á! Tá an t-uisce go haoibhinn! ...
Nuair a bhíonn tú críochnaithe ag lapadaíl, triomaigh do chosa, cuir do bhróga ar ais ort féin
agus ullmhaigh tú féin chun filleadh ar an seomra ranga. (sos)
Oscail do shúile go mall anois agus S-Í-N tú fein!

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
D’fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí cabhrú leis na turgnaimh sa seomra ranga. D’fhéadfaí na
turgnaimh sin a dhéanamh arís ag baile le baill den teaghlach.
Bheadh sé úsáideach dá dtabharfadh tuismitheoirí/caomhnóirí cúnamh don mhúinteoir chun
maoirseacht a dhéanamh ar an ‘tSiúlóid Éisteachta’. B’fhéidir go gcabhródh
tuismitheoirí/caomhnóirí leis an ngíomhaíocht scríbhneoireachta.
Is féidir na dánta agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go dtí seo a thaispeáint do
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Téama

8

Leis an bhfás tagann athruithe
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí a aithint go dtagann
freagrachtaí breise agus malartacha dóibh féin agus do dhaoine
eile de réir mar a fhásann siad.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Am Scéalta:

Fásann agus Forbraíonn Méabh

Labhraimís:

Faoin gcaoi a bhfuil fás agus athrú tagtha orainn

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoin bhFás

Gníomhaíocht:

Ag féachaint ar ghrianghrafanna

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Abairtí le críochnú

Ligimís orainn:

Ag Athrú agus Ag Fás

Nóta ar an bhFás
Feiceann páistí réimse athruithe saoil de réir mar a fhásann siad. De réir mar a tharlaíonn athruithe
go fisiceach, go sóisialta agus go cognaíoch foghlaimíonn páistí conas titim isteach leis na
hathruithe sóisialta agus cultúrtha timpeall orthu. Nuair a dhírítear ar na hathruithe seo cuirtear
forbairt an fhéineolais agus an fhéinmheasa i bpáistí chun cinn.
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Rogha 1
Am Scéalta:

Fásann agus Forbraíonn Méabh

Labhraimís:

Faoin gcaoi a bhfuil fás agus athrú tagtha orainn

Am Scéalta:

Fásann agus Forbraíonn Méabh

Is cailín ciallmhar agus fásta í Méabh anois. Ach bhíodh cúrsaí an-difriúil go deo. Ar feadh sé
bliana ní raibh inti ach páiste. Ní raibh aon deartháir ná deirfiúr aici. Ansin saolaíodh an cúpla
Deirdre agus Dónall. Faoin tráth sin bhí Méabh i Rang a hAon, díreach ar nós sibh féin anois.
Mhínigh a Mamaí di go raibh sí chun bheith ina ‘Deirfiúr Mhór’ anois agus go gcaithfeadh sí
‘Cabhair Mhór’ a thabhairt! Ach ní raibh taithí ag Méabh ar an gcúram bheith uirthi aire a thabhairt
do dheirfiúr agus deartháir óg. Mar a tharlaíonn, ní raibh Méabh rómhaith ag tabhairt aire di féin.
Nuair a ghlaoigh a Daidí uirthi an chéad rud ar maidin chun ullmhú don scoil, d’iompaigh sí
timpeall sa leaba agus chuaigh i bhfolach faoina pluid Disneyland chun cluiche a imirt a d’imríodh
sí sular saolaíodh an Cúpla. ‘Teastaíonn uaim dul ar ais a chodladh!’ a thugadh sí ar an gcluiche
seo. Thaitníodh sé le Méabh ligean uirthi nach raibh sí chun éirí ón leaba riamh. Bhíodh sé dian ar
a Mamaí agus Daidí cur ina luí uirthi éirí chun go mbeadh sí ullamh in am don scoil.
An imríonn sibh an cluiche sin riamh? Nach ait é ach ní imríodh Méabh riamh é ag an deireadh
seachtaine. Thaitin sé go mór le Méabh éirí go moch maidin Dé Sathairn agus Dé Domhnaigh.
Thaitin sé léi léim ar bharr leaba Mhamaí agus Dhaidí. Ansin ba é a sealsan é ‘Teastaíonn uaim dul
ar ais a chodladh!’ a imirt. An dtarlaíonn sé sin ag baile daoibhse chomh maith?
Nuair a d’fhill Daidí deich nóiméad ina dhiaidh sin bhí Méabh faoi na pluideanna fós. ‘Á, a Mhéabh,
tá ár ndóthain le déanamh agam féin agus ag do Mhamaí leis an mbeirt bhabaithe a bheathú, a
athrú agus a ghléasadh! Déan iarracht bheith níos cabhraí!’ a dúirt sé.
Go mall ... an-mhall d’éirígh Méabh ón leaba agus go mall ... an-mhall ghléas sí í féin. Ansin
chuaigh sí chun a fheiceáil cad a bhí ann don bhricfeasta. ‘Sula n-itheann tú do bhricfeasta faigh
do bhróga agus stocaí,’ arsa Daidí.
Níor chuimhin le Méabh cá raibh a bróga ná stocaí. Go mall ... an-mhall chuaigh sí á gcuardach. ‘A
Mhéabh,’ a ghlaoigh Mamaí. ‘Tá sé in am imeacht! An bhfuil do chuid fiacla nite agus do chuid
gruaige scuabtha agat?’
Go mall ... an-mhall d’fhill Méabh. Faoin am go raibh a bróga agus stocaí faighte ag Méabh agus go
raibh a cuid fiacla nite agus a cuid gruaige scuabtha aici bhí siad ar fad déanach. Ní raibh éinne
sásta le Méabh. Bhí an Cúpla cancrach fiú amháin. Ní raibh Méabh róshásta ach an oiread. Bhí a
seans caillte aici bualadh lena cairde sa chlós sular thosaigh an scoil.
Sin mar a bhí sé an tseachtain ar fad. Labhair Daidí le Méabh: ‘A Mhéabh, is ‘Cailín Mór’ anois thú
agus beidh ort bheith níos cabhraí timpeall na háite. Ní tusa an babaí a thuilleadh.’ ‘Ach is maith
liom bheith i mo bhabaí!’ a smaoinigh Méabh.
Níor tháinig aon fheabhas ar chúrsaí. Labhair Mamaí le Méabh: ‘A Mhéabh, tá tú sé bliana d’aois
anois. Ba chóir go mbeifeá in ann éirí as an leaba nuair a ghlaotar ort agus tú féin a ullmhú don
scoil ar maidin.’
Ansin ghlaoigh Mamó tráthnóna amháin. ‘Ar mhaith leat teacht chun cónaithe liomsa ar feadh
saoire bige agus scíth a bheith agat ó na babaithe seo ar fad?’ a d’fhiafraigh Mamó. ‘Ba bhreá liom
é sin,’ a d’fhreagair Méabh.
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Bhí cónaí ar Mhamó gar go maith dóibh ach ba é seo an chéad uair ag Méabh cuairt a thabhairt
uirthi léi féin agus fanacht thar oíche. Chabhraigh Mamaí le Méabh a mála a phacáil. Thug sí léi a
pitseámaí Phlúirín Sneachta agus a scuaibín fiacla Dhónaillín Lacha, taos fiacla, éadach aghaidhe
agus tuáille Mhurúichín. Chaith sí a bríste géine agus geansaí agus thug sí raonchulaith léi mar
mhalairt éadaí. Phacáil sí malairt fobhríste agus roinnt stocaí léi. Ansin thug a Mamaí sparán beag
di le roinnt airgid ann.
Bhraith Méabh an-fhásta suas nuair a shroich sí teach Mhamó. Sheas sí ansin lena mála taistil ina
lámh. Thug a Daidí ann í, ach bhí sí sásta nuair nár fhan sé rófhada ionas go bhféadfadh sí
leanúint ar aghaidh mar chuairteoir fíorfhásta. Nuair a bhí Daidí imithe, dúirt Mamó: ‘Taispeánfaidh
mé duit cá gcodlóidh tú. Ba ann a chodlaíodh do Mhamaí nuair a bhíodh cónaí uirthi anseo.’
Bhí sé go haoibhinn. Bhí leaba duine fhásta le pluid uaine éadrom agus pilliúr duine fhásta ann.
Bhí pictiúir de dhaoine fásta ar an bpáipéar balla le stríocaí uaine agus bándearga air. In aice leis
an leaba bhí bord leapa agus anuas air sin bhí clog aláraim seanfhaiseanta. ‘Is breá liom é!’ a dúirt
Méabh.
Chabhraigh Mamó le Méabh a cuid éadaí a thógáil amach as a mála taistil. Ar nós daoine fásta bhí
cupán tae acu agus d’fhéach siad ar an teilifís. D’fhéach siad ar ghrianghraif agus d’inis Mamó
scéalta greannmhara faoi mháthair Mhéibh nuair a bhí sise ina cailín beag. I ndiaidh an fhuadair ar
fad thosaigh a codladh ag titim ar Mhéabh. ‘Is dóigh liom gur mhaith liom dul a luí anois,’ arsa
Méabh.
Thaispeáin Mamó do Mhéabh an chaoi chun an clog aláraim a shocrú agus an mhaidin ina dhiaidh
sin dhúisigh Méabh breá moch le bualadh an chloig. ‘Sin an cleas!’ a dúirt Mamó. ‘Tabhair dóthain
ama duit féin.’ D’ullmhaigh Méabh í féin cé gur chabhraigh Mamó léi le hiallacha a bróg. ‘Níl ag
teastáil ach cleachtadh,’ a dúirt Mamó. Bhí an-lá acu! Chabhraigh Méabh le Mamó timpeall an tí,
chuaigh siad ag siopadóireacht agus bhácáil siad roinnt aráin agus toirtíní.
An tráthnóna sin thug siad na toirtíní sall go teach Mhéibh agus bhí siad acu don tae le him agus
subh. ‘Tá siad seo go haoibhinn,’ a dúirt Daidí. ‘Chabhraigh mise chun iad a dhéanamh,’ a dúirt
Méabh go bródúil. ‘Cailín cliste!’ a d’fhreagair Daidí.
Bhí sí ar ais ina leaba féin an oíche sin. Ach bhí a Mamó tar éis an clog aláraim óna teach a
thabhairt di. Shocraigh Daidí an t-aláram. Cuireadh iontas ar Mhamaí agus Daidí an lá ina dhiaidh
sin. Nuair a chuaigh Daidí chun glaoch ar Mhéabh bhí sí ina suí agus gléasta. Ní raibh uaithi ach
cúnamh chun iallacha a bróg a cheangal.
‘Táim chomh sásta!’ a dúirt Mamaí. ‘Conas go bhfuil tú ullamh in am?’ a d’fhiafraigh sí. Thaispeáin
Méabh an clog aláraim di. Gháir Mamaí go mór. ‘Cheannaigh do Mhamó é sin domsa nuair a bhí mé
i mo chailín beag agus nach bhféadfainn mé féin a ullmhú in am don scoil! Samhlaigh go bhfuil sí
i tar éis é a choinneáil go dtí anois agus go bhfuil úsáid dó arís!’

80

first_8 irish:first_8 irish

14/07/2009

08:55

Page 81

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a hAon

Labhraimís:

Téama 8

Leis an bhfás tagann athruithe

Faoin gcaoi a bhfuil fás agus athrú
tagtha orainn

Nuair a bhíonn an scéal léite agat do na páistí d’fhéadfadh cuid de na ceisteanna seo a leanas
bheith úsáideach:
▲ Cén chaoi ar fhás agus ar athraigh Méabh sa scéal?
▲ Nuair a bhí tusa i do bhabaí nua, cad a bhí tú in ann a dhéanamh duit féin? An raibh aon

rud ann a d’fhéadfá a dhéanamh do dhaoine eile? Cad a rinne daoine eile duit? Cérbh iad
na daoine a chabhraíodh leat?
▲ Faoin tráth go raibh tú i do lapadán, cad a bhí tú in ann a dhéanamh duit féin? Cad iad

na rudaí a bhí tú in ann a dhéanamh do dhaoine eile? Cad a bhí daoine eile in ann a
dhéanamh duitse? Cérbh iad na daoine a chabhraíodh leat?
▲ An bhliain seo chugainn cad a bheidh tú in ann rudaí a dhéanamh nach féidir leat a

dhéanamh anois ag baile/ar scoil? Cén rud ba mhaith leat a bheith ábalta a dhéanamh?
Leanann ceisteanna faoi fhreagraíochtaí a thagann leis an bhfás:
▲ Agus tú i rang a hAon anois tá roinnt bealaí ann inar féidir leat cabhrú leat féin agus le

daoine eile. Tugtar freagrachtaí orthu sin. Mar shampla, tá tú mór do dhóthain chun tú
féin a ghléasadh ar maidin. Ní bheadh éinne ag súil go ndéanfá é sin agus tú
nuashaolaithe nó agus tú i do lapadán. Cad iad na freagrachtaí eile atá agat anois?
▲ Tá freagrachtaí agat as daoine níos óige chomh maith. Is féidir leat cabhrú leo súgradh go

sábháilte. Cad iad na freagrachtaí eile atá agat? Cad a rinne daoine eile duit nuair a bhí
tú níos óige? Cérbh iad na daoine a chabhraíodh leat? Cad iad na freagrachtaí a bhíodh
acu?
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Rogha 2
Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoin bhFás

Gníomhaíocht:

Ag féachaint ar ghrianghrafanna

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoin bhFás

The Year I Was Born curtha le chéile ag Sally Taghorn, foilsithe ag Puffin
The Shrinking Of Treehorn le Florence Parry Heide, foilsithe ag Puffin
Tá gach duine ar comhaois le Treehorn ag fás suas. Ach ar an taobh eile tá Treehorn ag éirí níos lú
- agus ní chreidfidh éinne é!

Gníomhaíocht:

Ag féachaint ar ghrianghrafanna

Iarr ar na páistí grianghraf díobh féin a thabhairt isteach agus iad ina mbabaithe nuashaolaithe,
lapadáin agus grianghraf a tógadh le déanaí. Is cuma mura bhfuil ceann de gach ócáid ag gach
páiste. Réitigh taispeántas de na grianghrafanna ina dtrí ghrúpa: Nuashaolaithe, Lapadán, Rang a
hAon.
Labhair leis na páistí faoi na grianghraif. Cad tá ag tarlú sna grianghrafanna?
Cén aois a bhí tú ansin? Cé eile atá sa ghrianghraf? Cén aois é/í an páiste? Cad tá á
chaitheamh ag an bpáiste? Cad iad na rudaí eile atá sa ghrianghraf? Cad tá ag tarlú sa
ghrianghraf?
An bhfuil duine éigin ag tabhairt aire don pháiste nó an bhfuil an páiste ag tabhairt aire do
pháiste níos óige? Sna grianghrafanna ina bhfuil na páistí agus iad níos sine, an bhfuil siad
ag déanamh rudaí nach bhféadfaidís a dhéanamh agus iad ní ba óige?
Cén chaoi a bhfuil athrú tagtha orthu ón ngrianghraf díobh agus iad nuashaolaithe? An bhfuil
cuma dhifriúil orthu? An féidir leo níos mó rudaí a dhéanamh? Cad iad na rudaí sin?
Mar mhalairt, iarr ar na páistí pictiúir díobh féin a tharraingt nó pictiúir a bhailiú ó irisí de
bhabaithe nuashaolaithe, lapadáin agus páistí ar comhaois leo. Taispeáin iad sin de réir aoisghrúpa
agus pléigh iad mar a dhéantar thuas.
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Abairtí le críochnú

Ligimís orainn:

Ag Athrú agus Ag Fás

Scríobhaimís:

Abairtí le críochnú

Nuair a bhí mé ... bhí mé in ann ...
Theastaigh cúnamh uaim chun ...
Is iad na daoine a chabhraíodh liom ná ...
Nuair a bhí mé i mo lapadán bhí mé in ann ...
Theastaigh cúnamh uaim chun ...
Is iad na daoine a chabhraíodh liom ná ...
Anois agus mé níos sine táim in ann ...
Teastaíonn cúnamh uaim chun ...
Is iad na daoine a chabhraíonn liom ná ...
Mar a rinneadh i gceachtanna eile sna hábhair do Rang a hAon ullmhaigh an obair leis na páistí ag
labhairt leo roimh ré. Iarr ar na páistí cén chaoi a gcríochnóidís na habairtí. Scríobh síos rogha de
na focail is coitianta idir lúibíní i ndiaidh na habairte. B’fhéidir go scríobhfá na focail atá le roghnú
ag na páistí i ndath nó i bhformáid eile. Mura bhfuil cur amach ag na páistí orthu bain úsáid as
leideanna pictiúrtha. D’fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí sa seomra ranga cabhrú leis na
scríbhneoirí nach bhfuil chomh muiníneach sin.
D’fhéadfaí dán a scríobh ar an téama seo chomh maith.

Ligimís orainn: Ag Athrú agus Ag Fás
San am chur i gcéill ní mór do na páistí smaoineamh ar fhuascailtí fadbhanna, na fuascailtí sin a
léiriú le gníomhartha agus iad a mheas. Ba chóir go mbeadh an t-ábhar simplí agus bainteach le
saol na bpáistí féin agus lena leibhéal forbartha. Seachain suímh ina bhféadfaí cur isteach ar
phríobháideachas páiste.
Mar a tharlaíonn i ngach ceann de na modhanna múinteoireachta seo, tá sé tábhachtach go bhfuil
cuspóirí soiléire agus sainmhínithe ag an múinteoir. Tá an t-ullmhúchán tábhachtach. Fan go
mbíonn aithne ag na páistí ort agus ar a chéile sula dtugann tú Am Chur i gCéill isteach. Mínigh
an tasc go soiléir agus tabhair fadhb le fuascailt nó cinneadh le déanamh do na páistí. Ar an ócáid
seo iarr ar na páistí obair a dhéanamh ina mbeirteanna. Is féidir le duine amháin bheith mar
pháiste a bhfuil fadhb le réiteach aige/aici agus féadfaidh an duine eile bheith mar chúntóir, a
mb’fhéidir go mbeadh nó nach mbeadh gá lena c(h)únamh. Cinneann siad ar fhuascailt do cheann
de na fadhbanna seo a leanas, i gcás an bhabaí nuashaolaithe i dtosach, ansin i gcás an lapadáin,
agus ansin i gcás an pháiste cúig nó sé bliana d’aois:
▲ Tá ocras nó tart ort ...
▲ Tá tú fliuch báite tar éis bheith amuigh sa bháisteach ...
▲ Tá an aimsir athraithe agus tá tú fuar ...
▲ Tá an ghrian i do shúile ...
▲ Tá pian i do bholg agat ...
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▲ Tá do lámha salach ...
▲ Tá gá agat le folcadh ...
▲ Níl faic le déanamh agat ...

Chun na páistí a ullmhú, léigh an fhadhb os ard. Fiafraigh díobh:
▲ Ar tharla sé sin duit riamh?
▲ Cén chaoi a mbraithfeá sa suíomh seo dá mbeifeá i do bhabaí, lapadán nó dá dtarlódh sé

duit anois?
▲ Cad a dhéanfá dá mbeifeá i do bhabaí, i do lapadán nó ar comhaois leat féin anois?
▲ Cad a tharlódh ansin dá ndéanfá é sin?
▲ Cad iad na bealaí eile chun an fhadhb seo a fhuascailt nó a réiteach?

Tabhair dóthain ama do na páistí chun machnamh ar fhuascailtí féideartha sula lorgaíonn tú daoine
chun fuascailt a sholáthar le gníomhaíocht. Déan monatóireacht chúramach air seo. Ní féidir leis na
páistí an tasc a thugtar dóibh a athrú. Is féidir le páistí róil a ghlacadh ach is féidir le páiste gan
páirt a ghlacadh má theastaíonn sé sin uaidh/uaithi. Is féidir leis na páistí sin féachaint ina áit
sin. Inis dóibh éisteacht go cúramach agus iad féin a cheistiú:
▲ An bhféadfadh sé sin tarlú dáiríre?
▲ Cad a dhéanfainn sa suíomh sin? Cad a tharlódh ansin?
▲ Cad iad na bealaí eile chun an fhadhb seo a fhuascailt? Cad iad iarmhairtí na bhfuascailtí

sin?
Is féidir gníomhaíochtaí a dhéanamh i bpéirí, i ngrúpaí nó mar rang.
Nuair a bhíonn an tasc críochnaithe ag an rang, déan a bhfuascailt nó a reiteach a mheas.
Fiafraigh díobh:
▲ Cad é an bealach is fearr chun an fhadhb seo a fhuascailt? Cén fáth?
▲ Cad é an bealach is measa chun í a fhuascailt nó a réiteach? Cén fáth?

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Iarr ar na páistí insint dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí faoi Mhéabh. Is féidir leo a
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a cheistiú faoin gcaoi a bhfuil fás agus athrú tagtha orthu féin ó bhí
siad ar comhaois leo.
Cabhróidh tuismitheoirí/caomhnóirí leis na páistí na grianghrafanna a roghnú chun iad a thabhairt ar
scoil agus féadfaidh siad labhairt leo faon gcaoi a bhfuil fás agus athrú tagtha orthu ó saolaíodh iad.
D’fhéadfadh tuismitheoirí/caomhnóirí cabhrú leis an ngníomhaíocht ealaíne sa seomra ranga.
D’fhéadfaí an taispeántas grianghraf, an obair scríofa agus aon taispeántas eile d’obair OCG atá
críochnaithe go nuige seo a thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig
an seomra ranga.
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Rang a hAon 8

Leis an bhfás tagann
athruithe

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí a aithint go dtagann freagrachtaí
breise agus malartacha dóibh féin agus do dhaoine eile de réir mar a fhásann siad. Tagann
deiseanna chun solais do thuismitheoirí/chaomhnóirí i ngnáthimeachtaí laethúla chun cabhrú le
páistí an fás seo ina n-aibíocht phearsanta a aithint.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Leis an bhfás tagann athruithe:
Labhair faoi do pháiste bheith i Rang a hAon:
Agus tú i Rang a hAon anois tá roinnt bealaí ann inar féidir leat cabhrú leat féin
agus le daoine eile. Tugtar freagrachtaí orthu sin. Mar shampla, tá tú mór do
dhóthain chun tú féin a ghléasadh ar maidin. Ní bheadh éinne ag súil go ndéanfá é
sin agus tú nuashaolaithe nó agus tú i do lapadán. Cad iad na freagrachtaí eile atá
agat anois?
nó
Labhair faoi do pháiste ag cabhrú le páistí eile:
Anois agus tú i Rang a hAon tá cuid mhaith bealaí ann chun aire a thabhairt do
pháistí níos óige. Tugtar freagrachtaí orthu sin. Inis dom faoi na bealaí ar fad ina
gcabhraíonn tú le ...... (ainmnigh deartháireacha / deirfiúracha / col ceathracha /
comharsana beaga)
nó
Labhair faoi fhreagrachtaí daoine eile i leith do pháiste:
Cérbh iad na daoine a chabhraíodh leat agus tú ní ba óige? Cad a dhéanaidís duit?
Cad iad na freagrachtaí a bhíodh acu?
Cé hiad na daoine a chabhraíonn leat anois? Cad a dhéanann siad duit? Cad a
dhéanann siad leat? Cad iad na freagrachtaí atá acu?
nó
Ag déanamh sealaíochta, críochnaigí na habairtí
seo a leanas:
Nuair a bhí mé ... bhí mé in ann ...
Theastaigh cúnamh uaim chun ...
Is iad na daoine a chabhraíodh liom ná ...
Anois agus mé níos sine táim in ann ...
Teastaíonn cúnamh uaim chun ...
Is iad na daoine a chabhraíonn liom ná ...
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Téama

9

Cinntí agus a nIarmhairtí
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí a fheiceáil go mbíonn
iarmhairtí ag cinntí maidir lena dtionchar orthu féin agus ar
dhaoine eile.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Am Chur i gCéill:

Cinntí agus Iarmhairtí

Labhraimís:

Faoi Chinntí agus a nIarmhairtí

Cruthaitheacht Ealaíne:

Cad a dhéanfaidh mé? Cad a tharlódh?

Labhraimís:

Faoi Chinntí agus a nIarmhairtí

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Cinntí agus a nIarmhairtí

Scríobhaimís:

Gealltanas

Nóta ar Chinntí a dhéanamh
Agus lántaitneamh á bhaint as an saol ní mór fadhbanna a fhuascailt nó a réiteach agus cinntí is
roghanna a dhéanamh. Is féidir teacht ar phróisis dá leithéidí mar dhuine aonair nó mar ghrúpa.
Agus iarracht á déanamh fadhbanna páistí a fhuascailt nó a ndeacrachtaí a réiteach dóibh,
cothaítear an meon iontu gur féidir le duine éigin eile an fhadhb a "réiteach" agus nach bhfuil an
cumas acu féin na fadhbanna is simplí fiú a fhuascailt nó a réiteach gan chúnamh ó dhuine fásta.
Is féidir an próiseas cinnteoireachta sna hábhair sin a mhúineadh do rang nó do dhuine aonair a
bheidh ábalta, le cleachtadh, cinntí céillí a oireann dá n-aois a dhéanamh go neamhspleách le
tuiscint ar na hiarmhairtí.
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Rogha 1
Am Chur i gCéill:

Cinntí agus Iarmhairtí

Labhraimís:

Faoi Chinntí agus a nIarmhairtí

Am Chur i gCéill:

Cinntí agus Iarmhairtí

Iarr ar na páistí cuid de na nithe seo a leanas agus an cinneadh a dhéanfaidís a dhéanamh mar
ghníomhaíocht. D’fhéadfaidís é seo a dhéanamh i ngrúpaí beirte. Cad a dhéanfaidís? Ar bhonn an
ruda a dhéanfaidís an bhféadfaidís buille faoi thuairim a thabhairt faoin rud a d’fhéadfadh tarlú ina
dhaidh sin agus cad iad na hiarmhairtí a d’fhéadfadh bheith ann? Tá roinnt ceisteanna a bheadh
úsáideach don ghníomhaíocht seo le fáil sa mhír Labhraimís den cheacht seo.
1.

Tá tú ag féachaint ar do rogha cláir theilifíse. Teastaíonn ó do Mhamaí/Dhaidí go
ndéanfá teachtaireacht dóibh.

2.

Tá Mamaí/Daidí ar an nguthán. Tosaíonn an babaí ag caoineadh.

3.

Tá tú ag dul amach ag súgradh. Teastaíonn ó do dheartháir óg teacht leat.

4.

Tá tú ag féachaint ar do rogha cláir theilifíse. Glaonn do chara. Teastaíonn ó do
chara peil a imirt ach teastaíonn uaitse fanacht istigh.

5.

Tá do chara tagtha chun dul ag súgradh leat. Níl ach rothar amháin ann. Éiríonn
sé bréan bailithe de bheith ag féachaint ort ag rothaíocht suas agus anuas.

6.

Tá sé imithe thar am luí. Tá cuma thuirseach ar do Mhamaí/Dhaidí. Teastaíonn
uait fanacht i do shuí níos déanaí.

7.

Tá deifir ort. Ní bhacann tú le do chuid fiacla a ní.

8.

Níl faic le déanamh agat. Beartaíonn tú ar phictiúr a tharraingt. Éiríonn sé
salach agus níl aon pháipéar curtha síos ar an urlár agat.

9.

Teastaíonn uait roinnt pictiúr a ghearradh amach. Tá a fhios agat go ndúirt do
Mhamaí/Dhaidí leat go bhfuil tú ró-óg chun siosúr na cistine a úsáid.

