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RÉAMHRÁ

Cúlra
Rinneadh na bunábhair ranga le haghaidh 
Misneach a dhearadh i lár na 1990í ar 
bhonn Tuarascáil Tascfhórsa an Aire 
(1996) inar moladh gur cheart straitéisí 
coisctheacha um mhí-úsáid substaintí a 
chur ar bun chomh luath agus is féidir sa 
seomra ranga, sula mbeadh páistí ag 
tosú ar thriail a bhaint as drugaí.  
Cuireadh ábhar ranga ar fáil ar bhonn 
píolótach ag an am agus le haiseolas ó 
mhúinteoirí cuireadh timthriallacha 
athbhreithnithe ar bun, sular cuireadh 
bailchríoch orthu lena scaipeadh ar 
bhunscoileanna.

Úsáideadh an t-aiseolas a bailíodh ó 
mhúinteoirí ag sraith athbhreithnithe lae a 
eagraíodh ar fud na tíre le linn 2009/10 
mar threoir don leagan reatha de 
Misneach. Cé go bhfuil múinteoirí sásta le 
hábhar, struchtúr agus gnéithe an Chláir, 
chuir siad in iúl go raibh nuashonrú de 
dhíth, ó thaobh ábhair an tseomra ranga 
a chuir in oiriúint do dhaonra daltaí níos 
ilghnéithí, roinnt ábhair a nuashonrú 
(scéalta mar shampla) agus nasc níos 
soiléire a dhéanamh idir Misneach agus 
cuspóirí comhábhair an churaclaim 
Oideachas Sóisialta Pearsanta agus 
Sláinte 1999 (OSPS) d'fhonn cabhrú le 
pleanáil don seomra ranga.  Theastaigh 
clár cuimsitheach ó na múinteoirí chomh 
maith leis an gCuraclam OSPS a chur i 
bhfeidhm. Úsáideadh an t-aiseolas seo 
go léir leis an gClár Misneach a leasú.

Gnéithe Nua sa Chlár Misneach
Coinnítear an chuid is fearr d'eagrán 
1999 sa leagan is déanaí den Chlár 
Misneach, ach tá gnéithe tábhachtacha 
nua ann. Tá leagan amach na bpleananna 
ceachta mar an gcéanna, le nótaí 
mionsonraithe do mhúinteoirí faoi ábhar 
agus seachadadh na gceachtanna.
Rinneadh nuashonrú ar na scéalta le 
haird ar an daonra ilghnéitheach daltaí 

atá in Éirinn anois. Cuirtear úsáid na 
teicneolaíochta sa seomra ranga san 
áireamh, agus tá na féidearthachtaí do 
ghníomhaíochtaí clár bán níos éasca mar 
gheall ar leagan amach agus formáid na 
gcomhábhar.

Is gné shuntasach den Chlár leasaithe é 
an nasc soiléir atá déanta le snáitheanna 
agus snáithaonaid Churaclam OSPS 
(1999), agus naisc i ngach ceacht le 
cuspóirí sonracha ábhair. Táthar ag súil 
go gcabhróidh sé seo le múinteoirí 
pleanáil a dhéanamh don OSPS le tuairim 
shoiléir faoi na nithe a dtugtar fúthu i 
Misneach sa churaclam.  Beidh sé soiléir 
chomh maith go bhfuil ar chumas an 
Chláir Misneach cuid mhaith de 
Churaclam  OSPS (1999) a sheachadadh, 
rud a dhéanann clár idéalach le haghaidh 
teagaisc sa réimse seo.  Tá ceachtanna 
ann den chéad uair a chlúdaíonn  
snáithaonaid Fás agus Athrú sa 
churaclam.  Beidh sé de lánrogha ag 
scoileanna na ceachtanna seo a úsáid 
mar a oireann do shainmheon agus 
beartais shainiúla na scoileanna féin, 
agus cathain a úsáidfear iad, maidir le 
hOideachas Caidrimh agus Gnéasachta 
(OCG)  mar shampla. 

Forléargas ar an Ábhar
Tá forléargas san Aguisín de na cuspóirí 
ábhair atá le tabhairt fúthu ag gach 
leibhéal den Chlár Misneach agus is féidir 
le múinteoirí é seo a úsáid leis an méid 
atá á chlúdach in aon cheacht nó rang a 
dheimhniú. Beidh sé seo an-úsáideach le 
haghaidh pleanála. 

Ábharthacht na gComhábhar 
Misneach  
D'fhéadfaí a fhiafraí an bhfuil clár OSPS 
ina bpléitear cosc mhí-úsáid substaintí 
chomh práinneach anois agus a measadh 
i lár na 1990í. Cé go léiríonn an taighde 
go bhfuil rath áirithe ann maidir le húsáid 
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drugaí i measc daoine óga a laghdú 
(ESPAD 2012; Suirbhé HBSC, 2010) ní 
ceart a bheith réchúiseach faoi. 

Bíonn dúshláin nua ag gach glúin maidir 
le mí-úsáid substaintí (mar shampla, ordú 
alcóil ar líne agus ar an bhfón), agus is 
ábhar buartha i gcónaí é an ragús óil. Is 
cosúil nuair a thugtar faoi aon bhagairt ar 
leith ar shábháilteacht páistí agus drugaí, 
go dtagann bagairt eile ina áit. Tá 
oideachas le mí-úsáid substaintí a chosc 
ábhartha go fóill dá bhrí sin. Tá sé seo 
agus níos mó á sheachadadh sa chlár 
nua Misneach.

Aidhmeanna
Beifear ag cloí leis na bunaidhmeanna a 
bhí ag an gClár Misneach. Is iad sin an 
mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus 
an t-eolas a thabhairt do pháistí le 
roghanna sláintiúla a dhéanamh ina saol.  
Tá sé seo leathnaithe amach le gnéithe 
de shaol na bpáistí a áireamh, nach 
mbaineann le mí-úsáid substaintí amháin 
ach le sábháilteacht phearsanta agus le 
forbairt i dtreo caithreachais chomh 
maith. Dearadh an Clár Misneach le 
húsáid le gach páiste i rang, agus beidh 
sé ina fhorlíonadh ar aon idirghabháil le 
fócas ar scileanna sóisialta agus 
mothúcháin a bhíonn dírithe ar pháistí 
aonair. 

Ról na Scoile in OSPS
Cuirtear béim ar thimpeallacht agus 
sainmheon na scoile i dTreoirlínte  OSPS 
do Mhúinteoirí (1999). Spreagtar na 
scoileanna le timpeallacht dhearfach a 
chruthú ina mbíonn 'luach, aire agus 
meas' ar fáil ag daoine aonair (Treoirlínte 
OSPS do Mhúinteoirí, 1999, : 22). Tá sé 
ríthábhachtach caidrimh a thógáil go 
hinmheánach agus go seachtrach le 
timpeallacht dhearfach a chothú, agus 
aithnítear an scoil mar mhol 
cumarsáideach agus mar acmhainn 
lasmuigh de bhallaí na scoile i mórán 
pobal.

Le blianta beaga anuas, tá scoileanna á 
spreagadh le bealaí éagsúla a phleanáil le 
OSPS a mhúineadh. Eisíodh treoirlínte 
chuig scoileanna maidir le beartais a 
fhorbairt i dtaobh úsáid substaintí, 

bulaíocht, gnéasacht agus oideachas 
sábháilteacht phearsanta, ábhair a 
bhaineann go dlúth leis an gcuraclam 
OSPS. Tá tuilleadh treorach ar fáil i 
gciorcláin le déanaí ón ROE (Ciorcláin 
0022/2010, 0065/2011, 0045/2013) sa 
réimse seo. Tá cur chuige iomlán nua á 
mholadh maidir le OSPS a fheidhmiú go 
háirithe, a éascófar le plean atá curtha le 
chéile le doiciméid do ranganna de gach 
leibhéal.  Cuirtear béim ar chur chuige 
cothrom a thugann deis do dhaltaí 
scileanna agus dearcthaí agus tuiscintí a 
fhorbairt i gcomhthéacs a chuireann an 
tsláinte chun cinn. Spreagtar scoileanna 
le hidirbheartaíochtaí atá oiriúnach ó 
thaobh aoise agus céime a phleanáil ar 
bhonn leanúnach (Ciorclán 0022/2010 
ROE) seachas ar ghníomhaíochtaí aon 
uaire a mbíonn tionchar teoranta acu.

Tá comhpháirtíocht le tuismitheoirí 
riachtanach leis na príomhscileanna saoil 
atá i gcuraclam OSPS a chur chun cinn. 
Roimhe seo chuir a lán scoileanna ábhair 
ranga Misneach ar fáil do thuismitheoirí 
ar spéis leo é.  D'fhéadfaí ó am go ham 
tuismitheoirí agus caomhnóirí a chur ar 
an eolas ar bhealach níos doimhne trí 
chruinnithe le tuismitheoirí. Bheadh sé 
seo áisiúil go háirithe ag tús na 
scoilbhliana sula gcuirtear an Clár i 
bhfeidhm. D'fhéadfaí ionchur ó 
oideachasóirí atá freagrach as 
sábháilteacht phearsanta nó oideachas 
gnéasachta, chomh maith le saineolaithe 
ar dhrugaí, nó soláthraithe áitiúla seirbhísí 
ar nós na Gardaí Síochána, 
Feidhmeannas na Seirbhísí Sláinte (FSS) 
nó baill de thascfhórsaí drugaí agus alcóil  
a chur ar fáil ag na cruinnithe seo. Beidh 
spéis ag tuismitheoirí agus caomhnóirí 
(nach mbeadh an Curaclam OSPS déanta 
acu féin) san ábhar atá ann agus 
d'fhéadfaí an deis a thapú le plé a 
dhéanamh leo faoin gcaoi is féidir leo 
obair le scoileanna le heolas, scileanna 
agus tuiscint na bpáistí a chur chun cinn.
Nuair a chuir scoileanna an tseirbhís seo 
ar fáil, bhí meas ag tuismitheoirí agus 
caomhnóirí uirthi, mar gur minic a bhíonn 
siad neamhchinnte faoin gcaoi is féidir 
páistí a chosc ó shubstaintí a mhí-úsáid.

Tá litir shamplach chuig tuismitheoirí 
agus caomhnóirí ar fáil i ngach leibhéal 
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den Chlár Misneach. Tugann siad seo 
forléargas ar aidhmeanna agus téamaí an 
Chláir agus bheadh siad úsáideach do 
scoileanna atá ag cur an Chláir i 
bhfeidhm.

Ról an Bhaile in OSPS
Cuireann tuismitheoirí a n-imní maidir le 
mí-úsáid substaintí in iúl go minic nuair a 
chloiseann siad den chéad uair faoi 
fheidhmiú an Chláir Misneach sa scoil. 
Bheadh roinnt tuismitheoirí den bharúil 
gurb ionann mí-úsáid substaintí agus 
drugaí mídhleathacha a úsáid. Tá sé 
tábhachtach béim a chur air gurb iad 
alcól agus nicitín na drugaí is túisce a 
mbaineann páistí úsáid astu go hiondúil. 
Léirítear i suirbhéanna ar thuismitheoirí 
go bhfuil dearcadh an-tromchúiseach ag 
tuismitheoirí ar ólachán faoi aois, agus ar 
na torthaí a bhíonn aige ar dhaoine óga. 
Tá sé tábhachtach béim a chur ar an 
seasamh láidir a bhíonn ag tuismitheoirí 
agus caomhnóirí, mar phríomh-
oideachasóirí ar dhearcthaí paistí ar 
dhrugaí.  Léiríonn staidéir le déanaí an 
tionchar cosantach a bhíonn ag dea-
thuismitheoireacht. Áirítear ann an 
faireachán ar ghníomhaíocht shóisialta 
(go háirithe gníomhaíocht oíche) agus 
socrú rialacha, sa bhaile agus lasmuigh 
de (Brand, 2009). Má mhothaíonn daoine 
óga go bhfuil a dtuismitheoirí nó a 
gcaomhnóirí eolach faoina bhfuil á 
dhéanamh acu go sóisialta, coisceann sé 
seo iad go minic ó mhí-úsáid a bhaint as 
substaintí.

Tugann ceachtanna atá curtha le haonad 
an tsrutha Fás agus Athrú sa Churaclam 
OSPS deiseanna breise idirghabhála do 
thuismitheoirí agus do chaomhnóirí, agus 
d'fhéadfadh siad plé a spreagadh i 
mbailte na bpáistí faoi na hathruithe 
fisiceacha agus mothúcháin a thagann le 
teacht an chaithreachais agus conas dul i 
ngleic leo seo ar bhealach dearfach. 

Is ceart tuismitheoirí/caomhnóirí a 
spreagadh le caint lena bpáistí faoin obair 
atá á déanamh sa Chlár Misneach - go 
deimhin cuirfidh go leor tuismitheoirí agus 
caomhnóirí fáilte roimh an deis a thugann 
an Clár dóibh leis na ceisteanna seo a 
phlé. Tá litir shamplach a thugann 

forléargas ar na téamaí a chlúdaítear sa 
Chlár ar fáil ag tús gach leibhéil den 
Chlár. Is bealach luachmhar iad na 
litreacha seo le rannpháirtíocht na 
dtuismitheoirí agus na gcaomhnóirí san 
obair atá á déanamh ar scoil a 
spreagadh. Chomh maith leis sin, tá 
litreacha samplacha ann maidir le téamaí 
ar leith i leibhéil áirithe, agus is féidir leis 
na múinteoirí úsáid a bhaint astu seo mar 
is rogha leo.

Tá litir shamplach chineálach do 
thuismitheoirí ag deireadh an réamhrá 
seo agus is féidir le múinteoirí í a úsáid 
má theastaíonn uathu insint do 
thuismitheoirí agus do chaomhnóirí faoi 
ábhar nó gníomhaíocht ar leith. Is féidir í 
a leasú nó a oiriúnú mar is gá. 

Déantar tagairt i roinnt de na ceachtanna 
do na páistí a bheith ag caint le 'duine 
sábháilte' nó 'duine fásta muiníneach'. De 
ghnáth is daoine iad seo a bhfuil siad ina 
gcónaí leo ina mbaile féin. Tá an cineál 
seo plé le spreagadh.

Ról an Mhúinteora san OSPS
Tá oideachas réamh-sheirbhíse nó le linn 
a ngairme déanta ag formhór na 
múinteoirí faoi na prionsabail agus faoin 
bhfealsúnacht atá mar bhuntaca don 
Churaclam OSPS, a bhfuil Misneach ina 
Chlár Oifigiúil den ROE. I dTreorlínte  an 
Mhúinteora don OSPS (1999: 55) cuirtear 
béim ar ról an mhúinteora mar 'threoraí, 
éascaitheoir agus acmhainn, a chuireann 
deiseanna éagsúla cuí ar fáil do pháistí 
atá i mbun a gcuid foghlama féin'. Tá 
cuspóirí ábhair an Churaclaim OSPS 
scríofa i bhformáid a chuireann béim ar 
ról éascaithe an mhúinteora.  Is léir go 
bhfuil glacadh ag múinteoirí leis an ról 
seo sna léirmheasanna a rinneadh ag an 
Chomhairle Náisiúnta  Curaclaim agus 
Measúnaithe (CNCM) (2008) agus an 
Chigireacht (2009) ar an gCuraclam 
OSPS. Cuireann an dá léirmheas in iúl go 
bhfuil príomhscileanna na múinteoirí, go 
háirithe maidir le plé a éascú, 
ríthábhachtach dá ról. 

Déanann Prendiville (2004) cur síos ar an 
éascú mar chumasú. Déantar tascanna le 
linn an phróisis 'a chuireann ar chumas 
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an duine aonair/ an ghrúpa a gcinneadh/ 
a sprioc a bhaint amach nó scil a 
fhoghlaim'. (Prendiville, 2004:13). 
D'fhéadfadh na pointí seo a leanas a 
bheith mar chabhair le timpeallacht 
éascaitheach foghlama a chothabháil do 
pháistí:

• Sábháilteacht
Le linn a bheith ag obair le grúpa ranga tá 
sé tábhachtach go mothaíonn na páistí 
go bhfuil siad sábháilte má tá siad leis an 
rannpháirtíocht agus an fhoghlaim is mó 
is féidir a bhaint amach.  Leagann a lán 
múinteoirí bunrialacha síos le seo a 
bhaint amach. Samplaí coitianta: 'gan 
achasán', 'gan ainmneacha a lua go 
diúltach', 'éisteacht nuair a bhíonn duine 
ag caint', 'cead againn caint nó gan 
caint'. Moltar do mhúinteoirí gan ach 
rialacha ar féidir a fhaire sa seomra ranga 
a chur i bhfeidhm. Ní mheastar go bhfuil 
rialacha níos casta (ar nós rúndacht) 
oiriúnach i dtimpeallacht an tseomra 
ranga, ar chúiseanna éagsúla, mar nach 
féidir iad a chinntiú i ndáiríre. Tá 
príobháideacht an pháiste (agus an 
teaghlaigh) luaite go sonrach mar cheart i 
dTreoirlínte na Múinteoirí don OSPS 
(1999: 14). Ach ní mór cuimhneamh 
freisin ar pháistí a spreagadh le páirt a 
ghlacadh i ngníomhaíochtaí foghlama ar 
nós am ciorcail agus drámaíocht, agus 
cead a bheith acu ag an am céanna a 
bheith páirteach nó gan a bheith de réir a 
rogha féin.

• Cur Chuige Éagsúil a Úsáid    
Cé go bhfuil amhras léirithe faoin nasc 
atá idir stíleanna éifeachtúla teagaisc 
agus foghlama (Scott, 2010, mar 
shampla), tá sé le ciall go spreagfaidh cur 
chuige de chineálacha éagsúla níos mó 
taitnimh agus rannpháirtíochta. Á chur 
seo san áireamh, tugtar forléargas sna 
rannóga a leanas ar na modhanna difriúla 
a úsáidtear sa Chlár Misneach le spéis na 
bpáistí a mhúscailt ionas go mbainfidh 
siad taitneamh as an fhoghlaim.

• Tógáil Caidrimh
Tá an mhuinín riachtanach sa 
chomhthéacs foghlama, an mhuinín a 
bhíonn ag na rannpháirtithe i 
gcomhsheasmhacht an mhúinteora, mar 
shampla, ach muinín an mhúinteora sna 

paistí ionas go gcabhróidh siad le chéile i 
ndáiríre má chruthaítear na tosca cearta. 
Is gá go mbeadh na páistí muiníneach 
freisin go mbeidh meas ag an chuid eile 
den rang ar an méid atá le rá acu. Ní mór 
dá bhrí sin dul i ngleic le fadhbanna le 
hiompar mí-oiriúnach, le sláinte agus le 
slándáil. D'fhéadfadh roinnt ama a bheith 
ag teastáil ó na paistí leis na scileanna 
agus na rialacha sonracha a bhaineann le 
héisteacht a fhoghlaim, agus cabhróidh 
an meas, agus sampla d'iompar cuí ón 
múinteoir, leo.

Foghlaim Ghníomhach
Cuirtear béim sna Treoirínte OSPS do 
Mhúinteoirí (1999) ar thábhacht na 
foghlama gníomhaí agus muid ag obair le 
páistí. Moltar é seo leis an leas is fearr a 
bhaint as aistriú na foghlama ionas go 
mbeidh siad 'ábalta an méid a 
fhoghlaimíonn siad a úsáid i gcúinsí 
éagsúla' (Treoirlínte OSPS do Mhúinteoirí 
1999: 5). Táthar ag súil 'go nglacfaidh 
páistí seilbh níos mó, agus níos mó 
freagrachta as a gcuid foghlama féin' sa 
bhfoghlaim ghníomhach. Cuireann 
Vygotsky (1962), béim ar thábhacht 
idirghabháil na n-aosach sa bhfoghlaim, 
nuair a deir sé gur féidir le páistí feidhmiú 
ar leibhéal níos airde le cúnamh ná mar is 
féidir leo má fhágtar an fhoghlaim fúthu 
féin . Thug sé an zón neasfhorbartha air 
seo. Mar idirghabhálaithe i bhfoghlaim 
páistí, tógann múinteoirí creat na 
foghlama le dul chun cinn na bpáistí ó 
leibhéal foghlama amháin go leibhéal eile 
a éascú. Luathaíonn aiseolas éifeachtúil 
foghlaim páistí chomh maith (Scott, 
2010), agus tugann sé rochtain do pháistí 
ar a bhfoghlaim féin sula dtéann siad ar 
aghaidh chuig an chéad leibhéal eile.

Mar atá imlínithe cheana, tá ról 
tábhachtach ag an múinteoir i straitéisí 
foghlama gníomhaí mar atá á moladh sa 
Chlár Misneach. Tugtar tuairisc ghearr 
sna rannóga a leanas de na príomh-
mhodhanna a úsáidtear sa Chlár 
Misneach, le tagairtí do cheachtanna 
áirithe sna hábhair seomra ranga. 
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Obair Chiorcail
Is córas foghlama grúpa í an obair 
chiorcail mar a shuíonn páistí nó daoine 
fásta i gciorcal le fadhbanna, mothúcháin 
agus tuairimí a phlé ar bhealach 
struchtúrtha daonlathach (tugtar am 
ciorcail air seo chomh maith). Tugtar le 
fios i Mosley (1996, 1998), go n-
eascraíonn na nithe seo a leanas as obair 
chiorcail:
 • féinmheas na bpáistí i suíomh an 
  ranga a fheabhsú
 • iompar dearfach a spreagadh sna 
  seomraí ranga agus sna scoileanna
 • taithí ar scileanna sóisialta a 
  thabhairt do pháistí
 • comhfhreagracht as timpeallacht an 
  tseomra ranga a chothú
 • deis a thabhairt do pháistí 
  mothúcháin a fhiosrú I dtimpeallacht 
  shábháilte

Go hiondúil, suíonn páistí nó daoine fásta 
ar chathaoireacha nó ar chuisíní i 
gciorcal, ar mhaithe le teagmháil súl a 
éascú. Is comhartha den chothromas 
agus den daonlathas bunúsach a 
bhaineann le hobair chiorcail é cruth an 
chiorcail chomh maith.  Úsáidtear slat nó 
réad éisteachta go minic le béim a chur 
ar an ngá atá le scileanna maithe 
éisteachta. D'fhéadfaí a lán de na 
gníomhaíochtaí plé sa Chlár Misneach a 
fhiosrú trí obair chiorcail. Tá smaointe 
agus comhairle le fáil sna leabhair Quality 
Circle Time agus More Quality Circle 
Time (1998) le Jenny Mosley.  Bheadh 
cuid de na gníomhaíochtaí seo, nó iad go 
léir, le fáil i seisiún coitianta obair 
chiorcail:

 • cluichí/briseadh oighir
 • babhtaí
 • fóram oscailte/ plé
 • ceiliúradh
 • gníomhaíochtaí scoir/ léirshamhluithe

Déanfaidh múinteoirí a gcuid seisiúin 
obair chiorcail a phleanáil le haird ar aois, 
ar thaithí agus ar chumais na bpáistí 
Tugtar smaointe le haghaidh obair 
chiorcail ar fud an Chlár Misneach ag 
gach leibhéal. Chomh maith leis sin, tá an 
DVD Circle Work, a thiomsaigh Seirbhís 
Tacaíochta Misneach, ar fáil ón tSeirbhís 
um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, 

agus tugann sé treoir ghinearálta faoi 
úsáid an obair chiorcail i gcomhthéacs an 
tseomra ranga.