10. Tá tú gnóthach ag tarraingt pictiúir. Tá do Mhamó tar éis a cuid spéaclaí a
chailliúint.
11. Tá ocras ort. Ba mhaith leat rud éigin a ithe.
12. Tá do rogha bréagáin in airde ar chófra, rófhada uait le breith air, agus
teastaíonn uait súgradh leis.
13. Ciceálann tú an liathróid amach ar an mbóthar. Tá a lán tráchta ar an mbóthar.
14. Tá obair bhaile le déanamh agat. Tá do Mhamaí/Dhaidí ag ní na soithí.
15. Tá an bus scoile díreach ag imeacht agus tú ag déanamh ar stad an bhus.
16. Tá tú ag imirt le do chuid cairde. Tá cuma uaigneach ar pháiste nua sa scoil agus
níl éinne ag súgradh leis/léi.
17. Tá tú ag cóisir. Ta toirtín úll amháin fágtha ar an bpláta. Síneann tú féin agus do
chara amach chun é a fháil ag an am céanna.
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18. Ceannaíonn tú barra seacláide. Cad a dhéanann tú leis an bpáipéar?
19. Caithfidh tú an bóthar a thrasnú. Tá an trasrian coisithe i bhfad uait suas an
bóthar. Tá deifir ort.

Labhraimís:
1.

Faoi Chinntí agus a nIarmhairtí

Tá tú ag féachaint ar do rogha cláir theilifíse. Teastaíonn ó do Mhamaí/Dhaidí go
ndéanfá teachtaireacht dóibh.
Cad é do rogha cláir theilifíse? Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a
tharla ansin? Cad a cheapann tú a tharlódh dá leanfá ar aghaidh ag féachaint ar
an teilifís agus nár chabhraigh tú le do Mhamaí/Dhaidí? Conas a bhraithfeadh
Mamaí/Daidí? Cad a tharlódh dá ndéanfá an teachtaireacht do Mhamaí/Dhaidí?

2.

Tá Mamaí/Daidí ar an nguthán. Tosaíonn an babaí ag caoineadh.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cén fáth go
mbeadh an babaí ag caoineadh, meas tú? Cad a d’fhéadfá a dhéanamh chun
cabhrú? Cad a déarfadh Mamaí/Daidí dá gcuirfeá an babaí ar a s(h)uaimhneas?

3.

Tá tú ag dul amach ag súgradh. Teastaíonn ó do dheartháir óg teacht leat.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad dúirt do
chairde? Cad a tharla ansin?

4.

Tá tú ag féachaint ar do rogha cláir theilifíse. Glaonn do chara. Teastaíonn ó do
chara peil a imirt ach teastaíonn uaitse fanacht istigh.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Dá mbeifeá i do chara maith cad a
dhéanfá? Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Conas a
bhraithfeadh do chara?

5.

Tá do chara tagtha chun dul ag súgradh leat. Níl ach rothar amháin ann. Éiríonn
sé bréan bailithe de bheith ag féachaint ort ag rothaíocht suas agus anuas.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Dá mbeifeá i do chara maith cad a
dhéanfá? Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Conas a
bhraithfeadh do chara? Conas a bhraithfeá dá dtarlódh sé sin duitse?

6.

Tá sé imithe thar am luí. Tá cuma thuirseach ar do Mhamaí/Dhaidí. Teastaíonn
uait fanacht i do shuí níos déanaí.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Conas a bhraith do Mhamaí/Dhaidí
ansin, meas tú? Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Conas a
bhraithfeadh do Mhamaí/Dhaidí?

7.

Tá deifir ort. Ní bhacann tú le do chuid fiacla a ní.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla nuair a rinne tú é sin?
Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba
shláintiúla a dhéanamh?

8.

Níl faic le déanamh agat. Beartaíonn tú ar phictiúr a tharraingt. Éiríonn sé
salach agus níl aon pháipéar curtha síos ar an urlár agat.
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Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin?
9.

Teastaíonn uait roinnt pictiúr a ghearradh amach. Tá a fhios agat go ndúirt do
Mhamaí/Dhaidí leat go bhfuil tú ró-óg chun siosúr na cistine a úsáid.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba shábháilte a
dhéanamh? Cén fáth?

10. Tá tú gnóthach ag tarraingt pictiúir. Tá do Mhamó tar éis a cuid spéaclaí a
chailliúint.
Ar tharla aon rud mar sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Conas
a bhraith an duine eile? Cad é an rud ba dheise a dhéanamh? Cad a tharlódh
ansin? Conas a bhraithfeadh do Mhamó?
11. Tá ocras ort. Ba mhaith leat rud éigin le n-ithe.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ab fhearr a
dhéanamh? Cén fáth? Cad a bheadh contúirteach a dhéanamh? Cén fáth?
12. Tá do rogha bréagáin in airde ar chófra, rófhada uait le breith air, agus
teastaíonn uait súgradh leis.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba shábháilte a
dhéanamh?
13. Ciceálann tú an liathróid amach ar an mbóthar. Tá a lán tráchta ar an mbóthar.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ab fhearr a
dhéanamh? Cén fáth? Cad a bheadh contúirteach a dhéanamh? Cén fáth?
14. Tá obair bhaile le déanamh agat. Tá do Mhamaí/Dhaidí ag ní na soithí.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Conas a bhraith
do Mhamaí/Dhaidí? Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin?
Conas a bhraithfeadh Mamaí/Daidí? Cad é an rud ab fhearr a dhéanamh? Conas a
bhraithfeadh Mamaí/Daidí ansin?
15. Tá an bus scoile díreach ag imeacht agus tú ag déanamh ar stad an bhus.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad a bheadh contúirteach a
dhéanamh? Cén fáth? Cad é an rud ab fhearr a dhéanamh?
16. Tá tú ag imirt le do chuid cairde. Tá cuma uaigneach ar pháiste nua sa scoil agus
níl éinne ag súgradh leis/léi.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla? Cad dúirt do chairde?
Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ab fhearr a
dhéanamh? Conas a bhraithfeadh an páiste nua ansin?
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17. Tá tú ag cóisir. Ta toirtín úll amháin fágtha ar an bpláta. Síneann tú féin agus do
chara amach chun é a fháil ag an am céanna.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla? Cad dúirt do chara?
Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba dheise
a dhéanamh? Conas a bhraithfeadh do chara ansin?
18. Ceannaíonn tú barra seacláide. Cad a dhéanann tú leis an bpáipéar?
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla? Cad eile a d’fhéadfá a
dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad a tharlódh dá gcaithfeadh gach duine a
b(h)rúscar ar an talamh? Cad é an rud ab fhearr a dhéanamh? Cén fáth?
19. Caithfidh tú an bóthar a thrasnú. Tá an trasrian coisithe i bhfad uait suas an
bóthar. Tá deifir ort.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla? Cad eile a d’fhéadfá a
dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad a bheadh contúirteach a dhéanamh? Cén
fáth? Cad é an rud ab fhearr a dhéanamh? Cén fáth?
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Rogha 2
Cruthaitheacht Ealaíne:

Cad a dhéanfaidh mé? Cad a tharlódh?

Labhraimís:

Faoi Chinntí agus a nIarmhairtí

Cruthaitheacht Ealaíne: Cad a dhéanfaidh mé?
Cad a tharlódh?
Ag baint úsáide as aon cheann de na cnámhscéalta faoi Rogha 1 iarr ar na páistí an suíomh a
tharraingt i lár leathanaigh mhóir. Níor mhór an suíomh agus na cinntí a d’fhéadfaí a dhéanamh a
phlé go mion leis an rang i dtosach. Tá roinnt ceisteanna a bheadh úsáideach le fáil faoin mír
Labhraimís de Rogha 1.
Ansin is féidir leis na páistí dhá chinneadh éagsúla a tharraingt a d’fhéadfaidís a dhéanamh
bunaithe ar an suíomh agus uaidh sin na hiarmhairtí a bheadh ag gach cinneadh. Ba cheart go
mbeadh an cinneadh is fearr leis an bpáiste ar cheann de na cinntí a dhéantar. B’fhéidir go nullmhófaí an leathanach mar seo a leanas:

Seo atá ag tarlú.

Cad a dhéanfaidh mé?

Cad a dhéanfaidh mé?

Cad a tharlódh ansin?

Cad a tharlódh ansin?

D’fhéadfadh na páistí an bealach a roghnóidís a dhathú. Nó d’fhéadfaidís a roghanna a mharcáil le
tic dearg agus na cinntí nach ndéanfaidís a mharcáil le X. D’fhéadfadh an scríbhneoir muiníneach
abairt shimplí a scríobh ag bun an leathanaigh ag lua cad é an cinneadh a dhéanfadh sé/sí.
Bheadh cúnamh ó dhaoine fásta úsáideach.

Labhraimís:
1.

Faoi Chinntí agus a nIarmhairtí

Tá tú ag féachaint ar do rogha cláir theilifíse. Teastaíonn ó do Mhamaí/Dhaidí go
ndéanfá teachtaireacht.
Cad é do rogha cláir theilifíse? Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a
tharla ansin? Cad a cheapann tú a tharlódh dá leanfá ar aghaidh ag féachaint ar
an teilifís agus nár chabhraigh tú le do Mhamaí/Dhaidí? Conas a bhraithfeadh
Mamaí/Daidí? Cad a tharlódh dá ndéanfá an teachtaireacht do Mhamaí/Dhaidí?

2.

Tá Mamaí/Daidí ar an nguthán. Tosaíonn an babaí ag caoineadh.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cén fáth go
mbeadh an babaí ag caoineadh, meas tú? Cad a d’fhéadfá a dhéanamh chun
cabhrú? Cad a déarfadh Mamaí/Daidí dá gcuirfeá an babaí ar a s(h)uaimhneas?
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Tá tú ag dul amach ag súgradh. Teastaíonn ó do dheartháir óg teacht leat.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad dúirt do
chairde? Cad a tharla ansin?

4.

Tá tú ag féachaint ar do rogha cláir theilifíse. Glaonn do chara. Teastaíonn ó do
chara dul ag imirt peile ach teastaíonn uaitse fanacht istigh.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Dá mbeifeá i do chara maith cad a
dhéanfá? Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Conas a
bhraithfeadh do chara?

5.

Tá do chara tagtha chun dul ag súgradh leat. Níl ach rothar amháin ann. Éiríonn
sé bréan bailithe de bheith ag féachaint ort ag rothaíocht suas agus anuas.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Dá mbeifeá i do chara maith cad a
dhéanfá? Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Conas a
bhraithfeadh do chara? Conas a bhraithfeá dá dtarlódh sé sin duitse?

6.

Tá sé imithe thar am luí. Tá cuma thuirseach ar do Mhamaí/Dhaidí. Teastaíonn
uait fanacht i do shuí níos déanaí.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Conas a bhraith do Mhamaí/Dhaidí
ansin, meas tú? Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Conas a
bhraithfeadh do Mhamaí/Dhaidí?

7.

Tá deifir ort. Ní bhacann tú le do chuid fiacla a ní.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla nuair a rinne tú é sin?
Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba
shláintiúla a dhéanamh?

8.

Níl faic le déanamh agat. Beartaíonn tú ar phictiúr a tharraingt. Éiríonn sé
salach agus níl aon pháipéar curtha síos ar an urlár agat.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin?

9.

Teastaíonn uait roinnt pictiúr a ghearradh amach. Tá a fhios agat go ndúirt do
Mhamaí/Dhaidí leat go bhfuil tú ró-óg chun siosúr na cistine a úsáid.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba shábháilte a
dhéanamh? Cén fáth?

10. Tá tú gnóthach ag tarraingt pictiúir. Tá do Mhamó tar éis a cuid spéaclaí a
chailliúint.
Ar tharla aon rud mar sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Conas
a bhraith an duine eile? Cad é an rud ba dheise a dhéanamh? Cad a tharlódh
ansin? Conas a bhraithfeadh do Mhamó?
11. Tá ocras ort. Ba mhaith leat rud éigin a ithe.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ab fhearr a
dhéanamh? Cén fáth? Cad a bheadh contúirteach a dhéanamh? Cén fáth?
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12. Tá do rogha bréagáin in airde ar chófra, rófhada uait le breith air, agus
teastaíonn uait súgradh leis.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba shábháilte a
dhéanamh?
13. Ciceálann tú an liathróid amach ar an mbóthar. Tá trácht trom ar an mbóthar.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ab fhearr a
dhéanamh? Cén fáth? Cad a bheadh contúirteach a dhéanamh? Cén fáth?
14. Tá obair bhaile le déanamh agat. Tá do Mhamaí/Dhaidí ag ní na soithí.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Conas a bhraith
do Mhamaí/Dhaidí? Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin?
Conas a bhraithfeadh Mamaí/Daidí? Cad é an rud ab fhearr a dhéanamh? Conas a
bhraithfeadh Mamaí/Daidí ansin?
15. Tá an bus scoile díreach ag imeacht agus tú ag déanamh ar stad an bhus.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla ansin? Cad eile a
d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad a bheadh contúirteach a
dhéanamh? Cén fáth? Cad é an rud ab fhearr a dhéanamh?
16. Tá tú ag imirt le do chuid cairde. Tá cuma uaigneach ar pháiste nua sa scoil agus
níl éinne ag súgradh leis/léi.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla? Cad dúirt do chairde?
Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba dheise
a dhéanamh? Conas a bhraithfeadh an páiste nua ansin?
17. Tá tú ag cóisir. Ta toirtín úll amháin fágtha ar an bpláta. Síneann tú féin agus do
chara amach chun é a fháil ag an am céanna.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla? Cad dúirt do chara?
Cad eile a d’fhéadfá a dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad é an rud ba dheise
a dhéanamh? Conas a bhraithfeadh do chara ansin?
18. Ceannaíonn tú barra seacláide. Cad a dhéanann tú leis an bpáipéar?
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla? Cad eile a d’fhéadfá a
dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad a tharlódh dá gcaithfeadh gach duine a
bhrúscar ar an talamh? Cad é an rud ab fhearr a dhéanamh? Cén fáth?
19. Caithfidh tú an bóthar a thrasnú. Tá an trasrian coisithe i bhfad uait suas an
bóthar. Tá deifir ort.
Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cad a tharla? Cad eile a d’fhéadfá a
dhéanamh? Cad a tharlódh ansin? Cad a bheadh contúirteach a dhéanamh? Cén
fáth? Cad é an rud ab fhearr a dhéanamh? Cén fáth?
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Cinntí agus a nIarmhairtí

Scríobhaimís:

Gealltanas

Scríobhaimís:

Cinntí agus a nIarmhairtí

Is é cuspóir an cheachta seo an t-ábhar ‘cinntí agus a n-iarmhairtí’ a dhéanamh níos pearsanta do
na páistí. I ngach sraith abairtí atá le críochnú tá cinntí le déanamh, an cinneadh a dhéanann an
páiste agus iarmhairt an chinnte sin. D’fhéadfá úsáid a bhaint as aon cheann de na suímh atá
luaite cheana sa cheacht seo nó b’fhéidir go mbeadh ábhair scoilbhunaithe nó bhailebhunaithe a
bhfuil oiriúnacht ar leith ag baint leo ar eolas ag an múinteoir.
Labhair leis na páistí i dtosach chun an obair seo a ullmhú roimh ré. Mar shampla, d’fhéadfá na
páistí a cheistiú:
▲ Cad é do rogha cláir theilifíse?
▲ Cén cineál cabhrach a d’fhéadfadh Mamaí/Daidí a lorg agus tú ag féachaint air sin?
▲ Cad déarfá?
▲ Conas a bhraithfeadh Mamaí/Daidí leis sin?
▲ Conas a bhraithfeása?

Ar bhonn na bhfreagraí a thugann siad is féidir leis an páistí na habairtí seo a leanas a chríochnú
ón gclár dubh. Scríobh síos rogha focal níos coitianta idir lúibíní i ndiaidh na habairte. B’fhéidir go
scríobhfá na focail atá le roghnú ag na páistí i bhformáid nó dath éagsúil. Mura bhfuil an foclóir
seo ag na páistí d’fhéadfaí leideanna pictiúrtha a thabhairt. B’fhéidir go ndéanfadh na páistí sin
nach bhfuil scríbhneoireacht chomh maith sin acu na habairtí a chríochnú go pictiúrtha. Bheadh
cúnamh ó dhaoine fásta sa seomra ranga úsáideach.
▲ Sampla 1

Má bhím ag féachaint ar ... (do rogha cláir theilifíse)
agus má iarrann Mamaí/Daidí orm ...
Is éard a dhéanfaidh mé ná ...
Ansin braithfidh sé/sí ...
agus braithfidh mise ...
▲ Sampla 2

An bhfuil babaí dearthár nó deirféar agat ag baile? Cad is ainm don bhabaí? Cad a chuireann
babaithe ag caoineadh? Cad a dhéanann Mamaí/Daidí? Conas is féidir leat cabhrú? An mbíonn
amanta ann go mb’fhéidir go mbeadh do chúnamh ag teastáil ó do Mhamaí/Dhaidí chun an
babaí a chur ar a s(h)uaimhneas?
Má bhíonnn Mamaí/Daidí ag ...
agus tosaíonn (ainm an bhabaí) ag caoineadh.
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Is éard a dhéanfaidh mé ná ...
Ansin braithfidh Mamaí/Daidí ...
Beidh an babaí ...
agus braithfidh mise ...

Scríobhaimís:

Gealltanas

Is é cuspóir an cheachta seo an t-ábhar ‘cinntí agus a n-iarmhairtí’ a thabhairt ar aghaidh céim
eile. An uair seo spreagtar na páistí gealltanas a dhéanamh agus an gealltanas sin a chomhlíonadh.
Ba chóir go mbeadh an ceangal bunaithe go hidéalach ar shuímh shimplí scoilbhunaithe nó
bhailebhunaithe, a bhfuil baint acu leis na páistí go díreach.
Beidh na gníomhaíochtaí roimhe seo, a threisítear leis an gcomhrá sna míreanna Labhraimís, tar éis
cabhrú leis na páistí a thuiscint go mbíonn iarmhairtí ag na cinntí a dhéanann siad maidir leis an
tionchar a bhíonn acu orthu féin agus ar dhaoine eile.
Labhair leis na páistí i dtosach chun an obair seo a ullmhú roimh ré. B’fhéidir go mbeadh suíomh
ar eolas ag an múinteoir a bhainfeadh le baill an ranga ar fad. Le cúnamh ó dhuine/dhaoine fásta,
sa seomra ranga nó ag baile, b’fhéidir go bhféadfaí agus gurbh fhearr do gach páiste cinneadh ar
an ngealltanas is mó a bhaineann leis/léi.
B’fhéidir go ndéanfaí an gealltanas i bhfoirm litreach simplí chuig an duine a mbíonn an tionchar
is mó ag an gcinneadh seo air/uirthi. B’fhéidir gurbh fhearr le daoine nach bhfuil cumas rómhaith
scríbhneoireachta acu an litir a chríochnú i bhfoirm pictiúir.
Gealltanas do ...
A ..., a chara,
An cuimhin leat an t-am nuair a ...
Chuir sé sin ... ort.
Uaidh seo amach geallaim duit go ...
Beidh ... ormsa chomh maith!
Le grá ...
Iarr ar na páistí na litreacha a thabhairt go pearsanta don duine chun an t-ábhar ann a shoiléiriú
nó a mhíniú má bhíonn gá leis. Cuir i gcuimhne do na páistí ina dhiaidh sin gan dearmad a
dhéanamh ar a ngealltanais. Déan é sin ó am go ham. Mol na páistí sin atá ag comhlíonadh a
ngealltanas agus spreag na páistí eile déanamh amhlaidh.

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí sna gníomhaíochtaí ealaíne agus scíbhneoireachta
úsáideach.
Beidh tuismitheoirí/caomhnóirí i measc fhaighteoirí na litreacha gealltanais.
Is féidir an obair ealaíne agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo a thaispeáint do
thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
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Rang a hAon 9

Cinntí agus a
nIarmhairtí

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí a fheiceáil go mbíonn iarmhairtí ag
cinntí maidir lena dtionchar orthu féin agus ar dhaoine eile. Agus iarracht á déanamh fadhbanna
páistí a fhuascailt nó a ndeacrachtaí a réiteach dóibh, cothaítear an meon iontu gur féidir le duine
éigin eile an fhadhb a "réiteach" agus nach bhfuil an cumas iontu féin na fadhbanna is simplí fiú a
fhuascailt gan chúnamh ó dhuine fásta.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Cinntí agus a nIarmhairtí:
Seo a leanas suímh choitianta i gcuid mhaith teaghlach. Labhair faoina dtarlaíonn má/nuair a
thagann aon cheann de na suímh seo a leanas chun solais le do pháiste:
▲ Tá sé imithe thar am luí. Teastaíonn uait fanacht i do shuí níos déanaí. Cad a tharlaíonn?
▲ Tá deifir ort. Ní bhacann tú le do chuid fiacla a ní.
▲ Níl faic le déanamh agat. Beartaíonn tú ar phictiúr a tharraingt. Éiríonn sé salach agus níl

aon pháipéar curtha síos ar an urlár agat.
▲ Tá ocras ort. Ba mhaith leat rud éigin a ithe.
▲ Tá do rogha bréagáin in airde ar chófra, rófhada uait le breith air, agus teastaíonn uait

súgradh leis.
▲ Ciceálann tú an liathróid amach ar an mbóthar. Tá a lán tráchta ar an mbóthar.
▲ Tá obair bhaile le déanamh agat. Tagann do chara ag iarraidh ort teacht amach ag súgradh

leis/léi.
▲ Ceannaíonn tú barra seacláide. Cad a dhéanann tú leis an bpáipéar?
▲ Caithfidh tú an bóthar a thrasnú. Tá an trasrian coisithe i bhfad uait suas an bóthar. Tá

deifir ort.
▲ Tá tú ag féachaint ar do rogha cláir theilifíse. Teastaíonn ó do Mhamaí/Dhaidí go ndéanfá

teachtaireacht.
▲ Tá Mamaí/Daidí ar an nguthán. Tosaíonn an babaí ag caoineadh.
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Innéacs

Rang a hAon:

Imeascadh Curaclaim

Ábhar

Téama OCG

Lch

Gaeilge
Forbairt Teanga
Rudaí a dhéanaim! Rudaí a thaitníonn liom!
Rudaí a thaitníonn linn
Ár gCairde
Mo Theaghlach
Ár Sábháilteacht Féin
Ag léiriú mothúchán
Beatha Nua
An bia a ithimid
Ár gCéadfaí
An chaoi a bhfuil fás agus athrú tagtha orainn
Cinntí agus Iarmhairtí

Rudaí is maith liom a dhéanamh
Rudaí is maith liom a dhéanamh
Mo Chairde
Mo Theaghlach
Sábháilteacht
Ag léiriú ár mothúchán
Iontas Beatha Nua
An chaoi a bhfeidhmíonn mo chorp
An chaoi a bhfeidhmíonn mo chorp
Leis an bhfás tagann athruithe
Cinntí agus a nIarmhairtí

17
17
25
33
41
51
61
70
72
80
93

Am Scéalta
An Baphrionsa nár Gháir riamh
Fásann agus Forbraíonn Méabh

Ag léiriú ár mothúchán
Leis an bhfás tagann athruithe

53
79

Gníomhaíochtaí Scríbhneoireachta
Ag críochnú abairtí
Mo Rogha Lae
Ár gCairde
Nuair a bhíonn ... ar dhaoine
Nuair a bhí mé ...
Cinntí agus Iarmhairtí
Gealltanas

Rudaí is maith liom a dhéanamh
Mo Chairde
Ag léiriú ár mothúchán
Leis an bhfás tagann athruithe
Cinntí agus a nIarmhairtí
Cinntí agus a nIarmhairtí
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Siúlóid Éisteachta
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1

Tá daoine eile speisialta

103

2

Cairdeas

113

3

Mo Theaghlach

123

4

Sábháilteacht

131

5

Ag déileáil lenár mothúcháin

141

6

Iontas Beatha Nua

151

7

Nuair a theastaíonn aire speisialta ó mo chorp

161

8

Fás agus Athrú

171

9

Cinntí Pearsanta

181

Oiriúnú agus Eagrúchán Ábhar OCG
Is le haghaidh chuspóirí cuir i láthair amháin atá leagan amach na nÁbhar OCG seo don Seomra
Ranga agus níl sé i gceist go réamhshocróidís seicheamh múinte an Chláir OCG sa scoil.
Tá na hábhair leagtha amach go seicheamhach agus de réir aoise. Ní saintreoracha iad, áfach, ach
soláthraíonn siad clár roghanna le haghaidh ceachtanna ranga ónar féidir le múinteoirí roghnú de
réir Pholasaí a scoile féin ar OCG. Féadfaidh scoileanna ábhair OCG a roghnú ó fhoinsí eile, mar
mhalairt, nó chun na hábhair seo a fhorlíonadh agus a chomhlánú.
Ní fhéadfaí na hábhair ar fad a chlúdach ach tugtar roghanna le haghaidh gach téama OCG, le
dóthain ábhair ag gach rogha le haghaidh ceachta. B’fhéidir go mbeadh sé indéanta cuid de na
roghanna a imeascadh le réimsí ábhar eile. Tugtar rogha gníomhaíochtaí le cur san áireamh sa
cheacht chomh maith. Níor chóir go mbeadh bac ar rannpháirtithe sa chlár gníomhaíochtaí a
roghnú atá in oiriúint dá scoil féin.
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1

Téama

Tá daoine eile speisialta
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí tuiscint níos fearr a fháil ar
dhaoine eile agus a thuiscint go bhfuil daoine eile speisialta
chomh maith. Mar chuid den phróiseas seo beifear ag aithint
cosúlachtaí agus difríochtaí.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Féin-Phortráid

Labhraimís:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil agus éagsúil
le chéile

Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Colláis - an chaoi a bhfuilimid éagsúil

Labhraimís:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil agus éagsúil
le chéile

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís (1):

Dán - an chaoi a bhfeiceann daoine eile mé

Scríobhaimís (2):

Dán Acrastaice - M’ainm

Ionad Spéise:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil agus éagsúil
le chéile

Nóta ar Fhéinmheas
Is éard atá i bhféinmheas an meas a bhíonn agat ort féin. Is fearr an seans a bhíonn ag páistí le
hardmheas orthu féin caidreamh tuisceanach a fhorbairt agus is lú an seans a bhíonn ann go
mbainfidh daoine úsáid astu. Ba éifeachtaí a chuirfí clár atá ceaptha chun féinmheas daltaí a
fhorbairt i bhfeidhm i gcomhthéacs chur chuige na scoile ina hiomláine. Féadfaidh timpeallacht
dhearfach seomra ranga fás san ardmheas a chothú.
Éilíonn páistí le lagmheas an iomarca orthu féin agus b’fhéidir nach bhfuil siad in ann iad féin a mheas
i gceart. Méadaíonn an dá thréith seo an seans nach n-éireoidh leo. Treisítear lagmheas an pháiste
air/uirthi féin leis an mothú neamhfhiúntais a ghabhann leis an teip. Má thugtar am ar leith i dtús
seachtaine, lae nó ceachta chun insint do pháistí cad é a mbeifear ag súil uathu, gheofar amach gur
fiú go mór é agus go mbíonn dea-thoradh ar an am a chaitear. Faightear réidh leis an éiginnteacht trí
spriocanna a mhíniú go beacht. Cuireann an chinnteacht seo an dalta ar a s(h)uaimhneas.
Le hathbhreithniú gairid rialta forbraítear sna páistí an cumas dul chun cinn a mheas go réadúil.
De réir mar a dhéantar straitéisí dá leithéid arís is arís eile, iompaíonn siad ina gcuid nádúrtha den
lá scoile. Is féidir tuismitheoirí/caomhnóirí a spreagadh chun tacaíocht do na gníomhaíochtaí
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féinfheabhsaithe, agus treisiú na ngníomhaíochtaí sin, sa seomra ranga a sholáthar.Option 1

Rogha 1
Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Féin-Phortráid

Labhraimís:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil agus éagsúil
le chéile

Gníomhaíocht Ealaíne:

Féin-Phortráid

Soláthraíonn an múinteoir figiúir chomhionanna i gcruth daonna atá gearrtha as cárta. Déanann na
páistí iad seo a phearsantú trí mhionsonraí a chur leo mar ghruaig, súile agus éide na scoile nó
bríste géine agus léine allais. Is féidir iad sin a chur ar taispeáint sa rang.
Agus an iliomad féinphortráidí á dtaispeáint le chéile léireofar coincheapanna na cosúlachta agus
na héagsúlachta. B’fhéidir go n-áireofaí iontu páistí ón iliomad cúlraí sóisialta nó cultúrtha nó
páistí le míchumas fisiceach, ag brath ar chomhdhéanamh an ranga.
Threiseofaí an fhoghlaim trí phlé a dhéanamh faoin ngíomhaíocht ina dhiaidh sin. D’fhéadfadh na
ceisteanna a fhaightear sa mhír Labhraimís den cheacht seo a bheith oiriúnach.