Cluichí Comhoibritheacha
Is féidir cluichí a úsáid le hiompar 
iomaíoch nó comhoibritheach a chothú. 
Sna hábhair seomra ranga, cuirtear an 
bhéim ar chluichí comhoibritheacha, gan 
aon bhuaiteoir ná caillteoir.

Is iomaí cúis atá ann le cluichí a úsáid, 
mar atá:
 • luí isteach nó leibhéil fuinnimh an 
  ghrúpa a ardú, suaimhneas a chothú 
  agus seans a thabhairt do na páistí 
  socrú síos. 
 • ábhair áirithe a thiomsú nó a fhiosrú
 • meon comhoibrithe a chruthú sa 
  rang
 • taithí shamhaltach ar scil áirithe a 
  sholáthar

Tá cluichí éagsúla ar fáil ar fud Ábhair 
Misneach ag leibhéil éagsúla ranga (Croí 
Isteach sna Naíonáin Shóisir Aonad 1 
Ceacht 7, Deir Ó Grádaigh 
neamhiomaíoch i Rang 3, Aonad 1, 
Ceacht 3, Cluiche Líne Breithlae i Rang 5, 
Aonad 8 Ceacht 2). Tá roinnt cluichí 
oiriúnach le húsáid go minic ag an 
múinteoir, ach ní úsáidfí roinnt eile ach 
uair amháin le hábhar ar leith a chur i 
láthair. D'fhéadfadh sé a bheith deacair 
do na páistí dul i dtaithí ar chluichí 
neamhiomaíocha ar dtús, ach sa 
bhfadtéarma, léiríonn an fhianaise go 
gcabhraíonn siad le muinín a mhéadú 
agus deachaidreamh a chothú sa seomra 
ranga.

Drámaíocht - Imirt Ról
Is samhlú den fhíorshaol í imirt ról i 
dtimpeallacht rialaithe shábháilte. Tá 
buntáistí éagsúla aige mar mhodh 
múinteoireachta:
 • is féidir le páistí nó daoine fásta 

dúshláin agus eispéiris a bhíonn 
rompu a ionsamhlú, a réamhshamhlú 
conas iad a láimhseáil, agus bealaí 
éagsúla le dul i ngleic le fadhb a 
fhiosrú

 • is féidir dearcthaí iomadúla a fhiosrú 
agus a mheas

 • bíonn sé níos éasca do roinnt páistí 
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aisteoireacht a úsáid le fadhb a 
thuiscint seachas a mhíniú cad a 
dhéanfaidís i gcás áirithe

 • is féidir leis a bheith gníomhach agus 
taitneamhach mar bhealach 
foghlama.

Nuair a bhíonn imirt ról á húsáid ón gClár 
Misneach, d'fhéadfadh an creat seo a 
leanas a bheith áisiúil:

 1. Tabhair faisnéis do na 
rannpháirtithe

 Bíonn gníomhaíocht shocrachta de 
chineál éagsúil úsáideach chun an 
meon ceart a leagan síos. Inis do na 
rannpháirtithe cad a tharlóidh, oibrigh 
amach cosaintí (bunrialacha), cinntigh 
cé a ghlacfaidh páirt agus conas, 
léirigh go soiléir nach bhfuil aon 
'bhealach ceart' ann, agus tabhair 
cead fanacht amach.

 2. Reáchtáil an imirt ról
 Déantar róil a dháileadh, meabhraítear 

na bunrialacha,tugtar forléargas ar ról 
na mbreathnóirí nó an lucht 
éisteachta, tugtar amach feistis agus 
cártaí róil más gá. Mura bhfuil mórán 
taithí ag daltaí ar imirt ról bheadh sé 
úsáideach é a thabhairt isteach de réir 
a chéile, ag tosú mar shampla le mím 
de dhreacha cinn, ansin le gothaí, ag 
dul ar aghaidh go lánghluaiseacht 
colainne agus ansin ag glacadh le róil.

 3. Cuir stop leis an imirt ról
 B'fhéidir nach gá dul ar aghaidh go 

deireadh an imirt ról. Féadfaidh an 
múinteoir nó na rannpháirithe stop a 
chur leis an imirt ról. Tá sé úsáideach 
aontú faoi chomhartha soiléir le stop a 
chur leis roimh ré.

 4. Na himreoirí a bhaint as a ról
 Is ceart dó seo tarlú sula dtosaítear an 

chéim phróiseála nó plé. D'fhéadfaí é a 
dhéanamh trí imreoirí a bhogadh 
timpeall, a cheadú dóibh a bheith 'i 
láthair' trína bhfíor-fhéin a chur i láthair 
an ghrúpa (..... is ainm dom agus tá 
cónaí orm i ....., nó Is mise..... agus níl 
mé cosúil le ....., mar.....) nó trí 
shuaitheantas nó comhartha fisiceach 
dá ról a bhaint anuas.

 

 5. Próiseas
 Is féidir plé a dhéanamh tar éis an imirt 

ról:
 - Cad a tharla?
 - Conas a mhothaigh tú?
 - Cad a d'fhéadfadh tarlú?

Is cuid an-tábhachtach den imirt ról é an 
próiseas nó an plé. Is lena linn is féidir 
eispéiris, feasacht agus foghlaim na 
bpáistí a fháil amach agus a threisiú. 
D'fhéadfadh imirt ról malartach eascairt 
as an phróiseáil seo. D'fhéadfaí a iarraidh 
ar bhreathnóirí aiseolas a thabhairt ag 
úsáid bunrialacha atá socraithe roimh ré 
le himreoirí a chosaint, mar shampla, gan 
an duine a ionannú lena ról.

Ní mór a mheabhrú go bhféadfadh imní a 
bheith ar rannpháirtithe nach bhfuil taithí 
acu cheana féin ar imirt ról faoi a bheith 
rannpháirteach. Moltar tabhairt faoin imirt 
ról a chur i láthair na bpáistí de réir a 
chéile (féach 2 thuas), agus iad a 
spreagadh chun rannpháirtíochta 
seachas iachall a chur orthu.
Ní ceart cumhacht imirt ról a mheas 
faoina luach, agus chabhródh sé le 
múinteoirí an imirtí ról atá sna hábhair 
seomra ranga a leanúint sula dtosaíonn 
siad ar chur chuige trialach nó 
tubchumadóireachta a ghlacadh.

I measc modhanna drámata eile a 
úsáidtear sa Chlár Misneach tá 'múinteoir 
i ról' agus 'lána coinsiasa’

Drámaíocht - Múinteoir i Ról
Is féidir leis an múinteoir, mar cheannaire, 
mar shaineolaí nó mar bhall den ghrúpa, 
an imirt ról nó an dráma a threorú laistigh 
den dráma. Is féidir frapa simplí (hata 
áirithe mar shampla) a úsáid mar thaca 
do ról, agus tugann sé deis don 
mhúinteoir páirt dhearfach a ghlacadh 
san imirt ról nó sa dráma. Is féidir leis an 
múinteoir atá i ról ceisteanna soiléirithe a 
chur leis an dráma nó an imirt ról a 
threorú má bhíonn na páistí i sáinn. Tá sé 
tábhachtach a mheabhrú gurb iad na 
páistí a dhéanann an cinneadh deiridh 
faoin treo a rachaidh an imirt ról nó an 
dráma.  Tá sampla d'úsáid 'múinteoir i ról' 
ar fáil i Rang 6, Aonad 6 Ceacht 5.
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Drámaíocht
Lána Coinsiasa nó Tollán Smaointe
Is modh úsáideach é seo nuair a thagann 
aincheist mhorálta chun cinn, nó nuair a 
bhíonn tuairimí ag teacht salach ar a 
chéile maidir le cad is ceart do charachtar 
nó do pháiste áirithe a dhéanamh i 
ndráma nó i gcás fíorshaoil. Déantar dhá 
líne de pháistí a ghlacann tuairimí 
malartacha faoi aincheist áirithe nó faoi 
rogha atá le déanamh. Roghnaíonn páiste 
amháin páirt an charachtair leis an 
aincheist agus siúlann sé/sí síos an tollán 
atá déanta leis an dá líne, le páistí ar an 
dá thaobh ag iarraidh dul i gcion ar 
chinneadh an charachtair trí chúiseanna a 
thabhairt dóibh an rogha áirithe sin a 
dhéanamh.  Féadfaidh an carachtar 
cinneadh a dhéanamh faoi rogha áirithe 
bunaithe ar a bhfuil cloiste acu sa tollán. 
Tá sampla den mhodh seo sna hábhair 
Misneach i Rang 6 (Aonad 9 Ceacht 4), 
agus féadfaidh múinteoirí é a léamh má 
theastaíonn uathu an modh seo a úsáid i 
gceachtanna eile.

Ionsamhluithe
Deirtear go bhfuil ionsamhluithe cosúil le 
'turais samhlaíochta' lenar féidir 
imeachtaí san aimsir chaite, san aimsir 
fháistineach nó sa tsamhlaíocht a 
mheabhrú nó a chruthú. Tugtar 
ionsamhluithe treoraithe áirithe in Ábhair 
Misneach ina dtugann an múinteoir 
cuireadh do na páistí dul ar thuras 
samhlaíoch ag úsáid script ullmhaithe 
(féach mar shampla Rang 4, Aonad 7, 
Ceacht 3).

Is féidir ionsamhlú a úsáid mar straitéis 
múinteoireachta le:

 • eagla nó imní a fhiosrú ar bhealach 
neamhbhagarthach

 • fís a chruthú de na nithe is mian linn 
a bhaint amach ionas gur féidir linn 
díriú níos mó ar spriocanna

 • ullmhú do tharlúintí a chuirfeadh stró 
orainn nó a bheadh dúshlánach trí  
samhlú roimh ré go mbeadh rath 
orainn

 • féinfheasacht a mhéadú agus 
féinmheas a choinneáil trí na rudaí a 
d'éirigh linn a dhéanamh cheana a 

ionsamhlú
 • seisiún a oscailt nó a dhúnadh trí 

mhothúchán suaimhnis agus scíth a 
chruthú

Ní mór ionsamhlú a dhéanamh i 
dtimpeallacht shuaimhneach gan chur 
isteach, rud nach féidir a bhaint amach 
go héasca i seomraí ranga. Ní mór don 
mhúinteoir a bheith i dtaithí ar an script 
agus í a chur i láthair de ghuth soiléir, 
socair nuair atá ionsamhlú treoraithe á 
dhéanamh. Nuair atá cleachtadh 
ionsamhlaithe á dhúnadh, tabhair am do 
na páistí 'filleadh' go dtí an aimsir 
láithreach go réidh. Is maith an rud 
uaireanta comhaireamh óna cúig go dtí a 
haon le cur in iúl go bhfuil an t-ionsamhlú 
ag teacht chun deiridh, agus le seans a 
thabhairt do na paistí teagmháil súl a 
dhéanamh roimh dhul ar aghaidh.

Obair Ghrúpa
Oibríonn páistí i bpéirí nó i ngrúpaí i 
mórán de cheachtanna an Chláir 
Misneach. Tugann sé sin deis dóibh a 
bheith lánpháirteach, agus scileanna 
áirithe ar nós comhoibriú, cathaoirleacht, 
glacadh nótaí, coinneáil ama agus 
tuairisceoireacht a chothú.

Is féidir obair ghrúpa a úsáid mar seo a 
leanas:

 • comhroinnt chruthaitheach agus 
smaointe a ghiniúint

 • scileanna áirithe ar nós comhoibriú, 
comhiarrachtaí agus scileanna 
cumarsáide a chothú

 • gníomhaíochtaí ar leith atá oiriúnach 
don obair ghrúpa

Is féidir le hobair ghrúpa a bheith 
struchtúrtha nó gan struchtúr. Is féidir 
grúpaí a chruthú go fánach, a bheith 
féinroghnach nó roghnaithe ag an 
múinteoir. Le scileanna sóisialta (agus 
éagsúlacht) a fhorbairt moltar go 
ndéantar ballraíocht ghrúpaí a athrú ó am 
go ham. Bíonn sé úsáideach go minic 
obair i bpéirí, agus na péirí a chur le 
chéile le ceathrair a dhéanamh, agus mar 
sin de. D'fhéadfadh sé a bheith 
riachtanach bunrialacha a oibriú amach 
roimh ré. Is ceart do thascanna a bheith 
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soiléir, sainmhínithe go maith, agus 
teorainn ama a bheith leo nuair is cuí. 
D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach róil ar 
leith a bheith ann do thasc grúpa, 
tuairisceoir mar shampla. Bíonn sé 
úsáideach uaireanta toradh an phlé a 
thaifeadadh. Tá bealaí iomadúla sna 
hábhair ranga le hobair ghrúpa a stiúradh 
le páistí. Tugtar samhlacha d'úsáid obair 
ghrúpa i rang sinsearach sa DVD What is 
a Drug? a thiomsaigh an tSeirbhís 
Tacaíochta Misneach, agus bheadh 
smaointe ann do mhúinteoirí ar mhian leo 
an cur chuige seo a úsáid ina gcuid 
teagaisc. 

Naisc Tras-churaclaim
Mar atá le feiceáil sa liosta de 
mhodhanna gníomhacha foghlama, is 
féidir an Clár Misneach a chomhtháthú le 
réimsí eile den churaclam. Léiríonn an 
imirt ról agus na gníomhaíochtaí míme na 
naisc le curaclaim ealaíne ar nós na 
drámaíochta. Bíonn plé, am ciorcail agus 
obair ghrúpa úsáideach i bhforbairt 
teanga, agus tá nasc idir úsáid chluichí 
agus an curaclam corpoideachais. Tugtar 
sonraí faoi naisc tras-churaclaim i ngach 
ceacht. Tá naisc idir gach ceacht agus an 
Curaclam Gaeilge, le béim ar chion 
tairbhe an Chláir Misneach i leith 
scileanna cainte agus litearthachta.

Measúnú
Dar le Treoirlínte OSPS don Mhúinteoir 
(1999:27) deirtear go bhfuil an measúnú ' 
chomh riachtanach don OSPS is atá sé 
d'ábhar ar bith eile'.
Is féidir le measúnú a bheith foirmitheach 
nó suimitheach. Bíonn measúnú 
foirmitheach, le trialacha nó 
breathnóireacht, úsáideach nuair atáthar 
ag iarraidh cláir ar nós Misneach a oiriúnú 
do riachtanais aonair agus ghrúpa.

Tugann measúnú suimitheach deis do 
mhúinteoirí measúnú a dhéanamh ar a 
bhfuil foghlamtha ag páiste nó paistí tar 
éis ceacht nó aonad áirithe, nó tar éis 
obair na bliana.
In athbhreithnithe a rinneadh le déanaí ar 
fheidhmiú Churaclam OSPS ag an CNCM 
(2008) agus ag an gCigireacht (2009), 
léiríodh go raibh drogall ar mhúinteoirí 

measúnú a dhéanamh sa réimse seo mar 
gheall ar nádúr íogair chuid den ábhar 
agus an tuairim gur gá dearcadh 
fadtéarmach a ghlacadh faoi na tairbhí 
atá le baint as. I dTuarascáil na 
Cigireachta (2009:65) aithníodh 
ceistiúchán agus breathnóireacht na 
múinteoirí mar phríomhstraitéisí 
measúnaithe, agus moladh go ndéanfadh 
múinteoirí taifeadadh córasach ar a gcuid 
torthaí ag díriú ar 'ghnéithe den chlár 
OSPS ar féidir iad a mheas go réadúil le 
linn am an dalta ar scoil'.

Le haird air seo, moltar sa Chlár 
Misneach go ndíreodh na múinteoirí ar na 
scileanna, ar na dearcthaí agus ar an 
eolas atá ar fáil sna hábhair ag gach 
leibhéal ranga. Is féidir cur chuige 
measúnaithe de chineálacha áirithe a 
úsáid, lena n-áirítear iad seo a leanas:

 • breathnóireacht an mhúinteora

 • tascanna agus trialacha atá deartha 
  ag an múinteoir

 • tionscadail agus fillteáin

 • aiseolas ó thuismitheoirí

Is dócha gurb í breathnóireacht an 
mhúinteora an bealach is éifeachtaí le 
dearcthaí agus forbairt scileanna a 
mheas. Bíonn breathnóireacht á 
déanamh i gcónaí ag múinteoirí ar dhaltaí 
sa seomra ranga agus lasmuigh de. Is 
féidir é seo a dhéanamh go 
neamhfhoirmiúil, mar shampla nuair atá 
na páistí i mbun tasc ghrúpa, le leibhéil 
comhoibrithe agus rannpháirtíochta a 
mheas. D'fhéadfadh sé cabhrú chomh 
maith le deacrachtaí a bheadh ag páiste 
nó ag grúpa páistí le roinnt modhanna atá 
sna hábhair seomra ranga a aithint. Is 
féidir le sceideal simplí breathnóireachta 
cabhrú leis an bhreathnóireacht a dhíriú 
agus taifead scríofa de na príomhléargais 
a éascú. D'fhéadfaí na pointí seo a leanas 
a chur san áireamh sa bhreathnóireacht 
ar pháiste aonair:

 • idirghabháil le páistí eile

 • idirghabháil leis an tasc

 • cumas fócais.

Bíonn taisc agus trialacha atá deartha ag 
an múinteoir úsáideach go háirithe le 
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heolas agus scileanna atá faighte ag na 
páistí i rith an Chláir a mheas. Tugtar 
samplaí de thráth na gceist san ábhar 
seomra ranga le heolas a mheas. Is féidir 
tasc ar leith (imirt róil mar shampla) a 
dhéanamh ó am go ham le scil ar nós 
treallús nó bainistiú coimhlinte a mheas.

Is féidir obair thionscadail, fillteáin OSPS 
nó cóipleabhair, agus taispeántais ranga, 
a úsáid le cur le breathnóireacht an 
mhúinteora agus na teisteanna agus na 
taisc atá luaite thuas. Is féidir le fillteán nó 
cóipleabhar ar leith d'obair na bpáistí a 
bheith an-úsáideach le monatóireacht 
agus measúnú a dhéanamh ar a bhfuil 
foghlamtha ar bhonn leanúnach. Tugann 
sé seo freisin taifead den dul chun cinn, 
scríofa i lámh an pháiste féin, a bheadh 
úsáideach d'fhéinmheasúnú an pháiste 
féin agus don chaidreamh le tuismitheoirí 
agus caomhnóirí, nó le lucht gairme eile 
más gá.

Tagann aiseolas neamhfhoirmiúil ó 
thuismitheoirí agus caomhnóirí i mórán 
scoileanna, go háirithe le páistí níos óige 
a mbíonn a dtuismitheoirí nó a 
gcaomhnóirí sa scoil níos minice ná nuair 
a bhíonn na páistí níos sine. D'fhéadfadh 
cruinnithe tuismitheoirí le múinteoirí 
aiseolas níos struchtúrtha a éascú ó 
thuismitheoirí, agus d'fhéadfadh 
múinteoirí é seo a úsáid leis an Chlár a 
oiriúnú do riachtanais aonair. Is mór an 
chabhair í má thuigeann tuismitheoirí 
agus caomhnóirí aidhmeanna an Chláir 
ionas gur féidir leo a aithint cá bhfuil 
láidreachtaí a bpáiste, agus má bhíonn gá 
le heispéiris agus foghlaim bhreise.

Ar deireadh thiar, moltar i dTreoirlínte 
OSPS do Mhúinteoirí (1999) go spreagtar 
páistí le féinmheasúnú a dhéanamh. Ní 
tharlóidh sé seo ach má bhíonn na páistí 
eolach ar aidhmeanna agus spriocanna 
na gceachtanna agus na scéimeanna 
oibre. Is féidir le páistí sásamh a bhaint 
as féinmheasúnú, agus is féidir leis 
freagracht, inspreagadh agus 
neamhspleáchas a chothú.

Cur Chuige i Leith Mí-úsáid Substaintí 
a Chosc
Cé gur iomaí fadhb atá ann le drugaí, 

agus gur féidir iad a nascadh le tosca 
éagsúla (lena n-áirítear díothacht agus 
caidrimh laistigh den teaghlach, i measc 
rudaí eile), cuirtear an bhéim i 
mbunscoileanna ar oideachas a chur ar 
dhaoine óga faoin mbaol a ghabhann le 
drugaí níos coitianta a mhí-úsáid, go 
háirithe alcól agus nicitín.  De ghnáth is 
iad seo na chéad drugaí a mbaineann 
páistí triail astu. 

Tá siad ar fáil go réidh agus á n-úsáid i 
mórán tithe agus pobal, agus bíonn úsáid 
luath uaireanta mar thuar ar úsáid 
fhadhbach níos déanaí, cé nach bhfuil sé 
seo dosheachanta.

Úsáidtear cur chuige de chineálacha 
éagsúla san oideachas le mí-úsáid 
substaintí a chosc. Tá siad seo rangaithe 
mar a leanas ag Morgan (2001):

 • eolas agus faisnéis

 • teachtaireachtaí eaglacha

 • féinmheas ginearáta agus soiléiriú 
  luachanna

 • tionchair shóisialta.

In athbhreithniú leathan ar chineálacha 
cur chuige ar mhaithe le mí-úsáid 
substaintí a chosc, deir Morgan (2001: 
65) gur ceart go mbeadh 'leanúnachas 
sna cineálacha cur chuige le béim ar 
fhorbairt phearsanta agus shóisialta, 
scileanna sóisialta agus cinnteoireacht', 
agus gur ceart na cineálacha cur chuige 
seo a sheachadadh i gcomhthéacs 
foghlama gníomhaí na rannpháirithe. 
Luaitear go sonrach nach bhfuil sé cuí 
teachtaireachtaí eaglacha a úsáid. 
Treisítear é seo i gCiorclán ROE 
0022/2010, mar a deirtear 'nach bhfuil 
faisnéis a spreagann eagla agus a 
dhéanann áibhéal faoi iarmhairtí 
diúltacha, cuí agus go bhfuil siad 
fritorthúil'.

Luann an Ciorclán 'idirghabhálacha 
gáifeacha', 'ráitis fhianaise' agus 
'normalú ar iompar contúirteach daoine 
óga' mar chineálacha cur chuige nach 
gcabhraíonn.Cuirtear béim chomh maith 
ar idirghabhálacha aois-oiriúnacha, agus 
ar easpa éifeachta 'indirghabhálacha 
aon-uaire/gearrthéarmacha'. Is é an rud 

12



is spéisiúla in Morgan (2001) agus 
Ciorclán ROE 0022/2010  ná an bhéim a 
chuirtear ar ról an mhúinteoir ranga i 
gcláir le mí-úsáid substaintí a chosc.

Conas mar sin, atá an Clár Misneach 
oiriúnach i gcomhthéacs na gcineálacha 
cur chuige seo? Cuirtear scileanna, eolas, 
luachanna agus dearcthaí le chéile sa 
Chlár i dtaca d'ábhair aois-oiriúnacha, 
fhorbarthacha atá idir phraiticiúil agus 
chuimsitheach. Mar a luadh níos luaithe, 
déantar an t-ábhar a sheachadadh trí 
straitéisí éagsúla gníomhacha foghlama, 
a éascaíonn rannpháirtíocht agus 
taitneamh na ndaltaí.  Tugtar pleananna 
miondealaithe ceachtanna mar 
thacaíocht don mhúinteoir ranga an Clár 
a sheachadadh. Clúdaíonn an Clár gach 
gné den churaclam OSPS anois, rud a 
dhéanann gurb é an clár is cuimsithí atá 
ar fáil do scoileanna faoi láthair.

Ach cé go bhfuil an cur chuige atá 
imlínithe i Misneach ag teacht leis an 
gcleachtas is fearr, ní chinntíonn sé seo 
go mbeidh rath air i suíomh na scoile. 
Luaigh Morgan (2001) cúiseanna éagsúla 
a dteipeann ar chláir chosc mí-úsáid 
drugaí.

Ina measc ní mór do na scoileanna aird a 
thabhairt ar fheidhmiú gan éifeacht (ar 
nós neamhchomhleanúnas idir leibhéil), 
ionchais neamhréadúla, agus tosca 
timpeallachta agus cultúrtha. Ní 
dhéanfaidh clár aon mhaith do pháistí má 
fhágtar ar an seilf é, nó mura gcuirtear i 
bhfeidhm ach ó am go ham é, ní dhéanfar 
forbairt ar scileanna, luachanna ná 
dearcthaí a chabhródh leis na paistí i 
gcoinne deacrachtaí aonair, diúltachas sa 
timpeallacht, nó cultúr páistí eile. Chomh 
maith leis sin, cé go bhfuil sé 
inmhianaithe a bheith ag súil le 
timpeallacht atá saor ó dhrugaí, 
chabhródh sé níos mó moill a chur leis an 
aois a dtosaíonn páistí ag baint triail astu, 
go háirithe alcól agus nicitín. Is aidhm 
phríomha í seo den oideachas i leith mí-
úsáid substaintí a chosc agus an chlár 
Misneach.              

I gcomhar leis an Chlár, beidh foilsiúcháin 
éagsúla ón ROE agus Misneach ann le 
cabhrú le scoileanna agus múinteoirí an 
Clár a chur i bhfeidhm. Tá leabhair ann ar 
nós:

 • Understanding Substances agus 
Substance Use: A Handbook for 
Teachers ina bhfuil sonraí ar fáil faoi 
dhrugaí agus saincheisteanna a 
bhaineann leo

 • Best Practice Guidelines in 
Substance Misuse Prevention 
Education mar a bhfuil faisnéis do 
Bhoird Bhainistíochta, príomhoidí 
scoile agus múinteoirí faoin 
gcleachtas is fearr maidir le 
hoideachas i dtaobh mí-úsáid 
substaintí a chosc a thabhairt i 
mbunscoileanna, agus i dtaobh 
saincheisteanna gaolmhara.

Tá fócas fós ar mhí-úsáid substaintí a 
chosc sa chlár Misneach, ach is 
acmhainn chuimsitheach OSPS í anois, 
agus táthar ag súil gurb é seo an clár a 
roghnófar i mórán de bhunscoileanna na 
hÉireann.

Conclúid
Aithnítear tábhacht na scoileanna ó 
thaobh scileanna, luachanna agus 
dearcthaí mar atá imlínithe sa churaclam 
OSPS a éascú do pháistí, agus cláir 
scoilbhunaithe ar nós Misneach á 
bhforbairt. Táthar ag súil go mbeidh 
glacadh dearfach leis an eagrán nua seo 
de Misneach agus go gcuirfear i 
bhfeidhm é i mbunscoileanna agus go 
gcuirfidh sé ar chumas daoine óga 
roghanna dearfacha stíl bheatha a 
dhéanamh le bheith ina saoránaigh 
sláintiúla gníomhacha san 21ú haois.
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Best Practice Guidelines in Substance 
Misuse Prevention

Brand, K. (2009). 'Keeping a watchful 
eye': the role of perceived parental 
monitoring in adolescent substance use. 
(Tráchtas neamhfhoilsithe MA) Ollscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath.

Child Abuse Prevention Programme. 
(1998). Clár Bí Slán. Baile Átha Cliath: 
C.A.P.P.

Obair Chiorcail Seirbhís Tacaíochta 
Misneach (in SFGM anois)

An Coiste Curaclaim um Oideachas 
Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte, An 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta, agus an Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta, Éire. (1999). Oideachas 
Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte: 
Curaclam Baile Átha Cliath: Oifig an 
tSoláthair.

An Coiste Curaclaim um Oideachas 
Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte, An 
Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus 
Measúnachta, agus an Roinn Oideachais 
agus Eolaíochta, Éire. (1999). Oideachas 
Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte: 
Treoirlínte do Mhúinteoirí
Baile Átha Cliath: Oifig an tSoláthair.

An Roinn Oideachais (1998). Oideachas 
Caidrimh agus Gnéasachta. Baile Átha 
Cliath: An Roinn Oideachais

Ciorcláin, An Roinn Oideachais agus 
Scileanna www.education.ie/en/Circulars-
and-Forms

Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., 
Balakireva,O., Bjarnason, T., Kokkevi, A., 
Kraus, L. (2012). Tuarascáil ESPAD 2011
www.espad.org/Uploads/

Staidéir Measúnachta na Cigireachta 
(2009). Oideachas Sóisialta, Pearsanta 
agu Sláinte (OSPS) sa bhunscoil. Baile 
Átha Cliath: An Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta 
www.education.ie/en/Publications/

An Chéad Tuarascáil ó Thascfhórsa an 
Aire ar Bhearta le hÉileamh ar Dhrugaí a 
Laghdú (1996). Oifig an tSoláthair, Baile 
Átha Cliath 
www.drugsandalcohol.ie/5058/1/309-
3090251.pdf

Morgan, M. (2001). Drug use prevention: 
An overview of research. An Coiste 
Comhairleach Náisiúnta ar Dhrugaí.

Mosley, J. (1996) Quality circle time in the 
primary classroom: Your essential guide 
to enhancing self-esteem, self-discipline 
and positive relationships. Wisbech, 
Cambridgeshire: LDA 

Mosley, J. (1998). More quality circle 
time. Wisbech, Cambridgeshire: LDA 

An Chomhairle Náisiúnta Churaclaim 
agus Measúnachta (2008). Athbhreithniú 
ar Churaclam na Bunscoile: Céim a dó. 
Éire: NCCA

http://www.ncca.ie/en/Publications/

Kelly, Gavin, Molcho and Nic Gabhainn,
S. (2012). The Irish Health Behaviour in
School-aged Children (HBSC) Study 
2010. NUIG and Department of Health 
www.nuigalway.ie/hbsc/

Prendiville, P. (2008). Developing 
facilitation skills: A handbook for group 
facilitators. Combat Poverty Agency. 
www.combatpoverty.ie/publications/
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LITIR SHAMPLACH DO THUISMITHEOIR 

Dáta 

A Thuismitheoir/Chaomhnóir, 

Mar chuid den Churaclam Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte tá an t-ábhar
......................................................(cuir ábhar anseo) á phlé againn. I rith na chéad cúpla 
lá/seachtaine (scrios mar is cuí) eile beidh mé ag iarraidh ar pháistí obair a dhéanamh maidir 
leis an ábhar seo. Is é a bheidh i gceist leis sin ná go ndéanfaidh siad bileoga oibre/taighde 
ar an idirlíon/baileoidh siad acmhainní mar irisí/cuirfidh siad agallamh ar an gclann nó an 
bpobal mór/tógfaidh siad nithe ón teach isteach chun an ranga (scrios nó cuir leis seo mar 
is gá). Ba mhór agam do chabhair leis an tasc seo. Freisin ba mhór an chabhair é dá 
bhféadfá an t-ábhar seo a phlé le do pháiste agus seiceáil conas atá ag éirí leo ó am go 
chéile. 

Go raibh maith agat as do chomhoibriú. 

_____________________
Múinteoir Ranga 
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LITIR SHAMPLACH DO THUISMITHEOIR 

Dáta 

A Thuismitheoir/Chaomhnóir, 

Thar na seachtainí amach romhainn beimid ag cur túis le clár dar teideal Misneach. Tá an 
clár seo ina chuid den churaclam Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte (OSPS). 
Cabhróidh sé le múinteoirí eolas agus scileanna pearsanta, mothúchánacha, sóisialta agus 
sláinte páistí a fhorbairt. Ceann de na príomhaidhmeanna atá ag an gclár áirithe seo ná mí-
úsáid substaintí (drugaí, idir dhrugaí dleathacha agus mídhleathacha) a chosc. Freisin tá sé 
mar aidhm aige muinín astu féin a chothú i bpáisí chomh maith leis na scileanna agus an t-
eolas a theastaíonn uathu chun roghanna folláine a dhéanamh. Sa chlár leagtar béim ar 
chabhrú le páistí scileanna saoil um chothú sláinte a fhorbairt a bheidh ina mbuntáiste dóibh 
le himeacht ama. 

Is iad na téamaí a chlúdaítear ag an leibhéal seo ná: 
Mise agus an Domhan Mór
Mo Chúig Chéadfa 
Muintearas agus Comhar
Ag Tabhairt Aire do mo Chorp
Mothúcháin 
Ceiliúradh 

Ós rud é nach féidir le tuismitheoirí ná múinteoirí bheith in éineacht le páistí an t-am ar fad, 
beidh ar pháistí éirí níos neamhspleáiche i gcónaí agus déileáil le dúshláin a saoil i sochaí an 
lae inniu, go háirithe agus iad ag fás aníos. Nuair a bheidh an clár críochnaithe, samhlaímid 
go mbeidh sé níos éasca do pháistí déileáil le haon suíomh dheacair a d'fhéadfadh teacht 
ina dtreo sa todhchaí. 

D'fhéadfadh go n-iarrfaí ort páirt a ghlacadh i bhfoghlaim do pháiste agus muid ag bogadh 
tríd na gníomhaíochtaí éagsúla sa chlár, mar shampla, trí ghrianghraif, eolas nó ábhair a chur 
ar fáil d'obair ealaíne. Seans go mbeifeá ag iarraidh ábhar ceachtanna áirithe sa chlár a phlé 
le do pháiste ó am go chéile. Cabhróidh do spéis, do thacaíocht, do chomhar agus do 
rannpháirtíocht i bhfoghlaim do pháiste le haidhmeanna an chláir seo a bhaint amach. 

Tá cóip de na hábhair a bheidh á n-úsáid ar fáil le féachaint uirthi más mian leat. Má tá ceist 
ar bith agat, cuirtear fáilte romhat í a phlé liom. 

Go raibh maith agat as do chomhoibriú. 

________________________
Múinteoir Ranga 
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AONAD A HAON 
MÉ FÉIN AGUS AN DOMHAN 

TIMPEALL ORM 



AONAD A HAON 
MÉ FÉIN AGUS AN DOMHAN MÓR 

SNÁITHE  MISE 

Snáithaonaid  Féinaithne 
  Féinfheasacht 
  Ag forbairt féinmhuiníne 

  Ag fás agus ag athrú 
  Braistintí agus 
  mothúcháin 

  Sábháilteacht agus 
  cosaint 
  Sábháilteacht 
  phearsanta 

SNÁITHE  MISE 

Snáithaonad  Mise agus daoine eile 

SNÁITHE  MISE AGUS AN 
  DOMHAN MÓR 

Snáithaonad   Ag forbairt saoránachta 
  Pobal mo scoile 

BUNEOLAS FAOIN AONAD 

Is é príomhthéama an aonaid seo ná 
féinaithne agus caidrimh le daoine eile. 
Sna ceachtanna moltar do pháistí iad féin 
a mheas mar dhuine uathúil agus 
speisialta agus feasacht a fhorbairt faoi 
dhaoine tábhachtacha ina saol. 

I gcuid de na ceachtanna (mar shampla, 
Ceacht 1) dírítear ar thábhacht ár n-
ainmneacha agus moltar do na páistí 
scéal a n-ainmneacha féin a insint. 
Éascaíonn an obair sin nasc idir an baile 
agus an scoil. 

Trí phlé i gCeacht 2 agus 3 faigheann 
páistí amach go bhfuil saintréithe 
fisiceacha acu agus léirítear iad siúd trí 

hobair ealaíne. 

I gCeacht 4 cuireann páistí eolas ar 
iontas an tsaoil nua trí scéal. 

I gCeacht 5 scrúdaítear an chaoi a 
mbíonn páistí ag forbairt scileanna agus 
cumas nua agus iad ag éirí níos sine. 
Cabhraíonn Ceacht 6 le páistí daoine 
lárnacha ina saol a choimeádann slán iad 
a aithint. 

Sa cheacht deireanach, scrúdaíonn páistí 
na mothúcháin a bhaineann le cuimsiú 
agus le heisiamh agus tugtar isteach 
roinnt rialacha simplí don seomra ranga. 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht  1
Nach Deas an Dornán Iad!  

Ceacht  2
Mise! 

Ceacht 3
Níl Éinne Cosúil Liom 

Ceacht 4
Leanbh Nua 

Ceacht 5
Féach Orm Anois  

Ceacht 6
Na Daoine atá Tábhachtach Dom 

Ceacht 7
Barróga Móra 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

San aonad deireanach sna hábhair seo 
déantar foghlaim páistí a cheiliúradh. 

Ba mhór an chabhair í an fhoghlaim a 
thaifeadadh de réir mar a mholtar sna 
haonaid, agus saothar na bpáistí a 
choimeád in áit shábháilte le húsáid sa 
cheiliúradh. 
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Nóta don mhúinteoir:
Chomh maith leis na ceachtanna seo a dhéanamh, 
ní mór do gach bunscoil an Clár 'Bí Slán' a chur i 
bhfeidhm ina iomláine. (ROS Ciorclán 0065/2011)



A HAON:1
COINCHEAP LÁRNACH 

Nuair a fhoghlaimíonn siad an scéal 
faoina gcuid ainmneacha cabhraítear le 
páistí luach a leagan orthu féin 
agus ar a gcuid uathúlachta. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise  

Snáithaonad: Féinaithne 
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
Na hairíonna uile is cúis le duine a bheith 
speisialta agus uathúil a phlé agus a 
léirthuiscint. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe:   Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga
Snáithaonad:   Caint

Oideachas Ealaíon - Na 
hAmharcealaíona  
Snáithe:   Líníocht 
Snáithaonad:  Líníochtaí a dhéanamh 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Bheadh spás mór go hidéalach don 
cheacht seo. 

Is gá do mhúinteoirí a thuiscint go 
bhféadfadh go mbeadh sé deacair do 
roinnt páistí a fháil amach cad é bunús a 
n-ainm agus bheith íogair mar gheall air 
sin. D'fhéadfadh an múinteoir díriú ina áit 
ar na gnéithe dá n-ainm a thaitníonn leo.
 
D'fhéadfadh go mbeadh cabhair leis an 
gceacht seo ag teastáil ó pháistí a bhfuil 
Béarla acu mar theanga breise. 

ACMHAINNÍ

• Réad Cainte

• Teimpléad Blátha do gach páiste agus 
a n-ainm priontáilte/scríofa ar gach 
ceann (curtha ar fáil). Féadann an 
múinteoir iad sin a ghearradh amach 
roimh ré. 

• Marcóirí nó Criáin 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Obair Chiorcail 

• Plé 

• Gníomhaíocht Ealaíne  
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CEACHT  1
NACH DEAS AN DORNÁN IAD! 



Obair Chiorcail 

Cuir na paistí i gciorcal. Agus an réad 
cainte agat i do lámh, tosaigh an babhta 
trí d'ainm féin a rá, mar shampla, 
-Is mise Múinteoir X (nó Ms. X ag brath ar 
bheartas na scoile). 

Cuir an réad cainte chuig na daltaí ar do 
thaobh dheas a deireann a n-ainm sula 
gcuireann siad ar aghaidh an réad cainte. 

Nuair a bheidh a gcuid ainmneacha ráite 
os ard ag na páistí go léir sa chiorcal, 
mínigh do na páistí gurb é a tharlóidh sa 
chéad chluiche eile ná go ndéarfaidh na 
páistí ainmneacha páirtithe ranga eile nó 
go gcaithfidh siad go séimh an réad 
cainte chucu. 

Taispeánann an múinteoir conas é sin a 
dhéanamh trí páiste a roghnú agus an 
méid seo a leanas a rá: 

- Anbu is ainm duit, 
sula gcaitheann siad nó a gcuireann siad 
an réad cainte chuig Anbu. Ansin 
roghnaíonn Anbu páiste eile, ainmníonn 
siad iad, agus cuireann siad ar aghaidh 
nó caitheann siad an réad cainte. 

Leanann an clár ar aghaidh go mbeidh 
seal tógtha ag gach duine. 

Plé 

Pléigh leis na páistí an tábhacht agus an 
luach a bhaineann lenár gcuid 
ainmneacha. Fiafraigh na ceisteanna seo 
a leanas: 

-Cad a tharlódh mura mbeadh 
ainmneacha againn? 

-Cén fáth go mbeadh sé sin deacair do 
do thuismitheoirí? 

-Do mhúinteoir? -Do chairde? 

-Nó dá dtabharfaí uimhir orainn – an 
mbeadh sé sin go maith nó go dona? 

Aimsigh aon pháistí a bhfuil na 
céadainmneacha céanna acu, agus leag 
béim ar an bpointe cé go bhfuil na 
hainmneacha céanna acu, go bhfuil siad 
uathúil go bhfuil a gcuid caitheamh 
aimsire féin ag gach páiste, go bhfuil 
cuma dhifriúil orthu, go bhfuil sloinne 
dhifriúil orthu, nó go bhféadfadh go n-
úsáidfidís leagan difriúil dá n-ainm. Mol 
do na páistí fáil amach sa bhaile (más 
féidir) cén fáth gur roghnaíodh a n-ainm, 
agus cé a roghnaigh. Fiafraigh díobh: 

-Cérbh é/í an duine is fearr chun ceist 
a chur air/uirthi faoi d'ainm? 

-An féidir leat smaoineamh ar am 
maith le ceist a chur orthu faoi? 

-Má tá tú ag iarraidh, an féidir leat 
teacht ar ais agus insint dúinn cad a 
dúirt siad? 

Gníomhaíocht Ealaíne  

Maisíonn gach páiste a dteimpléad blátha 
féin agus marcóirí/criáin á n-úsáid. Is 
féidir leis an múinteoir ainm gach páiste a 
scríobh le marcóir dubh i lár an bhlátha. 

Maisítear na bláthanna agus taispeántar 
sa seomra ranga iad faoin gceannteideal: 
Nach Deas an Dornán Iad! 

D'fhéadfadh múinteoirí cruth vása nó 
bosca fuinneoige a ullmhú chun saothar 
na bpáistí a thaispeáint. 

A HAON:1NÓS IMEACHTA 
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CEACHT  2
MISE! 

COINCHEAP LÁRNACH 

Tá sé tábhachtach cabhrú leis na páistí 
aithne níos fearr a chur orthu féin mar 
dhaoine uathúla luachmhara. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise agus daoine eile 

Snáithaonad:   Caidreamh le daoine eile 

Cuspóir Ábhair 
Cúram agus aird, cúirtéis agus dea-
bhéasa a chleachtadh le linn 
idirghníomhaíochta le daoine eile. 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:  Féinaithne 
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
Na hairíonna uile is cúis le duine a bheith 
speisialta agus uathúil a phlé agus a 
léirthuiscint. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe:   Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga
Snáithaonad:  Caint

Oideachas Ealaíon - Na 
hAmharcealaíona  
Snáithe: Líníocht 
Snáithaonad:  Líníochtaí a dhéanamh 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Cuirfidh naíonáin síos ar dhaoine eile mar 
dhonn, bán, bándearg agus is féidir leo 
glacadh leo siúd go léir. 

ACMHAINNÍ 

• Criáin 

• Teimpléad Aghaidhe 
 (fótachóip do gach leanbh) 

• Pictiúr nó Póstaer de 
 Dhuine/Charachtar Cáiliúil 

• Scátháin (ceann beag idir beirt,
 nó go leor scáthán mór) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé 

• Líníocht 

• Taispeáint  
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Plé  

Cuir ceist ar na páistí faoi na tréithe 
fisiceacha atá againn go léir - dhá lámh / 
shúil / chluas / chos / gruaig a chlúdaíonn 
ár gcinn, agus mar sin de.

Tá gruaig agus súile orainn go léir, ach 
bíonn dathanna difriúla ar ghruaig agus 
shúile daoine. Mol do na páistí tréithe a 
ainmniú nach n-aithnítear chomh minic, 
mar shampla, fabhraí, malaí, bricíní srl.