Labhraimís:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil
agus éagsúil le chéile

Pé acu go roghnaíonn tú féinphortráidí nó colláis a dhéanamh leis an rang b’fhéidir gur mhaith
leat tús a chur leis an bplé ag baint úsáide as cuid de na ceisteanna seo a leanas. Iarr ar na páistí
iad féin a chur i ngrúpaí beirte i dtosach. Cuir i gcuimhne dóibh bheith deas agus iad ag rá rudaí
faoi dhaoine eile.
▲ Cén chaoi a bhfuil tú cosúil le do pháirtnéir/pháirtí? Cén chaoi a bhfuil tú éagsúil

leis/léi? Cad iad na cosúlachtaí eadraibh? (dath na gruaige? dath na súl? airde? srl.) Cad iad
na héagsúlachtaí eadraibh?
Tabhair thart ar 60 soicind do gach páiste a fháil amach cad é rogha bia a p(h)áirtnéir agus cad is
maith leis/léi a ól.
▲ Cad is maith le do pháirtnéir a ithe agus a ól? Cad is maith leatsa a ithe agus a ól? An

bhfuil sé sin mar an gcéanna nó an bhfuil sé difriúil?
Tabhair tamall gairid do na páistí a fháil amach cad é rogha cláir theilifíse a bpáirtnéir agus an
aontaíonn siad air sin.
D’fhéadfá ceist a chur ar gach duine a fháil amach faoi chuid de roghanna eile a p(h)áirtnéir agus
féachaint an bhfuil siad mar an gcéanna nó difriúil lena roghanna féin m.sh. a rogha bealaí chun
Satharn fliuch a chaitheamh, rogha ábhair scoile, rogha leabhair, rogha fhoireann peile, rogha
scannáin, rogha popghrúpa, rogha aimsire, rogha ainmhí, rogha séasúir, am den lá nó áit.
Uaidh sin iarr ar na páistí a fháil amach faoina c(h)umais agus a (h)éachtaí agus iad a chur i
gcomparáid le cumais agus éachtaí a p(h)áirtnéir.
▲ An bhfuil rothaíocht ag do pháirtnéir? An bhfuil snámh aige/aici? Faigh amach faoi rudaí

eile gur féidir le do pháirtí a dhéanamh? Cad is féidir leatsa a dhéanamh? An bhfuil na
rudaí gur féidir leat a dhéanamh mar an gcéanna, beagnach cosúil nó an-difriúil leis na
rudaí gur féidir le do pháirtnéir a dhéanamh?
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▲ Faigh amach faoi rud éigin atá déanta ag do pháirtnéir a bhfuil sé/sí an-bhródúil as. Mar

shampla, an bhfuil duaiseanna buaite aige/aici dá snámh, reathaíocht, amhránaíocht nó
damhsaí? An bhfuil aon rud ann a bhfuil tusa an-bhródúil as? An bhfuil sé sin cosúil nó
éagsúil leis an rud a bhfuil do pháirtnéir bródúil as?
Ar deireadh, toisc ‘difríocht sa phearsantacht’ a bheith ar an gcoincheap is deacra díobh ar fad,
ceistigh na páistí:
▲ Conas a chuirfeá síos ort féin?

Cainteach? Glórach? Ciúin? Cabhrach? Síochánta? Cúthail? Macánta? Néata?
Míshlachtmhar? Cliste?
▲ Inis do do pháirtnéir cad iad na focail is fearr a chuireann síos ort féin, dar leat. An

féidir leat smaoineamh ar aon fhocal eile? Faigh amach cad iad na focail is fearr a
chuireann síos ar do pháirtí, dar leis/léi. An féidir leis/léi smaoineamh ar aon fhocal
eile? An bhfuil tusa cosúil nó éagsúil leis sin?
▲ Cén chaoi a bhfuil tú speisialta? Cén chaoi a bhfuil do pháirtnéir speisialta?
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Rogha 2
Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Colláis - an chaoi a bhfuilimid éagsúil

Labhraimís:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil agus éagsúil
le chéile

Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Colláis –
an chaoi a bhfuilimid éagsúil

Déanann an múinteoir agus an rang plé ar na bealaí ina bhfuilimid cosúil agus éagsúil. Táimid
difriúil go fisiceach ach b’fhéidir go bhfuilimid difriúil ó thaobh cultúir de, inár bpearsantachtaí, na
rudaí is maith linn agus na rudaí nach maith linn, ár dtuairimí agus ár gcreideamh, ár láidreachtaí
agus ár laigeachtaí, ár gcumais agus ár n-éachtaí. D’fhéadfadh na ceisteanna a fhaightear sa mhír
Labhraimís den cheacht seo a bheith oiriúnach.
Bunaithe ar an bplé sin déanann na páistí colláisí ag baint úsáide as pictiúir ó irisí. Féadfaidh siad
pictiúir a roghnú a léiríonn a gcúlra cultúrtha, a bpearsantacht, , na rudaí is maith leo agus na
rudaí nach maith leo, a dtuairimí agus a gcreideamh, na rudaí a bhfuil siad go maith acu, a
gcumais agus a n-éachtaí.
Tá sé i gceist go seasfaidh gach colláis don ealaíontóir féin agus mar sin nuair a thaispeánfar an obair
ealaíne ar fad le chéile go léireofar coincheap na héagsúlachta. Beidh cosúlachtaí soiléir chomh maith.
Is féidir an téama seo de chosúlachtaí agus éagsúlachtaí idir na páistí maidir le cuma fhisiceach
agus tosaíochtaí a imeascadh le hobair sa Mhatamataic, m. sh. barrachairteacha a dhéanamh.
I ndiaidh glanadh suas bailíonn na páistí le chéile chun labhairt faoina bhfuil foghlamtha acu
fúthu féin agus faoi dhaoine eile.
Fiafraigh de na páistí:
▲ Ar fhoghlaim tú aon rud nua fút féin?
▲ Ar fhoghlaim tú aon rud nua faoi dhaoine eile sa rang?

Labhraimís:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil
agus éagsúil le chéile

Pé acu go roghnaíonn tú féinphortráidí nó colláis a dhéanamh leis an rang b’fhéidir gur mhaith
leat tús a chur leis an bplé ag baint úsáide as cuid de na ceisteanna seo a leanas. Iarr ar na páistí
iad féin a chur i ngrúpaí beirte i dtosach. Cuir i gcuimhne dóibh bheith deas agus iad ag rá rudaí
faoi dhaoine eile.
Cén chaoi a bhfuil tú cosúil le do pháirtí? Cén chaoi a bhfuil tú éagsúil leis/léi? Cad iad na
cosúlachtaí eadraibh? (dath na gruaige? dath na súl? airde? srl.) Cad iad na héagsúlachtaí eadraibh?
Tabhair thart ar 60 soicind do gach páiste a fháil amach cad é rogha bia a p(h)áirtí agus cad is
maith leis/léi a ól.
Cad is maith le do pháirtnéir/pháirtí a ithe agus a ól? Cad is maith leatsa a ithe agus a ól?
An bhfuil sé sin mar an gcéanna nó an bhfuil sé difriúil?
Tabhair tamall gairid do na páistí a fháil amach cad é rogha cláir theilifíse a bpáirtí agus an bhfuil
siad ar aonfhocal faoi sin.
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D’fhéadfá ceist a chur ar gach duine a fháil amach faoi chuid de roghanna eile a p(h)áirtí agus
féachaint an bhfuil siad mar an gcéanna nó difriúil lena roghanna féin m.sh. a rogha bealaí chun
Satharn fliuch a chaitheamh, rogha ábhair scoile, rogha leabhair, rogha fhoireann peile, rogha
scannáin, rogha popghrúpa, rogha aimsire, rogha ainmhí, rogha séasúir, am den lá nó áit.
Uaidh sin iarr ar na páistí a fháil amach faoina c(h)umais agus a (h)éachtaí agus iad a chur i
gcomparáid le cumais agus éachtaí a p(h)áirtí/pháirtnéir.
▲ An bhfuil rothaíocht ag do pháirtí? An bhfuil snámh aige/aici? Faigh amach faoi rudaí

eile is féidir le do pháirtí a dhéanamh? Cad is féidir leatsa a dhéanamh? An bhfuil na
rudaí is féidir leat a dhéanamh mar an gcéanna, beagnach cosúil nó an-difriúil ós na
rudaí gur féidir le do pháirtí a dhéanamh?
▲ Faigh amach faoi rud éigin atá déanta ag do pháirtí a bhfuil sé/sí an-bhródúil as. Mar

shampla, an bhfuil duaiseanna buaite aige/aici dá snámh, reathaíocht, amhránaíocht nó
damhsaí? An bhfuil aon rud ann a bhfuil tusa an-bhródúil as? An bhfuil sé sin cosúil nó
éagsúil leis an rud a bhfuil do pháirtí bródúil as?
Ar deireadh, toisc ‘difríocht sa phearsantacht’ a bheith ar an gcoincheap is deacra díobh ar fad,
ceistigh na páistí:
▲ Cén chaoi a gcuirfeá síos ort féin?

Cainteach? Glórach? Ciúin? Cabhrach? Síochánta? Cúthail? Macánta? Néata?
Míshlachtmhar? Cliste?
▲ Inis do do pháirtí cad iad na focail is fearr a chuireann síos ort féin, dar leat. An féidir

leat smaoineamh ar aon fhocail eile? Faigh amach cad iad na focail is fearr a chuireann
síos ar do pháirtí, dar leis/léi. An féidir leis/léi smaoineamh ar aon fhocal eile? An bhfuil
tusa cosúil nó éagsúil leis sin?
▲ Conas a bhfuil tú speisialta? Cén chaoi a bhfuil do pháirtí speisialta?
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís (1):

Dán - an chaoi a bhfeiceann daoine eile mé

Scríobhaimís (2):

Dán Acrastaice - M’ainm

Ionad Spéise:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil agus éagsúil
le chéile

Scríobhaimís (1):

Dán – an chaoi a bhfeiceann
daoine eile mé

Chabhródh an ghníomhaíocht seo a leanas le páistí bheith ar an eolas níos mó faoi dhaoine eile.
Iarr ar na páistí ceathrar cairde nó ceathrar ball den teaghlach atá tábhachtach dóibh a ainmniú.
D’fhéadfaí peata an teaghlaigh a áireamh anseo!
Mar thús, iarrtar ar an bpáiste pictiúr de/di féin a tharraingt i lár leathanaigh. I ndiaidh plé ranga
ar an gcaoi a mheasfaí gach páiste, mar shampla, ag a d(h)eartháir beag, Mamaí/Daidí, cara nó
peata, iarrtar ar na páistí an chaoi a bhfeiceann an ceathrar sin an t-ealaíontóir a tharraingt i
ngach ceann de cheithre chúinne an leathanaigh.
Ansin tabhair focal nó abairt shimplí gan chríochnú do na páistí mar threoir. Scríobh síos cuid de
thuairimí na bpáistí idir lúibíní.

An chaoi a bhfeiceann daoine eile mé!
Ceapann Mamaí go bhfuilim ...

(cainteach, cabhrach, míshlachtmhar, scaipthe)

Ceapann Mamó go bhfuilim ...

(cosúil léi féin nuair a bhí sí ar comhaois liom, i m’amhránaí
maith, an-ghlórach uaireanta)

Ceapann Babaí go bhfuilim ...

(níos mó, tiarnúil, cróga, greannmhar)

Ceapann an madra go bhfuilim ... (i bhfad níos mó, go maith mar pháirtí imeartha,
flaithiúil leis an bhfuílleach bia)
Scríobhann na páistí a ndánta féin ag roghnú na bhfocal ón gclár dubh a theastaíonn chun a ndán
a chríochnú. Rogha níos fusa a bheadh ann dá roghnófaí dán ranga a scríobh mar mhalairt. Níl aon
ghá le rím sna dánta seo. Chuirfeadh dán le rím bac le focail na bpáistí. Ón méid seo b’fhéidir go
bhfaighfí a leithéid seo de dhán:

An chaoi a bhfeiceann daoine eile mé!
Deir Mamaí/Daidí go bhfuilim cainteach agus cabhrach, fiú amháin má bhím scaipthe uaireanta.
Deir Mamó go bhfuilim glórach uaireanta ach is maith léi nuair a chanaim amhráin.
Ceapann Babaí Cormac go bhfuilim tiarnúil agus greannmhar agus cróga.
Ceapann Spota go bhfuilim iontach i gcónaí agus aontaímse leis!
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Téama 1

Tá daoine eile speisialta

Dán Acrastaice – M’ainm

Is féidir dánta a scríobh ag baint úsáide as ainmneacha na bpáistí mar threoir agus an t-ábhar sa
mhír Labhraimís den cheacht seo mar ábhar dóibh.
Taispeáin do na páistí conas dán acrastaice a scríobh ag baint úsáide as litreacha a n-ainmeacha trí
chúpla sampla a dhéanamh ar an gclárdubh i dtosach. Úsáidtear gach litir d’ainm an pháiste chun
tús a chur le focal, frása nó abairt a chuireann síos ar chuma, pearsantacht, tallanna srl. an
pháiste. Mar shampla, roghnaigh ainmneacha na bpáistí a bhféadfadh gá bheith acu le deimhniú
mar go bhféadfadh sé seo bheith ina chleachtadh féinfheabhsaithe.
Léireoidh na dánta seo, nuair a thaispeánfar le chéile iad, éagsúlacht na gcineálacha
pearsantachtaí, suimeanna, cumas agus éachtaí i measc na bpáistí sa rang.

Sinéad

Pádraig

Sona i gcónaí

Pádraig cliste

Ise an cailín

Áthas arís air

Néata agus slachtmhar

Dána uaireanta

Éachtaí móra

Reathaí láidir

Amhránaí breá

Agus aclaí maith

Damhsóir den scoth

Iontach ag imirt peile
Gaeilge a ábhar

Ionad Spéise:

Faoin gcaoi a bhfuilimid cosúil agus
éagsúil le chéile

Le cúnamh na bpáistí, déan bailiúchán de phictiúir, grianghraif agus rudaí eile a bhaineann le
cuspóir an cheachta. B’fhéidir go n-áireofaí ann an obair ealaíne a rinneadh sna gníomhaíochtaí sa
cheacht seo agus leabhair ar an ábhar. Bheadh páirt an-luachmhar le glacadh ag páistí ó
mhionchultúir ann.

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sa seomra ranga an-úsáideach agus na féinphortráidí
nó colláisí á ndéanamh. B’fhéidir go gcabhródh na tuismitheoirí/caomhnóirí leis an páistí ábhair a
bhailiú a d’fhéadfaí a úsáid sna gníomhaíochtaí seo.
D’fhéadfaí an obair ealaíne agus an obair scíofa a rinneadh le linn an cheachta, agus taispeántais
eile den obair OCG go nuige seo, a thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt
chuig an seomra ranga.
D’fhéadfadh na páistí a n-obair scríofa a phlé lena dtuismitheoirí/gcaomhnóirí roimh ré.
D’fhéadfaidís a fháil amach óna dtuismitheoirí/gcaomhnóirí conas tá siad, dar leo. D’fhéadfaí dánta
acrastaice a scríobh sa bhaile ag baint úsáide as ainmneacha na mball éagsúil den teaghlach.
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Téama 1

Naisc idir Baile is Scoil

Tá daoine eile speisialta

Rang a Dó 1

Tá daoine eile
speisialta

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí tuiscint níos fearr a fháil ar
dhaoine eile agus a thuiscint go bhfuil daoine eile speisialta chomh maith. Mar chuid den
phróiseas seo beifear ag aithint cosúlachtaí agus difríochtaí. Cabhraíonn sé seo le páistí meas
orthu féin agus ar dhaoine eile a chothú, rud atá bunúsach d’fhorbairt an fhéinmheasa. Agus
tuiscint á fháil ar an éagsúlacht forbraítear comhthuiscint, rud a a chothaíonn síocháin sa phobal.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Tá daoine eile speisialta:
Iarr ar do pháiste smaoineamh ar pháiste eile sa teaghlach/rang agus pléigh a gcosúlachtaí /
n-éagsúlachtaí, ag baint úsáide as ceisteanna mar:
Cén chosúlacht atá eadraibh?
Cén éagsúlacht atá eadraibh?
Cad é a rogha caithimh aimsire/dí/cláir theilifíse/amhráin?
Cad é do roghasa ...?
Cén chaoi a gcuirfeá síos ar ...?
Cén chaoi a gcuirfeá síos ort féin?
nó
Le chéile, scríobhaigí Dán Acrastaice faoi dhuine éigin speisialta in bhúr saol, mar Mhamó:
Mamó greannmhar
An-chineálta
Mórchroíoch
Ó, is breá linn í.
nó
Déanaigí colláis de phictiúir ag taispeáint rud éigin speisialta faoi dhaoine Gearraigí pictiúir amach d’fhir, mná, buachaillí, cailíní, babaithe ó nuachtáin
nó irisí. Greamaigh iad do leathanach agus scríobh cúpla focal in aice le gach
duine, ar nós:
‘gáire álainn’, ‘cabhraíonn le daoine’, ‘an-pheileadóir’, srl.
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2 Cairdeas
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Téama 2

Cairdeas

Cairdeas
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí scrúdú a dhéanamh ar théama
an chairdis mar a bhaineann sé le taithí na bpáistí féin.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Agallamh:

Le Cairde

Labhraimís:

Faoi cad a chiallaíonn Cairdeas

Am Chur i gCéill:

Cad a dhéanfadh Cara?

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoi Chairde

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Dúcheisteanna faoi Chairde

Gníomhaíocht Ealaíne:

Scéal - Cairdeas i bhFoirm Cartúin

Nóta ar Chairdeas
Glacann cairde ról tábhachtach i saol páiste. De réir mar a idirghníomhaíonn páistí le cairde agus a
roinneann siad a dtaithí le chéile, leathnaítear a dtuiscint ar an domhan. Tríd an aiseolas a
fhaigheann siad ó dhaoine eile, tosaíonn páistí ag féachaint orthu féin mar a fhéachann daoine
eile orthu. Agus deiseanna á soláthar do pháistí chun cabhrú leo nádúr an chairdis ina saol a
thuiscint cabhraítear leo dáimh a bheith acu le daoine eile agus leagtar an bonn don tuiscint ar
nádúr an phiarghrúpa de réir mar a théann siad in aois.

114

second_2 irish:second_2 irish

14/07/2009

08:57

Page 115

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 2

Cairdeas

Rogha 1
Agallamh:

Le Cairde

Labhraimís:

Faoi cad a chiallaíonn Cairdeas

Díríonn an ceacht seo ar an rud a dhéanann cairdeas maith in áit díriú ar cé hiad na cairde sin. De
bharr na dinimice sóisialta laistigh de rang beidh gnaoi níos mó ar roinnt páistí thar pháistí eile. Is
féidir le roghnú cairde ón rang bheith dochrach agus fritorthúil dóibh sin a ainmníonn cara nach
roghnaíonn iad ina dhiaidh sin nó dóibh sin nach roghnaítear in aon chor. Ní mór leochaileacht
roinnt daltaí maidir le cairdeas a chur san áireamh le linn na gceachtanna seo ar chairdeas.

Agallamh:

Le Cairde

Tá próiseas an ullmhúcháin don ghníomhaíocht seo úsáideach. Dá mhéad an pháirt a ghlacann na
páistí sa phróiseas seo, is ea is mó an tairbhe a bhainfidh siad as. Trí pháirt a ghlacadh sa
phróiseas éiríonn na páistí níos freagraí as a bhfoghlaim féin. D’fhéadfadh daoine ón rang a
ofrálann a seirbhís bheith mar na cairde atá le cur faoi agallamh. B’fhéidir go gcuirfí an t-agallamh
seo i gcodarsnacht le hagallamh le páistí ó cheann de na ranganna sinsearacha. D’fhéadfaí na
ceisteanna a chur ar fáil do na hagallaithe ón rang sinsearach roimh ré chun go mbeidh siad ullamh
agus nach gcaillfear an iomarca ama.
Ba cheacht úsáideach é dá gcuirfí grúpa de thriúr cairde nó níos mó faoi agallamh. I measc cailíní
ag an aois seo, is féidir leis an bpéireáil ina mbarrchairde leithleasacha bheith ina foinse
míshuaimhnis laistigh den rang. I gcásanna mar sin féadfaidh na páistí aibí ar féidir leo cairdeas a
choinneáil leis an iliomad daoine bheith ina samhlacha ónar féidir leis an gcuid eile foghlaim.
Beartaíonn an rang ar cheisteanna do na hagallaithe le treorúchán ón múinteoir. Ba chóir go
mbunófaí na ceisteanna ar théama an cheachta .i. bheith inár gcairde agus cairdeas a thabhairt.
Mar shampla:
▲ Cathain a bhuail sibh lena chéile den chéad uair? Cad is cuimhin leat faoin gcéad uair a

bhuail sibh le chéile? Cén chaoi a rinne sibh cairdeas eadraibh? Cé a dúirt ‘Dia duit’ i
dtosach? Cad faoinar labhair sibh i dtosach? Cad a rinne sibh? Cad a thaitin leat faoi do
chara an chéad uair sin? Cén fáth gur cothaíodh cairdeas eadraibh, meas tú?
▲ Cad iad na cineálacha rudaí is maith libh a dhéanamh le chéile? Cén fáth? An bhfuil

cairde eile agat? An féidir libh cairde a roinnt? An mbraitheann tú sona nó éadmhar nuair
a bhíonn do chara ag imirt le duine éigin eile?
▲ Cad é an rud is fearr leat a dhéanann sibh le chéile? Cad é an rud is deise a rinne do

chara riamh?
▲ An dtroideann sibh choíche? Cad a tharlaíonn ansin? Conas a dhéanann sibh cairdeas

arís?
▲ Cad is cara maith ann? An cara maith do chara? Conas? An cara maith tusa? Conas?

B’fhéidir go mbainfeá úsáid as cuid de na suímh ón mír a leanas, Am Chur i gCéill: Cad a dhéanfadh
Cara? agus go n-iarrfá ar na hagallaithe cad a dhéanfaidís.
Chun deimhin a dhéanamh de go nglacann gach páiste a c(h)ion féin den pháirt sa ghníomhaíocht
tugtar ceist do gach páiste sa rang. B’fhéidir go ndéanfadh an múinteoir nóta de na freagraí chun
iad a úsáid i gcomhrá a leanann. Suíonn na cairde a chuirtear faoi agallamh ag barr an ranga.
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Cairdeas

B’fhéidir go bhféadfaí agallamh a chur ar níos mó ná grúpa amháin de chairde ón rang. Tabharfaidh
an ghníomhaíocht ealaíne ag deireadh an cheachta, áfach, deis do na páistí labhairt ar a ngaol
lena gcairde.
Déanann an múinteoir cathaoirleacht ar an agallamh. Ina dhiaidh gabhann an múinteoir buíochas
leis na rannpháirtithe. Más ó rang eile na hagallaithe d’fhéadfaí cárta buíochais, a dhéanann baill
an ranga, a sheoladh chucu. Sna cártaí sin b’fhéidir go luafaí rud éigin a dúirt an t-agallaí ar bhain
siad taitneamh as nó a raibh suim acu ann. Sa chaoi sin threiseodh na cártaí buíochais an
fhoghlaim.

Labhraimís:

Faoin méid a chiallaíonn Cairdeas

I gcomhthéacs na gníomhaíochta seo ceistigh na páistí:
▲ Cad is cara maith ann?
▲ An cairde maithe iad do chairde? Conas?
▲ An cara maith tusa leo sin? Conas?
▲ An bhféadfá bheith i do chara níos fearr fós? Conas?
▲ An mbíonn troid idir chairde maithe uaireanta?
▲ Cad is cúis leis na hargóintí sin?
▲ Conas a dhéanann siad cairdeas le chéile arís?
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Cairdeas

Rogha 2
Am Chur i gCéill:

Cad a dhéanfadh Cara?

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoi Chairde

Am Chur i gCéill:

Cad a dhéanfadh Cara?

Fan go mbíonn aithne ag na páiste ort agus orthu féin sula dtugann tú an ghníomhaíocht seo isteach.
Mínigh an tasc go soiléir agus tabhair fadhb le fuascailt nó cinneadh le déanamh do na páistí.
Mar shampla: Cad a dhéanfadh cara?
1. Tá tú ag siúl abhaile ón scoil le do chairde. Molann duine agaibh aicearra trí lána a
thógáil. Tá do Mhamaí/Dhaidí i ndiaidh a rá leat cheana gan dul an bealach sin. Ní
theastaíonn uait easumhlú ach ní theastaíonn uait siúl abhaile leat féin ach an oiread.
2. Tá do chara ag imirt cluiche le grúpa páistí eile. Fiafraíonn tú díobh an bhfuil cead
agat imirt leo. Deir duine de na páistí ‘nach’ bhfuil.
3. Taispeánann do chara rud atá díreach déanta aige/aici sa rang ealaíne. Titeann sé de
do lámh de thaisme agus briseann sé.
4. Níor chríochnaigh tú d’obair bhaile. Iarrann tú ar do chara ligean duit a (h)obair
bhaile a chóipeáil.
5. Rinne tú dearmad ar do lón agus tá ocras ort ag am lóin.
6. Tá do chara ag imirt le duine éigin eile. Braitheann tú go bhfuil dearmad déanta ort.
7. Sánn duine éigin sa líne thú d’aon turas. Titeann tú agus gortaíonn tú do ghlúin.
8. Tá do chara ag caint agus ag déanamh torainn le linn ceachta. Ceapann an múinteoir
gur tusa atá ann agus iarrann ort stopadh.
B’fhéidir go mbeadh eolas ag an múinteoir chomh maith ar roinnt samplaí atá ábhartha agus a
bhaineann leis an rang go sainiúil. Chun na páistí a ullmhú léigh amach an fhadhb go hard. Tabhair
deis machnaimh dóibh roimh an ngníomhaíocht. Fiafraigh díobh:
▲ Ar tharla sé sin duit riamh? Cad a rinne tú? Cén fáth? Dá mbeifeá i do chara maith cad a

dhéanfá? Cén fáth? An mbeadh sé deacair nó furasta do do chara é sin a dhéanamh? Cén
fáth? Cad a tharlódh ansin dá ndéanfadh do chara é sin? (Ar shlí eile: Cad iad na
hiarmhairtí a bheadh ann?) Cad a dhéanfá ansin?
▲ Cad nár chóir do do chara a dhéanamh? Cén fáth? Cén fáth go mb’fhéidir go ndéanfadh do

chara a leithéid? An bhfuil aon rud eile ann a d’fhéadfadh do chara a dhéanamh - aon
bhealach ann chun an fhadhb a fhuascailt?
Tabhair dóthain ama do na páistí chun machnamh ar fhuascailtí féideartha sula lorgaíonn tú daoine
chun fuascailt a sholáthar le gníomhaíocht. Déan monatóireacht chúramach air seo. Ní féidir leis na
páistí an tasc a thugtar dóibh a athrú. Stop an ghníomhaíocht má thagann míthuiscintí chun solais
agus má ghoilltear ar éinne. Is féidir le páistí róil a ghlacadh ach is féidir le páiste gan páirt a
ghlacadh má theastaíonn sé sin uaidh/uaithi. Is féidir leis na páistí sin féachaint in ionad bheith
páirteach ann. Inis dóibh éisteacht go cúramach agus iad féin a cheistiú:
▲ An bhféadfadh sé sin tarlú dáiríre? Cén fáth? Cad a dhéanfadh cara maith sa suíomh sin?

Cad a tharlódh ansin dá ndéanfadh cara a leithéid sin? Cad iad na bealaí eile chun an
fhadhb seo a fhuascailt? Cad iad iarmhairtí na bhfuascailtí sin? (Ar shlí eile: Cad a
d’fhéadfadh tarlú ansin?)
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Is féidir gníomhaíochtaí a dhéanamh i bpéirí, i ngrúpaí nó mar rang.
Nuair a bhíonn an tasc críochnaithe ag na páistí, stop an ghníomhaíocht. Déan an fhuascailt nó an
réiteach a mheas leis na páistí ina dhiaidh sin. Fiafraigh díobh:
▲ Cad é an bealach is fearr do chara maith chun an fhadhb seo a fhuascailt? Cén fáth? Dá

ndéanfadh do chara é sin conas a bhraithfeá? Cad a déarfá nó a dhéanfá?
▲ Cad é an bealach is measa chun í a fhuascailt? Cén fáth? Dá ndéanfadh do chara a

leithéid sin conas a bhraithfeá? Cad a déarfá nó a dhéanfá? An bhfuil bealach ann chun a
chinntiú ná tarlóidh sé arís? Conas?

Moltaí le haghaidh Scéalta:

Faoi Chairde

Trí leabhair a léamh nó éisteacht le scéalta faigheann páistí taithí ionadach ar an saol. Tá ábhar na
leabhar seo a leanas bunaithe ar an gcairdeas. Beidh eolas ag an múinteoir ar mhalairt scéalta atá
níos oiriúnaí.
Liza’s Lamb le Margrit Cruickshank, foilsithe ag Poolbeg Press
Éiríonn Séan agus Lís an-chairdiúil le linn tréimhse san ospidéal.
Best Friends Forever le Kathryn Cave, foilsithe ag Puffin
Cuirtear brú ar an gcairdeas idir Sam agus Alex nuair a theastaíonn ón mbeirt acu aire a thabhairt
don chailín nua ar scoil.
Willa and Old Miss Annie le Berlie Doherty, foilsithe ag Walker
Tá Willa tar éis tigh a aistriú agus braitheann sí uaithi a cara. Smaoiníonn sí an ndéanfaidh sí
cairde go deo arís.
Flow le Pippa Goodhart, foilsithe ag Mammoth
Tá fadhb léitheoireachta ag Oilibhéar. Tá a mhadra Flow leathchaoch agus leathbhodhar. Le chéile
is éard atá roimh na cairde seo díomá agus ansin bua ar deireadh thiar!
Please Mrs Butler le Allan Ahlberg, foilsithe ag Puffin
Rogha dánta faoin scoil, breathnóireacht ghreannmhar agus réadach ar an gcineál caidrimh ar
scoil.
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Dúcheisteanna faoi Chairde

Gníomhaíocht Ealaíne:

Scéal - Cairdeas i bhFoirm Cartúin

Scríobhaimís:

Dúcheisteanna faoi Chairde

Ba chóir insint do na páistí nach nglacfar ach le leideanna moltacha.
Tugann an múinteoir roinnt samplaí ar an gclár dubh i dtosach, ag roghnú na bpáistí sin a
measann sé/sí go dteastaíonn deimhniú uathu. Spreag na páistí gan a leideanna a dhéanamh róéasca, gan smaoineamh ar an gcruth fisiceach agus sampla praiticiúil a áireamh den chaoi gur cara
maith an duine seo. Mar shampla:
Cé mise?
Táim ocht mbliana d’aois. Táim go maith ag imirt peile agus leadóige. Tá beirt dearthár agam.
Caithim fáinní cluaise. Is cara maith mé mar go bhfuilim go maith ag éisteacht agus ag
roinnt. Bhris mé mo chos an bhliain seo caite agus bhí orm teacht ar scoil ar mhaidí croise.
Is féidir an obair seo a thaispeáint faoin teideal: Tomhais cé hiad na Cairde Maithe seo!

Gníomhaíocht Ealaíne:

Scéal - Cairdeas i bhFoirm Cartúin

Iarrtar ar na páistí grúpaí ‘cairdis’ de bheirt nó triúr a dhéanamh. Má mheasann an múinteoir go
bhféadfaí roinnt páistí a fhágáil amach féadfaidh sé/sí na páistí a ghrúpáil de réir critéir éagsúil.
Mar mhalairt, is féidir péirí a ghrúpáil mar seo a leanas: scríobhann gach páiste a (h)ainm ar
bhlúire páipéir. Bailítear iad sin agus tarraingítear ina bpéirí iad. Bíonn ainm páirtí ag gach páiste
ansin. Tá an fhéidearthacht ann nach mbeadh aithne rómhaith ag na páistí ar a bpáirtí.
D’fhéadfadh an ceacht seo an cairdeas eatarthu a fhorbairt.
Mar thús, treoraíonn an múinteoir an plé, ag iarraidh ar gach aon bheirt plé a dhéanamh ar na
ceisteanna seo a leanas agus roinnt ama a thabhairt dóibh chun é sin a dhéanamh. Cuir i gcuimhne
do na páistí gan aon rud diúltach faoina bpáirtí a rá.
▲ Cathain a bhuail sibh den chéad uair? Cad is cuimhin leat faoin gcéad uair a bhuail sibh

le chéile? Cén chaoi a rinne sibh cairdeas eadraibh? Cé a dúirt ‘Dia duit’ i dtosach? Cad
faoinar labhair sibh? Cad a rinne sibh? Cad a thaitin leat faoi do chara an chéad uair sin?
▲ Faigh amach faoi na cineálacha rudaí gur maith le do pháirtí a dhéanamh? Cad iad na

cineálacha rudaí ba mhaith libh a dhéanamh le chéile? Cén fáth? An bhfuil mórán cairde
eile agat? An féidir libh cairde a roinnt? An mbraitheann tú sona nó éadmhar nuair a
bhíonn do chara ag imirt le duine éigin eile?
▲ Cad é an rud is fearr leat a dhéanann sibh le chéile? Cad é an rud is deise a rinne do

chara riamh? Ar throid sibh riamh? Cad a tharla ansin? Conas a rinne sibh cairdeas arís?
Cad is cara maith ann? An cara maith an cara seo? Conas? An cara maith tusa? Conas?
D’fhéadfaí a iarraidh orthu chomh maith cad a dhéanfaidís dá mbeidís sna suímh a luaitear i
nGníomhaíochtaí an Ama Chur i gCéill faoi Rogha 2.
Iarrtar ar na páistí scéal gairid agus simplí a dhéanamh le chéile i bhfoirm stráice cartún a insíonn
faoina gcaidreamh. Ba chóir go luafaí san obair an chaoi inar bhuail an péire le chéile den chéad
uair, eachtra a thug le chéile mar chairde iad, eachtra ar bhain siad taitneamh aisti le chéile agus
an chaoi a mbeidh siad le chéile sa todhchaí, dar leo. Mar shampla:
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 2

Cairdeas

Scéal ár gCairdis le Diarmaid agus Seán
An Chaoi ar bhuaileamar le chéile ar an gcéad lá ar scoil dúinn
Eachtra a thug le chéile mar chairde sinn - madra fiáin sa tóir orainn
Eachtra ar bhaineamar taitneamh aisti - turas scoile na bliana seo caite
Cén chaoi a mbeimid sa todhchaí

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí leis an obair ealaíne agus na gníomhaíochtaí
scríbhneoireachta úsáideach.
Is féidir leis na páistí labhairt ag baile faoin scéal a chuala siad nó a léigh siad.
Is féidir leis na páistí fiafraí dá dtuismitheoirí/gcaomhnóirí faoi na cairde maithe a bhí acu ar
scoil.
Is féidir na gníomhaíochtaí scríbhneoireachta agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo
a thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
D’fhéadfaí tuismitheoirí/caomhnóirí a cheistiú faoi chara speisialta a bhí acu agus iad ar caomhaois
lena bpáiste.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 2

Cairdeas

Agallamh
▲ Cad ab ainm do do chara?
______________________________________________________________________________________
▲ Conas a bhuail sibh le chéile?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
▲ Cad iad na rudaí maithe is cuimhin leat faoi do chara?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
▲ Cad iad na cineálacha rudaí a mbaineadh sibh taitneamh astu le chéile?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
▲ An mbíodh troideanna agaibh riamh? Cén fáth? Cad faoi a mbídís?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
▲ Cén chaoi a ndéanadh sibh cairdeas eadraibh arís?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
▲ Cad é an rud ba dheise a rinne do chara riamh?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Naisc idir Baile is Scoil

Téama 2

Cairdeas

Rang a Dó 2

Cairdeas

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí scrúdú a dhéanamh ar théama an
chairdis mar a bhaineann sé le taithí na bpáistí féin. De réir mar a idirghníomhaíonn páistí le
cairde agus a roinneann siad a dtaithí le chéile, leathnaítear a dtuiscint ar an domhan. Tríd an
aiseolas a fhaigheann siad ó dhaoine eile, tosaíonn páistí ag féachaint orthu féin mar a fhéachann
daoine eile orthu.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Cairdeas:
Bíodh comhrá agat le do pháiste ar chairdeas bunaithe ar a t(h)aithí féin, ag baint úsáide as
ceisteanna mar:
Cén chaoi a ndearna sibh cairdeas?
Cad iad na cineálacha rudaí gur maith libh a dhéanamh le chéile?
An imríonn páistí eile leis an mbeirt agaibh?
An dtroideann sibh nó an dtiteann sibh amach le chéile choíche?
Nó
Le chéile, scríobhaigí síos na rudaí ar fad a dhéanann Cairdeas agus déan Cairt Cairdis astu:
Cabhraíonn cairde le chéile.
Imríonn cairde le chéile.
Roinneann cairde le chéile, srl.
Nó
Imrigí Cluiche Chur i gCéill faoi chairde - Cad a dhéanfá ...
dá dteastódh ó dhuine éigin imirt leat féin agus le do chara?
dá ndéanfadh do chara dearmad ar a lón a thabhairt isteach ar scoil?
dá dteastódh ó do chara d’obair bhaile a chóipeáil?
dá mbrisfeadh do chara do pheann luaidhe de thaisme?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 3

Mo Theaghlach

3 Mo Theaghlach
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 3

Mo Theaghlach

Téama

3

Mo Theaghlach
Aidhm: Deiseanna a thabhairt dos na páistí scrúdú a dhéanamh ar a ról
agus áit féin laistigh den teaghlach agus a bhfreagrachtaí
indibhidiúla féin i leith ball eile den teaghlach a aithint, ag
cuimhneamh ar na patrúin éagsúla teaghlach i measc na bpáistí.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Mapa Freagrachtaí

Labhraimís:

Faoi bhealaí inar féidir linn cabhrú sa bhaile

Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Ag Cur Freagrachtaí in Ord

Labhraimis:

Faoi bhealaí inar féidir linn cabhrú sa bhaile

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne (3):

Stráice Cartún - Mo Theaghlach

Gníomhaíocht Ealaíne (4):

Bronntanas Speisialta

Nóta ar Theaghlaigh
Glacann caidreamh ról tábhachtach i saol páistí. Cabhraíonn sé le páistí tuiscint níos fearr ar a saol
a fhorbairt. Tríd an aiseolas a fhaigheann siad ó dhaoine eile, foghlaimíonn páistí féachaint orthu
féin mar a fhéachann daoine eile orthu. Nuair a thugtar gníomhaíochtaí do pháistí atá ceaptha
chun iad a chur ag smaoineamh ar a gcaidreamh le daoine eile cabhraítear leo iad féin agus an
comhthéacs sóisialta ina maireann siad a thuiscint.
Ba chóir patrúin dhifriúla teaghlach a chur san áireamh agus ceacht á ullmhú ar an teaghlach.
Beidh ar an múinteoir ranga tuiscint do dhéanamh éagsúil theaghlaigh na bpáistí a thaispeáint,
lena n-áirítear na páistí uchtaithe nó altrama. B’fhéidir go mbeadh gá le comhairliúchán le
tuismitheoirí, maidir le noirm chultúir agus creideamh reiligiúnach.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 3

Mo Theaghlach

Rogha 1
Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Mapa Freagrachtaí

Labhraimís:

Faoi bhealaí inar féidir linn cabhrú ag baile

Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Mapa Freagrachtaí

I gceann de na gníomhaíochtaí do rang a hAon bhí ar na páistí mapa dá ngaolta teaghlaigh a
tharraingt. I mbliana is é an fócas a bheidh ann ná díriú ar a ról agus a n-áit féin in aonad an
teaghlaigh, agus ar a bhfreagrachtaí i leith ball eile den teaghlach.
Iarr ar na páistí a dteaghlach a tharraingt. Pléigh leis na páistí a ngaol leis na daoine seo, a ról
maidir le gach duine agus na freagrachtaí a bhíonn acu dá chéile. Áiríonn siad abairtí mar chuid dá
bpictiúr.
Mar shampla:
Mo Dhaideo: Is mise a gharmhac. Cabhraím leis trí theachtaireachtaí a dhéanamh dó sa siopa.
Cabhraíonn seisean liom le m’obair bhaile.
Mo Dhaidí: Is mise a mhac. Eagraíonn seisean gach rud dom ar maidin ionas go mbím in am don
scoil. Faigheann sé airgead chun rudaí a theastaíonn uainn a cheannach. Cabhraím leis trí chabhrú
leis an madra a ní.
Mo Mhamaí: Is mise a mac. Déanann sise an chócaireacht dom. Faigheann sí airgead chun bia agus
éadaí a cheannach. Cabhraím léi trí mo leaba a chóiriú agus an níochán a dhéanamh.
Mo Dheirfiúr Óg: Is mise a Deartháir Mór. Cabhraím léi siúl. Táim ag múineadh di focail a rá.
Cabhraíonn sise liom trí mé a chur ag gáire.
B’fhéidir go mbeadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sa scoil oiriúnach nó d’fhéadfadh na
páistí na pictiúir seo a thabhairt abhaile leo chun iad a phlé agus iad a lipéadú níos mine le
cúnamh ó dhuine fásta. B’fhéidir go dtógfadh sé roinnt ama na daoine i saol gach páiste a ainmniú
agus scríobh faoina bhfreagrachtaí.

Labhraimís:

Faoi bhealaí inar féidir linn cabhrú sa bhaile

▲ Cén chaoi a bhfuil sibh ag ullmhú don Nollaig (nó ócáid éigin eile) ag baile?
▲ Cad iad cuid de na rudaí gur maith leat a dhéanamh le do theaghlach ag amanta mar seo?

Inis dúinn faoi. Cén fáth gur maith leat é sin a dhéanamh?
▲ Cad í an chuid is fearr leat de na hócáidí ceiliúrtha seo? Cé a chabhraíonn leat rudaí a

ullmhú? Cén chaoi a gcabhraíonn siad?
▲ Cad iad na cineálacha rudaí gur gá a dhéanamh? Cén chaoi a gcabhraíonn tusa?
▲ Tá tú beagán níos sine ná mar a bhí an bhliain seo caite, mar sin cén chaoi a bhféadfá

níos mó cúnaimh a thabhairt?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 3

Mo Theaghlach

Rogha 2
Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Ag Cur Freagrachtaí in Ord

Labhraimís:

Faoi bhealaí inar féidir linn cabhrú sa bhaile

Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Ag Cur Freagrachtaí in Ord

Iarrtar ar na páistí smaoineamh ar na rudaí ar fad a dhéanann daoine i rith an lae agus ansin iad a
chur in ord cróineolaíoch: an clog aláraim a mhúchadh, éirí as an leaba, tú féin a ní, a ghléasadh,
an bord a leagan, bricfeasta a dhéanamh, taisteal i d’aonar ar an mbus chun na scoile, dul chuig na
siopaí, an bóthar a thrasnú, gloine bainne a líonadh, cupán tae a dhéanamh, carr a thiomáint,
léine a iarnáil, an níochán a dhéanamh, leaba a chóiriú, glanadh suas i do dhiaidh, folcadh a
thógáil, srl. Tugtar na gníomhaíochtaí seo do pháiste nó do ghrúpa páistí chun iad a tharraingt.
Iarrtar ar na páistí ansin cinneadh cé mhéad de na gníomhaíochtaí seo a bheadh babaí
nuashaolaithe ábalta a dhéanamh agus cad a bheadh páiste ar chomhaois leo féin ábalta a
dhéanamh. Ansin caithfidh siad cinneadh cén aois a chaithfeadh bheith ag duine chun bheith
freagrach as gach ceann de na gníomhaíochtaí seo. Scríobhtar an neas-aois ar an bpictiúr cuí.
Ansin cuirtear an obair ealaíne in ord cróineolaíoch timpeall ar bhallaí an tseomra ranga.
Cuir béim ar leith ar na gníomhaíochtaí a meastar iad a bheith oiriúnach don aoisghrúpa seo.
Fiafraigh de na páistí an bhfuil dóthain á déanamh acu chun cabhrú timpeall an tí. An bhfuil post
eile ann a measann siad go bhféadfaidís é a dhéanamh nó gur mhaith lena
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí go dtabharfaidís cúnamh leis.

Labhraimís:

Faoi bhealaí inar féidir linn cabhrú sa bhaile

▲ Cén chaoi a bhfuil sibh ag ullmhú don Nollaig (nó ócáid éigin eile) ag baile?
▲ Cad iad cuid de na rudaí gur maith leat a dhéanamh le do theaghlach ag amanta mar seo?

Inis dúinn faoi. Cén fáth gur maith leat é sin a dhéanamh?
▲ Cad í an chuid is fearr leat de na hócáidí ceiliúrtha seo? Cé a chabhraíonn leat rudaí a

ullmhú? Cén chaoi a gcabhraíonn siad?
▲ Cad iad na cineálacha rudaí gur gá a dhéanamh? Cén chaoi a gcabhraíonn tusa?
▲ Tá tú beagán níos sine i mbliana ná an bhliain seo caite, mar sin cén chaoi a bhféadfá

níos mó cúnaimh a thabhairt?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 3

Mo Theaghlach

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne (3):

Stráice Cartún - Mo Theaghlach

Gníomhaíocht Ealaíne (4):

Bronntanas Speisialta

Gníomhaíocht Ealaíne (3):

Stráice Cartún Mo Theaghlach

Iarrtar ar na páistí le chéile scéal gairid simplí a tharraingt i bhfoirm stráice cartún a insíonn
faoina dteaghlach. Ba chóir go dtaispeánfaí san obair seo nuair a tháinig an páiste isteach don
teaghlach i dtosach báire, eachtra nuair a bhí sé/sí ina lapadán, eachtra a tharla le déanaí agus an
chaoi a bhfeiceann sé/sí é/í féin agus an teaghlach am éigin sa todhchaí.
Tá luach ard siamsaíochta ag na cártaí seo a chruthaíonn na páistí.
Má bhíonn sé oiriúnach d’fhéadfaí téama Nollag a thabhairt don chartún. D’fhéadfadh an obair seo
bheith i bhfoirm chárta Nollag le beannacht taobh istigh ar nós ‘Am don Teaghlach Am na Nollag’.

Gníomhaíocht Ealaíne (4):

Bronntanas Speisialta

Tosaigh tríd na páistí a cheistiú faoin gcaoi a gcabhraíonn siad sa bhaile. An bhfuil post acu arb é
a bhfreagracht ar leith é? Cad é an post is fearr leo? Cén fáth? Fiafraigh díobh cad iad na poist eile
a dhéanann daoine eile sa teaghlach. An bhfuil aon phost eile ann timpeall an tí a bhféadfaidís
cúnamh a thabhairt leis? An bhfuil a fhios acu cad í an obair timpeall an tí a mbaineann a
dtuismitheoirí / gcaomhnóirí taitneamh aisti? An bhfuil a fhios acu cad iad na poist nach maith
leo? Cén fáth nach maith leo na poist sin a dhéanamh? Mura bhfuil siad cinnte faoi na freagraí ar
na ceisteanna seo d’fhéadfaidís ceist a chur ag baile.
Ansin iarr ar na páistí smaoineamh ar an gcaoi a bhféadfaidís cabhrú le Mamaí agus Daidí ag baile
le post nach maith leo a dhéanamh. An cineál poist é a d’fhéadfadh páistí seacht nó ocht mbliana
d’aois a dhéanamh go sábháilte? Mar mhalairt, an bhfuil rud éigin ann a d’fhéadfaidís a dhéanamh
go difriúil a chiallódh nach mbeadh an post seo le déanamh in aon chor? Arís eile d’fhéadfadh na
páistí fiosruithe a dhéanamh faoi sin ag baile. An uair seo bheadh orthu bheith beagán níos
airdeallaí ionas nach loitfidís an t-ábhar iontais atá i ndán do Mhamaí agus Daidí.
Ar bhonn an taighde seo déanann na páistí teastas amach do gach páirtí fiúntach, pé acu Mamaí,
Daidí nó Mamó atá ann. Féadfaidh siad é a bhronnadh i bhfoirm scrolla le ribín. D’fhéadfadh na
páistí iad a mhaisiú ag cuimhneamh ar théama na Nollag. Mínigh do na páistí nach gá go gcosnódh
na bronntanais is fearr airgead agus dá bhféadfaidís cuimhneamh ar an gcúnamh seo a thabhairt dá
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí ar an mbealach seo go gcuirfeadh sé an-áthas ar a
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí.

Geall Speisialta
Mar bhronntanas speisialta an Nollaig seo geallaim
go gcabhróidh mé le ... ag baile trí ...
ar feadh na bliana ar fad.
Sínithe ag ...
Beidh gá leis an ngeall seo a chur i gcuimhne do na páistí ó am go ham. Soláthróidh Rúin
Athbhliana deis mhaith chun a gceangal a threisiú. Mol iad sin a chuimhníonn orthu agus spreag
na daoine eile chucu.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 3

Mo Theaghlach

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí le cuid de na gníomhaíochtaí ealaíne an-úsáideach.
Beidh cuid mhaith tuismitheoirí/caomhnóirí mar fhaighteoirí na mbronntanas agus bheifí i ndiaidh
dul i gcomhairle leo roimh ré dá dtuairimí.
Is féidir an obair scríofa agus obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo a thaispeáint do
thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 3

Naisc idir Baile is Scoil

Mo Theaghlach

Rang a Dó 3

Mo Theaghlach

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do na páistí scrúdú a dhéanamh ar a ról agus
áit féin laistigh den teaghlach agus a bhfreagrachtaí indibhidiúla féin i leith ball eile den
teaghlach a aithint, ag cuimhneamh ar na patrúin éagsúla teaghlach i measc na bpáistí.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Mo Theaglach:
Pléigh caidreamh an pháiste le baill an teaghlaigh, ag baint úsáide as ceisteanna mar:
Cé a chabhraíonn leat le d’obair bhaile? Cad a thaitníonn leat faoi sin?
Cé a chabhraíonn leat do chuid éadaí/bréagán/srl. a chur in ord? Cathain a
dhéanann tú é sin?
Cé a imríonn ... leat? Cá n-imríonn sibh le chéile?
Cé a thugann chuig na siopaí thú? Cad iad an siopaí is fearr leat?
nó
Labhraigí faoi am teaghlaigh:
Cad é an t-am den lá/tseachtain sa bhaile is fearr leat?
Inis dom faoi.
nó
Déanaigí liosta den obair a dhéantar ag baile agus pléigí an chaoi a roinneann baill an
teaghlaigh obair an tí agus uaidh sin an chaoi a gcabhraítear le cúramaí tí:
glanadh, cócaireacht, níochán, iarnáil, ord agus eagar, garraíodóireacht, srl.
nó
Pléigí ócáidí/ócáid ceiliúrtha an teaghlaigh le chéile, an fáth go bhfuil siad speisialta, cé a
chabhraíonn chun iad a eagrú agus an chaoi a mbíonn do chara páirteach iontu:
laethanta breithe, ócáidí ceiliúrtha, bainisí, baistí, srl.
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4 Sábháilteacht
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Sábháilteacht

4

Sábháilteacht
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí daoine, áiteanna agus rudaí a
aithint a chuireann an tsábháilteacht phearsanta i mbaol agus
straitéisí sábháilteachta a fhorbairt.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Cnuasach Sábháilteachta

Rólghlacadh:

Caillte

Gníomhaíocht Scríofa:

Straitéisí Sábháilteachta

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne (2):
Tráth na gCeist:

Sábháilteacht

Tráth na gCeist ar an tSábháilteacht

Nóta ar Shábháilteacht Phearsanta
Beidh OCG ina chuid thábhachtach den Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), mar a
bheidh chomh maith oideachas sa chosaint ar mhí-úsáid ar pháistí, oideachas in úsáid/mí-úsáid
substaintí, sa chothú agus i sláinteachas, srl. Tá ábhair ar fáil do scoileanna i gcuid mhaith de na
réimsí seo agus is féidir iad a úsáid chun an obair in OSPS agus OCG a chomhlánú.
Cuirtear béim ar an tsábháilteacht phearsanta do pháistí go minic sa bhaile agus ar scoil i
gcomhthéacs na gcontúirtí a bhaineann le trácht, uisce, tinte, leictreachas, srl. Tá sé tábhachtach
nach bhfaigheann na páistí teachtaireachtaí nach bhfuil ag teacht le chéile, idir an baile agus an
scoil nó idir chláir ar scoil.