Tabhair cuireadh do bheirt pháistí 
seasamh suas agus iarr ar na páistí eile 
na bealaí ina bhfuil siad difriúil óna chéile 
a aithint, mar shampla, dath na 
gruaige/an chraicinn/na súl, méid, cruth 
aghaidhe nó sróine, buachaill nó cailín.

Má tá cúpla sa rang nó má tá aithne acu 
ar aon chúplaí, iarr ar na páistí a rá cén 
chaoi a n-aithníonn siad iad óna chéile. 
Mínigh dóibh cé go bhféadfadh go 
mbreathnódh an cúpla díreach mar an 
gcéanna agus go bhféadann sé bheith 
deacair iad a aithint óna chéile, go bhfuil 
gach páiste speisialta agus uathúil. 

Roghnaigh pictiúr as iris nó nuachtán de 
dhuine cáiliúil mar aisteoir, amhránaí, 
carachtar i gcartún nó carachtar óna 
scéim léitheoireachta agus iarr ar na 
páistí cur síos a dhéanamh ar a gcuid 
tréithe fisiceacha. 

Cuir scátháin bheaga timpeall le roinnt 
idir péirí páistí, nó cuir roinnt scáthán mór 
in áit inar féidir le páistí breathnú orthu 
féin go héasca agus iarr orthu breathnú 
go cúramach orthu féin. 
 
-An bhfeiceann tú dath do chuid súl? 

-An bhfeiceann tú aon bhricíní? 

-Cén dath atá ar do chuid gruaige? 

-Aon choirníní? 

-Déan meangadh mór! 

Líníocht  

Mínigh an Teimpléad Aghaidhe do na 
páisí agus iarr orthu pictiúr dá gcuid 
aghaidheanna a tharraingt air. Mol dóibh 
tréithe a tharraingt chomh cruinn agus is 
féidir ar a gcuid portráidí aonair. 

-Ar chuir gach duine isteach a gcuid 
fabhraí? 

-Malaí? 

-Cén cruth atá ar do shrón? 

Taispeáin 

Taispeáin na portráidí. Tabhair am do 
gach páiste cúpla abairt a rá faoina 
bpictiúr más mian leo. D'fhéadfaí é seo a 
dhéanamh i gcaitheamh seachtaine, agus 
cead a thabhairt do dhream beag páistí 
labhairt faoina gcuid pictiúr ag am 
socraithe. Mar shampla: 

Seán is ainm dom. 
Buachaill mé. 

Tá súile gorma orm. 
Tá gruaig chatach dhonn orm. 

Mar rogha eile, is féidir le páistí an rann 
seo a chríochnú os ard le cabhair óna 
gcuid piaraí. 

dath (ainmnigh an dath) atá ar mo 
chuid gruaige

dath (ainmnigh) ar mo chuid súl. 
Tá mé ..... bliana d'aois is níl mé ró-

bheag ná ró-mhór. 
..... is ainm dom agus mar a fheiceann 
tú go soiléir tá mé go breá sásta gur 

mise mé féin! 
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Leathnú 

D'fhéadfaí taispeántas sleamhnán a 
dhéanamh de ghrianghraif phortráide an 
ranga, agus an Clár Bán Idirghníomhach 
(CBI) agus ceamara digiteach.

D'fhéadfaí cóipleabhar Misneach agus 
portráid an pháiste mar chlúdach air a 
úsáid mar acmhainn lárnach do gach 
líníocht agus don obair go léir a 
bhaineann le Misneach. 

NÓS IMEACHTA SONRACH 



Mise! 

Tarraing pictiúr

díot féin anseo



COINCHEAP LÁRNACH 

Cé go bhfuil go léir tréithe coitianta 
againn táimid go léir uathúil. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Féinaithne 
  Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
Na hairíonna uile is cúis le duine a bheith 
speisialta agus uathúil a phlé agus a 
léirthuiscint. 

Snáithe:  Mise agus daoine eile 

Snáithaonad:  Caidreamh le daoine 

Cuspóir Ábhair 
Cúram agus aird, cúirtéis agus dea-
bhéasa a chleachtadh le linn 
idirghníomhaíochta le daoine eile 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga
Snáithaonad:  Caint

Oideachas Ealaíon-Na hAmharcealaíona  
Snáithe:  Prionta 
Snáithaonad: Prionta 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Má tá páistí ag bogadh in am leis an 
gceol lena gcuid priontaí láimhe, is maith 
an smaoineamh é criáin a úsáid don 
mhaisiú. 

ACMHAINNÍ 

• Ceap dúigh 

• Criáin 

• Leathanaigh Bhána 

• Ceol le haghaidh gluaiseachta 

• Seinnteoir CD 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé 

• Obair Ealaíne 

• Gluaiseacht 

• Obair Chiorcail 
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Plé 

Cuir ceist ar na páistí an cuimhin leo an 
plé faoin gcúpla ón gceacht roimhe. 
Mínigh dóibh cé go bhféadfadh go 
mbreathnóidís mar an gcéanna agus go 
bhféadfadh go mbeadh a gcuid lorg 
láimhe den mhéid céanna, go bhfuil a 
gcuid méarlorg difriúil.

Fiafraigh díobh an bhfuil aon eolas acu 
faoina gcuid méarlorg. Níl an mhéarlorg 
chéanna ag beirt sa domhan mór. An 
bhfuil a fhios agat cé a úsáideann 
méarloirg ina gcuid oibre (m.sh. 
bleachtairí).

Mínigh do na páistí go bhfuilimid chun ár 
gcuid méarlorg agus lorg láimhe a 
dhéanamh inniu. 

Obair Ealaíne 

Cuir timpeall bileog bhán agus mínigh do 
na páistí go gcaithfidh siad tarraingt 
timpeall a láimhe chun lorg láimhe a 
dhéanamh agus an cruth a mhaisiú nó a 
dhathú. Ag brath ar chumas, d'fhéadfadh 
páistí freisin a lámh a mhaisiú le pictiúir 
bheaga dá gcuid caitheamh aimsire, 
gníomhaíochtaí a bhfuilimid go maith acu 
nó rudaí a thaitníonn leo.

Is féidir na méarloirg a dhéanamh leis an 
gceap dúigh tríd an méar a rolláil ó 
thaobh go taobh agus ansin an mhéar a 
leagan go daingean ar an leathanach 
taobh leis an lorg láimhe. 

Gluaiseacht 

Nuair a bheidh an obair ealaíne go léir 
críochnaithe, mínigh do na paistí go 
bhfuilimid chun siúl nó rince a dhéanamh 
leis an gceol timpeall an tseomra ranga, 
agus greim á coimeád acu ar a gcuid 
saothar. Nuair a stopann an ceol, 
aimsíonn na páistí páirtí agus caitheann 

siad cúpla nóiméad ag taispeáint a gcuid 
bileog oibre agus ag caint fúthu. Mol 
dóibh breathnú go cúramach chun 
féachaint conas atá siad difriúil óna 
chéile. 

Obair Chiorcail 

Ansin suíonn na páistí i gciorcal. Fiafraigh 
de na páistí cad a thug siad faoi deara 
nuair a stop an ceol agus nuair a bhí siad 
ag obair i bpéirí.

-An raibh do lorg láimhe den mhéid 
céanna le lorg láimhe do pháirtí?

-Ar tharraing éinne a gcuid caitheamh 
aimsire i bpictiúr?

-An bhfuair tú amach rud éigin faoi 
dhuine nach raibh ar eolas agat roimhe 
sin?

-Cad a thug tú faoi deara faoi na 
méarloirg? 

Conclúid 

Iarr ar na páistí an mhéarlorg a thógáil 
abhaile leo agus míniú do gach duine sa 
bhaile nach bhfuil ach méarlorg amháin 
cosúil leis seo sa domhain agus gur 
leosan é! 

Leathnú 

Mar thaispeántas ranga, is féidir le páistí 
a gcuid méarlorg a chur i gcruth ciorcail 
agus an toradh a bheidh air sin ná ciorcal 
de mhéarloirg. Féadann an ceannteideal 
istigh téama uile-ranga a léiriú ar nós 
-Táimid go léir difriúil 

D'fhéadfaí moladh do pháistí cleachtadh 
cosúil leis sin a dhéanamh sa bhaile lena 
gclann chun ciorcal clainne de mhéarloirg 
a dhéanamh. 
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CEACHT  4
LEANBH NUA  

COINCHEAP LÁRNACH 

Bíonn taithí fhairsing ag páistí ar bheatha 
nua (duine, ainmhí nó planda) ar féidir a 
úsáid sa cheacht seo. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Ag fás agus ag athrú  
  Beatha nua  

Cuspóirí Ábhair 
Éirí feasach ar bheatha nua agus ar 
bhreith sa saol.

Feasacht faoi bhreith dhaonna a 
fhorbairt.

A aithint cad a theastaíonn ó phaistí chun 
cuidiú leo fás agus forbairt .

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe:  Glacadh le teanga

   Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga
Snáithaonad:  Caint

Oideachas Ealaíon - Ceol 
Snáithe:  Léiriú 
Snáithaonad:   Amhránaíocht 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Tá go leor clibeanna ar YouTube (idir 
ainmnithe agus daoine) a fhéadann 
múinteoirí a íoslódáil chun breith agus 
beatha nua a thaispeáint, agus Polasaí 
OCG na scoile á choimeád i gcuimhne. 
Is féidir le múinteoirí ábhair eile a aimsiú 
sa chlár OCG atá ar fáil ag 
http://www.pdst.ie/node/811

Tá leathanach naisc Baile Scoile ar 
leathanach 75-6 ar féidir a fhótachóipeáil 
do thuismitheoirí.

Féadann leanaí teacht chuig teaghlaigh ar 
bhealaí difriúla (mar shampla uchtú, 
altramú, caomhnóireacht). Má mheasann 
an múinteoir go bhfuil sé cuí, d'fhéadfaí 
na bealaí sin a lua tar éis an scéil. 

ACMHAINNÍ 

• Scéal (curtha ar fáil) 

• Amhrán (curtha ar fáil) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé 

• Scéal 

• Amhrán 

• Conclúid 
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Cuimhnigh:
Tá rochtain ar sheit iomlán acmhainní don chlár 
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a léiríonn 
riachtanais forbartha paistí ag an aois seo ag 
http://www.pdst.ie/node/811



Plé 

Meabhraigh do na páistí faoin obair a 
rinne siad ar loirg láimhe agus mhéarloirg 
sa cheacht roimhe sin. Cuir ceist orthu: 

- An cuimhin le héinne nuair a bhí siad 
ina leanbh? 

- Meas tú cé chomh mór is a d'fhás do 
lámh ó sin? 

- An cuimhin leat aon rud a tharla duit 
nuair a bhí tú i do leanbh? 

- An bhfuil a fhios agat cathain a 
rugadh tú? 

Scéal: Leanbh Nua 

Inis an scéal seo a leanas leis na páistí: 

Bhí an-sceitimíní ar Tara mar go raibh 
a Mamaí ag súil le leanbh nua. Mhínigh 
Mamaí di go raibh an leanbh ag fás ina 
bolg in áit speisialta ar a dtugtar a 
broinn, agus bhí Tara in ann a fheiceáil 
go raibh bolg Mhamaí ag éirí níos mó 
agus níos mó fós – chiallaigh sé sin go 
raibh an leanbh chun teacht go luath! 
Mhothaigh Tara an leanbh ag ciceáil lá 
amháin nuair a chuir sí a lámh ar bholg 
Mhamaí, rud a chuir an-sceitimíní 
uirthi! Dúirt Daidí go mbeidh an leanbh 
ina pheileadóir maith mar go raibh a 
chuid ciceanna chomh láidir. Ní raibh a 
fhios ag Tara an raibh buachaill nó 
cailín uaithi, ach dúirt Mamaí gur cuma 
fad is a bheadh an leanbh folláin. 

Bhí roinnt éadaí curtha le chéile ag 
Mamaí don leanbh. Cheap Tara go 
raibh siad an-bheag ar fad ach dúirt 
Mamaí gur éadaí Tara nuair a bhí sise 
ina leanbh a bhí i gcuid acu. Cheap 
Tara go raibh sé sin aisteach – conas a 
tharla sé go raibh sí chomh beag 

bídeach? Mhínigh Mamaí do Tara go 
raibh sí ag fás gach lá toisc gur ith sí 
bia maith agus go ndearna sí 
aclaíocht. Dúirt sí go raibh an leanbh 
nua ag déanamh aclaíochta ina broinn 
cheana féin agus go raibh sé sin ag 
cabhrú leis éirí níos láidre gach lá. 
Cheap Tara go raibh sé greannmhar 
smaoineamh faoi leanbh ag déanamh 
aclaíochta sular rugadh é. Dúirt Mamaí 
go raibh sí ag ithe go leor rudaí folláine 
chun cabhrú leis an leanbh fás.

Bhí a fhios ag Tara go mbeadh ar 
Mhamaí dul go hospidéal chun go 
mbeadh an leanbh aici, agus go 
mbeadh sí féin agus Daidí sa bhaile ag 
ullmhú an tí sula dtiocfaidís abhaile. 
Bhí Tara tar éis iarraidh air í a thógáil 
chuig siopa le haghaidh leanaí nuair a 
bheadh a fhios acu ar buachaill nó 
cailín an leanbh ionas go mbeadh sí in 
ann bréagán a cheannach dó/di. Bhí sí 
ag smaoineamh faoi liathróid bhog dá 
mba bhuachaill é, nó teidí beag dá mba 
chailín an leanbh. Bhí Tara chun 
cabhrú le Mamaí leis an leanbh toisc 
gur cailín mór í anois - ach bhí súil aici 
nach mbeadh sé ag caoineadh an 
iomarca cosúil le leanbh a carad 
Jenna! Bhí sí ag cleachtadh cumaí 
greannmhara sa scáthán ionas go 
bhféadfadh sí meangadh a chur ar an 
leanbh agus é a dhéanamh sona! 
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D'fhéadfaí na ceisteanna seo a leanas 
chur chun príomhphointí sa scéal a phlé.

- An bhfuil leanbh nua sa teach ag éinne?
 
- An buachaill nó cailín é an leanbh?

- Conas a d'fhéadfá cabhair a thabhairt sa 
bhaile le leanbh nua?

- Cad a theastaíonn ón leanbh chun éirí 
mór agus folláin (cothú, codladh, aire).

- Meas tú cén fáth go mbíonn leanaí ag 
caoineadh? Mínigh: Toisc nach bhfuil 
focail ag leanaí chun insint dúinn conas a 
mhothaíonn siad, is gá dóibh caoineadh 
chun go mbeadh a fhios againn go bhfuil 
rud éigin cearr leo. D'fhéadfadh go 
mbeadh ocras orthu, go mbeadh gaoth 
ina mbolg, nó go mbeadh clúidín glan ag 
teastáil uathu.

- An féidir leat smaoineamh faoi fháth ar 
bith eile go mbeadh leanbh ag 
caoineadh?

- Conas a d'fhéadfá cabhair a thabhairt?

- Cén chuma ghreannmhar a d'fhéadfá a 
dhéanamh chun an leanbh a chur ag 
gáire? 

Tabhair seans do pháistí a gcuid cumaí 
greannmhara a chleachtadh lena bpáirtí 
chun féachaint an féidir leo iad a chur ag 
gáire. 

Amhrán 

Fiafraigh de na páistí:

- An bhfuil amhrán ar eolas ag éinne gur 
féidir leat a chanadh le leanbh chun 
cabhrú leis dul ina chodladh?

Mínigh: Uaireanta bíonn leanbh ag 

caoineadh mar go bhfuil tuirse air agus go 
bhfuil sé ag iarraidh dul ina chodladh. Is 
féidir linn amhrán a chanadh le cabhrú leis 
– tugaimid suantraithe ar na hamhráin sin. 
Cuir ceist ar do Mhamaí nó Dhaidí ar chan 
siad aon amhrán leat riamh chun cabhrú 
leat dul i do chodladh nuair a bhí tusa i do 
leanbh. Táimid chun ceann a fhoghlaim 
anois...

Is féidir leat an leagan Gaeilge nó 
Fraincise den amhrán a mhúineadh. De 
réir mar a chuirfidh páistí aithne air, is 
féidir moladh dóibh é a chanadh go deas 
séimh chun cabhrú le leanbh dul ina 
chodladh. 

Amhrán:

Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-
vous? Dormez-vous? 

Sonnez les matines, sonnez les matines. 
Ding ding dong, ding ding dong. 

Leagan Gaeilge: 
Seánín leisciúil, Seánín leisciúil 

Ina luí, ina luí 
Tá sé in am bricfeasta, tá sé in am 

bricfeasta 
Bí i do shuí, bí i do shuí. 

Conclúid 

D'fhéadfá seans a thabhairt do na páistí 
pictiúr a tharraingt díobh féin nuair a bhí 
siad beag, nó moladh dóibh grianghraf 
díobh féin agus iad ina leanbh a thógáil 
isteach le taispeáint sa seomra ranga.

Mar rogha eile, d'fhéadfaí an leathanach 
naisc Baile Scoile ó acmhainní OCG 
(féach Nóta don Mhúinteoir) a úsáid agus 
moladh do pháistí labhairt lena 
dtuismitheoirí faoin am a raibh siad ina 
leanaí. 
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CEACHT  5
FÉACH ORM ANOIS  

COINCHEAP LÁRNACH 

Nuair a chabhraítear le páistí a thuiscint 
go bhfuil siad ag forbairt scileanna chun 
rudaí a dhéanamh dóibh féin agus do 
dhaoine eile cothaítear féinmhuinín. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Ag fás agus ag athrú  
  Athraím agus mé ag fás 

Cuspóir Ábhair 
Tuiscint gur féidir aire níos fearr a 
thabhairt dó/di féin agus do dhaoine eile 
agus é/í ag fás aníos. 

Snáithaonad:  Féinaithne  
  Ag forbairt féinmhuiníne 

Cuspóir Ábhair 
Éirí níos féinmhuiníne agus níos 
neamhspleáiche. 

Snáithe:   Mise agus an domhan mór 

Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta  
  Pobal mo scoile 

Cuspóir Ábhair 
Ainm a scoile féin a aithint mar aon leis 
na daoine a chuidíonn le gnáthshaol na 
scoile 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe:   Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga
Snáithaonad:  Caint

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Má tá pictiúir díobh féin agus iad ina 
leanaí tógtha isteach ag páistí tar éis an 
cheachta roimhe sin, d'fhéadfaí cuid 
díobh a úsáid sa cheacht seo. 

ACMHAINNÍ 

• Pictiúir de 3 páistí: 
 Amy (leanbh 1 bhliain d'aois sa 
 bhaile) 
 Patrice (páiste 3 bliana d'aois ag an 
 réamhscoil)
 Máirtin (páiste cúig bliana d'aois ar 
 scoil) 

• Bileog Oibre 

• Amhrán 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé 

• Líníocht 

• Amhrán 
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Cuimhnigh:
Tá rochtain ar sheit iomlán acmhainní don chlár 
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a léiríonn 
riachtanais forbartha paistí ag an aois seo ag 
http://www.pdst.ie/node/811



Plé 

Meabhraigh do na páistí faoi scéal an 
linbh nua sa cheacht roimhe agus mínigh 
dóibh go bhfuilimid chun féachaint ar na 
hathruithe a thagann ar leanaí agus iad ag 
éirí níos sine.

Taispeáin na pictiúir den 3 páistí ceann 
amháin i ndiaidh a chéile (ar an CBI) agus 
mínigh do na páistí cad atá iontu.

Tá Amy aon bhliain d'aois agus tá sí 
díreach ag tosú ag siúl. Bíonn meangadh 
mór ar a haghaidh nuair a shiúlann sí

- An bhfuil deartháir nó deirfiúr beag 
ag aon duine atá timpeall an aois 
chéanna le Amy?

- Inis dom faoi chuid de na rudaí atá 
siad in ann a dhéanamh.

- Cad iad na rudaí nach bhfuil siad in 
ann a dhéanamh fós?

- An mbeadh Amy in ann ithe gan 
chabhair ar bith?

- An mbeadh Amy in ann bheith ag 
súgradh léi féin? 

Tá Patrice trí bliana d'aois agus seo 
pictiúr di ag an naíonra. An chéad rud a 
thaitníonn léi a dhéanamh nuair a thagann 
sí isteach sa naíonra ná súgradh a 
dhéanamh sa ghaineamh. Cuireann sí na 
coimeádáin agus na bréagáin gainimh i 
dtaisce go cúramach nuair a iarrann an 
múinteoir ar na páistí teacht agus suí síos 
i gciorcal agus éisteacht le scéal. Tagann 
an-fhearg ar Patrice má dhéanann duine 
iarracht cabhrú léi a cóta a chur uirthi. 
Bíonn sí i gcónaí ag iarraidh é sin a 
dhéanamh í féin. 'Tá mé mór anois' a 
deireann sí.

- An bhfuil deartháir nó deirfiúr beag 
ag aon duine atá timpeall an aois 
chéanna le Patrice? 

- Cad iad na rudaí atá sibhse in ann a 
dhéanamh daoibh féin? 

- Cad iad na rudaí ar féidir leatsa a 
dhéanamh nach mbeadh Amy (an 
chéad pháiste) in ann a dhéanamh? 

Tá Martin beagnach 5 bliana d'aois. 
Cosúil libhse go léir tá sé i Naíonáin 
Bheaga. Tá sé in ann go leor rudaí a 
dhéanamh dó féin anois

- Cad iad na rudaí atá sibhse in ann a 
dhéanamh daoibh féin?

- An bhfuil rudaí ann ar féidir leat a 
dhéanamh anois nach raibh tú in ann a 
dhéanamh anuraidh?

- Cad iad na bealaí ina gcabhraíonn tú 
le daoine eile?

- An mbeadh Amy in ann cabhrú le 
daoine eile?

- Cén fáth?

- An mbeadh Patrice in ann cabhrú le 
daoine eile?

- Cén chaoi?

- Cad iad na rudaí a mbeadh cabhair ó 
dhaoine eile ag teastáil ó Mháirtín chun 
iad a dhéanamh?

- Cé hiad na daoine a thabharfadh 
cabhair dó?

- Cé hiad na daoine a chabhraíonn 
leatsa sa bhaile?