132

second_4 irish:second_4 irish

14/07/2009

08:58

Page 133

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 4

Sábháilteacht

Rogha 1
Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

Gníomhaíocht Ealaíne (1):

Cnuasach Sábháilteachta

Labhraimís:

Faoinár Sábháilteacht Féin

Trí phlé a dhéanamh leis na páistí cabhraigh leo daoine, áiteanna agus rudaí a d’fhéadfadh bheith
ina n-ábhar baoil fholaigh dá sábháilteacht phearsanta a aithint. Tá na ráitis agus ceisteanna seo a
leanas ceaptha chun an fhaisnéis seo a mhealladh uathu:
Cén chaoi a gcuirfeá síos ar:
▲ Duine a tharraingíonn do chuid gruaige gach lá sa chlós?
▲ duine a iarrann ort dul in airde ar dhíon leibhéalta chun súgradh ann?
▲ duine a thugann dúshlán duit dul ag dreapadóireacht ar phíolóin leictreach áita bhfuil

comhartha a léann ‘DÁINSÉAR – FAN AMACH’?
▲ duine a iarrann ort dul in áit éigin go ndeir do thuismitheoirí/chaomhnóirí nár chóir duit

dul ann choíche?
▲ duine a ligeann do pháistí poist a dhéanamh ar chóir do dhaoine fásta iad a dhéanamh

m. sh. ag lomadh an fhéir, ag lasadh tinte, srl.
▲ duine a thiomáineann carr ag 60 m.s.u i gcrios 30 m.s.u.?

Cén chaoi a gcuirtear do shábháilteacht phearsanta i mbaol le:
▲ maistín, tógálaí rioscaí, dúshlánaí, duine neamh-aireach, tiománaí contúirteach?

Comhairligh na páistí go bhfuil roinnt áiteanna ann ina bhféadfadh a sábháilteacht phearsanta
bheith i mbaol. D’fhéadfaidís sin bheith laistigh agus lasmuigh den bhaile. Ceistigh na páistí:
Cad é an baol folaigh do shábháilteacht phearsanta páiste:
▲ má bhíonn sé/sí ag súgradh i seomra ina bhfuil tine oscailte nuair nach bhfuil aon sciath

tine ann?
▲ má bhíonn sé/sí ag rith timpeall na cistine nuair atá fleisc ó chitil d’uisce beirithe ar

crochadh ón gcúntar?
▲ má bhíonn sé/sí ag scátáil ar bhóthar oighreata?
▲ má théann sé/sí ar thuras locha/abhann/farraige le bád beag gan seaicéad tarrthála?
▲ má dhéannn sé/sí iarracht loc canálach a thrasnú trí shiúl ar na boird chúnga adhmaid?

133

second_4 irish:second_4 irish

14/07/2009

08:58

Page 134

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 4

Sábháilteacht

Is foinse contúirte do pháistí cuid mhaith rudaí a úsáideann daoine fásta gach lá. D’fhéadfaí liosta
díobh sin a chur le chéile trí bhabhta tobsmaointe leis an rang:
Ainmnigh cuid des na rudaí atá ina n-ábhar baoil fholaigh do pháiste:
Sa chistin:

trealamh leictreach; doirteadh;
fleisceanna ar sileadh; siosúr.

Sa seomra folctha:

uisce te; folcadh te gan éinne ag tabhairt aire dó;
ábhar níocháin pearsanta; bearrthóirí/rásúirí.

Sa ghairdín:

locháin/foinsí uisce; roinnt planndaí/caortha;
trealamh súgartha atá lochtach.

Sa gharráiste/bhothán:

uirlisí; feithidicídí; fiailnimheanna;
ábhar leasaithe; dréimirí.

Iarr ar na páistí moltaí a thabhairt faoin gcaoi a bhféadfadh páiste freagairt don riosca baoil a
thugann duine, áit nó rud ó na liostaí a cuireadh le chéile:
Cad a d’fhéadfá a dhéanamh agus cé a d’fhéadfadh cabhrú leat chun fuascailt a fháil:
▲ dá ndéanfadh duine maistíneacht/bullaíocht ort?
▲ dá spreagfadh duine thú chun riosca a thógáil?
▲ dá dtabharfadh duine do dhúshlán rud contúirteach a dhéanamh?
▲ dá n-iarrfadh duine ort post a dhéanamh a dhéanann daoine fásta de ghnáth?
▲ dá mbeifeá sa charr le duine a bhí ag dul thar an luasteorainn?
▲ dá n-iarrfadh duine ort dul ar thuras i mbád beag gan aon seaicéad tarrthála ar fáil duit?
▲ dá dteastódh uait bóthar lán tráchta a thrasnú?
▲ dá mbeifeá i d’aonar sa chistin agus pota ag dul thar maoil le huisce fiuchta ann?
▲ dá mbeadh oibreacha bóthair ar an mbealach chun na scoile agus go raibh ort bealach

difirúil a shiúl.
▲ dá mbeadh gloine bhriste lasmuigh den doras cúil?
▲ dá dtógfaí an lomaire faiche amach, dá bhfágfaí ullamh é chun an féar a lomadh agus dá

nglaofaí an duine a bhí á úsáid chun an ghutháin?
▲ dá ndoirtfeá do dheoch lóin ar an urlár sa scoil?
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Gníomhaíocht Ealaíne (1): Cnuasach Sábháilteacht
Roinn an rang ina ghrúpaí beaga. Ainmnigh limistéar laistigh nó lasmuigh do gach grúpa. Iarr ar
na páistí smaoineamh ar na suímh a d’fhéadfadh bheith contúirteach sa mhír Labhraimís a
bhaineann le limistéar ainmnithe ag a ngrúpa féin. Iarr ar gach grúpa machnamh ar straitéisí
sábháilteachta do na suímh sin. Féadfaidh siad pictiúir oiriúnacha a ghearradh amach ó nuachtáin
agus irisí agus iad a chur le chéile i bpictiúr/bpóstaer chun teachtaireacht shoiléir a thabhairt faoi
shábháilteacht - sábháilteacht uisce / sábháilteacht ar bhóithre / sábháilteacht sa ghairdín /
sábháilteacht sa bhaile - ag léiriú straitéisí sábháilteachta do na suímh ar leith m. sh.

Sábháilteacht sa Chistin
Corcáin ar an gcócaireán leis na hanlaí ar an taobh istigh; ráille sábháilteachta timpeall ar
bharr an chócaireáin/iarta; fleisc an chitil ó raon an pháiste; sciath tine os comhair na tine;
blaincéad dóiteáin agus múchtóir láimhe ar fáil; clúdaigh pháistedhíonacha ar shoicéid
leictreacha; bosca Céadchabhrach.
Nuair a bhíonn a dtasc féin críochnaithe ag gach grúpa is féidir a bpictiúir/bpóstaeir a shocrú mar
thaispeántas iomlán faoin téama Sábháilteacht.
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Rogha 2
Rólghlacadh:

Caillte

Gníomhaíocht Scríofa:

Straitéisí Sábháilteachta

Rólghlacadh:

Caillte

Cabhraíonn an ceacht rólghlactha seo le páistí scileanna agus straitéisí a chleachtadh agus a
fhorbairt a d’fhéadfaidís a úsáid i suímh a d’fhéadfadh bheith contúirteach. Cabhraíonn sé le páistí
na daoine sin a aithint ar féidir leo dul chucu má bhíonn fadhb acu.
Léann an múinteoir na cnámhscéalta seo a leanas amach agus iarrtar ar na páistí smaoineamh ar
gach ceann, ag freagairt na gceisteanna seo go tostach ina n-aigne:
Ar tharla sé seo riamh dom? Cén chaoi a mbraithfinn sa suíomh seo?
Cad a dhéanfainn? Cad a tharlódh ansin dá ndéanfainn é sin?
Cad iad na bealaí chun an fhadhb seo a fhuascailt?
▲ Tá tú sa lárionad siopadóireachta le do dheartháir/dheirfiúr m(h)ór. Stopann tú chun

féachaint ar leabhair ar seastán leabhar lasmuigh de shiopa. Nuair a stadann tú den
fhéachaint agus nuair a fhéachann tú timpeall bíonn do dheartháir/dheirfiúr imithe as
radharc. Tá tú caillte. Cad a dhéanfaidh tú?
▲ Tá tú ar thuras scoile ... le do mhúinteoir agus an rang. Is áit an-suimiúil í agus tá an-

chuid grúpaí eile scoile ann an lá céanna. Tá tú faoi dhraíocht ag an/na ... agus d’fhéadfá
féachaint air/orthu an lá ar fad. Go tobann stopann tú den taibhreamh lae agus féachann
tú timpeall ag lorg do ghrúpa. Tá páistí agus daoine fásta ar fud na háite. Níl aithne agat
ar éinne. Tá do mhúinteoir agus rang imithe as radharc ar fad ar fad. Cad a dhéanfá?
▲ Tá tú ar thuras lae chuig an trá le do mhuintir agus tugtar chuig an aonach taitneamhachtaí

thú mar ócáid speisialta. Níl mórán daoine ann nuair a shroicheann sibh an áit agus mar sin
deir Mamaí/Daidí gur féidir leat féin agus le do dheartháir/dheirfiúr dul timpeall le chéile.
Deir siad leat bheith ag an mbealach isteach i ndiaidh leathuair an chloig. Seiceálann sibh
bhur n-uaireadóirí agus as go brách libh. Fanann sibh le chéile do na "Bumpers", na "Chairo-Planes" agus ábhair eile ach téann tú ar an "Big Dipper" leat féin mar go bhfuil eagla ar
do dheartháir/dheirfiúr roimhe. Taitníonn sé chomh mór sin leat go bhfanann tú air le
haghaidh babhta eile. Nuair a éiríonn tú as féachann tú ar d’uaireadóir. Tá sé beagnach
daichead nóiméad ó tháinig sibh isteach ann. Tá an slua i bhfad níos mó anois. Ní fheiceann
tú do dheartháir/dheirfiúr in aon áit. Téann tú chuig an mbealach isteach mar a shocraigh
sibh. Ní bhíonn Mamaí/Daidí ná do dheartháir/dheirfiúr ann. Cad a dhéanfaidh tú?
Tabhair dóthain ama do na páistí chun machnamh ar fhuascailtí so-ghlactha sula lorgaíonn tú
daoine chun fuascailt a sholáthar le gníomhaíocht. Is féidir na cnámhscéalta a scríobh ar bhlúirí
páipéir agus iad a chur i mbosca óna bpiocann gach duine a ofrálann ceann amach chun an
fhuascailt a léiriú. Spreag rannpháirtíocht ón lucht féachana trí pháistí sa rang a ainmniú mar
dhaoine a d’fhéadfadh cabhrú agus iad a chur in áiteanna éagsúla sa seomra. Trí ghléasadh nó
suaitheantais le hainmneacha a chaitheamh beifear in ann daoine a aithint:an duine ‘i gceannas’/an bainisteoir
Garda
duine slándála in éide
duine le páistí
an fáilteoir
an duine ag an Deasc Eolais
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Múin do na páistí má chailltear iad nó má bhíonn deacracht acu in áit phoiblí gur chóir dóibh dul
ag lorg na ndaoine sin agus iarraidh orthu cabhrú leo. Tabhair misneach dóibh. Múin dóibh bheith
muiníneach agus treallúsach agus gan eagla bheith orthu maidir le ‘fuirseadh a dhéanamh!’ Scríobh
síos i mbloclitreacha straitéisí sábháilteachta, comhaontaithe leis na páistí, ar chairt agus téigh
siar orthu go rialta m. sh.
Má Chailltear Thú - Rialacha Fuascailte
Glaoigh amach go hard agus go rialta: ‘Fóir orm, táim caillte! Cá bhfuil mo
Mhamaí/Dhaidí?’
Cuardaigh duine gur féidir leis/léi cabhrú leat - duine in éide.
Téigh chuig an Deasc Eolais/Fáiltiú.
Inis d’ainm agus iarr ar an duine i gceannas fógairt a dhéanamh ar an gcóras
glórfhógartha.

Gníomhaíocht Scríofa:

Straitéisí Sábháilteachta

Cuireann na páistí Straitéisí Sábháilteachta le chéile ag cur síos ar straitéisí gníomhaíochta má
chailltear tú in áit phoiblí atá plódaithe le daoine. Neartóidh an ceacht seo a bhfoghlaim agus
feidhmeoidh sé mar chuimhneachán dóibh le tagairt dó amach anseo. Spreag na páistí chun
tuairimí a thabhairt, chun iad a scríobh síos, athbhreithniú agus dul siar a dhéanamh orthu.
D’fhéadfaí na Straitéisí Sábháilteachta deireanacha a scríobh ar an gclár dubh, ag fágáil spáis do na
páistí cur leis na habairtí:
Má Chailltear Thú - Straitéisí Sábháilteachta
1. Má chailltear thú in áit phoiblí ná tagadh anbhá ort. Ná bíodh eagla ort ...
2. Glaoigh amach go hard ainm an duine a raibh tú leis/léi.
3. Féach timpeall féachaint an féidir leat é/í a fheiceáil in aon áit.
4. Glaoigh amach ‘Cabhraigh liom! Táim caillte!’ Déanfaidh daoine eile ...
5. Féach amach le haghaidh duine a d’fhéadfadh cabhrú leat •

an duine ‘i gceannas’

•

duine in éide

•

an duine ag an Deasc Eolais nó ag an Deasc Fáilte

•

teaghlaigh nó daoine le páistí

6. Abair le duine éigin a d’fhéadfadh cabhrú ‘Táim caillte. Le do thoil cabhraigh liom teacht
ar ...’
7. Tabhair d’ainm agus ainm an duine lena raibh tú.
8. D’fhéadfaí d’ainm a ghlaoch amach ar an gcóras glórfhógartha.
9. Ná téigh in aon áit nach dteastaíonn uait dul ann. Fan ...
10. Chun nach gcaillfear arís thú socraigh ionad cruinnithe leis an duine (na daoine) eile
agus aontaigh go bhfillfidh tú ar an áit sin má chailltear thú.
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne (2):
Tráth na gCeist:

Sábháilteacht

Tráth na gCeist ar an tSábháilteacht

Gníomhaíocht Ealaíne (2):

Sábháilteacht

Bailigh pictiúir de ghrúpaí nó suímh le sluaite ó irisí nó nuachtáin. Fiafraigh de na páistí cé chuige
a rachaidís dá gcaillfí iad in aon cheann de na suímh phictiúrtha sin. D’fhéadfaí ainmneacha na
ndaoine sin - an duine ‘i gceannas’,an bainisteoir, duine in éide, teaghlaigh, daoine le páistí - a
chur ar an bpictiúr trí litreacha clóite a ghearradh ó na hirisí nó nuachtáin agus iad a ghreamú don
phictiúr. Pléigh leis na páistí na cúiseanna go ndearna siad a roghanna.

Tráth na gCeist:

Tráth na gCeist ar an tSábháilteacht

Neartaíonn an ceacht seo foghlaim na bpáistí faoi chontúirtí folaigh dá sábháilteacht phearsanta.
Is féidir an rang a roinnt ina fhoirne leis an líon céanna ceisteanna tugtha do gach foireann. Seo a
leanas roinnt ceisteanna samplacha. B’fhéidir go dteastódh ón múinteoir (nó ó na páistí) roinnt
ceisteanna eile a chumadh.
1. Cad a thugann tú ar dhuine a tharraingíonn do chuid gruaige i gclós na scoile gach lá?
2. Má dhéanann tú rud cé go bhfuil a fhios agat go bhfuil sé contúirteach cad a thugtar air
sin?
3. Má dhéanann tú rud toisc go dtugann duine do dhúshlán nach féidir leat é a dhéanamh
cad a thugtar air sin?
4. Cad ba chóir a chur os comhair tine oscailte i gcónaí?
5. Cén áit ar chóir fleisc an chitil a chur?
6. Cad ba chóir a chaitheamh i gcónaí agus tú ag taisteal i mbád rámhaíochta?
7. Cad é an trealamh sábháilteachta ba chóir a chaitheamh agus tú ag taisteal i gcarr?
8. Ainmnigh rud géar a úsáideann tú chun páipéar a ghearradh?
9. Cad ba chóir duit a dhéanamh i gcónaí má dhéanann duine maistíneacht/bullaíocht ort?
10. Cad ba chóir duit a dhéanamh i gcónaí má thugann duine do dhúshlán duit rud éigin
contúirteach a dhéanamh?
11. Cad é trasrian coisithe?
12. Cén dath ar na soilse tráchta a chiallaíonn ‘stop’?

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sna gníomhaíochtaí ealaíne agus scríofa úsáideach.
D’fhéadfaí na pictiúirí ó irisí don chnuasach a bhailiú ag baile.
Is féidir an obair ealaíne agus scríofa agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo a
thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
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Sábháilteacht

Rang a Dó 4

Sábháilteacht

HomeSchool
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí daoine, áiteanna agus rudaí a
aithint a chuireann an tsábháilteacht phearsanta i mbaol agus straitéisí sábháilteachta a fhorbairt.
Tá sé tábhachtach go bhfaigheann páistí na teachtaireachtaí céanna sa bhaile agus ar scoil ionas
go mbeidh a fhios acu cad ba chóir a dhéanamh dá mbeidís i suímh chontúirteacha choíche. Níl sé
i gceist eagla a chur ar na páistí ach scileanna a thabhairt dóibh a chabhróidh leo iad féin a
chosaint má bhíonn gá leis.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Sábháilteacht:
Pléigh le do pháiste suímh a d’fhéadfadh bheith contúirteach, ag cur ceisteanna mar:
Cad a dhéanfá? Cá rachfá? Cé dó a n-inseofá?
Dá mbeifeá caillte cois trá?
Dá dtiocfadh duine chuig an doras fad a bhí mé gnóthach agus nach raibh mé ar
fáil chun é a fhreagairt?
Dá n-iarrfadh do chairde ort dul isteach i dteach tréigthe chun dul ag súgradh?
Dá bhfaighfeá rud éigin mar channa, snáthaid, buidéal, srl?
nó
Leis an gcuid eile den teaghlach, d’fhéadfá féin agus do pháiste plé a dhéanamh faoi chóid
sábháilteachta teaghlaigh ar na nithe seo a leanas agus na cóid a phleanáil:
Sábháilteacht
Dóiteáin:

Múchtóir/Blaincéad Dóiteáin; Tinte; Cócaireacht;
Trealamh Leictreach; Doirse.

Druil Dóiteáin:

Cad a dhéanfaimis dá mbrisfeadh tine amach?
An bhféadfaimis é sin a chleachtadh, a scríobh agus a thaispeáint?

Sábháilteacht Gáis: Coire; Cócaire; Tine; Boladh; Lasáin.
Trealamh
Leictreach:

An Chistin; An Seomra Folctha; Fleisceanna; Sreanga; Plocóidí; Soicéid.

Uisce:

Níochán; Cócaireacht; Snámh; Iascaireacht; Bádóireacht.
nó

Spreag do pháiste litríocht/bróisiúir ar shábháilteacht a bhailiú agus a léamh agus iad a
roinnt leis an gcuid eile den teaghlach.

139

second_4 irish:second_4 irish

14/07/2009

08:58

Page 140

140

second_5 irish:second_5 irish

14/07/2009

08:59

Page 141

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 5

Ag déileáil lenár mothúcháin

5 Ag déileáil lenár
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Téama

5

Ag déileáil lenár mothúcháin
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí mothúcháin agus an chaoi a
ndéileálaimid leo a aithint.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Scríobhaimís:

Dán Acrastaice

Labhraimís:

Faoin gcaoi a mhothaímid uaireanta

Am Chur i gCéill:

Seó Puipéad

Labhraimís:

Faoin gcaoi a mhothaímid uaireanta

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Ag péinteáil mothúcháin

Éistimís:

Cén chaoi a mhothaíonn tú leis an gceol seo?

Nóta ar Mhothúcháin
Is cuid fhíorthábhachtach de thaithí páistí iad na mothúcháin. Tá na mothúcháin a ghabhann leis
an taitneamh a bhaineann siad as an saol, na hathruithe ina saol agus na hamanta struis agus
scíthe, casta go maith. Chun an cumas a fhorbairt maidir leis na mothúcháin sin a léiriú ar bhealaí
oiriúnacha, ní mór bheith ar an eolas fúthu, iad a aithint, a admháil agus glacadh leo agus bheith
ábalta iad a léiriú agus a láimhseáil.
Is éard atá san fheasacht mhothúcháin go n-aithníonn tú do chuid mothúchán féin chomh maith le
mothúcháin daoine eile. Nuair a ghlactar leo tuigtear normáltacht mhothúcháin an duine. Is éard
atá i rialú mothúchán ná an cumas déileáil le mothúcháin phearsanta agus iad a rialú agus bheith
ábalta iad a léiriú ar bhealaí cuí sóisialta so-ghlactha. Is mór an buntáiste d’fhorbairt shláintiúil an
pháiste é nuair a fhoghlaimíonn sé/sí faoi mhothúcháin.
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Rogha 1
Scríobhaimís:

Dán Acrastaice

Labhraimís:

Faoin gcaoi a mhothaímid uaireanta

Scríobhaimís:

Dán Acrastaice

Mar thús fiafraigh des na páistí faoi conas a mhothaíonn siad ag amanta difriúla. Scríobh na focail
sin ar an gclár dubh m.sh. áthas, brón, uaigneas, iontas, fearg, eagla, srl. Roghnaigh ceann nó dhó
de na focail seo agus cum dán acrastaice ar an gclár dubh.
Is é téama an dáin an ócáid nuair a mhothaigh na páistí mar seo. Féach na samplaí thíos. Cuirfidh
an cleachtadh seo ar an gclár dubh i gcuimhne do na páistí faoin bpróiseas maidir le dán acrastaice
a scríobh.

Áthas

Uaigneas

Á, an samhradh linn

Um thráthnóna arís

Táimid ar fad ar saoire

Agus gach duine amuigh

Hurá hurá

Is mise atá fágtha

Amach linn go beo

Gan cara na páirte.

Sona sásta go deo.

Níl éinne eile mar seo
Eireaball gan mhadra mé
Agus go dtí amárach ar scoil
Seo mé in uaigneas.

Is féidir na dánta seo a léiriú i bhfoirm phictiúrtha agus a thaispeáint. Ansin d’fheádfadh an rang
an iliomad mothúchán agus na cúiseanna go mothaíonn daoine mar sin a phlé. Le treorú ón
múinteoir feicfidh siad an iliomad mothúchán agus taithí atá comónta eatarthu ar fad.

Labhraimís:

Faoin gcaoi a mhothaímid uaireanta

Ceistigh na páistí faoi na caíonna éagsúla a mhothaíonn siad:
▲ An cuimhin leat an t-am go raibh an-áthas ort? Cad a tharla an lá sin? Cad a bhí chomh

speisialta an lá sin? Cad í an chuid ba shona den lá sin?
▲ Cad í an chuid ba shona den lá inniu? Cén fáth? An dtarlaíonn sé sin gach lá? Cad é an

rud a bhfuil tú ag súil leis níos déanaí inniu? An gcuirfidh sé sin áthas ort? Cén chuma a
bhíonn ort nuair a bhíonn áthas ort? Taispeáin dom!
▲ An bhfuil rud éigin deas chun tarlú amárach, thar an deireadh seachtaine nó go luath

amach anseo a bhfuil tú ag súil leis? An gcuirfidh sé sin áthas ort? Nuair a smaoinímid
air, cuireann an-chuid rudaí áthas orainn. Ní hiad na hócáidí móra amháin a chuireann
áthas orainn, cuireann na rudaí beaga áthas orainn chomh maith.
▲ Is féidir lenár dteaghlach áthas a chur orainn. Cad is maith leat a dhéanamh le do

theaghlach a chuireann áthas ort? Cén chaoi gur féidir linn áthas a chur ar dhaoine eile
inár dteaghlach? Cén chaoi a mbíonn a fhios agat go mbíonn áthas ar dhuine? Is féidir le
cairde áthas a chur orainn chomh maith. Inis dúinn faoi uair go raibh am sona agat le do
chairde.
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▲ Is féidir brón a bheith orainn uaireanta. Nuair a bhíonn troid againn le cara sa bhaile nó

ar scoil bíonn brón orainn. Cad é an bealach is fearr chun argóint le cara a réiteach?
▲ Cad eile a chuireann brón ort? Cén chaoi a mothaíonn tú nuair a bhíonn brón ort? Cén

chuma a bhíonn ort nuair a bhíonn brón ort?
▲ Cad is féidir leat a dhéanamh chun misneach a thabhairt duit féin arís? Cén chaoi ar

féidir le daoine eile cabhrú? Cad é an uair dheireanach a mhothaigh tú brónach? Cad a
thug misneach arís duit?
▲ Cén chaoi a mbíonn a fhios agat má bhíonn brón ar dhuine eile? Cad iad na cineálacha

rudaí is féidir brón a chur orthu? Cad is féidir leatsa a dhéanamh chun cabhrú?

144

second_5 irish:second_5 irish

14/07/2009

08:59

Page 145

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 5

Ag déileáil lenár mothúcháin

Rogha 2
Am Chur i gCéill:

Seó Puipéad

Labhraimís:

Faoin gcaoi a mhothaímid uaireanta

Am Chur i gCéill:

Seó Puipéad

Déan puipéad simplí ag baint úsáide as cruth duine a ghearrtar ó chairt. Baineadh úsáid as ceann
acu seo sa mhír Féin-Phortráid i dTéama 1 de chlár Rang a Dó, Tá daoine eile speisialta. Tá dhá
thaobh ag an bpuipéad seo, taobh sona agus taobh brónach.
Maisíonn na páistí gach taobh, ag gléasadh a bpuipéid. Is féidir é sin a dhéanamh go simplí, ag
úsáid marcóra nó criáin. Mar mhalairt, agus más oireann, is féidir péint agus/nó fabraic a úsáid.
Cuir maide líreacáin ar chúl an phuipéid.
Nuair a bhíonn an puipéad déanta, iarr ar na páistí é a chur ar an mbord sa chaoi nach mbíonn ach
an taobh brónach le feiceáil. Iarr orthu scéal a chumadh faoina bpuipéad brónach.
Cad is ainm do do puipéad? Cá bhfuil cónaí ar an bpuipéad seo? Cén fáth go bhfuil brón
air/uirthi? An bhfuil uaigneas, imní nó díomá air/uirthi? Cad a chuirfeadh áthas arís
air/uirthi, dar leo?
D’fhéadfadh an múinteoir tús a chur le seo trí shampla a thabhairt:
Múinteoir:

Ba mhaith liom mo dhlúthchara Pól a chur in aithne daoibh.
Abraigí ‘Dia duit’ le Pól.

Páistí:

Dia duit, a Phóil!

Puipéad:

Dia daoibh, a pháistí! (go brónach)

Múinteoir:

Mar a fheiceann sibh tá misneach ag teastáil ó Phól. Inis dúinn
cad tá cearr, a Phóil.

Pól:

Táim nua ar scoil agus d’fhág mé mo chairde ar fad taobh thiar
díom i mo sheanscoil.

Múinteoir:

Á. An féidir le haon duine insint do Phól cad ba chóir dó a
dhéanamh?

Is féidir leis na páistí a gcomhairle a thabhairt agus tiocfaidh feabhas mór ar Phól.
Tabhair roinnt ama do na páistí a scéal a chumadh faoina bpuipéad féin. Ansin iarr orthu a
bpuipéad a phiocadh suas agus iad a chur in aithne do pháirtí. Is féidir leo insint dá bpáirtí cad is
ainm dá bpuipéad agus an fáth go bhfuil brón ar an bpuipéad. Ceistíonn siad an páirtí cad a
d’fhéadfaidís a dhéanamh chun áthas a chur ar an bpuipéad arís, dar leo. Nuair a bhíonn réiteach
faighte acu is féidir leo an puipéad a chasadh chun a thaobh sona a thaispeáint.
I mbeirteanna is féidir leis na páistí a bpuipéid bhrónacha a chur in aithne don rang. Míníonn siad
cén fáth go bhfuil brón orthu agus an réiteach atá faighte acu. Fiafraítear den rang an bhfuil aon
réiteach eile acu ar gach fadhb ar leith.
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Mar ghníomhaíocht a leanann, d’fhéadfadh na páistí scéal a scríobh faoina bpuipéad. B’fhéidir go
soláthródh na habairtí le críochnú seo a leanas cabhair do na páistí.
... is ainm do mo phuipéad.
Bhí brón air/uirthi mar ...
Dúirt mé leis/léi gur chóir dó/di ...
Bhí sé sásta nuair ...
Threiseofaí an fhoghlaim leis an ngíomhaíocht scríofa.

Labhraimís:

Faoin gcaoi a mhothaímid uaireanta

Ceistigh na páistí faoi na caíonna éagsúla a mothaíonn siad:
▲ An cuimhin leat an t-am go raibh an-áthas ort? Cad a tharla an lá sin? Cad a bhí chomh

speisialta an lá sin? Cad í an chuid ba shona den lá sin?
▲ Cad í an chuid ba shona den lá inniu? Cén fáth? An dtarlaíonn sé sin gach lá? Cad é an

rud a bhfuil tú ag súil leis níos déanaí inniu? An gcuirfidh sé sin áthas ort? Cén chuma a
bhíonn ort nuair a bhíonn áthas ort? Taispeáin dom!
▲ An bhfuil rud éigin deas chun tarlú amárach, thar an deireadh seachtaine nó go luath

amach anseo a bhfuil tú ag súil leis? An gcuirfidh sé sin áthas ort? Nuair a smaoinímid
air, cuireann an-chuid rudaí áthas orainn. Ní hiad na hócáidí móra amháin a chuireann
áthas orainn, cuireann na rudaí beaga áthas orainn chomh maith.
▲ Is féidir lenár dteaghlach áthas a chur orainn. Cad is maith leat a dhéanamh le do

theaghlach a chuireann áthas ort? Cén chaoi gur féidir linn áthas a chur ar dhaoine eile
inár dteaghlach? Cén chaoi a mbíonn a fhios agat go mbíonn áthas ar dhuine? Is féidir le
cairde áthas a chur orainn chomh maith. Inis dúinn faoi uair go raibh am sona agat le do
chairde.
▲ Is féidir brón a bheith orainn uaireanta. Nuair a bhíonn troid againn le cara sa bhaile nó

ar scoil bíonn brón orainn. Cad é an bealach is fearr chun argóint le cara a réiteach?
▲ Cad eile a chuireann brón ort? Cén chaoi a mhothaíonn tú nuair a bhíonn brón ort? Cén

chuma a bhíonn ort nuair a bhíonn brón ort?
▲ Cad is féidir leat a dhéanamh chun misneach a thabhairt duit arís? Conas gurr féidir le

daoine eile cabhrú? Cad é an uair dheireanach a mhothaigh tú brónach? Cad a thug
misneach arís duit?
▲ Cén chaoi a mbíonn a fhios agat má bhíonn brón ar dhuine eile? Cad iad na cineálacha

rudaí is féidir brón a chur orthu? Cad is féidir leatsa a dhéanamh chun cabhrú?
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Gníomhaíocht Ealaíne:

Ag péinteáil mothúcháin

Éistimís:

Cén chaoi a mhothaíonn tú leis an gceol seo?

Gníomhaíocht Ealaíne:

Ag péinteáil mothúcháin

Cé go dtugtar ‘Ag péinteáil mothúcháin’ ar an ngíomhaíocht seo d’fhéadfaí úsáid a bhaint as meáin
eile, mar chriáin. Cuir an iliomad dathanna ar fáil. Tabhair leathanach mór páipéir do na páistí.
Mínigh dóibh go dteastaíonn uait go n-éistfidís le píosa ceoil, féachaint cén chaoi a mhothaíonn
siad leis agus pictiúr a tharraingt chun an mothúchán sin a thaispeáint. D’fhéadfadh an freagra a
thugann siad bheith teibí. Ina theannta sin d’fhéadfaidís am nuair a mhothaigh siad mar sin a
tharraingt nó féinphortráid ar an gcuma a bhíonn orthu nuair a bhíonn an mothúchán sin orthu.
Roghnaigh píosa ceoil a spreagann giúmar ar leith nó meascán mothúchán. Féach an
ghníomhaíocht seo a leanas le haghaidh moltaí. Ba chóir go dtabharfaí an deis do pháistí
mothúcháin dhearfacha agus dhiúltacha araon a tharraingt.

Éistimís:

Ceol le Mothú

Cuir píosa ceoil ar siúl a spreagann giúmar ar leith nó meascán mothúchán. D’fhéadfá píosa
clasaiceach a roghnú. Soláthraíonn cnuasaigh chlasaiceacha ar chaiséad meascán maith.
Ina measc sin atá machnamhach agus a chothaíonn giúmar machnamhach tá:
‘Pavane’ Andante (An Dara Gluaiseacht) Gabriel Faure
Coinseartó Pianó Uimh. 21 ‘Elivira Madigan’ Mozart
An Dara Gluaiseacht; Adagio, Concierto De Aranjuez Joaquin Rodrigo
Adagio in G Beag Tomaso Albinoni
An Dara Gluaiseacht; Largo, Siansa Uimh. 9 in E Beag ‘From The New World’ Antonin Dvorak
An Chéad Ghluaiseacht; Adagio-moderato, Coinséartó Dordveidhle Edward Elgar
Meditation; Thaïs Jules Massenet
Intermezzo, Cavalleria Rusticana Pietro Mascagni
Ansin tá na cinn sin atá níos bríomhaire agus beoga:
The Hallelujah Chorus George Frederick Handel
Jupiter ‘The Bringer of Jollity’ Gustav Holst
‘The Emperor Waltz’ Johann Strauss II
‘Ode to Joy’ ón gCeathrú Gluaiseacht, Siansa Uimh. 9 in D Beag Ludwig von Beethoven
‘O Fortuna’ Carmina Burana Carl Orff
‘Ride of the Valkyries’ Richard Wagner
Prelude, Carmen Georges Bizet
Chorus of the Hebrew Slaves Nabucco Giuseppe Verdi
Waltz of the Flowers, The Nutcracker Suite Peter Ilyich Tchaikovsky

Spreag na daltaí chun a mboird a chóiriú, ag cur pinn luaidhe, leabhair i leataobh agus aon ní eile
a d’fhéadfadh a n-aire a chur ar seachrán. Is fearr gan tosú le ‘hAm Ciúin’ go dtí go mbíonn na
páistí ar fad socraithe síos agus a n-aire agat. Agus an múinteoir ag labhairt de ghuth ciúin
treoraíonn sé/sí iad:
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Ligigí bhur scíth (sos)
Suígí síos go compordach (sos)
Sínigí bhur gcosa amach ar an urlár (sos)
Cuirigí bhur lámha ar bhur nglúine (sos)
Go ciúin, go réidh, dúnaigí bhur súile (sos)
(I gcogar nach mór) Éistigí … éistigí … (Cuir an píosa ceoil ar siúl)
Éist ... éist ... le do shúile dúnta fós, éist leis an gceol ...
Féach do shamhlaíocht ... féach cad a chuireann an ceol i gcuimhne duit ...
Cad iad na mothúcháin atá sa cheol? Cén chaoi a mbraitheann tú leis an gceol? ...
Oscail do shúile go mall anois agus S-Í-N tú fein!
Ina dhiaidh féadfaidh na páistí insint duit faoin gcaoi ar mhothaigh siad agus pictiúir a tharraingt
den mhéid a tháinig isteach ina n-intinn.

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sna gníomhaíochtaí scríofa úsáideach.
D’fhéadfadh na páistí mothúcháin a phlé lena dtuismitheoirí/gcaomhnóirí agus fiafraí díobh cad a
mholfaidís a dhéanamh nuair a mhothaíonn siad uaigneach, crosta nó brónach.
Is féidir leis na páistí a bpuipéad a chur in aithne dá muintir sa bhaile.
Is féidir an obair scríofa agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo a thaispeáint do
thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
D’fhéadfaí an bhileog saothair seo a leanas a thabhairt abhaile chun go n-oibreoidh an
tuismitheoir/caomhnóir agus páiste le chéile orthu.
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Rang a Dó 5

Ag déileáil lenár
mothúcháin

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí mothúcháin agus an chaoi a
ndéileálaimid leo a aithint. Is éard atá i rialú mothúchán ná an cumas déileáil le mothúcháin
phearsanta agus iad a smachtú agus bheith ábalta iad a léiriú ar bhealaí cuí sóisialta so-ghlactha.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Ag déileáil lenár mothúcháin:
Le chéile, roghnaigí mothúchán agus cumaigí Dán Acrastaice faoi:
Áthas

Á, an samhradh linn
Táimid ar fad ar saoire
Hurá hurá
Amach linn go beo
Sona sásta go deo.
nó

Labhair le do pháiste faoin am go raibh brón/áthas/fearg/uaigneas/srl. air/uirthi.
Cén fáth go raibh ... ort? Cad a rinne tú faoi?
An ndúirt tú le héinne faoin gcaoi ar mhothaigh tú?
nó
Le chéile, pleanáil an chaoi le déileáil le mothúcháin éagsúla:
Nuair a bhíonn áthas orm is féidir liom ...
Nuair a bhíonn brón orm is féidir liom ...
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6

Iontas Beatha Nua
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí iontas babaithe nua a
thuiscint agus a cheiliúradh.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Cuairt:

Ó thuismitheoir(í) agus babaí

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaithe

Scrúdaímís:

Nuair a bhí mé i mo bhabaí

Labhraimís:

Faoi Bhabaithe

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Faoinár gCuairteoirí

Albam Babaí:

Mé féin i mo bhabaí

Nóta ar Bheatha Nua
Is mó cleachtadh a fhaigheann páistí ar bheatha nua - an t Earrach, fás nua sa ghairdín, peataí
nua sa bhaile nó peataí nua ar an bhfeirm, teacht babaí nua (deartháir nó deirfiúr, col ceathrair nó
comharsa). Is rídheas an t-iontas a spreagtar iontu leis an tarlú is simplí de bheatha nua agus
féadfaidh siad tuiscint nua a mhúscailt sna daoine fásta timpeall orthu fiú amháin ar phéacán glas
san earrach.
Trí mhúineadh do pháistí conas beatha nua agus an chaoi a dtarlaíonn sí a thuiscint, spreagann an
múinteoir iad gan talamh slán a dhéanamh de na míorúiltí laethúla seo agus músclaíonn iontu
meas agus luach ar bheatha nua.
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Rogha 1

Cuairt:

Cuairt:

Ó thuismitheoir(í) agus babaí

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaithe

Ó thuismitheoir(í) agus babaí

Eagraigh cuairt ó thuismitheoir(í) agus babaí chuig an rang. Ullmhaigh liosta ceisteanna leis na
páistí roimh ré.
Soláthraíonn cuairteanna dá leithéidí, nuair a ullmhaítear i gceart iad, an deis do na páistí iontas
beatha nua a thuiscint agus a cheiliúradh. Féadfaidh siad foghlaim faoina bhfuil riachtanach chun
soláthar agus cúram a thabhairt do bhabaithe nuashaolaithe i ndomhan an duine, ar bhealach annádúrtha. Beidh na róil éagsúla a bhíonn ag tuismitheoirí/caomhnóirí agus ag baill eile den
teaghlach chun soláthar do bhabaithe nuashaolaithe soiléir chomh maith.
Is próiseas tábhachtach é ullmhú le haghaidh cuairteora. Tá sé tábhachtach roghnú cúramach agus
ullmhúchán iomlán a dhéanamh. Le hullmhúchán cúramach déantar deimhin de go mbíonn an
fhoghlaim ón gcuairt oiriúnach do leibhéal forbartha na bpáistí. Ullmhaítear ceisteanna roimh ré
agus cuirtear an cuairteoir ar an eolas faoi na ceisteanna agus faoin eolas a bheadh oiriúnach do
leibhéal forbartha na bpáistí.
Tá céimeanna chun ullmhú do chuairteoir le fáil faoi Mhodhanna Molta Múinteoireachta i dtús an
leabhair.

Labhraimís:

Faoi aire a thabhairt do bhabaithe

Moltaí amháin atá sna ceisteanna seo. Tabharfaidh polasaí OCG na scoile, bunaithe ar ethos na
scoile, eolas faoi na ceisteanna atá oiriúnach. Má tá rogha déanta agat iarraidh ar thuismitheoir(í)
agus babaí teacht ar cuairt, b’fhéidir go mbeadh cuid de na ceisteanna seo a leanas úsáideach:
▲ Cad is ainm don pháiste? Cén fáth gur tugadh an t-ainm sin ar an mbabaí? Cén aois é/í

an babaí? Cén airde agus cén meáchan a bhí ag an mbabaí nuair a saolaíodh é/í?
(Nóta: Is beag tuiscint a bheidh ag na páistí ar an gcóras méadrach. D’fhéadfaí meáchan a
mhíniú i dtéarmaí málaí siúcra nó cartáin ime. D’fhéadfaí airde/fad a léiriú ó bharr na méar go
dtí an uillinn.)
▲ Cén airde agus cén meáchan atá ag an mbabaí anois? An bhfuil an babaí athraithe mórán

ó saolaíodh é/í?
▲ Cén cineál bia a thugann tú don bhabaí nua? Má bhíonn an chíoch á tabhairt ag an

máthair don bhabaí b’fhéidir gur mhaith léi a mhíniú cén fáth go bhfuil bainne cíche anmhaith go deo don bhabaí.
▲ Cén chaoi a mbíonn a fhios agat go bhfuil ocras ar bhabaí? Cad a íosfaidh an babaí nuair

a bheidh sé/sí níos mó?
▲ An bhfuil aon fhiacail ag an mbabaí fós?
▲ Cén chaoi a bhféadfadh baill eile den teaghlach cabhrú?
▲ Cén fáth go mbíonn cabhair ag teastáil ón mbabaí chun gaoth a scaoileadh? Cén chaoi a

mbíonn a fhios agat go bhfuil pian sa bholg ag babaí?
▲ Cathain a bhíonn gá le clúidín babaí a athrú? Cén chaoi a mbíonn a fhios agat má tá gá le

clúidín an bhabaí a athrú?
▲ Cad é an trealamh a bhíonn uait chun clúidín babaí a athrú? Cad a tharlaíonn má fhágtar

babaí i gclúidín salach rófhada nó rómhinic?
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▲ Cad a theastaíonn chun babaí a choinneáil glan? Cén chaoi a bhféadfá cabhrú? Cad a

theastaíonn chun go mbeadh babaí compordach?
▲ Cá raibh an babaí sular saolaíodh é/í? (Taobh istigh de Mhamaí, i mbroinn Mhamaí) Cá fhad

a bhí sé/sí taobh istigh de Mhamaí?
▲ Cad a tharla nuair a saolaíodh an babaí? Cén chaoi ar tháinig an babaí amach?

(Tríd an bhfaighean, an oscailt trína bhfágann babaí broinn a M(h)amaí)
▲ Cad é an chéad rud a dúirt Mamaí nuair a chonaic sí a babaí nua? Cad a rinne an babaí?
▲ Cén chaoi a gcaitheann an babaí a lá? Cé chomh fada a chodlaíonn babaí? An féidir le

babaí meangadh gáire a dhéanamh? Cad é an rud is fearr leis an mbabaí a dhéanamh?
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Rogha 2
Scrúdaímís:

Nuair a bhí mé i mo bhabaí

Labhraimís:

Faoi Bhabaithe

Scrúdaímís:

Nuair a bhí mé i mo bhabaí

Iarrtar ar na páistí labhairt fúthu féin mar bhabaithe, ag freagairt ceisteanna a chuireann an
múinteoir orthu. Beidh roinnt freagraí ar eolas ag na páistí óna dtaithí féin agus/nó ó chomhráite
ina dteaghlach. Is féidir iad a spreagadh chun breis scrúdúcháin a dhéanamh tríd na ceisteanna a
chur ar a dtuismitheoirí/gcaomhnóirí sa bhaile. Ní mór don mhúinteoir bheith tuisceanach do
shuímh éagsúla na bpáistí agus ginearálú a dhéanamh nuair a d’fhéadfadh aird ar dhuine amháin
buairt a chothú.
▲ Cén lá den tseachtain a saolaíodh thú? An bhfuil a fhios agat cén dáta a bhí ann? Cad a

thugann tú ar an dáta sin anois nuair a thagann sé uair sa bhliain - lá an-speisialta
duitse gach bliain?
▲ An bhfuil a fhios agat cén meáchan a bhí agat nuair a saolaíodh thú? An bhféadfá a fháil

amach faoi? Cé air a bhféadfá ceist a chur?
▲ Cad a dúirt an dochtúir/banaltra le do Mhamaí, meas tú, nuair a saolaíodh thú. Cén chaoi

a raibh a fhios aige/aici gur buachaill/cailín thú?
▲ An bhfuil a fhios agat cár rugadh thú? An san ospidéal nó sa bhaile a rugadh thú? Cé a

bhí ann? Conas a mhothaigh siad nuair a chonaic siad ag teacht ar an saol thú? Ar labhair
éinne leat nó ar thug éinne barróg duit?
▲ Conas a mhothaigh Mamaí, dar leat, nuair a bhí tú ina lámha den chéad uair? Cad a dúirt

sí leat, dar leat? Dá mbeadh caint agatsa an uair sin cad déarfá léi?
▲ An bhfaca aon duine agaibh na cártaí a seoladh chuig do Mhamaí agus Daidí chun

comhghairdeas a dhéanamh leo nuair a saolaíodh thú? Coinníonn roinnt tuismitheoirí iad
sin agus d’fhéadfá ceist a chur sa bhaile fúthu.
▲ An bhfuil a fhios agat cathain a dúirt tú do chéad fhocal? Cén focal a bhí ann? Cén aois a

bhí tú nuair a thóg tú do chéad chéimeanna i d’aonar? Cá raibh tú nuair a tharla sé sin?
An raibh bróga á gcaitheamh agat? An bhfuil do chéad phéire bróg ag aon duine agaibh
fós? Cén chuma atá orthu?
▲ An cuimhin leat aon rud faoi bheith i do bhabaí - bheith sa naíchóiste/loc súgartha/srl?

Ar thaitin sé leat nuair a d’fheiceadh daoine ort, ag rá cé leis a raibh tú cosúil? An dóigh
leat go gcloiseann agus go dtuigeann páistí na rudaí sin?
▲ Cad a d’ith agus a d’ól tú nuair a bhí tú i do bhabaí? Cad é an bia is mó a thaitin leat an

uair sin? Cad é an bia is mó a thaitníonn leat anois? An raibh ‘beadaíocht’ ort riamh? An
dtuigeann tú cad is brí leis sin?
▲ Cad é an bréagán is mó a thaitin leat? An bhfuil aon cheann de na bréagáin a bhíodh agat

agus tú i do bhabaí agat fós? Cá bhfuil siad? Cad a d’fhéadfá a dhéanamh le bréagáin
nuair a éiríonn tú ró-aosta chun súgradh leo?
▲ Ar mhaith leat bheith i do bhabaí go deo? Cén fáth? Cad is maith leat faoi bheith ag fás

suas?
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Faoi Bhabaithe

I gcomhthéacs Iontas Beatha Nua d’fhéadfadh an plé ar bhabaithe díriú ar:

Cúrsa na Beatha
Thosaigh gach fear, bean, buachaill agus cailín a saol sa domhan seo mar bhabaí nuashaolaithe.
Nuair a fhéachaimid ar ár ndeartháireacha agus deirfiúracha móra, ár máithreacha agus ár naithreacha, ár n-aintíní agus ár n-uncailí, ár mamónna agus ár ndaideonna, srl. tá a fhios againn
go raibh gach duine acu ina mbabaí beag nuashaolaithe tráth den saol. Is ábhar iontais é seo do
pháistí go minic.
Chun na páistí a spreagadh chun labhairt faoi dhaoine níos sine mar bhabaithe b’fhéidir go mbeadh
na ceisteanna seo a leanas úsáideach chun tús a chur le plé ranga:
▲ An féidir leat do Mhamaí nó Daidí a shamhlú nuair a saolaíodh iad?
▲ An bhfuil a fhios agat cé leis ar chónaigh siad?
▲ An féidir leat na daoine lenar chónaigh siad a cheistiú faoi do Mhamaí nó Daidí nuair a

bhí siad beag?
▲ Ar chaoin siad mórán?
▲ An raibh rogha bia ... bréagáin ... dí ... acu?
▲ An raibh gá le han-chuid aire a thabhairt dóibh nuair a bhí siad beag?
▲ An féidir le Mamó nó Daideo cuimhneamh ar aon scéal fúthu nuair a bhí siad beag?

B’fhéidir go gcuimhneoidís ar an lá a d’éirigh leo dreapadh as an gcliabhán den chéad uair
nó an lá a thóg siad a gcéad chéimeanna.
▲ Ceistigh do Mhamaí nó Daidí faoina ndeartháireacha agus/nó deirfiúracha, d’aintíní agus

d’uncailí. An cuimhin leo iad mar bhabaithe?
▲ Más iad do Mhamaí agus Daidí na daoine is óige ina dteaghlaigh an bhfuil aon chuimhne

ag d’aintíní agus d’uncailí orthu mar bhabaithe?
▲ An féidir leat a shamhlú conas a bhí tuismitheoirí do thuismitheoirí (do Mhamó agus

Daideo) nuair a bhí siad ina mbabaithe? An féidir leo insint duit faoin uair a bhí siad ag
fás suas?
▲ An raibh deartháireacha agus/nó deirfiúracha acu?
▲ Cad é an rud ab ansa leo a dhéanamh?
▲ An raibh teilifíseán/seomra codlata dóibh féin/ríomhaire acu?

Cúram Babaithe Nuashaolaithe
Teastaíonn grá, cothú rialta, éadach oiriúnach, leaba chompordach (bascaed, naíchóiste, cliabhán),
athrú clúidín, folcadh cúramach, síor-aire, réamhchúraim shábháilteachta le déanamh, cuairt ar an
dochtúir, srl. ó bhabaithe.
Chun páistí a spreagadh chun labhairt ar chúram babaithe nuashaolaithe b’fhéidir go gcuirfeá cuid
de na hábhair seo a leanas ar an gclár dubh chun plé ar chúram babaithe nuashaolaithe a chothú.
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▲ Cad a itheann babaithe? An féidir leo ithe ó phláta mar a dheineann tú féin?
▲ Cé mhéad uair a thógfadh babaí buidéal/an chíoch gach lá?
▲ An bhfuil bealaí ar leith ann chun buidéil bhabaí a ní?
▲ An bhfuil fiacla ag babaithe?
▲ Cá gcodlaíonn babaithe (bascaed/cliabhán/naíchóiste)? An gcodlaíonn siad mórán?
▲ An mbíonn am luí rialta acu mar a bhíonn agat féin?
▲ Cad a chaitheann babaithe? Cad faoi chlúidíní?
▲ An athraíonn siad a n-éadaí nuair a théann siad a luí?
▲ An úsáideann babaithe folcadán mór mar a dheineann tú féin?
▲ An úsáideann siad seampú?
▲ Cad iad na bealaí eile a d’fhéadfadh Mamaí/Daidí a úsáid chun an babaí a ní seachas

folcadán a úsáid?
▲ An féidir leat smaoineamh ar aon rud gur gá a dhéanamh chun a chinntiú go mbíonn

babaithe sábháilte? (nach bhfágtar ina n-aonar, ina luí ar bhord nó tolg, iad; glais ar
dhoirse chófra go háirithe na cinn sin ina gcoinnítear ábhar míochaine nó glantacháin;
geataí ar an staighre)

Aire do Bhabaí
Teastaíonn daoine ó bhabaithe chun grá a thabhairt dóibh trí labhairt leo, súgradh leo, iad a
thabhairt amach ag siúl, barróga a thabhairt dóibh.
Chun na páistí a spreagadh chun labhairt ar aire a thabhairt do bhabaithe nuashaolaithe b’fhéidir
go mbeadh na ceisteanna seo a leanas úsáideach chun plé ranga a chothú:
▲ An féidir leat smaoineamh ar aon chluiche gur mhaith le babaí a imirt?
▲ Ar mhaith leo imirt le do chuidse bréagán?
▲ An smaoineamh maith a bheadh ann bréagáin ar nós do bhréagáin féin a thabhairt do

bhabaithe chun féachaint ar thaitin siad leo? Cén fáth?
▲ Cá dtabharfá babaí le haghaidh siúlóide? An mbeidís in ann siúl leo féin nó an mbeadh

orthu taisteal i naíchóiste nó carr? Cé a thógfadh iad? An dóigh leat gur mhaith leo
féachaint ar dhathanna na gcrann nuair a bhíonn siad ag cailliúint a nduilleog san
fhómhar?
▲ Cén chaoi eile a bhféadfá aire a thabhairt do bhabaí? Ar mhaith le babaí barróga, póga nó

muirniú? An maith le babaithe a leithéid sin? Cén uair nár mhaith leo é? (nuair a
theastaíonn beathú nó athrú clúidín uathu)
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Babaithe atá ar aithne againn
B’fhéidir go labharfadh páistí faoi bhabaithe ina dteaghlaigh féin, babaithe chol ceathrair, babaithe
comharsan agus cairde. Is féidir leo insint faoi ócáidí a imríonn siad leo, an chaoi a dtugann siad
aire dóibh, cad is maith leis na babaithe a dhéanamh, srl.
Chun na páistí a spreagadh chun labhairt ar bhabaithe atá ar aithne acu, b’fhéidir go mbeadh na
ceisteanna seo a leanas úsáideach chun plé a chothú:
▲ An bhfuil aithne agat ar aon bhabaí?
▲ Ar imir tú le babaí riamh? Cad iad na cineálacha cluichí a d’imir sibh? Cén aois a bhí ag

an mbabaí?
▲ An dóigh leat gur mhaith leo cluichí éagsúla a imirt de réir mar a fhásann siad?
▲ An raibh ort aire a thabhairt don bhabaí seo? Cén chaoi a ndearna tú é sin? Ar fhan an

babaí i do theach? Cár chodail sé/sí?
▲ Cad a thaitin leis an mbabaí a dhéanamh? Cén chaoi ar thug an babaí le fios duit nuair

nach raibh áthas air/uirthi?
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Faoinár gCuairteoirí

Albam Babaí:

Mé féin i mo bhabaí

Scríobhaimís:

Faoinár gCuairteoirí

Ag baint lántairbhe as díograis na bpáistí dá gcuairteoirí b’fhéidir go n-iarrfá orthu scríobh faoin
gcuairt gan an iomarca treorúcháin ón múinteoir.
Mar mhalairt, b’fhéidir gur mhaith leat treoirlínte a thabhairt. B’fhéidir go gcabhródh cuid de na
habairtí gan chríochnú seo a leanas:
Cuairteoir Speisialta chuig an Seomra Ranga
Tháinig Babaí ... agus ... ar cuairt chuig ár seomra ranga inniu. Tá Babaí ... ... seachtaine
d’aois. Is é ... an meáchan atá aige/aici agus tá sé/sí ... ar fhad. Nuair a rugadh é/í bhí sé/sí
... Chaith sé/sí naoi mí ansin. Ansin bhí sé in am ... Bhí Mamaí an-sásta ansin ... Dúirt sí ...
Is maith leis/léi ... a ithe. Tá sé sin go maith dó/di mar ... Bíonn a fhios ag a M(h)amaí go
mbíonn ocras air/uirthi mar ... Nuair a bhíonn an buidéal críochnaithe aige/aici ní mór do
Mhamaí ... Tá obair mhór ag baint le haire a thabhairt do bhabaí - obair le haghaidh
Mamaí/Daidí/Feighlí. Is féidir le daoine eile cabhrú sa bhaile trí ...