- Ar scoil? 
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Líníocht 

Cuir timpeall cóip den Bhileog Oibre: 'Is 
Féidir Liom' chomh maith le criáin chuig 
gach páiste. Iarr ar na páistí trí phictiúr a 
tharraingt: 

- pictiúr amháin a thaispeánann iad féin 
ar scoil 

- pictiúr eile a thaispeánann rud éigin a 
bhí siad in ann a dhéanamh anuraidh 

- agus tríú pictiúr a thaispeánann rud 
éigin atá siad in ann a dhéanamh anois 
nach raibh siad in ann a dhéanamh 
anuraidh. 

Nuair atá siad críochnaithe, iarr orthu a 
gcuid pictiúr a thaispeáint do pháirtí agus 
labhairt lena chéile faoina gcuid pictiúr. Is 
féidir na pictiúir a thaispeáint. 

Amhrán  

Seinneann an múinteoir fonn an amhráin 
agus múineann sé do na páistí é. Glacann 
na páistí go léir páirt sa chanadh. 
D'fhéadfaí gníomhartha a mhúineadh 
dóibh le déanamh in éineacht leis an 
gcanadh. 
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Amy, 1 bhliain d'aois 



Patrice, 3 bliana d'aois 



Máirtín, 5 bliana d'aois 



Seo mise ag  ....................................... Scoil 

Seo rud éigin a bhí mé
in ann a dhéanamh anuraidh 

Seo rud éigin nach raibh mé in
ann a dhéanamh anuraidh 

Am Líníochta



La la
Laaaa...

Amhrán: Mise 
Le fonn 

''Here we go round the mulberry bush'' 

Ba leanbh mé is mé aon bhliain d'aois,

aon bhliain d'aois, aon bhliain d'aois

Ba ghá mé a bheathú,

is a iompar isteach is amach 

Mé i mo shuí i mo bhugaí ag féachaint

ar gach aon neach 

Ba leanbh mé is mé dhá bhliain d'aois,

dhá bhliain d'aois, dhá bhliain d'aois 

Thosaigh mé ag léim, ag caint is ag rith

- ó nach mise a bhí ag spraoi

Bhí mé ag éirí níos mó is mé trí bliana d'aois,

trí bliana d'aois, trí bliana d'aois 

Bhí mé in ann rothaíocht a dhéanamh ar mo rothar beag

Is gach duine a rá go raibh mé ag éirí chomh mór 

D'fhás mé suas go han-tapa is mé ceithre bliana d'aois,

ceithre bliana d'aois, ceithre bliana d'aois 

Bhí mé in ann mé féin a ghléasadh,

bhí cluichí nua agam Is go leor focal nua á rá agam 



COINCHEAP LÁRNACH 

Má bhíonn daoine fásta cineálta ag 
tabhairt aire dóibh mothaíonn páistí slán. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Féinaithne 
     Ag forbairt féinmhuiníne 

Cuspóir Ábhair 
Éirí níos féinmhuiníní agus níos 
neamhspleáiche. 

Snáithaonad:  Mise 
  Ag fás agus ag athrú 
  Braistintí agus 
  mothúcháin 

Cuspóirí Ábhair 
Mothúcháin ilghnéitheacha a ainmniú 
agus labhairt faoi staideanna ina 
bhféadfaí dul tríothu.

Na slite ilghnéitheacha ina ndéantar 
braistintí a chur in iúl agus a bharraíocht a 
iniúchadh. 

Snáithe:  Mise 

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint  
                       Sábháilteacht 
   phearsanta 

Cuspóir Ábhair 
Breathnú ar straitéisí sábháilteachta cuí 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe: Glacadh le teanga

   Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga
Snáithaonad:  Caint

OSIE Tíreolaíocht 

Snáithe:  Imshaol daonna 

Snáithaonad:  Ag maireachtáil sa 
   phobal áitiúil 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Sa cheacht seo tugtar deis míniú do 
pháistí, gur cuma cé leo a bhfuil cónaí 
orthu, gurb iad grá agus meas a 
dhéanann clann. 

ACMHAINNÍ 

• Bileog oibre (ceann amháin in aghaidh 
 an pháiste) 

• Criáin, Marcóirí 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Scéal 

• Líníocht/Plé 

• Bileog Oibre 
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Nóta don mhúinteoir:
Chomh maith leis na ceachtanna seo a dhéanamh, 
ní mór do gach bunscoil an Clár 'Bí Slán' a chur i 
bhfeidhm ina iomláine. (ROS Ciorclán 0065/2011)

CEACHT  6
NA DAOINE ATÁ TÁBHACHTACH DOM  



Scéal 

Más féidir, iarr ar na páistí suí i gciorcal 
agus tú ag léamh scéal Shéamais leo. 

Scéal Shéamais 
Bhí Séamas i Naíonáin Bheaga agus ba 
bhreá leis bheith ar scoil. Shiúladh sé 
chun na scoile gach maidin lena 
dheirfiúr mhór Sophie. Bheireadh sí 
greim ar a lámh agus thugadh sí 
cabhair dó chun dul trasna an bhóthair 
go sábháilte, thógadh sí chun a líne sa 
chlós é, agus bhíodh sí i gcónaí ag 
croitheadh a láimhe leis ag am spraoi. 
Bhíodh Sophie ansin i gcónaí chun siúl 
abhaile leis freisin.

Bhídís ag caint agus gáire faoi na rudaí 
deasa a rinne siad ar scoil an lá sin 
agus iad ag siúl.

Ansin lá amháin bhí Sophie ró-thinn le 
dul ar scoil. Dúirt an dochtúir go 
mbeadh uirthi fanacht sa leaba agus 
cógas casachta gránna a thógáil go dtí 
go mbeadh a casacht uafásach agus a 
teocht ard imithe. Bhí an-bhrón ar 
Shéamas agus bhí scanradh air freisin. 
Bhí trua aige do Sophie mar go raibh sí 
tinn, ach bhí imní air faoi dhul chun na 
scoile agus uaithi gan í. Mhínigh 
Mamaí Shéamais dó go siúlfadh a 
chara Jeaic agus athair Jeaic chun na 
scoile le Séamas go dtiocfadh biseach 
ar Sophie. Tháinig meangadh ar 
Shéamas, mar go raibh a fhios aige go 
mbeadh sé slán sábháilte.

Ding Dong! Go deimhin féin, tháinig 
Jeaic agus a athair cúpla nóiméad ina 
dhiaidh sin. D'fhág Séamas slán le 
Sophie agus ar aghaidh leis chun na 
scoile.

Bheannaigh an maor tráchta scoile do 
Shéamas ar maidin. "Ó, cá bhfuil 

Sophie inniu?' a d'fhiafraigh sí de. 
D'inis Séamas di go raibh Sophie tinn 
agus go mbeadh uirthi é a thógáil go 
réidh ar feadh seachtaine. 'Bhuel beidh 
mise anseo gach lá chun déanamh 
cinnte go dtrasnaíonn tú an bóthar go 
sábháilte', a dúirt an maor tráchta 
scoile. Tháinig meangadh ar Shéamas, 
mar go raibh a fhios aige go mbeadh 
sé slán sábháilte. 
D'fhág athair Jeaic slán leis na 
buachaillí ag an ngeata agus isteach 
leo go tapa sa líne in éineacht leis na 
páistí eile ina rang. Thaitníodh Dé Máirt 
go mór le Séamas. Ar maidin théidís 
chuig an halla le haghaidh 
corpoideachais agus nuair a thagaidís 
ar ais d'insíodh an múinteoir scéal 
dóibh i gcónaí. 

An mhaidin sin le linn PE, thit Séamas 
agus ghearr sé a ghlúin. Thosaigh sé 
ag caoineadh. Chabhraigh a 
mhúinteoir, an tUas. Leonard leis 
seasamh agus chuir sé ina shuí i 
gcathaoir dheas é, áit ar chuir sé 
plástar ar a ghlúin. Bhí an tUas. 
Leonard go deas agus mhothaigh glúin 
Shéamais níos fearr cheana féin. 

Tháinig meangadh ar Shéamas, mar go 
raibh a fhios aige go mbeadh sé slán 
sábháilte. 

Ag am sosa, shiúil Séamas timpeall an 
chlóis súgartha ina aonar. Tháinig imní 
agus uaigneas air, agus bhí a ghlúin ag 
cur as dó arís. Bhí sé ag lorg a chairde 
Caoimhín agus Pól, ach ní raibh tásc 
ná tuairisc orthu. Bhí an clós súgartha 
glórach agus lán le páistí ag imirt peile, 
ag scipeáil nó ag dul sa tóir ar a chéile. 
Chonaic sé Mia a bhí ina cara a 
dheirfiúr Sophie, agus chuimhnigh sé 
go ndúirt an tUas. Leonard leis na 
buachaillí agus na cailíní ina rang dá 
mbeidís ina n-aonar sa chlós agus 
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uaigneas orthu gur cheart dóibh é a rá 
le duine éigin. Chomh luath is a chuala 
Mia go raibh Séamas ina aonar, 
chabhraigh sí leis a chairde a aimsiú. 

Tháinig meangadh ar Shéamas, mar go 
raibh a fhios aige go mbeadh sé slán 
sábháilte. 

An tráthnóna sin bhí a Mhamó ag 
fanacht ag an ngeata chun Séamas 
agus Jeaic a thógáil abhaile. Bhí a 
Mhamaí ag an teach ag tabhairt aire do 
Sophie. Nuair a bhain Séamas an teach 
amach, rith sé suas staighre chun 
Sophie a fheiceáil. Bhí sí ina suí agus 
ag breathnú níos fearr cheana féin. Bhí 
Mamaí ansin freisin. 'Hi a Shéamais, 
conas a bhí do lá ar scoil?' a 
d'fhiafraigh Mamaí de. 'Togha' arsa 
Séamas. 'Bhí lá iontach agam!' ‘Sin go 
hiontach’, arsa Mamaí. Go tobann 
chuimhnigh Séamas ar rud éigin. 'Ó 
ach caithfidh mise fanacht sa bhaile ar 
feadh an chuid eile den tseachtain 
freisin!' Bhí Mamaí trína chéile. ‘Cén 
fáth?’ a dúirt sí. 'Mar go bhfuil plástar 
ar mo ghlúin', arsa Séamas agus é ag 
taispeáint a ghlúine do Mhamaí. 'An-
iarracht", arsa Mamaí agus í ag gáire. 
'Ar aghaidh leat, faighimis lón'. 

D'fhéadfaí na ceisteanna seo a leanas 
a úsáid chun an scéal a phlé. 

- Conas a mhothaigh Séamas nuair a 
bhí Sophie ró-thinn le dul ar scoil?

- Cé a thóg Séamas chun na scoile ina 
háit? 

- Cé a chabhraigh leis dul trasna an 
bhóthair? 

- Cad a rinne a mhúinteoir nuair a 
ghortaigh sé a ghlúin? 

- Conas a mhothaigh sé nuair a bhí sé 
ina aonar sa chlós? 

- Cad a rinne sé? 

- Ar smaoineamh maith é sin? 

- An raibh aon rud eile a d'fhéadfadh 
sé a dhéanamh? 

- Cad a dúirt sé lena Mhamaí nuair a 
chuaigh sé abhaile? 

Ba cheart moladh do na páistí labhairt 
faoi amanna nuair a bhí na mothúcháin 
chéanna acu is a bhí ag Séamas sa 
scéal-brónach, eaglach, imníoch, bródúil 
nó sona sásta. Mínigh dóibh go mbíonn 
na mothúcháin sin ag gach duine anois is 
arís, agus uaireanta nuair a bhíonn eagla 
orainn cabhraíonn sé linn a thuiscint go 
bhfuilimid i mbaol. 

Má bhíonn eagla nó imní orainn, ba 
cheart dúinn i gcónaí labhairt faoi na 
mothúcháin sin le duine a bhfuil muinín 
againn astu. 

Líníocht/Plé 

Cuir i gcuimhne do na páistí gur 
chabhraigh daoine éagsúla sa scéal le 
Séamas a choimeád slán. 

Mínigh do na páistí go bhfuil tú ag 
iarraidh orthu smaoineamh faoi na daoine 
tábhachtacha atá ann le hiad a choiméad 
slán ar scoil, sa bhaile nó lasmuigh. 

Cuir timpeall an Bhileog Oibre: 'Na 
Daoine atá Tábhachtach Dom'. Ansin 
déanann na páistí pictiúir den mhéid 
daoine a thagann chun cuimhne. Agus 
iad ag obair is féidir leis an múinteoir 
bogadh timpeall an tseomra agus 
ainm(neacha)an duine/na ndaoine atá 
roghnaithe ag na páistí a scríobh nó 
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cabhrú leo iad a scríobh. 

Nuair atá na pictiúir déanta, filleann na 
páistí ar an gciorcal agus labhraíonn gach 
páiste más mian leo, faoi dhuine amháin 
atá ar a leathanach, deireann siad a n-
ainm agus insíonn siad conas a 
chabhraíonn an duine sin leo iad a 
choimeád slán sábháilte.

Conclúid 

Leag béim ar an bpointe gur daoine iad 
sin a bhfuil muinín againn astu agus má 
bhíonn imní nó eagla ar an bpáiste gur 
cheart dóibh labhairt le duine amháin 
acu.   



Seo cuid de na daoine atá
tábhachtach dom: 

Am Líníochta



COINCHEAP LÁRNACH 

Is de réir a chéile a éiríonn páistí óga 
feasach faoi riachtanais daoine eile. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise agus an domhan mór 

Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta 
   Pobal mo scoile 

Cuspóir Ábhair 
A aithint go bhfuil comhoibriú agus roinnt 
tábhachtach maille le bheith cóir i ngach 
gníomhaíocht sa rang agus sa scoil. 

Snáithe: Mise agus daoine eile 

Snáithaonad:  Caidreamh le daoine eile 

Cuspóir Ábhair 
Cúram agus aird, cúirtéis agus dea-
bhéasa a chleachtadh le linn 
idirghníomhaíochta le daoine eile 

Snáithaonad:  Mo chairde agus daoine 
   eile 

Cuspóir Ábhair 
Cairde scoile a aithint agus a 
mhórluacháil agus mar is féidir leo cabhrú 
lena chéile agus aire a thabhairt dá 
chéile. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad:   Caint

Corpoideachas 

Snáithe: Cluichí 

Snáithaonad: Cluichí a cheapadh agus 
   a imirt  

   Cluichí a thuiscint  

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Is fearr an cluiche a imirt sa halla, nó má 
tá an aimsir maith go leor, sa chlós.

Is ócáidí móra iad cóisirí lá breithe i saol 
páistí óga. Ar an drochuair, is ócáidí iad 
freisin a fhéadann coincheap an eisiaimh 
a dhéanamh níos láidre. Má táthar ag 
socrú cruinnithe do thuismitheoirí 
naíonán mar ghrúpa, d'fhéadfaí béim a 
leagan air sin mar cheist a fhéadann 
coimhlint a chruthú ar scoil agus gur 
minic go mothaíonn páiste áirithe fágtha 
amach mar gheall air. Tá polasaí ag go 
leor scoileanna maidir le cuirí a chur 
timpeall le linn uaireanta scoile. 

Sonraítear sa pholasaí nach mór cuirí a 
chur timpeall roimh am scoile nó ina 
dhiaidh agus é dhéanamh ar bhealach 
discréideach. 

ACMHAINNÍ 

• Mataí Corpoideachais nó Fonsaí 

• Ceol/Seinnteoir 

• Cathaoireacha nó rud éigin eile atá 
oiriúnach le haghaidh Cathaoireacha 
Ceoil 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Réamhaclaíocht/Cluiche 

• Plé 

CEACHT  7 
BARRÓGA MÓRA  
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Réamhaclaíocht agus Cluiche 

Cuir na páistí ag bogadh go tapa timpeall 
an tseomra, isteach is amach ó na 
spásanna go léir, ag athrú treorach agus 
ag tógáil aire gan bualadh isteach i 
nduine ar bith eile. Anois iarr orthu 
bogadh ar nós beiche gnóthaí, asail 
tuirsigh, moncaí sona sásta (nó na cinn 
eile is fearr leo). Imir cluiche 
Cathaoireacha Ceoil. Mura bhfuil na 
rialacha ar eolas ag na páistí, beidh ort 
iad a mhíniú dóibh.

Inis do na páistí go bhfuil sibh chun 
cluiche eile a imirt darbh ainm Barróga 
Móra, atá cosúil le Cathaoireacha Ceoil 
ach ina bhfuil uimhreacha na bpáistí i 
gceist. Cuir go leor mataí nó fonsaí 
timpeall an tseomra. Mínigh do na páistí 
nach mór dóibh bogadh timpeall an 
tseomra fad is atá an ceol ar siúl. Nuair 
a stopann sé agus nuair a ghlaonn tú 
amach uimhir agus Barróga Móra, ní mór 
dóibh daoine eile a aimsiú chun grúpa a 
dhéanamh bunaithe ar an uimhir a luadh, 
agus a lámha a chur faoi ascaillí a chéile 
agus iad ina seasamh ar mhata. Mar 
shampla, trí Bharróg Mhór - seasann triúr 
páistí le chéile ar mhata.

Leag béim ar an bpointe nach mór do na 
páistí bheith séimh lena chéile, agus gur 
ceart dóibh déanamh cinnte go bhfuil 
gach duine ag glacadh páirte sa chluiche. 
Gach uair a thosaíonn tú an ceol arís, 
bain mata nó (fonsaí) agus tabhair uimhir 
ghrúpa nua (níos mó ná an uimhir roimhe 
sin) nuair a stopann an ceol. De réir mar a 
éiríonn na grúpaí níos mó, is féidir dhá 
mhata nó fhonsa a chur le chéile chun 
dóthain spáis a chur ar fáil go sábháilte 
do na páistí. Sa deireadh, ba cheart nach 
mbeadh ach aon áit amháin fágtha le 
cruinniú - féadann sé sin a dhéanamh as 
aon líon mataí agus iad curtha le chéile. 

Nuair a stopann an ceol glaoigh amach 
Barróga Móra ó Gach Duine. Beidh go 
leor gáire ar siúl agus na páistí ag iarraidh 
gach duine a chur ar an mata/na mataí. 
Ba cheart don mhúinteoir páirt a 
ghlacadh ann freisin. 

Plé 

Cuir na páistí ina suí i gciorcal. Cuir ceist 
orthu ar bhain siad taitneamh as an 
gcluiche Barróga Móra. 

Iarr orthu an oiread focal agus is féidir a 
thabhairt duit chun cur síos ar an gcaoi ar 
mhothaigh siad agus iad ag imirt Barróga 
Móra.

- Cén chaoi ar mhothaigh sé a bheith 
ag iarraidh an líon ceart páistí a aimsiú 
don Bharróg Mhór?

- Cén chuid de ba mhó a thaitin leat?

- Cén chaoi ar mhothaigh tú ag 
deireadh an chluiche nuair a bhí gach 
duine le chéile?

- Cad í an difríocht idir Barróga Móra 
agus Cathaoireacha Ceoil? (Bíonn an 
bua ag daoine agus cailleann daoine sa 
chluiche Cathaoireacha Ceoil, bíonn an 
bua ag gach duine i Barróga Móra).

- Cén cluiche is fearr leat?

- Cén fáth? 

Baineann go leor páistí taitneamh as an 
ngné iomaíoch de Cathaoireacha Ceoil 
ach ba cheart béim a leagan ar an 
bpointe go mbíonn an bua acu go léir i 
Barróga Móra. 
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Conclúid 

Nuair atá sibh ar ais sa seomra ranga iarr 
ar na páistí smaoineamh agus labhairt 
faoi na hamanna nuair a fágadh amach 
as cluichí iad.

- Conas a mhothaigh tú?

- Ar fhág tusa duine amach as cluiche 
riamh?

- Cuimhnigh ar scéal Shéamais 
(Ceacht 5 san aonad seo) - d'iarr sé 
cabhair ó Mia nuair a bhí sé uaigneach 
sa chlós.

- Cad a d'fhéadfá a dhéanamh dá n-
iarrfadh duine éigin ort do chluiche a 
imirt?

- An mothóidís páirteach dá ndéanfaí 
sin?
 
- Ar mhaith leatsa bheith páirteach? 

Sa deireadh, cuir i gcuimhne do na páistí 
gur gnách go mbíonn níos mó spraoi ag 
daoine nuair a bhíonn gach duine 
páirteach. 

Leathnú 

D'fhéadfaí Rialacha Simplí dár Rang a 
thabhairt isteach agus a phlé. 
D'fhéadfadh na páistí aontú iarracht a 
dhéanamh rudaí a roinnt, sealanna a 
thógáil agus ligean d'aon duine atá ag 
iarraidh páirt a ghlacadh a bheith 
páirteach ina gcuid cluichí agus 
gníomhachtaí. Ba cheart na rialacha 
simplí sin a thaispeáint agus a chur i 
gcuimhne go rialta do na páistí, mar 
shampla:

Éistimid lena chéile.

Oibrímid go crua lena chéile.

Cabhraímid lena chéile. 

Bíonn spraoi againn lena chéile.
Bímid ag súgradh lena chéile. 

Bealach amháin le cuimsiú a léiriú ná na 
jabanna nó na tascanna a dhéanann na 
páistí i rith an téarma a dháileadh ar a 
seal. 
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AONAD A DÓ 
MO CHÚIG CHÉADFA 



SNÁITHE  MISE 

Snáithaonaid   Féinaithne 
  Féinfheasacht 

  Ag tabhairt aire do mo 
  chorp 
  Bia agus cothú 

  Sábháilteacht agus 
  cosaint 
  Saincheisteanna 
  sábháilteachta 

  
SNÁITHE  MISE 

Snáithaonaid Mo chairde agus daoine 
  eile 

BUNEOLAS FAOIN AONAD 

Is é téama an aonaid seo ná braistint 
chéadfach. Scrúdaítear an chaoi a 
gcuirimid aithne ar an domhan trínár 
gcúig chéadfa. Ligeann na ceachtanna 
do na páistí taithí a fháil ar na cúig 
chéadfa. Chun feasacht na bpáistí fúthu 
féin a mhéadú, díríonn gach ceacht ar 
chéadfa difriúil, go háirithe maidir le 
sábháilteacht. 
Moltar do na páistí a gcuid céadfaí a 
thuiscint mar bhronntanais, chun teacht 
ar thuiscint tosaigh faoi mhíchumas agus 
chun muinín a fhorbairt. Luaitear cosc an 
mhí-úsáid substaintí, ar bhealach an-
simplí, sa cheacht faoi bhlas. 

Gné eile den aonad seo ná feasacht faoin 
timpeallacht agus i sraith gearrscéalta 
tugtar deis do na páistí teachtaireacht 
faoi choimeád sábháilte a threisiú. Sa 
cheacht deireanach scrúdaíonn agus 
ceiliúrann na páistí na cúig chéadfa. 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht  1
Blaisim le mo Theanga 

Ceacht 2
Feicim le mo Shúilín Beag Cinn! 

Ceacht 3
An Mála Mothúchán 

Ceacht 4
Áiteanna Torannacha 

Ceacht 5
Cén Chéadfa? 

AONAD A DÓ 
MO CHÚIG CHÉADFA 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Tá bia i measc phléisiúir mhóra an tsaoil, 
agus tá sé tábhachtach bianna éagsúla a 
ithe le haghaidh cothroime agus cothaithe. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise   

Snáithaonad:   Féinaithne 
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
A bheith feasach ar an saol mórthimpeall 
orthu trí na céadfaí. 

Snáithaonad:  Ag tabhairt aire do mo 
   chorp  
   Bia agus cothú  

Cuspóir Ábhair 
A bheith feasach ar thábhacht bia le 
haghaidh fáis is forbartha. 

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint 
   Saincheisteanna 
   sábháilteachta 

Cuspóir Ábhair 
Tuiscint go mbíonn go leor substaintí a 
úsáidtear sa bhaile nó ar scoil 
contúirteach agus gur ceart cead a lorg 
sula mbainfí triail astu. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe:  Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt tri theanga
Snáithaonad:  Caint

OSIE - Eolaíocht 

Snáithe: Dúile beo 

Snáithaonad: Mise 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Roimh an gceacht seo, tá sé tábhachtach 
seiceáil an bhfuil ailléirgí bia ar aon 
pháiste.

Ba cheart ligean do pháistí roghanna a 
dhéanamh maidir le blaiseadh bia sa 
cheacht seo.

Is gá na ceithre Chárta Blais (milis, 
searbh, goirt, géar) agus na bianna 
meaitseála a ghearradh amach agus a 
thaispeáint ar bhallaí difriúla sa seomra 
ranga sula gcuirtear tús leis an gceacht. 

ACMHAINNÍ 

• Pictiúr den Teanga le taispeáint ar an 
CBI nó priontáilte (curtha ar fáil) 

• Roinnt scáthán láimhe beag (ceann 
amháin idir beirt más féidir) 

• Cártaí Blais (curtha ar fáil) 

• Pictiúir de na Bianna a Blaiseadh 
(curtha ar fáil) 

• Samplaí de cheithre chineál bia: milis 
(Jelly Tots), goirt (cracair salainn), 
searbh (iógart nádúrtha), géar (píosaí 
líomóide) 

• Spúnóga nó Bataí Blaiste (le haghaidh 
iógairt) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Gníomhaíocht Scátháin 

• Blaiseadh 

• Obair Chiorcail 

CEACHT  1
BLAISIM LE MO THEANGA 
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Gníomhaíocht Scátháin 

Tosaigh an ceacht trí fhiafraí de na páistí 
- An bhfuil aon duine in ann a dteanga 
a rolladh? (Is tréith í seo a thagann ó 
dhúchas - ní féidir le gach duine é a 
dhéanamh!) 
- An bhfuil aon duine in ann do shrón a 
bhaint amach le do theanga? 

Iarr orthu a dteanga a chuimilt timpeall a 
gcuid fiacla agus gumaí. Mínigh do na 
páistí go gcabhraíonn ár dteangacha linn 
nithe a bhlaiseadh agus rudaí áirithe a 
mhothú. 

Tabhair cuireadh do na páistí féachaint ar 
a gcuid teangacha i scáthán, más féidir. 
Nó mar rogha eile is féidir leo teangacha 
a chéile a scrúdú - trí fhéachaint seachas 
lámh a leagan orthu! Is dócha go mbeidh 
sé ina chúis mhór gháire. 
- An féidir libh na cnapáin go léir ar 
bhur dteangacha a fheiceáil? 

Mínigh dóibh go dtugtar blaslóga orthu 
siúd. Nuair a bhlaisimid bianna éagsúla 
seolann siad teachtaireachtaí chuig ár n-
inchinn chun insint dúinn conas atá an 
bia. Tá ceithre chineál éagsúil blais ann: 
- milis 
- goirt 
- géar 
- searbh 

- Cad é an bia milis is fearr leat? 
- Cad é an bia goirt is fearr leat? 
- An maith le haon duine nithe 
searbha? 
- Nó nithe géara? 

Taispeáin an pictiúr den teanga ar an CBI, 
nó taispeáin an prionta de. Tarraing aird 
na bpáistí ar na cártaí blais agus na 
pictiúir atá curtha timpeall an tseomra 
agat. 

Blaiseadh 

Inis do na páistí go mbeidh seans acu 
roinnt bianna a bhlaiseadh. Mínigh dóibh 
nuair a bheidh an chéad bhia blaiste acu 
go mbeidh orthu cinneadh thógáil an 
bhfuil sé milis, goirt, searbh nó géar. 

Ba cheart ceithre bhabhla a chur ar bhord 
i lár an tseomra. Tá bia i ngach babhla a 
léiríonn ceann amháin de na ceithre bhlas 
mar seo a leanas: 

MILIS   Jellytots 
GOIRT  craicir salainn 
SEARBH  iógart nádúrtha 
GÉAR   píosaí 
  líomóide 
  nó sú 
  líomóide. 

Meabhraigh do na páistí, má bhí siad ag 
súgradh lasmuigh nó ag úsáid a gcuid 
lámh roimh bhlaiseadh, gur smaoineamh 
maith é a gcuid lámh a ní. 

Tabhair cead do na páistí milseán amháin 
in aghaidh an duine a thógáil agus é sin a 
bhlaiseadh. Iarr orthu focal agus pictiúr ar 
an mballa a roghnú chun cur síos ar an 
mblas. 
- An maith leat an blas? 
- An gcuireann sé aon rud eile a bhlais 
tú sa bhaile nó i mbialann i gcuimhne 
duit? 

Mínigh dóibh gurb é an siúcra sna 
milseáin a thugann an blas milis dóibh. 
Déan é seo arís leis na bianna eile go léir, 
ag ligean do na páistí smaoineamh faoi 
bhianna eile atá cosúil leis na cinn atá á 
mblaiseadh, agus an cineál blais a aithint. 

NÓS IMEACHTA SONRACH 
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NÓS IMEACHTA SONRACH 

Obair Chiorcail 

Nuair atá siad i gciorcal, iarr ar na páistí 
na bianna is fearr leo a ainmniú. 

- Cén bia is fearr leat le haghaidh 
dinnéir? 

Agus an réad cainte á úsáid acu, 
d'fhéadfadh na páistí an fréamh abairte 
seo a leanas a chríochnú. 

- Is maith liom… le haghaidh mo 
dhinnéir 

Cuir béim ar an Teachtaireacht Bí 
Sábháilte: 

- Ná blais rud ar bith nó ná cuir i do 
bhéal é mura bhfuil a fhios agat go 
bhfuil sé sábháilte. Mura bhfuil tú 
cinnte cad é, cuir ceist ar dhuine atá 
tábhachtach duit (Ceacht 4 san aonad). 

Leathnú 

D'fhéadfadh na páistí labhairt faoin gcaoi 
a n-úsáideann ainmhithe éagsúla a 
dteangacha - mar shampla: 

- baineann sioráif duilleoga ó na crainn 
lena gcuid teangacha 

- glanann cait iad féin lena gcuid 
teangacha 

- beireann froganna ar chuileoga lena 
gcuid teangacha 

D'fhéadfadh páistí mím a úsáid chun 
taispeáint conas a úsáideann ainmhithe 
éagsúla a gcuid teangacha. D'fhéadfadh 
go mbeifí in ann teacht ar roinnt 
clibeanna físe d'ainmhithe ag úsáid a 
gcuid teangacha agus iad seo a 
thaispeáint sa rang. 
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Blais le do

theanga!

Géar 

Searbh 

Goirt 

Milis 

Goirt 

Searbh 



Goirt!



Milis



Searbh



Géar



COINCHEAP LÁRNACH 

Is trí mheán an radhairc a fhoghlaimíonn 
muid an chuid is mó den eolas faoin 
domhan ina bhfuilimid. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise agus daoine eile 

Snáithaonad:   Mo chairde agus daoine 
   eile 

Cuspóir Ábhair 
Difríochtaí idir dhaoine a aithint agus a 
léirthuiscint agus bheith eolach ar conas 
déileáil le daoine eile le dínit is le meas 

Snáithe: Mise 

Snáithaonad:  Féinaithne 
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
A bheith feasach ar an saol mórthimpeall 
orthu trí na céadfaí.  

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe:  Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt tri theanga
Snáithaonad:  Caint

OSIE - Eolaíocht 

Snáithe:  Dúile beo 
Snáithaonad:  Mise 
 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

B'fhearr áit mhór don cheacht seo má tá 
a leithéid ar fáil. 

ACMHAINNÍ 

• Pónaireáin 

• Buicéad 

• Daillicíní 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Obair Chiorcail  

• Cluiche 

• Plé  
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Obair Chiorcail 

Cuir na páistí i gciorcal mór. Iarr ar na 
páistí meangadh a chur timpeall an 
chiorcail, ag féachaint isteach sna súile ar 
an duine taobh leo agus é sin á 
dhéanamh acu. 

Mar rogha eile, d'fhéadfaí cluiche 'Feicim 
le mo Shúilín Beag Cinn' a imirt. Mínigh 
do na páistí go bhfuilimid chun 
smaoineamh faoi thábhacht ár gcuid súl 
inniu. Iarr orthu smaoineamh faoi rudaí ar 
féidir leo a dhéanamh lena gcuid súl. 

- Is féidir linn ár súile a úsáid chun 
rudaí a fheiceáil
- cad eile is féidir linn a dhéanamh 
lenár súile? 

Tabhair cuireadh do na páistí súil amháin 
a chaochadh ort agus ansin an dá shúil. 
Ansin iarr orthu féachaint suas agus síos, 
a gcuid súl a dhúnadh agus ansin iad a 
oscailt. Ansin iarr orthu súile brónacha, 
súile sona, súile a bhfuil iontas orthu a 
thaispeáint duit etc. 

Pléigh an smaoineamh go bhfuil 
dathanna difriúla ar ár gcuid súl go léir. 
Cuir i bpéirí iad agus iarr orthu féachaint 
ar an duine in aice leo chun féachaint cén 
dath atá ar a gcuid súl. 

Tabhair cuireadh do na páistí liosta a 
dhéanamh de na dathanna ar féidir leo a 
fheiceáil sa seomra timpeall orthu Mínigh 
do na páistí go bhfuilimid chun cluiche a 
imirt chun féachaint cé chomh 
tábhachtach is atá ár gcuid súl dúinn. 

Iarr ar pháiste seasamh timpeall cúig 
throigh amach ó araid pháipéir nó 
buicéad agus pónaireán a chaitheamh 
isteach ann. Tabhair an seans do chúpla 
páiste é sin a dhéanamh. Ansin ceangail 
daillicín ionas go gclúdaíonn sé ceann 
amháin de shúile páiste, agus iarr orthu 
an pónaireán a chaitheamh arís. Ós rud é 

go dteastaíonn dhá shúil ónár n-inchinn le 
fad a oibriú amach, is mó is cosúil go 
mbeadh sé deacair don dalta an 
pónaireán a chaitheamh chuig an sprioc. 
Lig do chúpla páiste triail a bhaint as sin 
sula mbogann tú ar aghaidh. 

Plé 

Labhraíonn na páistí faoin  
ngníomhaíocht. 

- Conas a mhothaigh sé an daillicín a 
chaitheamh? 

- Cad a thug tú faoi deara faoi do 
chaitheamh? 

- Ar chuir sé eagla ort? Cén fáth? 

- Cad a dhéanfá dá mbeadh do dhá 
shúil clúdaithe? 

- Meas tú cad a bheadh ag teastáil uait 
mura mbeifeá in ann a fheiceáil - mura 
mbeadh do dhá shúil ag oibriú i 
gceart? 

- An bhfaca tú riamh madra treorach? 
Tá siad cosúil le súile dá gcuid úinéirí - 
cabhraíonn siad leo bogadh timpeall 
go sábháilte. 

- Meas tú cad eile a bheadh ag teastáil 
ó dhuine dall chun cabhrú leo bogadh 
timpeall go sábháilte? 

Éiríonn go han-mhaith le duine 
lagamhairc' ag éisteacht agus ag leagan 
láimhe ar rudaí chun cabhrú leo bogadh 
timpeall sa domhan. Freisin bíonn sé 
úsáideach dóibh nuair a chabhraíonn 
daoine leo. 

Mínigh dóibh go gcabhraíonn ár gcuid súl 
linn coimeád sábháilte, cosúil leis an 
madra treorach don duine lagamhairc. 

- Cén uair a bhíonn géarghá againn 
lenár gcuid súl chun cabhrú linn (mar 
shampla, ag dul trasna an bhóthair)? 
Beidh cur amach ag páistí a bhfuil cónaí 
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orthu i mbailte ina bhfuil trasrianta 
coisithe ar an gcomhartha éisteachta 
agus an comhartha amhairc a insíonn do 
dhaoine go bhfuil sé sábháilte trasnú. 

- Cad faoi na huaireanta ina mbímid 
san ollmhargadh
- Cé hiad na daoine a d'fhéadfadh a 
bheith uainn chun cabhrú linn mothú 
sábháilte? 

Mínigh dóibh gur gá do dhaoine 
lagamhairc a gcuid cluas, bata, daoine 
eile, nó madraí treorach a úsáid chun 
cabhrú leo an bóthar a thrasnú go 
sábháilte.

Conclúid 

Críochnaigh an ceacht trí cheist a chur ar 
na páistí faoi conas is féidir linn ár gcuid 
súl a choimeád sábháilte ionas go 
mbeidh siad ann nuair a theastaíonn 
uainn iad. D'fhéadfaí breathnú ar roinnt 
rialacha simplí sábháilteachta anseo: 

• Ná cuir rud ar bith i do shúil riamh ach 
amháin má insíonn duine fásta duit é a 
dhéanamh

• Coimeád d'aghaidh agus do shúile 
glan

• Seachain áiteanna lán le deannach nó 
le deatach a d'fhéadfadh do chuid súl 
a ghortú 

• Ná sáigh do mhéar isteach i súil duine 
ar bith riamh - tú féin san áireamh! 

Leathnú 

Má tá spás oiriúnach ar fáil, d'fhéadfadh 
na páistí sealanna a thógáil chun siúil 
mhuiníne a dhéanamh. Is é atá i gceist 
leis sin ná go bhfuil a gcuid súl clúdaithe 
agus go ligeann siad do dhuine éigin iad 
a threorú nó treoracha a thabhairt dóibh 
agus iad ag dul timpeall cúrsa bacainní 
beag (mar shampla, dul isteach i 
bhfonsaí, dul thar mhataí, casadh timpeall 
coirnéil chathaoireach, nó siúl suas ar 
chéim bheag. Ar dtús, d'fhéadfadh an 
múinteoir é sin a thaispeáint, agus ansin 
d'fhéadfadh roinnt páistí, agus cabhair á 
tabhairt dóibh, páirtí ranga atá sásta a 
threorú nó treoracha a thabhairt dóibh. 



COINCHEAP LÁRNACH 

Cabhraíonn tadhall le páistí aithne a chur 
ar an domhan timpeall orthu. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Féinaithne 
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
A bheith feasach ar an saol mórthimpeall 
orthu trí na céadfaí. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe:  Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt tri theanga

Snáithaonad:  Caint

OSIE - Eolaíocht 

Snáithe:  Dúile beo 

Snáithaonad:  Mise 
 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Nuair a thugtar isteach den chéad uair é, 
d'fhéadfaí an ghníomhaíocht Mála 
Mothaithe a imirt ar feadh cúpla nóiméid 
gach lá. Ansin fág an bosca in Áit 
Ghníomhaíochta na gCúig Céadfa nó in 
áit a bhfuil teacht ag na páistí air, agus 
mol do na páistí an cluiche a imirt iad 
féin. 

Cuimhnigh go mbíonn roinnt páistí íogair 
maidir le lámh a leagan ar rudaí nó lámh a 
bheith orthu. 

ACMHAINNÍ 

• Páipéar Gainimh, Síoda, Olann, Cloch, 
Líomhán Ingne, Cailc etc. (rogha 
leathan ábhar agus earraí) 

• An Mála Mothaithe - 'Mála Fadsaoil' 
canbháis a bhíonn ar fáil in ollmhargaí 
móra  

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Turas Tadhaill den Seomra Ranga 

• Cluiche  

• Plé 

CEACHT  3
AN MÁLA MOTHAITHE 

62

A DÓ:3



Turas Tadhaill den Seomra Ranga 

Cuir na páistí ina ngrúpaí de thriúr. Inis 
dóibh go bhfuil siad chun nithe agus 
dromchlaí difriúla a aimsiú sa seomra 
ranga chun méar a leagan orthu. I measc 
samplaí d'ábhair le méar a leagan orthu 
sa seomra ranga tá na boird, an t-urlár, 
teidithe, bloic, obair phéinte ar a bhfuil 
éifeacht steancadh méaróg etc. Glaonn 
an múinteoir amach ainm ní nó dromchla 
agus siúlann péire nó triúr páistí ar na 
barraicíní chun an ní nó an dromchla a 
aimsiú agus méar a leagan air. Is féidir 
leis sin leanúint ar aghaidh go mbeidh an 
múinteoir cinnte go raibh seans ag gach 
duine méar a leagan ar rud éigin. 

Nuair atá siad ina suí arís, labhair leis na 
páistí faoi thadhall. 

- Nuair a mhothaímid rud éigin te, fuar, 
garbh, mín nó géar, seolann ár 
gcraiceann teachtaireacht chuig ár n-
inchinn agus táimid in ann an ní sin a 
aithint. 

- Agus tú ag dul timpeall an tseomra ar 
do bharraicíní, cad air a leag tú méar? 
- Conas a mhothaigh sé? 

- Cad iad na rudaí is fearr leat lámh a 
leagan orthu sa seomra ranga agus 
lasmuigh de? 

- Cad iad na rudaí nach maith leat lámh 
a leagan orthu sa seomra ranga?

-Lasmuigh den seomra ranga? 

Cluiche - An Mála Mothaithe 

Cuireann an múinteoir rud sa Mhála 
Mothaithe. Taispeáin an Mála Mothaithe 
do na páistí. Mínigh dóibh go bhfuil rud 
éigin curtha isteach ann agat agus trí 
thadhall amháin a úsáid déanfaidh siad 
iarracht a thomhas cad é. 

Tabhair cuireadh do na páistí ar mian leo 
an cluiche a imirt déanamh amhlaidh. 
Déan é sin cúpla uair eile le nithe difriúla. 

Ansin, mínigh do na páistí go bhfuil an 
duine atá ag leagan a méire ar an rud 
chun leideanna a thabhairt do na daoine 
eile agus nach mór dóibh a thomhas cad 
é an rud, mar shampla, peann luaidhe. Tá 
sé fada… D'fhéadfadh roinnt páistí buille 
faoi thuairim a thabhairt, agus ansin cuir 
leid eile leis. Tá pointe géar air... Tá sé 
crua… Tá sé tanaí...

D'fhéadfá achoimre a thabhairt den eolas 
agus, murar ainmníodh an rud fós, 
d'fhéadfaí leid eile a thabhairt faoi conas 
a úsáidtear an rud - úsáideann tú sé chun 
tarraingt agus scríobh... Ansin tugann na 
páistí buille faoi thuairim arís. Déan é sin 
arís le cúpla rud eile. 

Plé 

Labhair faoin ngníomhaíocht leis na 
páistí. 

- Cén chuid den chluiche Mála 
Mothaithe ar bhain tú taitneamh aisti? 

- Cérbh é an ceann ba dheacra a 
thomhas? 

- Samhlaigh go mbeadh coinín sa 
Mhála Mothaithe - cén leideanna a 
thabharfá do na páistí eile? 

- Cad faoi fhrog? 

Cuir béim ar an Teachtaireacht Bí 
Sábháilte. Ná bí ag spraoi riamh le rudaí 
géara ar nós sceana, gloiní nó snáthaidí 
agus ná pioc suas iad. Ná cuir do lámh ar 
rud mura bhfuil a fhios agat cad atá ann - 
ach amháin má tá tú in éineacht le duine 
fásta sábháilte de do chuid! 

Leathnú 

Is acmhainn iontach freisin é an Mála 
Mothaithe chun féachaint ar chruthanna 
2D i mata, agus béarlagar bainteach le 
sleasa agus coirnéil a úsáid. 

Is féidir breathnú ar uigeachtaí éagsúla ar 
an mbealach céanna freisin. 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Nuair atáimid in ann éisteacht go géar le 
rudaí coimeádtar sábháilte muid agus 
ligtear dúinn taitneamh a bhaint as an 
domhan éagsúil timpeall orainn. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise agus daoine eile 

Snáithaonad:   Mo chairde agus daoine 
   eile 

Cuspóir Ábhair 
Difríochtaí idir dhaoine a aithint agus a 
léirthuiscint agus bheith eolach ar conas 
déileáil le daoine eile le dínit is le meas. 

Snáithe: Mise 

Snáithaonad:  Féinaithne 
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
A bheith feasach ar an saol mórthimpeall 
orthu trí na céadfaí.  

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe:  Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt tri theanga

Snáithaonad:  Caint

OSIE - Eolaíocht 

Snáithe:  Dúile beo 

Snáithaonad:  Mise 

Oideachas Ealaíon - Ceol 

Snáithe:  Éisteacht agus Freagairt 

Snáithaonad:  Iniúchadh fuaimeanna 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfadh go mbeadh páistí sa rang a 
mbeadh caillteanas éisteachta acu ar 
leibhéal éigin agus/nó go mbeidís íogair 
d'fhuaimeanna nó do thorann. 