Albam Babaí:

Mé féin mar bhabaí

Spreagtar na páistí chun bailiúchán earraí a dhéanamh a bhaineann leo féin agus iad ina
mbabaithe m. sh. cártaí, grianghraif, éadaí/bróga, scéilíní, scéalta. B’fhéidir go mbeadh roinnt
earraí luachmhara ó chéadlaethanta agus míonna luatha an pháiste i dtaisce ag cuid de na
tuismitheoirí/caomhnóirí cheana. B’fhéidir gur mhaith leo na cuimhneacháin sin a roinnt nó a
thaispeáint agus b’fhéidir gur mhaith le cuid eile acu deis a bhaint as seo chun cabhrú leis an
bpáiste Albam Babaí a chur le chéile, ag áireamh a scéalta, scéilíní agus cuimhneacháin ann.

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sna gníomhaíochtaí scríofa úsáideach.
Is féidir an obair scríofa agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo a thaispeáint do
thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
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Rang a Dó 6

Iontas Beatha Nua

HomeSchool
A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí iontas babaithe nua a thuiscint
agus a cheiliúradh. Trí mhúineadh do pháistí conas beatha nua agus an chaoi a dtarlaíonn sí a
thuiscint, spreagann an múinteoir iad gan talamh slán a dhéanamh de na míorúiltí laethúla seo
agus músclaíonn iontu meas agus luach ar bheatha nua.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Iontas Beatha Nua:
Labhair le do pháiste faoi bhabaí nua dearthár/deirféar/chol ceathrair/comharsan/cara:
Cad is ainm don bhabaí? Cén fáth gur tugadh an t-ainm sin air/uirthi?
Cad é an deoch/bia a thaitníonn leis/léi?
Cén aire speisialta a thugtar don bhabaí? srl.
nó
Pléigh le do pháiste a laethanta luatha féin mar bhabaí, agus spreag é/í chun ceisteanna a
fhiafraí faoi:
Breith - áit, dáta, am, meáchan, fad, dochtúir, banaltra, srl.
Fás - bia, deoch, codladh, aclaíocht, lámhacán ar an urlár, siúl, labhairt, srl.
nó
Le chéile, féachaigí ar an albam grianghraf agus féachaigí ar fhorbairt bhaill an teaghlaigh ó
na blianta luatha tríd an óige, srl.
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Téama

7

Nuair a theastaíonn aire speisialta ó mo
chorp
Aidhm: Deis a thabhairt do pháistí dul siar ar na téarmaí ar chodanna
eachtracha an choirp fhirinn agus bhaininn agus ar roinnt
feidhmeanna gaolmhara i gcomhthéacs an ghá ócáidigh ag an
gcorp le haire speisialta.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Scéal:

Cuairt ar an Dochtúir

Labhraimís:

Faoin gCuairt ar an Dochtúir

Scrúdaímís:

An chaoi a bhfeidhmíonn ár gcoirp

Labhraimís:

Faoi rudaí a deirimid agus an chaoi a ndeirimid iad

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Faoi na rudaí a deir daoine agus an chaoi a
ndeir siad iad

Gníomhaíocht Ealaíne:

Breis rudaí a deir daoine/Cnuasach Nathanna
Cainte

Nóta ar an Teanga don Chorp
Tá an-chumhacht i dteanga agus nuair nach mbíonn na téarmaí bitheolaíochta don chorp ar eolas
ag na páistí fágtar faoi mhíbhuntáiste iad. Chun an foclóir seo a thabhairt do na páistí, moltar go
mbaineann an múinteoir úsáid as gnáth-tharluithe laethúla chun focail don chorp agus
feidhmeanna an choirp a mhúineadh, go nádúrtha agus gan aon róbhéim. Tá na hábhair seo a
leanas ceaptha chun iliomad deiseanna a thabhairt do mhúinteoirí chun téarmaíocht do
pháirteanna an choirp a mhúineadh i gcomhthéacs cleachtais sláinteachais, breoiteachta, gortaithe,
snámha, srl. Ní áirítear na focail atá le húsáid sa téacs nó sna ceisteanna a mholtar. Beidh sé sin
faoi dhiscréid an mhúinteora féin, de réir Pholasaí OCG na Scoile.
Sa leabhrán OCG do Thuismitheoirí, "Ag Dul Chun Cinn le Chéile", tugtar an réasúnachas seo a
leanas maidir le húsáid na téarmaíochta cruinne le haghaidh pháirteanna an choirp:
Tá sé tábhachtach go bhfoghlaimíonn páistí an foclóir cuí chun gnéithe den saol
a bhaineann le gnéasacht, fás agus athruithe fisiceacha a gcorp a phlé ionas go
mbeidh siad ábalta cumarsáid a dhéanamh fúthu féin go muiníneach.
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Nuair a thosaíonn páistí ar scoil, níl sé neamhghnách - tá sé coitianta go maith
dáiríre - go mbeadh ainm eile acu ar a mbaill ghiniúna. Ba chóir, áfach, úsáid
na dtéarmaí cruinne do pháirteanna an choirp agus feidhmeanna an choirp a
spreagadh a luaithe is féidir, ionas go dtugtar stádas agus inghlacthacht do na
téarmaí sin.
De réir mar a éiríonn páistí níos sine agus níos compordaí leis na focail seo,
féadfaidh siad gnéithe dá bhfás agus dá bhforbairt a phlé le suaimhneas. Ina
theannta sin, laghdaítear an seans go mbainfidh siad úsáid as teanga
neamhoiriúnach nó gáirsiúil agus iad ag tagairt don chorp nó d’fheidhmeanna
an choirp.
(lgh. 17-18)
Ba chóir go mbeadh Polasaí OCG na Scoile soiléir maidir le ról an mhúinteora nuair a thagann
deiseanna chun solais go neamhfhoirmiúil sa rang chun teanga a shoiléiriú. Sampla simplí de sin is
ea go bhféadfadh páiste a bhfuil a mháthair ag iompar a rá "Tá babaí ag mo Mhamaí ina bolg". Is
féidir leis an múinteoir an deis sin a úsáid chun a mhíniú gurb éard a thugtar ar an áit speisialta i
gcorp mná ina gcaitheann páiste naoi mí sula saolaítear é/í ná broinn.
Sna hábhair seo a leanas moltar go mbeidh roinnt leideanna pictiúrtha ann a thabharfaidh le fios
cé hé an buachaill agus cé hí an cailín. Bealach amháin a d’fhéadfaí a úsáid chun tabhairt le fios
cé acu is ea an buachaill agus cé acu is ea an cailín ná go bhfuil péineas ag buachaill agus nach
bhfuil péineas ag cailín. Is dócha go n-úsáidfidh páistí gnáthleaganacha cainte chun cur síos ar an
bpéineas agus d’fhéadfadh nach bhfuil téarma ar leith acu do bhaill ghiniúna eachtracha
cailín/mná. (Pit atá ar an taobh amuigh agus is é seo an téarma cruinn ar an oscailt don fhaighean
arb í an chuid inmheánach í. Is é an t-úiréadra an bealach trína seoltar mún.) Tabharfaidh Polasaí
OCG na Scoile le fios cad iad na téarmaí bitheolaíochta don chorp atá le húsáid agus na haoiseanna
nuair a mhúinfear iad.
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Rogha 1

Scéal:

Scéal:

Cuairt ar an Dochtúir

Labhraimís:

Faoin gCuairt ar an Dochtúir

Cuairt ar an Dochtúir

Tá Cáit seacht mbliana d’aois. Tá sí i Rang a Dó agus is breá léi freastal ar an scoil. Gach maidin
fágann sí an teach, agus a mála scoile á iompar ar a droim aici. Sa mhála bíonn a cuid leabhar, a
pinn luaidhe, a lón agus earra an-speisialta agus an-tábhachtach, a Ion-análaitheoir. Teastaíonn sé
seo ó Cháit mar go bhfuil Múchadh uirthi. Tá sé aici ó bhí sí dhá bhliain d’aois.
Is riocht é an Múchadh a chuireann isteach ar análú Cháit. Is rud é an t-análú a dhéanaimid ar fad,
an t-am ar fad. Is é an bealach atá ag an gcorp é chun aer a thabhairt isteach chuig na scamhóga
agus é a scaoileadh amach arís. Taistealaíonn an t-aer isteach is amach tríd na tiúbanna sa
chliabhrach. Éiríonn na tiúbanna seo blocáilte nuair a chuireann an Múchadh isteach ar Cháit.
Bíonn glór carsánach ar análú Cháit mar nach mbíonn dóthain spáis ag an aer taisteal isteach is
amach chomh furasta agus ba chóir dó a dhéanamh. Baineann Cáit úsáid as a hIon-análaitheoir
chun na tiúbanna seo a ghlanadh agus ligeann sé di análú níos fusa.
Uaireanta téann Múchadh Cháit in olcas agus bíonn uirthi cuairt a thabhairt ar an dochtúir nó dul
chuig an ospidéal. B’fhéidir go n-ordódh an dochtúir taibléid speisialta di a cheannaíonn
Mamaí/Daidí Cháit i siopa an phoitigéara. Uaireanta, san ospidéal, baintear úsáid as néalmharóir
chun tiúbanna aeir Cháit a ghlanadh. Is masc aghaidhe é an néalmharóir a cheanglaítear do thanc
ocsaigine. Análann Cáit tríd an masc seo agus téann an ocsaigin isteach ina scamhóga mar cheo nó
gal. Caitheann athair Cháit masc nuair a bhíonn sé ag táthú sa gharráiste ina n-oibríonn sé. Nuair
a bhíonn Cáit ag úsáid an néalmharóra ligeann sí uirthi gur ag cabhrú lena hathair ag obair atá sí.
Téann Cáit chuig an ospidéal dhá uair sa bhliain le haghaidh seiceála. Téann a Mamaí/Daidí léi.
Faigheann an bhanaltra comhad Cháit agus meánn í agus tomhaiseann a hairde. Taifeadann an
bhanaltra iad sin ar chairt (mar atá déanta againne i mbliana). Bíonn ar Cháit cuid dá héadaí a
bhaint di de ghnáth chun ligean don dochtúir scrúdú a dhéanamh uirthi. Úsáideann sé steiteascóp
ar a cliabhrach agus a droim, chun éisteacht lena croí ag bualadh agus a hanálú isteach is amach
tríd na scamhóga. Cuireann an dochtúir roinnt ceisteanna ar Cháit agus a tuismitheoirí/caomhnóirí
agus labhraíonn siad faoin Múchadh agus faoin gcaoi a bhfuil sí. Scríobhann sé nótaí faoin gcuairt
i gcomhad Cháit agus deir sé gur mhaith leis í a fheiceáil arís. Socraíonn an bhanaltra é sin agus
tugann sí cárta coinne do thuismitheoirí/chaomhnóirí Cháit.
Nuair a bhíonn an chuairt chuig an dochtúir thart, is breá le Cáit filleadh ar an scoil arís chun dul
ag súgradh lena cairde agus a cuid oibre a dhéanamh sa rang.

Labhraimís:

Faoin gCuairt ar an Dochtúir

Tá an Múchadh ar an-chuid páistí agus is dócha go mbeidh páistí sa rang eolasach faoin riocht. Ba
chóir cúram a dhéanamh, agus cuairt Cháit chuig an dochtúir á phlé, gan eagla nó anacair a chur
ar na páistí ach tuiscint a chothú faoin gcaoi a gcabhraíonn tuismitheoirí/caomhnóirí, dochtúirí
agus banaltraí le páistí aire a thabhairt dóibh féin. Sna freagraí ar chuid de na ceisteanna seo a
leanas b’fhéidir go nochtfaí téarmaíocht ar chodanna den chorp a gcabhróidh an múinteoir leo mar
is rogha leis/léi, de réir pholasaí OCG na scoile.
▲ Cad tá ar Cháit? (Cén riocht atá ar Cháit?)
▲ An bhfuil aithne agat ar éinne a bhfuil an Múchadh air/uirthi?
▲ Cén chuid den chorp a gcuireann an Múchadh isteach uirthi?

164

second_7 irish:second_7 irish

14/07/2009

09:03

Page 165

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 7

Nuair a theastaíonn aire speisialta ó mo chorp

▲ Nuair a bhíonn Múchadh ar Cháit cad a dhéanann sí chun cabhrú léi análú?
▲ An úsáidfeá ion-análaitheoir nó taibléid duine éigin eile choíche? Cén fáth?
▲ Cén fáth go dtéann Cáit chuig an dochtúir/ospidéal uaireanta?
▲ An raibh tusa riamh san ospidéal?
▲ Cad a rinne an dochtúir?
▲ Ar mhaith leat do chuid éadaí a bhaint díot chun go gcuirfí scrúdú ort? Cén fáth?
▲ Cad iad na codanna den chorp a chlúdaímid go poiblí?
▲ Ar mhaith leat am ar scoil a chailliúint de bharr choinne ospidéil? Cén fáth?
▲ Ar mhaith le héinne anseo bheith ina d(h)ochtúir? Cén fáth?
▲ Ar mhaith le héinne anseo bheith ina bhanaltra/altra? Cén fáth?
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Rogha 2
Scrúdaímís:

An chaoi a bhfeidhmíonn ár gcoirp

Labhraimís:

Faoi rudaí a deirimid agus an chaoi a ndeirimid iad

Scrúdaímís:

An chaoi a bhfeidhmíonn ár gcoirp

Is é cuspóir na rogha seo deis a thabhairt do pháistí téarmaí do bhaill an choirp agus a
bhfeidhmeanna gaolmhara a fhoghlaim nó dul siar orthu. D’fhéadfadh an múinteoir an t-ábhar a
thabhairt isteach tríd na páistí a chur faoi shraith ceisteanna agus freagraí ar:

An Croí
▲ An féidir leat a thaispeáint dom cá bhfuil do chroí?
▲ Cén chaoi a bhfuil a fhios agat go bhfuil sé ansin?
▲ Cé chomh tapa a bhuaileann do chroí?
▲ Cad iad na háiteanna eile ónar féidir leat bualadh do chroí a chloisteáil?
▲ Cad í an obair atá á déanamh ag do chroí i do chorp?
▲ Cad is féidir leat a dhéanamh chun do chroí a choinneáil sláintiúil agus láidir?

Na Scamhóga
▲ Cé mhéad scamhóg atá agat?
▲ Cá bhfuil siad?
▲ Cén obair a dhéanann siad duit?
▲ An féidir leat a thaispeáint dom cén chaoi a líonann tú do scamhóga le haer?
▲ An féidir leat aon rud a dhéanann damáiste do na scamhóga a ainmniú?
▲ Cad is féidir leat a dhéanamh chun do scamhóga a choinneáil sláintiúil?

An Goile
▲ Cá bhfuil do ghoile?
▲ Cén focal eile atá agat dó?
▲ Cad a théann isteach i do bholg?
▲ An bhfanann do bhia ann?
▲ Cá dtéann sé?
▲ Cad a tharlaíonn d’fhuíoll an bhia?

166

second_7 irish:second_7 irish

14/07/2009

09:03

Page 167

Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Labhraimís:

Téama 7

Nuair a theastaíonn aire speisialta ó mo chorp

Faoi rudaí a deirimid agus an
chaoi a ndeirimid iad

Mar thús, labhair leis na páistí faoin gcaoi a labhraímid le babaithe. Má úsáideann duine fásta deaintinneach an bealach sin chun labhairt leo, cén chaoi a mothaíonn siad?
Dá labhródh iriseoir mór le rá mar a labhródh sé/sí le páiste beag nó babaí, cén chaoi a bhféachfaí
air/uirthi?
Nuair a fhreastalaímid ar an dochtúir is fearr úsáid a bhaint as na téarmaí leighis chun insint dó/di
cad tá cearr.
Cad deir tú:
▲ Nuair a bhíonn ort dul chuig an leithreas?
▲ Nuair a itheann tú rud éigin a chuireann múisiam ort agus go mothaíonn tú go bhfuil tú

chun cur amach?
▲ Nuair a theastaíonn uait insint don mhúinteoir go bhfuil duine sa rang i ndiaidh

ainmneacha a thabhairt ort?
▲ Nuair a bhraitheann tú te agus míchompordach?
▲ Nuair a bhíonn tú bréan bailithe agus gur mhaith leat go bhfágfaí i d’aonar thú?
▲ Nuair a theastaíonn uait insint don dochtúir go bhfuil pian san imleacán agat?

Cad é an téarma cruinn ar:
▲ An chuid de chorp an bhuachalla óna scaoiltear mún?
▲ An chuid de chorp an chailín óna scoiltear mún?
▲ An oscailt óna bhfágann babaí broinn na máthar?
▲ An chuid den chorp a cheangail an babaí don mháthair sular saolaíodh an babaí?
▲ An chuid de chorp na máthar a thugann beathú don bhabaí i ndiaidh dó/di teacht ar an

saol?
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís:

Faoi na rudaí a deir daoine agus an chaoi a
ndeir siad iad

Gníomhaíocht Ealaíne:

Breis rudaí a deir daoine/Cnuasach Nathanna
Cainte

Scríobhaimís:

Faoi na rudaí a deir daoine agus an
chaoi a ndeir siad iad

Iarr ar na páistí scríobh faoi am nuair a labhair duine éigin leo ar nós go raibh siad níos óige ná
mar a bhí. Cén chaoi ar mhothaigh siad?
nó
Iarr orthu scríobh faoi am nuair a d’iarr duine éigin orthu rud a dhéanamh a bhí ródheacair dóibh.

Gníomhaíocht Ealaíne:

Breis rudaí a deir daoine/
Cnuasach Nathanna Cainte

Labhair leis na páistí faoi bhrí nathanna cainte atá coitianta agus faoi na pictiúir ghreannmhara a
chruthaíonn siad san intinn. Mar shampla:
Tá sé ag caitheamh sceana gréasaí. (Tá sé ag stealladh báistí.)
Bhí mo chroí i mo bhéal le scanradh. (Bhí mé scanraithe i mo bheatha.)
Bhí a anam i gcúl a dhoirn aige. (Bhí eagla an domhain air.)
Is é an chéad ghobán a cuireadh i mo bhéal é. (Is é an chéad rud é a
d’fhoghlaim mé.)
Ná bíodh méar i gcluas agat. (Coinnigh do chluasa oscailte.)
Cuir do bhos ar do bhéal faoi. (Coinnigh do bhéal dúnta faoi. Coinnigh duit féin é.)
An tsúil a dhúnadh ar dhuine. (Gan aird a thabhairt ar dhuine)
Tá a méar i bpoll tarathair (scriúire). (Tá sí i sáinn nó i bponc.)

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí san obair ealaíne agus sna gníomhaíochtaí scríofa
úsáideach.
D’fhéadfadh gur tuismitheoir/caomhnóir duine de na páistí sa rang atá sa chuairteoir.
Is féidir an obair ealaíne, an obair scríofa agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo a
thaispeáint do thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
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Naisc idir Baile is Scoil

Rang a Dó 1

Home-

Nuair a theastaíonn aire
speisialta ó mo chorp

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deis a thabhairt do pháistí dul siar ar na téarmaí ar chodanna
eachtracha an choirp fhirinn agus bhaininn agus ar roinnt feidhmeanna gaolmhara i gcomhthéacs
an ghá ócáidigh ag an gcorp le haire speisialta.
Tá an-chumhacht i dteanga agus nuair nach mbíonn na téarmaí bitheolaíochta don chorp ar eolas
ag na páistí fágtar faoi mhíbhuntáiste iad. Chun an foclóir seo a thabhairt do na páistí, moltar go
mbaineann an múinteoir úsáid as gnáth-tharluithe laethúla chun focail don chorp agus
feidhmeanna an choirp a mhúineadh, go nádúrtha agus gan aon róbhéim. Beidh sé sin faoi
dhiscréid an mhúinteora féin, de réir Pholasaí OCG na Scoile.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Nuair a theastaíonn aire speisialta ó mo
chorp:
Pléigh le do pháiste ócáid nuair a bhí air/uirthi cuairt a thabhairt ar an dochtúir:
An cuimhin leat nuair a bhí ort dul chuig an Dr ...?
Cad a rinne an dochtúir?
Ar chuir sé as duit nuair a scrúdaíodh thú? Cén fáth? srl.
nó
Labhraigí faoi obair iontach an choirp:
An croí - seólann an fhuil timpeall an choirp
Na scamhóga - tógann aer isteach agus amach ón gcorp
An goile - díleánn bia agus dealaíonn an bia maith ón bhfuíoll, srl.
nó
Bain úsáid as gnáth-imeachtaí laethúla chun na téarmaí cruinne le haghaidh chodanna an
choirp a thabhairt.
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8 Fás agus Athrú
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Fás agus Athrú

8

Fás agus Athrú
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí a thuiscint go n-athraíonn a
gcaidreamh leis an teaghlach agus le cairde de réir mar a
fhásann agus a athraíonn siad.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Agallamh:

An chaoi a raibh mé agus mé óg

Labhraimís:

Faoi athruithe i mo shaol de réir mar a fhásaim

Scríobhaimís (1):

Scéal mo Bheatha

Labhraimís:

Faoi athruithe i mo shaol de réir mar a fhásaim

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís (2):

Dán faoi dhuine a ghráim

Scríobhaimís (3):

Dán Aoiseanna

Nóta ar an bhFás
Feiceann páistí réimse athruithe saoil de réir mar a fhásann siad. De réir mar a tharlaíonn athruithe
go fisiceach, go sóisialta agus go cognaíoch foghlaimíonn páistí conas titim isteach leis na
hathruithe sóisialta agus cultúrtha timpeall orthu. Nuair a dhírítear ar na hathruithe seo cuirtear
forbairt an fhéineolais agus an fhéinmheasa i bpáistí chun cinn.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 8

Fás agus Athrú

Rogha 1
Agallamh:

An chaoi a raibh mé agus mé óg

Labhraimís:

Faoi athruithe i mo shaol de réir mar a fhásaim

Agallamh:

An chaoi a raibh mé agus mé óg

Iarr ar na páistí a dtuismitheoirí/gcaomhóirí a chur faoi agallamh sa bhaile. D’fhéadfaidís na
ceisteanna seo a leanas a chur maidir leis na hamanta nuair a bhí siad:
ina mbabaithe nuashaolaithe,
ina lapadáin,
ag tosú ar scoil.
▲ Cén chaoi a raibh mé?
▲ Cé a thugadh aire dom?
▲ Cén chaoi a dtugaidís aire dom?
▲ Cad a dhéanainn?
▲ Cén chaoi a bhféadfainn cabhrú?
▲ Conas a bhí a fhios acu cathain a bhí aire ag teastáil uaim?
▲ Cérbh iad mo chairde?

D’fhéadfaidís é seo a dhéanamh thar thrí thráthnóna ag tógáil céime amháin gach tráthnóna.
Leis an bplé a leanfadh uaidh sin ar scoil ba chóir díriú ar na hathruithe sa chaidreamh agus sna
freagrachtaí idir gach céim agus an chaoi a bhfuil sé anois. D’fhéadfadh na ceisteanna seo a leanas
faoin mír Labhraimis den cheacht seo bheith úsáideach. D’fhéadfaí na hathruithe a léiriú i bhfoirm
stráice cartún.

Labhraimís:

Faoi athruithe i mo shaol de
réir mar a fhásaim

D’fhéadfaí na ceisteanna seo a phlé sa rang. Féadfaidh na páistí a fháil amach óna dtuismitheoirí /
gcaomhnóirí sa bhaile cad a mheasann siad.
▲ Cén chaoi a bhfuil tú i ndiaidh athrú ó thús Rang a Dó? Cén chaoi a bhfuil tú i ndiaidh

athrú ó thosaigh tú ar scoil/ó bhí tú i do lapadán/ó bhí tú nuashaolaithe?
▲ Cén chaoi ar tháinig tú ar scoil an chéad lá? Cén chaoi a dtagann tú ar scoil anois? Cén

chaoi a dtaistealaíteá nuair a bhí tú i do lapadán/bhabaí nuashaolaithe?
▲ Cé a thug chuig an seomra ranga thú an chéad lá riamh?
▲ Cad iad na cineálacha cluichí a d’imríteá le do chairde agus tú ní ba óige? Cad a imríonn

tú anois?
▲ Cad faoi a labhraíodh tú féin agus do chairde nuair a bhí tú ní ba óige? Cad faoi a

labhraíonn sibh anois?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 8

Fás agus Athrú

▲ Cén chaoi a gcabhraíonn tú timpeall an tseomra ranga/an tí sa bhaile anois? Cén chaoi a

gcabhraíteá nuair a thosaigh tú ar scoil? Cén chaoi a chabhraigh tú sa bhaile nuair a bhí
tú i do lapadán?
▲ Cén chaoi a mbeidh tú athruithe an bhliain seo chugainn, dar leat? Cén chaoi a mbeidh tú

difriúil i Rang a Sé?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 8

Fás agus Athrú

Rogha 2
Scríobhaimís (1):

Scéal mo Bheatha

Labhraimís:

Faoi athruithe i mo shaol de réir mar a fhásaim

Scríobhaimís (1):

Scéal mo Bheatha

Beidh tuiscint ag teastáil anseo, ag cuimhneamh ar chúlraí na bpáistí. Iarr ar na páistí a
dtuismitheoirí/gcaomhnóirí a cheistiú faoin am nuair a bhí siad ní ba óige. Mar shampla:
▲ Cathain a saolaíodh mé - Am? Lá na seachtaine? Dáta?
▲ Cár saolaíodh mé?
▲ Cé a roghnaigh m’ainm? Cén fáth gur roghnaíodh an t-ainm sin?
▲ Cén chuma a bhí orm - nuair a saolaíodh mé/a bhí mé i mo lapadán/a thosaigh mé ar

scoil?
▲ Cé a thug aire dom?
▲ Cén cineál aire a bhí ag teastáil uaim?
▲ Cén chaoi a bhféadfainn cabhrú?
▲ Conas a bheadh a fhios agat cathain a bhí aire ag teastáil uaim?
▲ Conas a bheadh a fhios agat go raibh áthas orm agus go raibh mé sona?
▲ Cérbh iad mo chairde?