ACMHAINNÍ 

Bileog oibre (ceann amháin in aghaidh an 
pháiste)  

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé 

• Scéal 

• Bileog Oibre 

CEACHT  4
ÁITEANNA TORANNACHA  
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Plé 

Cuir ceist ar na páistí an cuimhin leo na 
céadfaí go léir atá againn chun an 
domhan timpeall orainn a iniúchadh. 
Meabhraigh dóibh go rabhamar ag 
breathnú ar bhlas agus radharc cheana 
féin agus inniu go bhfuil sé in am 
smaoineamh faoi éisteacht. 

Tabhair cuireadh do na páistí suí siar 
agus a scíth a ligean agus a gcuid cluas a 
chur ar siúl ar feadh tamaill. 

Inis do na páistí go gcloisfidh siad scéal 
faoi dhá chat beag. Tá cónaí ar chat 
amháin faoin tuath agus tá an cat eile ina 
chónaí sa bhaile mór.

Scéal 

An Cat Cathrach agus a Chol Ceathar, an 
Cat Tuaithe

Uair amháin bhí cónaí ar chat beag rua 
darbh ainm Monty i dteach álainn i 
gcathair mhór. Ba bhreá le Monty 
bheith ina shuí ar leac an dorais agus 
féachaint ar na sluaite daoine ag siúl 
thart agus na busanna agus na 
gluaisteáin ag brostú ar an tsráid. Lá 
amháin fuair sé ríomhphost óna chol 
ceathar, cat beag dubh agus bán ón 
tuath darbh ainm Lotty. Bhí Lotty chun 
teacht ar cuairt chuige sa chathair. 

Nuair a tháinig Lotty, thaispeáin Monty 
a theach breá sa chathair di. Cheap sí 
go raibh an teach go han-deas ar fad - 
go háirithe an chistin ina raibh go leor 
nithe blasta le blaiseadh ag cat tuaithe 
beag. Nuair a bhí in sé am dul a luí bhí 
tuirse an domhain ar an gcat tuaithe 
tar éis a turais iontaigh chun na 
cathrach. Neadaigh Monty 
agus Lotty síos um chodladh maith 
Ach ní raibh Lotty in ann titim ina 
codladh ar chor ar bith. Bhí 

fuaimeanna go léir na cathrach ón 
tsráid ghnóthach lasmuigh ag coimeád 
ina dúiseacht í. 

Bhog na gluaisteáin ar an mbóthar 
suas agus síos go tapa - Vroom! 
Vroom! 

Shéid na busanna a mbonnáin - Bíp! 
Bíp! 

Bhí bonnáin an innill dóiteáin agus an 
otharchairr le cloisteáil - Nee naw! 
Nee-naw! 

D'fholmhaigh na fir bruscair na boscaí 
bruscair' 
- Clank , Clank, Clank 

Bhí daoine ag siúl thart agus ag gáire 
ós ard 
- Ha! Ha! Há! 

Bonnáin ag séideadh, innill ag reibhéil, 
bonnáin innill dóiteáin agus otharchairr 
ag séideadh, boscaí bruscair ag 
déanaimh torainn, daoine ag déanamh 
raic! Lean na torainn ar aghaidh ar 
feadh na hoíche. Níor chodail Lotty an 
cat tuaithe néal. 

An mhaidin dar gcionn dúirt Lotty le 
Monty go raibh sí chun dul ar ais chun 
na tuaithe. Bhí an chathair ró-
thorannach. D'iarr sí ar Monty teacht in 
éineacht léi. D'fhéadfadh sé saoire 
dheas chiúin a chaitheamh faoin tuath. 

Mar sin ar aghaidh leo go teach an 
chait tuaithe. Bhí cónaí ar Lotty i 
gcúinne sciobóil breá teolaí ar imeall 
feirme. Bhí an-spórt ag an dá chat 
beag ag déanamh folach bíog ar a 
chéile sa choill, ach bhí siad réidh dul 
ina luí le teacht na hoíche. An uair seo, 
ba í Lotty, an cat tuaithe beag dubh 
agus bán, a thit ina codladh ar dtús. 
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Níor chreid a chol ceathar Monty ón 
saol an rud a chuala sé. Conas a 
d'fhéadfadh an tuath bheith chomh 
torannach? Choimeád na torainn ón 
tuath ina dhúiseacht é. 

Bhí asal i ngort in aice leo ag grágaíl 
- Eee-aw! Eee-aw! 

Bhí froganna san abhainn ag ligean 
gráig 
- Ribbit! Ribbit! 

Bhí na ba sa ghort ag glaoch amach 
- Moo! Moo! Moo! 

Ón bhfeirm chuala Monty bocht an 
madra caorach ag tafann, na cearca 
ag gocarsach, na lachain ag vácarnach 
is na muca ag déanamh oink. Bhí na 
caora ar an gcnoc ag méileach Baa! 
Baa! Baa! 

Ba chosúil go raibh gach ainmhí faoin 
tuath ina dhúiseacht agus ag déanamh 
torainn. An oíche sin níor chodail 
Monty ar chor ar bith. An mhaidin dar 
gcionn dúirt sé le Lotty go raibh an 
tuath i bhfad ró-thorannach agus go 
raibh sé chun dul abhaile chun na 
cathrach. 

Agus mar sin d'fhan an cat tuaithe 
faoin tuath agus chuaigh an cat 
cathrach ar ais go dtí an chathair, agus 
an oíche sin chodail an dá chat go 
sámh! 

Is féidir leis an múinteoir tréimhse 
ghairid ama a chaitheamh ag caint 
faoin dá chat sa scéal. Fiafraigh de na 
páistí:

- Cá bhfuil cónaí ort féin - sa chathair 
nó faoin tuath?

- Cad é an rud is fearr faoi bheith i do 

chónaí sa chathair, i do chónaí faoin 
tuath?

- Cén torainn a chloiseann tú agus tú 
sa bhaile?

- Cad a chloiseann tú agus tú lasmuigh 
de do theach?

- Meas tú ar mhaith leat teach cónaithe 
a mhalartú le chéile? 
Tá na ceisteanna seo a leanas dírithe 
ar an scéal.

- Cén fáth gur chuir na torainn sa 
chathair isteach ar Lotty an cat tuaithe, 
ach nár chuir siad isteach ar a col 
ceathar as an gcathair?

- Cén fáth gur choimeád fuaimeanna 
na tuaithe Monty ón gcodladh, ach go 
raibh Lotty in ann codladh agus iad ar 
siúl. 

Iarr ar na páistí na fuaimeanna go léir a 
ainmniú a chuala siad sa scéal. Inis dóibh 
go léifidh tú an scéal arís, ach an uair seo 
go bhfuil cabhair uathu ag teastáil. Iarr ar 
na páistí gach fuaim a dhéanamh faoi thrí 
agus an múinteoir ag léamh an scéil arís. 
Agus úsáid á baint as an micreafón ar 
ríomhaire an tseomra ranga nó as físeán 
ar cheamara digiteach/fón póca déan 
taifead de na páistí ag déanamh na 
dtorann sa scéal. 

Bileog Oibre: Cén Fhuaim? 

Seinn arís na fuaimeanna a rinne na páistí 
i rith an scéil agus iarr orthu an pictiúr 
ceart a dhathú nuair a chloiseann siad an 
fhuaim.  



Dathaigh an 
pictiúr nuair a 
chloiseann tú 
an fhuaim! Ribbit! Ribbit

Eee-aw! Eee-aw!

Moo! Moo! Moo!

Cén Fhuaim? 



COINCHEAP LÁRNACH 

Is trí mheán na gcéadfaí a mbaintear 
taitneamh as an domhan agus a ndéantar 
é a scrúdú. Tarraingíonn na céadfaí aird 
daoine ar chontúirt. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Féinaithne 
                     Féinfheasacht  

Cuspóir Ábhair 
A bheith feasach ar an saol mórthimpeall 
orthu trí na céadfaí. 

Snáithe: Mise 

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint  
   Saincheisteanna 
   sábháilteachta 

Cuspóir Ábhair 
A aithint go bhfuil go leor substaintí a 
bhíonn in úsáid sa bhaile nó sa scoil 
dainséarach agus gur chóir cead a lorg 
sula ndéanfaí an t-ábhar iontu a 
iniúchadh. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Caint

OSIE - Eolaíocht 

Snáithe:  Dúile beo 

Snáithaonad:  Mise 

Oideachas Ealaíon - Ceol 

Snáithe:  Éisteacht agus Freagairt 

Snáithaonad: Iniúchadh fuaimeanna 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Is gá na leathanaigh do Leabhar Mór na 
gCéadfaí a ullmhú roimh ré. D'fhéadfaí Ár 
Leabhar Mór Céadfaí a chur ar an 
leathanach teidil. Ba cheart go mbeadh 
abairt faoi gach céadfa ar na leathanaigh 
a thagann ina dhiaidh mar seo a leanas:  

- Cloisimid lenár gcluasa

- Feicimid lenár súile 

- Blaisimid lenár dteangacha 

- Mothaímid rudaí lenár lámha 

- Faighimid boladh lenár gcuid srón. 

ACMHAINNÍ 

• Íomhánna de na céadfaí (ar taispeáint 
sa seomra ranga) 

• 6 Chárta Mór do Leabhar Mór na 
gCéadfaí 

• Irisí Oiriúnacha (le gur féidir leis na 
páistí pictiúir a ghearradh amach 
uathu) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Scéal/Plé 

• Obair Ealaíne 

CEACHT  5
CÉN CHÉADFA? 

68

A DÓ:5



Scéal agus Plé 

Taispeáin na híomhánna a léiríonn na 
céadfaí timpeall an tseomra ranga áit ar 
féidir leis na páistí iad a fheiceáil. Mar 
rogha eile, taispeáin ar an CBI iad. Léigh 
cuid de na gearrscéalta seo a leanas leis 
na páistí.

1. Bhí Daidí ag déanamh tae do na páistí. 
Gheall sé dóibh go dtabharfadh sé ispíní 
agus sceallóga dóibh. Tar éis dóibh na 
sceallóga a chur sa phanna le cócaráil, 
chuaigh sé go dtí an cuisneoir agus thóg 
sé amach na hispíní. Chuir sé roic ar a 
shrón agus é ag baint an chlúdaigh 
díobh.

- Meas tú cad a bhí ag cur as dó?

- Conas a bhí a fhios ag Daidí go raibh 
na hispíní lofa?

- Cad a tharlódh dá n-íosfadh na leanaí 
na hispíní?

- Cén chéadfa a chabhraigh leo 
coimeád slán?

- An féidir le duine éigin pictiúr den 
chéadfa sin a thaispeáint dom? 

2. Bhí Áine chun bainne a ól le haghaidh 
a bricfeasta. Thóg sí braon de. 'Uch' ar 
sí. 'Cad é?' a d'fhiafraigh Mamaí di. 'Tá 
blas aisteach ar an mbainne', a dúirt 
Áine. Phioc Mamaí suas an ghloine agus 
d'ól sí braon beag den bhainne. 'Tá an 
ceart agat' ar sí. 'Tá sé searbh.’

- Conas a bhí a fhios ag Áine go raibh 
an bainne searbh?

- Ar bhlais tú riamh bainne searbh?

- Cén chéadfa eile a d'fhéadfadh Áine 
a úsáid chun seiceáil an raibh an 
bainne ceart go leor le hól?

- An féidir le duine éigin pictiúr den 
chéadfa sin a thaispeáint dom? 

3. Bhí Conchúr ag cabhrú le Mamaí le 

glanadh suas. Bhí scian mhór ar an 
mbord. Bhí Conchúr díreach ar tí í a 
phiocadh suas leis an lann agus í a 
thógáil chuig an doirteal. 'Ná pioc suas 
an scian sin,' a dúirt Mamaí. 

- Conas a thug Mamaí rabhadh do 
Chonchúr?

- Cén chéadfa a chabhraigh leis 
coimeád slán?

- Cén fáth nach ligtear do pháistí 
bheith ag spraoi le rudaí géara?

- An féidir le duine éigin pictiúr den 
chéadfa sin a thaispeáint dom? 

4. Bhí Pól agus a dheartháir beag Gary ag 
siúl ar scoil. Bhí orthu dul trasna bóthair 
gnóthaigh. Stop siad in aice le himeall an 
chosáin. D'fhéach Pól suas an bóthar 
agus chonaic sé leoraí ag teacht. 
Choimeád sé greim ar lámh Gary agus 
níor lig sé dó dul trasna go raibh an 
bóthar saor ó thrácht.

- Cén chéadfa a d'úsáid Pól 
chun na buachaillí a choimeád 
sábháilte?

- An féidir le duine éigin pictiúr den 
chéadfa sin a thaispeáint dom? 

5. Bhí Katie ag siopadóireacht lena 
Mamaí. Go tobann thosaigh clog ag 
bualadh. Lean sé ar aghaidh ag bualadh. 
Thóg Mamaí greim ar lámh Katie. D'fhág 
sí an tralaí ina diaidh agus bhrostaigh sí 
amach ón siopa. Bhí na daoine eile ag 
brostú amach freisin. 'Cén fáth go 
bhfuilimid ag imeacht'? a d'fhiafraigh 
Katie di. 'Aláram dóiteáin atá ag déanamh 
an torainn sin,' arsa Mamaí.

- Cad a thug rabhadh do Mhamaí Katie 
faoin gcontúirt?

- Cén chéadfa a chabhraigh leo 
coimeád slán?

- An féidir le duine éigin pictiúr den 
chéadfa sin a thaispeáint dom? 
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Obair Ealaíne 

Léigh téacs an Leabhair Mhóir os ard leis 
na páistí, agus iarr orthu na rudaí a 
ainmniú ar féidir leo a fheiceáil, a 
chloisteáil, a bhlaiseadh, méar a leagan 
orthu nó a mboladh a fháil gach lá.

- Cén bolaidh, blasanna, fuaimeanna a 
thaitníonn leatsa?

Cuir na páistí i gcúig ghrúpa, agus tabhair 
céadfa amháin le plé do gach grúpa, 
agus an leathanach ábhartha ón Leabhar 
Mór á thabhairt dóibh. Cuir timpeall na 
hirisí. Ansin cuardaíonn na grúpaí pictiúr 
sna hirisí a bhaineann leis an leathanach 
céadfa a bhfuil siad ag obair air, nó 
tarraingíonn siad a gcuid pictiúr féin.

D'fhéadfá moladh dóibh pictiúir a roinnt 
le grúpaí eile má aimsíonn siad pictiúir a 
bhaineann le ceann de na céadfaí eile. Is 
féidir le gach grúpa freisin cuid de 
chlúdach an Leabhair Mhóir a mhaisiú. 

Conclúid 

Cuir sraith poll i ngach ceann de chártaí 
an Leabhair Mhóir agus úsáid an olann 
chun an leabhar a cheangal le chéile. Tóg 
na páistí le chéile chun féachaint ar an 
leabhar críochnaithe agus é a phlé. 

Leathnú 

Roghnaigh gearrscéal amháin nó go leor 
gearrscéalta chun dráma a dhéanamh 
astu i ngrúpaí beaga. 
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Do Chúig Chéadfa

Radharc 

Éisteacht 

Blas 

Tadhall 

Boladh 



Radharc



Éisteacht



Blas 



Tadhall 



Boladh 



AONAD A TRÍ 
MUINTEARAS AGUS 

COMHOIBRIÚ 



AONAD A TRÍ 
MUINTEARAS AGUS COMHOIBRIÚ 

SNÁITHE  MISE AGUS DAOINE EILE 

Snáithaonaid  Féinaithne 

  Mise agus mo 
  theaghlach 

  Mo chairde agus daoine 
  eile 

          Caidreamh le daoine eile 

SNÁITHE  MISE 

Snáithaonaid  Féinaithne 
  Ag déanamh cinntí 

BUNEOLAS AGUS AONAD 

Tá téamaí an mhuintearais agus na 
sábháilteachta ag croílár an aonaid seo 
agus scrúdaítear iad trí phlé, scéal agus 
obair ealaíne. 

Is trí mheán na ndaoine a bhfuil grá acu 
dóibh a aithint a chothaítear mothú 
sábháilteachta na bpáistí. Leagtar béim 
ar ról cúraim an teaghlaigh (agus an 
teaghlaigh sínte) agus na héagsúlachtaí 
iomaí atá ann. Ba cheart páistí a chur ar a 
suaimhneas agus teaghlaigh á bplé acu, 
cibé acu an dtagann siad ó theaghlaigh le 
tuismitheoir amháin nó ó theaghlaigh le 
beirt tuismitheoir, cibé acu an bhfuil 
tuismitheoir acu a bhfuil cónaí acu in áit 
eile, nó socruithe cónaithe ar bith eile. 

Má tá páistí i do rang atá uchtaithe, ar 
cailleadh gaol leo, a ndearnadh 
dílleachtaí díobh nó ag dul trí scaradh 
teaghlaigh, pléigh leis an tuismitheoir/na 
tuismitheoirí, na cúramóirí nó na 
tuismitheoirí altrama conas is féidir dul i 
ngleic leis an ábhar sin lena bpáiste. 

Is féidir peataí a áireamh mar bhall 
teaghlaigh chomh maith! Breathnaigh ar 
dheiseanna chun cuireadh a thabhairt do 
theaghlaigh teacht isteach sa seomra 
ranga. 

I gCeacht 1, tarraingíonn páistí pictiúr de 
na daoine a bhfuil cónaí orthu in éineacht 
leo. 

Breathnaítear ar chomhoibriú trí mheán 
scéil i gCeacht 2. 

Pléitear bulaíocht i gCeacht 3. 

Sa cheacht deireanach san aonad seo 
breathnaítear ar róil cheannaireachta 
agus ar thógáil sealanna. 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht  1
Cé Atá ina gCónaí Taobh Thiar de Mo 
Dhoras Tosaigh? 

Ceacht 2
Scéal Jeaic (Comhoibriú) 

Ceacht 3
Cineálta nó Beagáinín Míchineálta? 

Ceacht 4
Stoirm (Ceannaireacht) 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Nuair a aithníonn siad na daoine 
speisialta a bhfuil grá acu dóibh agus a 
thugann aire dóibh cothaítear 
sábháilteacht agus muintearas na bpáistí. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise agus daoine eile 

Snáithaonad:   Mise agus mo 
   theaghlach 

Cuspóirí Ábhair 
Na daoine a chomhdhéanann teaghlach a 
aithint agus a ainmniú agus a thuiscint 
nach mar a chéile gach aonad teaghlaigh.

A thuiscint gur ball de theaghlach é/í agus 
go bhfuil ionad agus ról ag gach duine 
laistigh de theaghlach. 

Na rudaí a dhéanann teaghlaigh in 
éineacht le chéile a iniúchadh. 

A thuiscint conas a thugann teaghlaigh 
aire, tacaíocht agus grá dá chéile. 

An-chuid de na nithe is féidir a fhoghlaim 
sa bhaile a iniúchadh agus a aithint.

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Ó bhéal 

Oideachas Ealaíon - Na 
hAmharcealaíona 

Snáithe: Líníocht 

Snáithaonad: Líníochtaí a Dhéanamh 

OSIE Stair 

Snáithe:  Mise agus mo mhuintir 

Snáithaonad:  Mise 

Snáithe: Scéalaíocht 

Snáithaonad:  Scéalta 

OSIE Tíreolaíocht 

Snáithe: Imshaoil dhaonna 

Snáithaonad:  Daoine agus áiteanna i 
   gceantair eile 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Ba cheart leabhair phictiúir agus scéalta a 
roghnú go cúramach le cinntiú go léiríonn 
siad go leor teaghlach agus cultúr 
éagsúil. 

Sula ndéantar cleachtadh ar an teimpléad 
ar an 'doras tosaigh', tá sé tábhachtach a 
chur i gcuimhne do na páistí gurb 
amhlaidh, is cuma cá háit a bhfuil cónaí 
orainn (teach soghluaiste, árasán, brú nó 
teach), go bhfuil doras againn go léir 
isteach inár dteach. 

ACMHAINNÍ 

• Páipéar, Siosúr, Gliú, Criáin 

• Cóip amháin in aghaidh an pháiste 
d'imlíne an dorais tosaigh agus an 
doras gearrtha amach ón bhfráma 
dorais ar thrí thaobh 

• Leathanach Bán chun baill teaghlaigh 
a tharraingt - go hidéalach bheadh sé 
den mhéid céanna leis an teimpléad 
dorais 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé 

• Líníocht 
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CÉ ATÁ INA GCÓNAÍ TAOBH THIAR 
DE MO DHORAS TOSAIGH? 



Plé 

Fiafraigh de na páistí an bhfuil a fhios acu 
cad is oideas ann. 

- Cad a bheadh in oideas? 

- Cé a d'úsáidfeadh oideas? 

Iarr ar na páistí éisteacht leis an múinteoir 
agus é/í ag glaoch amach an oidis seo do 
cháca milis fíorspeisialta. 

- 2 spúnóg gáire 

- Leathphaicéad spraoi 

- 3 bhraon de chineáltas dá chéile 

- 1 chupán de ní gréithe 

- Gloine grá 

Cén cáca milis a bheadh againn dá 
meascfaimis na hábhair sin go léir le 
chéile? Sea - tá ár gcáca milis teaghlaigh 
féin déanta againn!

Léigh an t-oideas os ard arís, agus an 
uair seo iarr ar na páistí na focail a rá 
agus na gníomhartha a dhéanamh. 

Dírigh an plé ar ról cúraim teaghlach agus 
ar an mothú muintearais. 

- Conas a thaispeánaimid cineáltas dár 
dteaghlach? 

- Cé a dhéanann na cinntí? 

- Meas tú cén fáth gurb amhlaidh? 

- Cén cinntí ar féidir leis na páistí a 
dhéanamh iad féin? (na héadaí a 
chaithfidh siad, agus an bia a íosfaidh 
siad dá mbéile tráthnóna) 

- Cad a dhéanann na daoine i do 
theaghlach féin chun spraoi a chur leis 
an oideas teaghlaigh? 

- Grá? 

- Cineáltas dá chéile? 

Líníocht 

Tabhair na hábhair líníochta do na páistí. 
Iarr ar na páistí pictiúir a dhéanamh de na 
daoine ina dteaghlach. Iarr orthu gach 
duine a ainmniú agus a rá cad a 
dhéanann siad sa teaghlach. Cuir i 
gcuimhne dóibh iad féin a chur san 
áireamh. Ba cheart moladh dóibh daoine 
a tharraingt amach ó imill an leathanaigh, 
a dhéanfar a ghreamú ar an teimpléad 
dorais. 