Labhraimís:

Faoi athruithe i mo shaol de
réir mar a fhásaim

D’fhéadfaí na ceisteanna seo a phlé sa rang. Féadfaidh na páistí a fháil amach óna dtuismitheoirí /
gcaomhnóirí sa bhaile cad a mheasann siad:
▲ Cén chaoi a bhfuil tú i ndiaidh athrú ó thús Rang a Dó? Cén chaoi a bhfuil tú i ndiaidh

athrú ó thosaigh tú ar scoil/ó bhí tú i do lapadán/ó bhí tú díreach saolaithe?
▲ Cén chaoi ar tháinig tú ar scoil an chéad lá? Cén chaoi a dtagann tú ar scoil anois? Cén

chaoi a dtaistealaíteá nuair a bhí tú i do lapadán/bhabaí nuashaolaithe?
▲ Cé a thug chuig an seomra ranga thú an chéad lá riamh?
▲ Cad iad na cineálacha cluichí a d’imríteá le do chairde agus tú ní ba óige? Cad a imríonn

tú anois?
▲ Cad faoi a labhraíodh tú féin agus do chairde nuair a bhí tú ní ba óige?
▲ Cad faoi a labhraíonn sibh anois?
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó
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Fás agus Athrú

▲ Cén chaoi a gcabhraíonn tú timpeall an tseomra ranga/an tí sa bhaile anois? Cén chaoi a

gcabhraíteá nuair a thosaigh tú ar scoil? Cén chaoi a chabhraigh tú sa bhaile nuair a bhí
tú i do lapadán?
▲ Cén chaoi a mbeidh tú athruithe an bhliain seo chugainn, dar leat? Cén chaoi a mbeidh tú

difriúil i Rang a Sé?
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Rang a Dó
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Fás agus Athrú

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís (2):

Dán faoi dhuine a ghráim

Scríobhaimís (3):

Dán Aoiseanna

Scríobhaimís (2):

Dán faoi dhuine a ghráim

Iarr ar na páistí smaoineamh ar chara nó ball teaghlaigh a bhfuil aithne aige/aici orthu dá saol ar
fad. I ndiaidh plé, tarraingíonn páiste pictiúr i gcúinne amháin den leathanach ag taispeáint an
ghaoil leis/léi nuair a bhí an páiste nuashaolaithe. I gcúinne eile, tarraingíonn an páiste pictiúr
den ghaol seo nuair a bhí sé/sí ina lapadán. Sa chéad chúinne eile tarraingíonn an páiste pictiúr
den ghaol nuair a thosaigh sé/sí ag freastal ar an scoil agus ar deireadh tarraingíonn an páiste
pictiúr den ghaol mar atá sé faoi láthair.
Ansin tabhair focal nó abairt shimplí gan chríochnú do na páistí mar threoir. Scríobh síos idir
lúibíní cuid de thuairimí na bpáistí.
Nuair a rugadh mé ...
Nuair a bhí mé i mo lapadán ...
Nuair a thosaigh mé ar scoil ...
Sa lá atá inniu ann ...
Scríobhann na páistí a ndánta féin ag roghnú, ón gclár dubh, na bhfocal a theastaíonn uathu chun a ndán
a chríochnú. Mar mhalairt, d’fhéadfaí an dán a scríobh mar dhán ranga. Níl aon ghá le rím sna dánta.

Scríobhaimís (3):

Dán Aoiseanna

Scríobh trí uimhir ar an gclár dubh chun aois an duine is sine sa rang a áireamh. Mínigh do na
páistí seacht mbliana d’aois go mbeidh orthu dán seacht líne a scríobh agus go mbeidh ar na páistí
ocht mbliana nó naoi mbliana d’aois dán ocht líne nó naoi líne faoi seach a scríobh.
Inseoidh gach líne den dán faoi chuimhneachán ar an am sin. Ag tosú leis an aois atá anois acu,
fiafraigh de na páistí cad é an rud mór is cuimhin leo faoi agus ansin oibríonn siad siar go dtí go
raibh siad aon bhliain d’aois. D’fhéadfadh na páistí tuairimí a lorg sa bhaile. Bheadh Rogha 2 ina
ullmhúchán maith don cheacht seo. Beidh an táirge deiridh mar seo a leanas:
Aon bhliain:

Ag lámhacán ar gcúl ar an urlár.
Ansin foghlaim conas siúl, an bealach ceart.

Dhá bhliain:

Ag foghlaim conas labhairt. Is é ‘Bau Wau’ an focal is
fearr liom.

Trí bliana:

Chuaigh mé go dtí an naíonra. Bhuail mé le mo chara
‘Niall’.

Ceithre bliana:

Thosaigh mé sa scoil mhór. Bhí ‘Niall’ ann chomh maith.

Cúig bliana:

San ospidéal chun mo chéislíní a bhaint amach. An-chuid
glóthaigh agus uachtair reoite.

Sé bliana:

Babaí dearthár nua ar an bhfód. Ní chodlaím mórán!

Seacht mbliana:

Fuair Mamó bás agus mé seacht mbliana d’aois.

Ocht mbliana:

Turas scoile! Cailltear mé féin agus Niall!

Naoi mbliana:

Bhogamar go teach nua. D’fhág mé slán ag mo chairde.

Is féidir na dánta seo a léiriú agus a thaispeáint.
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Fás agus Athrú

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Cuirfear tuismitheoirí/caomhnóirí faoi agallamh sa bhaile faoin gcaoi a raibh na páistí nuair a bhí
siad ní ba óige.
Iarrfar ar na tuismitheoirí/caomhnóirí tuairimí a thabhairt le haghaidh scéal beatha na bpáistí agus
le haghaidh an dáin aoiseanna.
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sna gníomhaíochtaí scríofa úsáideach.
Is féidir an obair scríofa agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo a thaispeáint do
thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
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Ábhair Acmhainní don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta
Rang a Dó

Téama 8

Naisc idir Baile is Scoil

Fás agus Athrú

Rang a Dó 8

Fás agus Gnéasachta

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí a thuiscint go n-athraíonn a
gcaidreamh leis an teaghlach agus le cairde de réir mar a fhásann agus a athraíonn siad. Feiceann
páistí réimse athruithe saoil de réir mar a fhásann siad. Nuair a dhírítear ar na hathruithe seo
cuirtear forbairt an fhéineolais agus an fhéinmheasa i bpáistí chun cinn.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Fás agus Athrú:
D’fhéadfadh do pháiste tú a chur faoi "agallamh" faoina f(h)ás agus a f(h)orbairt, ag cur
ceisteanna mar:
Cén chuma a bhí orm nuair a saolaíodh mé/nuair a bhí mé i mo lapadán/nuair a
bhí mé ceithre bliana d’aois?
Cé a thugadh aire dom/a d’imríodh liom/a thugadh ar siúlóidí mé?
Cén aois a bhí mé nuair a thosaigh mé ag lámhacán ar an urlár/ag siúl/ag
caint/ag rith?
nó
Le chéile, déanaigí albam ag úsáid cártaí, grianghraf nó trí phictiúir a tharraingt, ag
taispeáint na gcéimeanna forbartha i saol an pháiste:
Babaí nuashaolaithe - ag siúl - ag dul ar scoil - ag an trá, srl.
nó
Cuir do pháiste faoi "agallamh" faoin bhfás agus athrú a thuigeann sé/sí atá i ndiaidh tarlú
dó/di le linn na bliana/mblianta atá caite:
Inis dom faoi aon rud gur féidir leat a dhéanamh anois i Rang a Dó nach raibh tú
ábalta a dhéanamh i Rang a hAon.
Cén chaoi a gcabhraíonn tú sa bhaile anois i gcomparáid lena ndéantá nuair a
bhí tú ceithre bliana d’aois.
Cad iad na cluichí a imríonn tú le do chairde anois i gcomparáid leis na cluichí a
d’imríteá nuair a bhí tú sé bliana d’aois.
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Cinntí Pearsanta

9 Cinntí Pearsanta
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Téama

Cinntí Pearsanta

9

Cinntí Pearsanta
Aidhm: Deiseanna a thabhairt do pháistí plé a dhéanamh ar na toscaí a
bhféadfadh tionchar bheith acu ar a gcinntí agus a roghanna
pearsanta.

Roghchlár Téamaí
Rogha 1
Am Chur i gCéill (1):

Cén chaoi a gcinnim ar an rud a dhéanfaidh mé?

Labhraimís:

Faoi na cúiseanna a dhéanaim rudaí

Scríobhaimís (1):

Faoi dhearcaí eile

Labhraimís:

Faoi na cinntí a dhéanaimid

Rogha 2

Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís (2):

Cúiseanna go ndéanaimid rudaí

Am Chur i gCéill (2):

Dearcaí eile

Nóta ar Chinntí a dhéanamh
Agus lántaitneamh á bhaint as an saol ní mór fadhbanna a fhuascailt nó a réiteach agus cinntí is
roghanna a dhéanamh. Is féidir teacht ar phróisis dá leithéidí mar dhuine aonair nó mar ghrúpa.
Agus iarracht á déanamh fadhbanna páistí a fhuascailt nó a ndeacrachtaí a réiteach dóibh,
cothaítear an meon iontu gur féidir le duine éigin eile an fhadhb a "réiteach" agus nach bhfuil an
cumas iontu féin na fadhbanna is simplí fiú a fhuascailt agus a réiteach gan chúnamh ó dhuine
fásta.
Is féidir an próiseas cinnteoireachta sna hábhair sin a mhúineadh do rang nó do dhuine aonair a
bheidh ábalta, le cleachtadh, cinntí ciallmhara a oireann dá n-aois a dhéanamh go neamhspleách
le tuiscint ar na hiarmhairtí.
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Cinntí Pearsanta

Rogha 1
Am Chur i gCéill (1):

Cén chaoi a gcinnim ar an rud a dhéanfaidh mé?

Labhraimís:

Faoi na cúiseanna a dhéanaim rudaí

Am Chur i gCéill (1):

Cén chaoi a gcinnim ar an
rud a dhéanfaidh mé?

Iarr ar na páistí cuid de na suímh seo a leanas a dhéanamh i bhfoirm gníomhartha. B’fhéidir go
mbeadh roinnt samplaí eile atá oiriúnach ar eolas ag an múinteoir, samplaí atá ábhartha agus
tráthúil agus a bhaineann leis an rang féin.
Sainmhínigh an suíomh go soiléir. Léigh an fhadhb amach go hard. Cuir na páistí ag smaoineamh
roimh ré ar an rud a dhéanfaidís. D’fhéadfaidís é seo a dhéanamh i ngrúpaí beaga. Ceistigh iad:
▲ Ar tharla sé seo riamh duitse? Cad a rinne tú?
▲ Cad é an rud ar smaoinigh tú air sula ndearna tú do chinneadh?
▲ Ar smaoinigh tú ar an gcaoi a mothódh nó ar an rud a déarfadh na daoine eile sa suíomh?

Tá roinnt ceisteanna eile a d’fhéadfadh bheith úsáideach don ghníomhaíocht seo le fáil sa mhír
Labhraimís den rogha seo.
1.

Buaileann do chairde isteach chugat. Teastaíonn ó do dheartháir/dheirfiúr óg
teacht chomh maith. Cad a dhéanann tú?

2.

Tá na suimeanna ar fad a rinne tú don obair bhaile mícheart agat. Fiafraíonn do
mhúinteoir díot cé mhéad acu a bhí i gceart agat. Cad deir tú?

3.

Tá formhór na bhfreagraí ón scrúdú ar an litriú mícheart agat.
Cad a dhéanfá dá bhfiafródh do chara díot conas a d’éirigh leat?
Cad a dhéanfá dá bhfiafródh do Mhamaí/Dhaidí díot conas a d’éirigh leat?
Cad a dhéanfá dá bhfiafródh do mhúinteoir díot conas a d’éirigh leat?

4.

Tá tú ag imirt le cara a chónaíonn in aice leat. Tá cara scoile i ndiaidh teacht
chun imirt leat. Ní maith le do bheirt chairde a chéile! Teastaíonn ón mbeirt acu
imirt leat ina n-aonar. Cad a dhéanann tú?

5.

Tá tú ag imirt le roinnt cairde nua. Tugann siad dúshlán duit dul isteach i
láithreán tógála. Tá do Mhamaí/Dhaidí i ndiaidh a rá leat go bhfuil sé seo
contúirteach. Tugann na páistí ainmneacha ort agus deir siad go bhfuil eagla ort.
Cad a dhéanann tú?

6.

Tosaíonn na páistí go bhfuil tú ag súgradh leo ag déanamh ceap magaidh de
pháiste eile. Cad a dhéanann tú?

7.

Tagann cara le do Mhamaí/Dhaidí ar cuairt. Caitheann sé/sí leat amhail is gur
páiste beag thú. Cad a deir tú nó cad a dhéanann tú?
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Faoi na cúiseanna a dhéanaim rudaí

Buaileann do chairde isteach chugat. Teastaíonn ó do dheartháir/dheirfiúr óg dul amach libh
chomh maith.
A.

An dtabharfá leat é/í mar gurb é do dheartháir/dheirfiúr beag é/í agus go ngránn tú
é/í?

B.

An dtabharfá leat é/í mar gur cuimhin leat cén chaoi a mhothaigh tú nuair a fágadh
amach as rudaí thú?

C.

An bhfágfá ag baile é/í mar go gcuirfeadh sé/sí moill oraibh?

Cad eile a d’fhéadfá a rá faoin suíomh seo?
Tá na suimeanna ar fad a rinne tú don obair bhaile mícheart agat. Fiafraíonn do mhúinteoir
díot cé mhéad acu a bhí i gceart agat.
A.

An ndéarfá go ndearna tú ceart go leor mar go mbeadh eagla ort go gcloisfeadh na
páistí eile?

B.

An ndéarfá go ndearna tú ceart go leor mar go mbeadh eagla ort faoin rud a
cheapfadh an múinteoir?

C.

An inseofá an fhírinne dó/di mar go mbeadh eagla ort go bhfaigheadh sé/sí amach
ar aon nós?

Cad eile a d’fhéadfá a rá faoin suíomh seo?
Tá formhór na bhfreagraí ón scrúdú ar an litriú mícheart agat. Fiafraíonn do chara díot conas
a d’éirigh leat.
A.

An ndéarfá leis/léi go ndearna tú ceart go leor mar go mbeadh eagla ort faoin rud a
cheapfadh sé/sí?

B.

An inseofá an fhírinne dó/di mar gurb do chara é/í?

Fiafraíonn do Mhamaí/Dhaidí conas a d’éirigh leat.
A.

An ndéarfá leis/léi go ndearna tú ceart go leor mar go mbeadh eagla ort go
gcuirfeadh sé/sí iallach ort cuid mhaith de do shaoram a chaitheamh á bhfoghlaim?

B.

An inseofá an fhírinne dó/di mar gurb é/í do Dhaidí/Mhamaí é/í agus go gcabhródh
sé/sí leat dul i bhfeabhas don cheád uair eile.

Cad eile a d’fhéadfá a rá faoin suíomh seo?
Tá tú ag imirt le cara a chónaíonn in aice leat. Tá cara scoile i ndiaidh teacht chun imirt leat.
Ní maith le do bheirt chairde a chéile! Teastaíonn ón mbeirt acu imirt leat ina n-aonar.
A.

An imeofá le do chara scoile mar nach dtagann sé/sí go minic agus go bhfeiceann
tú do chara eile gach lá beagnach?

B.

An imreofá le do chara sa bhaile mar go n-imríonn tú leis/léi an t-am ar fad agus
gur cara maith leat é/í?

C.

An imeofá leat i d’aonar mar go bhfuil tú bréan den bheirt acu?

D.

An ndéanfá iarracht cairdeas a dhéanamh eatarthu, ansin d’fhéadfadh sibh ar fad
spórt is spraoi a bheith agaibh agus ní ghortófaí éinne ná ní bheadh díomá ar
éinne.

Cad eile a d’fhéadfá a rá faoin suíomh seo?
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Tá tú ag imirt le roinnt cairde nua. Tugann siad do dúshlán duit dul isteach i láithreán tógála.
Tá do Mhamaí/Dhaidí i ndiaidh a rá leat go bhfuil sé seo contúirteach. Tugann na páistí
ainmneacha ort agus deir siad go bhfuil eagla ort.
A.

An gcuimhneofá ar an méid a dúirt Mamaí/Daidí faoi thrioblóid a sheachaint?

B.

An rachfá isteach sa láithreán mar go mbeadh eagla ort cad a cheapfadh do chairde?

C.

An bhfanfá lasmuigh mar go mbeadh eagla ort go smachtódh do Mhamaí/Dhaidí thú
dá bhfaigheadh sí/sé amach go ndeachaigh tú isteach?

Cad eile a d’fhéadfá a rá faoin suíomh seo?
Tosaíonn na páistí go bhfuil tú ag súgradh leo ag déanamh ceap magaidh de pháiste eile.
A.

An ndéanfá an rud céanna mar gur duine den ghasra thú?

B.

An ndéanfá an rud céanna mar go mbeadh eagla ort go dtosódh na páistí eile ortsa?

C.

An ndéarfá leo stopadh mar go raibh siad mídheas leis/léi?

D.

An ndéarfá leo stopadh mar go dtuigeann tú an chaoi a mhothaigh tú agus daoine
ag déanamh ceap magaidh díot?

Cad eile a d’fhéadfá a rá faoin suíomh seo?
Tagann cara le do Mhamaí/Dhaidí ar cuairt. Caitheann sé/sí leat amhail is gur páiste beag thú
agus fáisceann sé/sí ródhocht thú.
A.

An gcuirfeá suas leis chun bheith dea-mhúinte?

B.

An seachnófá é/í trí dhul i bhfolach?

C.

An n-iarrfá air/uirthi stopadh agus míniú dó/di go bhfuil tú i Rang a Dó anois?

D.

An gcuirfeá suas leis ar eagla nach mbeadh Mamaí/Daidí róshásta?

Cad eile a d’fhéadfá a rá faoin suíomh seo?
Cuireann duine fásta a lámh ort ar bhealach a chuireann míshuaimhneas ort. Iarrann an duine
sin ort gan insint d’éinne eile.
A.

An mbeadh eagla ort insint mar gurb iad na daoine fásta a bhíonn i gceannas?

B.

An mbeadh eagla ort insint mar go mb’fhéidir go dtarraingeofá trioblóid ort féin?

C.

An inseofá do dhuine éigin mar nach bhfuil an ceart ag aon duine míshuaimhneas a
chur ort?

Cad eile a d’fhéadfá a rá faoin suíomh seo?
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Rogha 2
Scríobhaimís (1):

Faoi dhearcaí eile

Labhraimís:

Faoi na cinntí a dhéanaimid

Scríobhaimís (1):

Faoi dhearcaí eile

I gcás roinnt suíomh a luaitear sa cheacht seo, nó ag tagairt do shuíomh ábhartha/oiriúnach
bailebhunaithe nó scoilbhunaithe, labhair leis na páistí faoin gcaoi a mbraithfeadh na daoine eile
iontu.
Iarr ar na páistí an scéal a scríobh ó dhearcadh na rannpháirtithe eile. Mar shampla:
▲ Buaileann do chairde isteach chugat. Teastaíonn ó do dheartháir/dheirfiúr óg teacht

chomh maith.
▲ Cad a cheapfadh do chairde? Dá mba tusa duine de na cairde ar chuma leatsa? Cén fáth?
▲ Cén chaoi a mbraithfidh do dheartháir/dheirfiúr óg má fhágtar laistiar é/í?
▲ Cén chaoi a mbraithfeása dá bhfágfaí laistiar tusa? Ar tharla sé sin riamh duit?
▲ Scríobh an scéal ag ligean ort gur duine de na cairde thú?

D’fhéadfadh frámaíocht i bhfoirm abairtí gan chríochnú ar an gclár dubh bheith úsáideach. Mar
shampla:
Dia duit, is mise ...
Bhuail mé isteach chuig mo chara ... an lá cheana.
Bhíomar ag dul chuig ...
Theastaigh óna d(h)eartháir beag teacht chomh maith.
Dúirt mo chara lena d(h)eartháir beag ...
Bhí mise sásta mar ...
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Labhraimís:

Cinntí Pearsanta

Rang a Dó 9

Cinntí Pearsanta

Faoi na cinntí a dhéanaimid

Suímh a d’fhéadfaí a phlé:
1.

Tá na suimeanna ar fad a rinne tú don obair bhaile mícheart agat.
Fiafraíonn do mhúinteoir díot conas a d’éirigh leat.
Cad a cheapfaidh an múinteoir, meas tú?
Cad faoi na páistí eile?
Cad a cheapann tú nuair a chloiseann tú faoi dhuine a cheapann go bhfuil an
obair deacair?
Scríobh an scéal seo ag ligean ort gur páiste eile sa rang thú.

2.

Tá tú ag imirt le roinnt cairde nua.
Tugann siad dúshlán duit dul isteach i láithreán tógála.
Tá do Mhamaí/Dhaidí i ndiaidh a rá leat go bhfuil sé seo contúirteach.
Tugann na páistí ainmneacha ort agus deir siad go bhfuil eagla ort.
An bhfuil na páistí eile ar fad ag tabhairt dúshláin dul isteach sa láithreán
tógála?
An mbraitheann aon duine acu nach smaoineamh maith é?
Scríobh an scéal ó dhearcadh an pháiste sin.

3.

Tosaíonn na páistí go bhfuil tú ag súgradh leo ag déanamh ceap magaidh de
pháiste eile.
An bhfuil na páistí ar fad á dhéanamh?
An gceapann aon duine acu nach rud deas é le déanamh?
Conas a bhraithfeá dá mba tusa an páiste a rabhthas ag déanamh ceap
magaidh faoi/fúithi.
Ar tharla sé sin riamh duitse?
Conas a bhraith tú dá bharr?
Scríobh an scéal ó dhearcadh duine de na páistí eile.

4.

Tagann cara le do Mhamaí/Dhaidí ar cuairt.
Caitheann sé/sí leat amhail is gur páiste beag thú agus fáisceann sé/sí
ródhocht thú.
B’fhéidir go bhfuil an cuairteoir ag iarraidh bheith deas agus nach dtuigeann
sé/sí mórán faoi pháistí.
B’fhéidir nach dtuigfeadh an cuairteoir ná do Mhamaí/Dhaidí go bhfuil fadhb
agat leis/léi seo mura n-inseodh tú dóibh.
Scríobh an scéal ó dhearcadh an chuairteora.
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Gníomhaíochtaí a Leanann
Scríobhaimís (2):

Cúiseanna go ndéanaimid rudaí

Am Chur i gCéill (2):

Dearcaí eile

Scríobhaimís (2):

Cúiseanna go ndéanaimid rudaí

Is é cuspóir an cheachta seo an t-ábhar faoi na rudaí a mbíonn tionchar acu ar chinntí a dhéanamh
níos pearsanta do na páistí. I ngach sraith abairtí atá le comhlánú tá cinneadh le déanamh, an
cinneadh a roghnaíonn an páiste agus an rud a spreagann an cinneadh sin. D’fhéadfá úsáid a
bhaint as suíomh a luadh cheana sa cheacht nó b’fhéidir go mbeadh eolas agat ar shuíomh ar leith
bailebhunaithe nó scoilbhunaithe a d’fhéadfadh bheith oiriúnach.
Déanann na páistí moltaí chun na habairtí ar an gclár dubh a chríochnú. Scríobh síos rogha de na
focail is coitianta idir lúibíní i ndiaidh na habairte. B’fhéidir go scríobhfá na focail atá le roghnú ag
na páistí i ndath nó i bhformáid eile. Mura bhfuil cur amach ag na páistí orthu bain úsáid as
leideanna pictiúrtha.
Sampla 1
Buaileann mo chairde isteach chugam agus teastaíonn ó mo dheartháir beag (ainm) dul
amach linn chomh maith.
Dhéanfainn ... mar ...

Am Chur i gCéill (2): Dearcaí eile
I gcás roinnt suíomh a luaitear sa cheacht seo, nó ag tagairt do shuíomh ábhartha/oiriúnach
bailebhunaithe nó scoilbhunaithe, labhair leis na páistí faoin gcaoi a mbraithfeadh na daoine eile iontu.
Iarr ar na páistí an scéal a scríobh ó dhearcadh na rannpháirtithe eile. Mar shampla:
Tá na suimeanna ar fad a rinne tú don obair bhaile mícheart agat. Fiafraíonn do mhúinteoir
díot cé mhéad acu a bhí ceart agat. Cad a cheapfaidh an múinteoir, dar leat? Cinn ar an rud a
d’fhéadfadh an múinteoir a rá agus cuir i bhfoirm gníomhartha é.
Tá tú ag imirt le roinnt cairde nua. Tugann siad dúshlán duit dul isteach i láithreán tógála. Tá
do Mhamaí/Dhaidí i ndiaidh a rá leat go bhfuil sé seo contúirteach. Tugann na páistí
ainmneacha ort agus deir siad go bhfuil eagla ort. An bhfuil na páistí eile ar fad ag tabhairt
dúshláin duit dul isteach sa láithreán tógála? An mbraitheann aon duine acu nach smaoineamh
maith é? Lig ort gur tú an páiste sin agus inis do na páistí eile cad a cheapann tú.
Tosaíonn na páistí go bhfuil tú ag súgradh leo ag déanamh ceap magaidh de pháiste eile. An
bhfuil na páistí ar fad á dhéanamh? An gceapann aon duine acu nach rud deas é le déanamh?
Conas a bhraithfeá dá mba tusa an páiste a rabhthas ag déanamh ceap magaidh faoi/fúithi. Ar
tharla sé sin riamh duitse? Conas a bhraith tú dá bharr? Lig ort gur tú an páiste seo agus inis
dúinn cad a cheapann tú.

Páirtíocht Tuismitheoirí/Caomhnóirí
Bheadh cúnamh ó thuismitheoirí/chaomhnóirí sna gníomhaíochtaí scríofa úsáideach.
Is féidir an obair scríofa agus an obair OCG eile atá ar taispeáint go nuige seo a thaispeáint do
thuismitheoirí/chaomhnóirí a thagann ar cuairt chuig an seomra ranga.
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A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,
Is í aidhm an cheachta seo ná deiseanna a thabhairt do pháistí plé a dhéanamh ar na toscaí a
bhféadfadh tionchar bheith acu ar a gcinntí agus a roghanna pearsanta. Agus iarracht á déanamh
fadhbanna páistí a fhuascailt nó a ndeacrachtaí a réiteach dóibh, cothaítear an meon iontu gur
féidir le duine éigin eile an fhadhb a "réiteach" agus nach bhfuil an cumas iontu féin na
fadhbanna is simplí fiú a fhuascailt nó a réiteach gan chúnamh ó dhuine fásta.
Seo a leanas roinnt moltaí le haghaidh Gníomhaíochtaí Baile a d’fhéadfadh Tuismitheoirí/
Caomhnóirí a dhéanamh lena bpáistí ar an téama Cinntí Pearsanta:
Pléigh le do pháiste, nó léirigh i bhfoirm gníomhartha, an chaoi a bhfreagródh sé/sí do na
suímh seo a leanas:
Buaileann do chairde isteach chugat. Teastaíonn ó do dheartháir/dheirfiúr óg
teacht chomh maith. Cad a dhéanann tú? Cad a tharlaíonn ansin?
Tosaíonn na páistí a bhfuil tú ag súgradh leo ag déanamh ceap magaidh de
pháiste eile. Cad a dhéanann tú? Cad a tharlaíonn ansin?
Tá tú ag imirt le roinnt cairde nua. Tugann siad dúshlán duit dul isteach i
láithreán tógála. Tá do Mhamaí/Dhaidí i ndiaidh a rá leat go bhfuil sé seo
contúirteach. Tugann na páistí ainmneacha ort agus deir siad go bhfuil eagla ort.
Cad a dhéanann tú? Cad a tharlaíonn ansin?
Cuirim chun an tsiopa thú le haghaidh bainne, aráin agus bananaí. Nílim cinnte
cé mhéad a chosnóidh siad agus mar sin beidh sóinseáil fágtha agat. Ba bhreá
leat milseáin a cheannach le cuid den airgead sin. Cad a dhéanann tú? Cad a
tharlaíonn ansin?
Ní raibh a fhios agat cad iad na suimeanna a bhí le déanamh le haghaidh obair
bhaile toisc go raibh tú ag caint sa rang, in ionad bheith ag éisteacht leis an
múinteoir. Tá a fhios agam go bhfaigheann tú suimeanna gach oíche. Cad a
dhéanann tú? Cad a tharlaíonn ansin?
Tagann cara liom ar cuairt agus caitheann sé/sí leat amhail is gur páiste beag
thú. Cad a dhéanann tú? Cad a tharlaíonn ansin?
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