Ansin tógann na páistí cóip den 
teimpléad dorais agus dathaíonn siad an 
doras tosaigh. Scríobhann na páistí a n-
ainm féin nó ainm a dteaghlaigh ar an 
mbosca litreach (d'fhéadfadh go mbeadh 
ort cabhrú le roinnt páistí leis sin). 
Féadann páistí a ndearadh féin a chur ar 
an doras le murlán, clog agus uimhir atá 
cosúil lena ndoras féin. Greamaítear na 
doirse den leathanach ar a bhfuil an 
pictiúr ar na frámaí dorais. Is féidir leis na 
páistí an doras a oscailt agus féachaint 
cén baill teaghlaigh atá istigh ann. 
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Dathaigh do dhoras tosaigh féin 

Am Líníochta



COINCHEAP LÁRNACH 

Nuair a chruthaítear atmaisféar cineálta, 
comhoibritheach cabhraítear le mothú 
sábháilteachta a chothú 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise agus daoine eile 

Snáithaonad:  Caidreamh le daoine 
   eile 

Cuspóir Ábhair 
Éisteacht le tuairimí daoine eile agus iad 
a fhreagairt. 

Snáithaonad: Mo chairde agus daoine 
   eile 

Cuspóir Ábhair  
Cairde scoile a aithint agus a 
mhórluacháil agus mar is féidir leo cabhrú 
lena chéile agus aire a thabhairt dá 
chéile. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonad: Caint

Oideachas Ealaíon - Na 
hAmharcealaíona 

Snáithe:  Líníocht 

Snáithaonad:  Líníochtaí a Dhéanamh 

OSIE Stair 

Snáithe:  Mise agus mo mhuintir 

Snáithaonad:  Mise 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Ceacht fada a bheadh anseo dá mbeadh 
an obair chiorcail mar chuid de. Ar an 
gcúis sin, samhlaítear go mbeadh an 
obair chiorcail ar siúl níos déanaí sa 
tseachtain - ar an Aoine más féidir. Ba 
cheart an phríomhchuid den cheacht seo 
a dhéanamh níos luaithe le linn na 
seachtaine céanna. 

ACMHAINNÍ 

• Criáin, Marcóirí, Páipéar, Gliú, Siosúr, 
Irisí 

• Scéal (curtha ar fáil) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Scéal 

• Líníocht 

• Obair Chiorcail 
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SCÉAL JEAIC (COMHOIBRIÚ) 



Scéal - Scéal Jeaic 

Inis do na páistí go mbaineann an scéal a 
bhfuiltear ar tí a léamh le páistí cosúil leo 
féin a mbíonn sé éasca dóibh uaireanta 
bheith ag spraoi le chéile - ach nach 
mbíonn sé éasca dóibh i gcónaí! Léigh 
scéal Jeaic do na páistí.

Bhí Jack ar saoire i dteach a 
sheantuismitheoirí lena mháthair agus a 
bheirt deirfiúracha móra, Eilís agus 
Sorcha. Bhí cónaí béal dorais ar bheirt 
bhuachaillí beaga darb ainm Séamas 
agus Conchúr. Bhí deirfiúr mór acusan 
freisin. Anna a bhí uirthi. 

Gach maidin bhíodh na páistí ag spraoi le 
chéile i ngairdín Dhaideo. Bhídís ag imirt 
cluichí tóraíochta, caitheamh liathróide, 
peile nó siopa. San iarnóin théidís chuig 
an trá agus dhéanaidís caisleáin ghainimh 
mhóra. 

Maidin amháin bhí sé ag cur báistí go 
trom agus ní fhéadfadh na páistí dul 
amach. Tháinig Anna isteach agus dúirt sí 
gur inis a Mamaí di iarraidh an 
bhféadfadh Jeaic, Eilís agus Sorcha 
teacht béal dorais chun súgradh a 
dhéanamh leo. Ar aghaidh leo. 

Chuaigh na cailíní suas staighre go 
seomra Anna. D'imir siad cluichí ar a 
ríomhaire. D'fhan Jeaic thíos staighre le 
Séamas agus Conchúr. Bhí an-spraoi acu 
ag déanamh folach bíog ar a chéile. Ansin 
thóg Conchúr amach bosca mór lego. 
'Tógaimis spáslong', a dúirt sé. Ach 
bhí Jeaic ag iarraidh cluiche Batman agus 
Robin a imirt. ' Ligfidh mise orm gur 
Batman mé agus is féidir leatsa ligean ort 
gur Robin tú, a Shéamais', a dúirt sé. 'Is é 
Conchúr a bheas ina dhrochdhuine.'Níl sé 
sin ceart, cóir ná cothrom', a dúirt 
Conchúr. 'Bíonn tusa i do Bhatman i 
gcónaí'. 'Bíodh tusa i do dhrochdhuine an 
uair seo.' 

Thosaigh na buachaillí ag béicíl ar a 
chéile. Dúirt Séamas agus Conchúr nach 
raibh siad ag iarraidh bheith ag súgradh 
le Jeaic mar go raibh sé ró-thiarnúil agus 
ró-leithleach. Bhíodh sé i gcónaí ag 
iarraidh socrú cén cluiche a mbeidís ag 
imirt. Mar sin shuigh siad síos agus 
thosaigh siad ag tógáil na spásloinge. 

Tar éis tamaill dúirt Jeaic go raibh brón 
air. Chabhraigh sé leis na buachaillí an 
spáslong a chríochnú. Ansin d'imir siad 
cluiche faoi spás. An uair sin dúirt Jeaic 
go mbeadh seisean ina dhrochdhuine! 

Breathnaigh ar conas a mhothaigh Jeaic 
nuair a dúirt na buachaillí leis go raibh sé 
tiarnúil agus leithleach. 

- Meas tú conas a mhothaigh Conchúr 
nuair a dúirt Jeaic go mbeadh air 
bheith ina dhrochdhuine? 

- An cuimhin leat roinnt uaireanta nuair 
a thóg tusa sealanna le do chairde nó 
do chlann? 

- Conas a mhothaíonn tú nuair nach 
dtógann páistí sealanna? 

- Cad a d'fhéadfá a dhéanamh dá 
bhfeicfeá duine éigin á fhágáil amach 
nó ina aonar? (Féadann an cheist seo, 
nó ceist cosúil léi plé a spreagadh faoi 
conas is féidir linn moladh do chairde nua 
nó cairde cúthaile páirt a ghlacadh agus 
bheith mar chuid den ghrúpa ionas nach 
mothóidís fágtha amach.) 

- Ar fágadh amach tusa riamh? 

- Conas a mhothaigh tú? 

- Déanaimis cinneadh gan daoine á 
fhágáil amach inár rang féin. 

D'fhéadfaí na suíomhanna seo a leanas a 
scrúdú leis na páistí 

1. Roinneann Jennifer agus Amanda 
seomra codlata sa bhaile. Is fuath leo 
beirt a seomra a ghlanadh suas. Cad a 
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d'fhéadfaidís a dhéanamh chun déileáil 
leis an bhfadhb? An bhfuil aon 
smaointe maithe agaibhse? 

2. Bíonn Bobby agus Alice ag súgradh 
lasmuigh beagnach gach lá. Bíonn 
Bobby i gcónaí ar an trí-rothach ach ní 
fhaigheann Alice seans dul air riamh. 
Cad ba cheart do Bobby a dhéanamh? 
Meas tú cén fáth go mbíonn sé deacair 
dó é a roinnt? An bhfuil aon smaointe 
maithe agaibhse faoina d'fhéadfadh 
Alice a dhéanamh? 



Líníocht 

Inis do na páistí go bhfuil siad chun 
pictiúir a tharraingt dá gcuid cairde agus 
de na rudaí a thaitníonn leo a dhéanamh 
leo. Labhair faoi na cineálacha rudaí ar 
mhaith leo a dhéanamh lena gcairde, 
ansin cuir timpeall na hábhair tarraingthe. 
Tarraingíonn na páistí pictiúr dá gcuid 
cairde. Ansin oibríonn siad i bpéirí chun 
smaoineamh faoi rudaí a thaitníonn leo a 
dhéanamh lena gcuid cairde agus 
tarraingíonn siad cuid de na rudaí sin. 
Cuir rialacha an ranga (a forbraíodh sa 
cheacht Barróga Móra, Aonad a hAon, 
Ceacht 6) i gcuimhne do na páistí. 

- Roinnimid rudaí 

- Tógaimid sealanna 

- Ligimid do gach duine súgradh 

Cuir riail nua leo: 

- Cabhraímid lena chéile (d'fhéadfaí é 
sin a úsáid mar cheannteideal do na 
pictiúir freisin). 

Inis do na páistí go bhfuil tú ag iarraidh 
go ndéanfaidís an-iarracht bheith ina 
gcairde cineálta. 

- Conas a thaispeánfá go mbíonn na 
páistí cineálta dá gcairde sa rang seo? 

- Sa chlós? 

- Lasmuigh den scoil? 

- Sa bhaile? 

Inis do na páistí go ndéanfar obair 
chiorcail ag deireadh na seachtaine chun 
féachaint conas a d'éirigh leo ag cabhrú 
lena chéile agus ag súgradh lena chéile. 

Obair Chiorcail 

Ag deireadh na seachtaine, féach siar 
chun féachaint conas a d'éirigh leis na 
páistí leis an riail nua. Agus iad ina suí sa 
chiorcal, iarr orthu ceann amháin nó dhá 
cheann de na fréamhacha abairte seo a 
chríochnú: 

- An tseachtain seo chabhraigh mé 
le… 

- An tseachtain seo chabhraigh... liom 

Mol na páistí as iompraíocht dhearfach 
agus mol dóibh leanúint ar aghaidh leis 
seo sna seachtainí atá amach rompu. 

Leathnú 

Bheadh sé go deas seisiún oibre ciorcail 
a rith leis na páistí ó am go chéile chun 
seiceáil a dhéanamh maidir leis na 
cineálacha iompraíochta dearfaí a 
aithníodh agus chun a gcuid iarrachtaí 
cabhrú lena chéile agus bheith ag 
súgradh lena chéile a aithint. 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Má chabhraítear leis na páistí bheith 
íogair dá chéile is cosúil go ndéanfar 
iompraíocht bhulaíochta a laghdú. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise agus daoine eile 

Snáithaonad:   Mo chairde agus daoine 
   eile 

Cuspóirí Ábhair 
Iompar bulaíochta, cé a bhíonn 
páirteach ann agus cén tionchar a bhíonn 
aige ar dhaoine éagsúla a aithint agus a 
iniúchadh. 

A thuiscint go mbíonn bulaíocht i gcónaí 
olc agus a bheith feasach ar cad ba chóir 
a dhéanamh má dhéantar bulaíocht 
air/uirthi nó má fheiceann siad bulaíocht á 
déanamh ar dhuine eile.

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Caint

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Cuir na páistí i gciorcal ag tús an 
cheachta seo.

Is dócha go mbeidh cabhair ag teastáil ó 
na páistí chun an abairt a scríobh i lár an 
leathanaigh dathúcháin. 

ACMHAINNÍ 

• Dóthain teidithe (beaga) ionas go 
mbeidh teidí ag gach grúpa triúir 

• Teidí mór le húsáid ag an múinteoir 

• Bileog Oibre 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé Grúpa 

• Babhta 

• Bileog Oibre 
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Plé Grúpa 

Cuir an teidí mór in aithne dóibh. 
Seo é Teid. Tá eagla air roimh theacht ar 
scoil toisc go bhféadfadh go mbeadh 
daoine míchineálta nó go ndéarfadh siad 
rudaí gránna leis. Táimid ag iarraidh 
déanamh cinnte go mbeidh Teid sábháilte 
agus sona sásta ar scoil. Táimid chun 
labhairt leis faoinar féidir linn a dhéanamh 
chun déanamh cinnte go mbíonn daoine 
cineálta dó. 

Cuir na páistí ina ngrúpaí de thriúr agus 
tabhair teidí do gach grúpa. Inis dóibh 
gurb é an jab atá acu ná aire a thabhairt 
do theidí. Iarr orthu labhairt faoi conas a 
thabharfaidís aire dó (Teid) chun déanamh 
cinnte go mbeadh sé sona sásta ar scoil.
 
Tóg aiseolas ó gach grúpa, agus cuir a 
gcuid smaointe ar an gclár. Ansin pléigh a 
gcuid smaointe faoi conas cabhrú le 
déanamh cinnte go mbeidh teidí sona 
sásta. D'fhéadfaí breathnú ar na 
ceisteanna seo a leanas. 

- Conas a mhothódh Teid mura 
mbeadh páistí eile deas leis nó dá 
mbeidís ag rá rudaí míchineálta leis go 
minic? 

- Cad a déarfaimis faoi na páistí sin 
agus faoina raibh ar siúl acu? 

- Dá ndéanfaimis na rudaí go léir a 
raibh sibh ag labhairt faoi agus a 
scríobh mé ar an gclár, conas a 
mhothódh Teid? 

- Cad ba cheart duit a dhéanamh dá 
bhfeicfeá duine éigin ag rá rud éigin 
gránna nó míchineálta le Teid nó ag 
déanamh rud éigin gránna nó 
míchineálta dó? 

- Cé leis a déarfá é? 

Babtha 

Agus teidí á úsáid mar réad cainte, 
d'fhéadfá moladh do gach páiste 
smaoineamh faoi dheireadh a chur leis na 
habairtí seo a leanas chun plé a 
spreagadh: 

- Sa chlós súgartha mothaím go maith 
nuair…

- Sa chlós súgartha mothaím go dona 
nuair…

Leis an rang go léir, labhair faoi na bealaí 
ar féidir linn go léir cabhrú lena chéile 
mothú go maith sa chlós súgartha agus 
ar scoil. Is féidir leat iarraidh ar na páistí 
rud amháin a aithint a d'fhéadfaidís a 
dhéanamh chun cabhrú le páistí eile 
mothú go maith sa chlós. Mol do na 
páistí an abairt seo a leanas a chríochnú:

- Beidh mé…

Bileog Oibre 

Iarr ar na páistí filleadh ar a gcuid 
suíochán agus an Bhileog Oibre seo a 
leanas a chur timpeall: An Ghrian a 
Scaipeadh I lár na gréine déanann na 
páistí taifead ar na rudaí a dúirt siad a 
dhéanfaidís chun cabhrú le daoine eile 
mothú go maith sa chlós súgartha agus 
freisin is féidir leo gathanna na gréine a 
dhathú. Is féidir iad siúd a thaispeáint. 

Leathnú 

Tabhair deis do gach páiste an teidí a 
thógáil abhaile agus aire a thabhairt dó 
thar oíche agus an lá dar gcionn a insint 
conas a thug siad aire do theidí thar 
oíche. 
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An ghrian a scaipeadh! 
Am Líníochta

- Beidh mé… 



COINCHEAP LÁRNACH 

Tá foghlaim conas oibriú le chéile 
tábhachtach don fhorbairt shóisialta. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise 

Snáithaonad:   Féinaithne 
             Ag déanamh cinntí 

Cuspóir Ábhair 
Tosú ag forbairt feasachta faoi thosca a 
d'fhéadfadh dul i bhfeidhm ar chinntí a 
thógtar nó roghanna a dhéantar. 

COMHTHÁTHÚ 

Oideachas Ealaíon - Drámaíocht 
Snáithe: Drámaíocht chun 

mothúcháin, eolas agus 
tuairimí a iniúchadh 
d'fhonn tuiscint a chothú.  

Snáithaonad: Iniúchadh agus 
   déanamh drámaíochta 

Oideachas Ealaíon - Ceol 

Snáithe:  Éisteacht agus Freagairt 

Snáithaonad:  Iniúchadh fuaimeanna 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Má cheapann tú go bhfuil an 
ghníomhaíocht stoirme ró-dheacair, imir 
cluiche Deireann Ó Grádaigh ina áit. 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Cluiche  1

• Cluiche  2

• Plé 

CEACHT  4
STOIRM (CEANNAIREACHT) 
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Cluiche 1 - Lean an Ceannaire 

Cuir na ceisteanna seo a leanas ar na 
páistí

- Cad is ceannaire ann? 

- Cad a dhéanann siad? 

- An raibh tú riamh i do cheannaire (i 
do ghrúpa ar scoil, sa bhaile nó sa 
naíonra)? 

- Ar thaitin sé leat bheith i do 
cheannaire?

- Ar mhaith leat bheith i do 
cheannaire? 

Mínigh do na páistí go bhfaighimid amach 
inniu cé chomh tábhachtach is atá sé ár 
gceannaire a leanúint. Imir cluiche Lean 
an Ceannaire leis na páistí. Mínigh dóibh 
gur tusa an ceannaire agus nach mór 
dóibh aithris a dhéanamh ar gach rud a 
dhéanann tú. D'fhéadfaí é sin a 
dhéanamh sa seomra ranga, agus úsáid á 
baint as gluaiseachtaí beaga láimhe agus 
cinn, agus cleachtaí gutha.

Má dhéantar sa halla nó sa chlós é, beidh 
neart spáis ann do raon leathan 
gluaiseachtaí. Tabhair cuireadh do pháistí 
difriúla bheith ina gceannaire agus 
cinneadh cén ghluaiseacht a dhéanfar. 
D'fhéadfaí an obair sin a dhéanamh i 
bpéirí freisin, agus gach páiste ag tógáil 
sealanna leis an bpáiste eile chun 
gluaiseacht a dhéanamh a leanann an 
páiste eile. 

Cluiche 2 - Stoirm a Dhéanamh 

Suíonn nó seasann na páistí i gciorcal. 
Fiafraigh díobh an bhfaca siad riamh 
stoirm. 

- Cad iad na fuaimeanna a rinne sí?

- An raibh an ghaoth láidir? 

- An raibh báisteach ag titim? 

- An raibh tú istigh nó amuigh? 

Mínigh dóibh go bhfuil siad chun stoirm a 
dhéanamh sa seomra ranga. Déanann 
gach duine aithris ar ghníomhartha agus 
fhuaimeanna an duine atá ar chlé agus 
leanann siad ar aghaidh ag déanamh na 
fuaime sin go dtosaíonn an duine ar chlé 
ceann nua. Ansin déanann siad aithris ar 
ghníomh nó fhuaim nua. Gníomhaíonn an 
múinteoir mar cheannaire sa 
ghníomhaíocht agus é/í ag tosú fuaime 
nua nuair a thagann an ghníomhaíocht/an 
fhuaim roimhe chuig an duine deireanach 
sa chiorcal. 

- Ceart go leor, déanaimis cleachtadh 
ar dtús. Táim chun bualadh bos a 
dhéanamh faoi dhó. 

- Ansin déanfaidh Seán (atá ina shuí ar 
thaobh clé an mhúinteora) an rud 
céanna. 

- Ansin déanfaidh Pól (ar thaobh chlé 
Sheáin) an rud céanna agus mar sin de 
go mbeidh bualadh bos déanta ag 
gach duine sa chiorcal. 

Lean ar aghaidh ag cleachtadh go 
mbeidh a fhios ag na páistí cad atá le 
déanamh. Nuair atá na páistí réidh, 
tosaigh an scéal. 

- Thosaigh gaoth shéimh ag séideadh. 

Séid go bog. Ansin tógann na páistí 
sealanna chun an fhuaim a dhéanamh. 

- D'éirigh an ghaoth níos láidre agus 
chuir sé na duilleoga ag siosarnach ar 
na crainn. 

Cuimil na lámha le chéile. Arís eile 
déanann gach páiste faoi seach aithris ar 
an ngníomh. 

- Thosaigh braonta beaga báistí ag 
titim. Cogar trup trap, agus na páistí i 
do dhiaidh. 

- Thosaigh sé ag stealladh báistí. 

Buail bosa. Tógann na páistí sealanna 

NÓS IMEACHTA SONRACH 
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chun aithris a dhéanamh ar an ngníomh. 

- Bhí an ghaoth ag feadaíl i measc na 
gcrann agus lean an bháisteach ar 
aghaidh ag titim. 

Déan fuaim siosarnaí agus tú fós ag 
bualadh bos. Déanann na páistí aithris ar 
an ngníomh. 

- Bhí an tintreach ag splancáil agus ina 
dhiaidh sin bhí pléasc thoirní. 

Gread na cosa. Tógann na páistí sealanna 
chun an gníomh a dhéanamh. 

- Lean an stoirm ar aghaidh ar feadh 
cúpla nóiméid, an ghaoth ag feadaíl, an 
bháisteach ag stealladh anuas agus an 
toirneach ag pléascadh. 

Déan fead, buail bosa agus gread na 
cosa. Tógann na páistí sealanna chun na 
gníomhartha a dhéanamh. 

Déan an próiseas droim ar ais agus an 
stoirm thoirní ag dul i léig go dtí go bhfuil 
gach rud ina thost. Seiceáil ar bhain na 
páistí taitneamh as an ngníomhaíocht. 

- An raibh na fuaimeanna sa seomra 
ranga cosúil le fuaimeanna stoirme? 

- Cérbh é/í an ceannaire? 

- Cad a rinne gach duine eile? 

- An raibh sé tábhachtach go mbeadh 
ceannaire ann? 

- Cén fáth? 

- Cad a d'fhéadfadh a tharlú mura 
mbeadh ceannaire ann? 

- Nó go leor ceannairí? 

Plé 

Labhair leis na páistí faoi na ceannairí ina 
saol - sa bhaile, ar scoil agus nuair a 
bhíonn siad ag súgradh le chéile. 

- An leanann tusa an ceannaire i 
gcónaí? 

- Nuair atá sibh ag súgradh cé a 
chinneann cé a bheidh ina gceannaire?
 
- Cad a tharlaíonn má tá duine éigin ag 
iarraidh cluiche a imirt atá difriúil ón 
gcluiche atá ag teastáil ón gceannaire?

- Meas tú cad a déarfaidís? 

- An ceart duit an ceannaire a leanúint i 
gcónaí? 

- Cén uair nach leanfá an ceannaire? 

Conclúid  

Meabhraigh do na páistí má mhothaíonn 
siad nach bhfuil siad sábháilte nó mura 
bhfuil siad cinnte cad ba cheart a 
dhéanamh, nár cheart dóibh an ceannaire 
a leanúint, nó gur cheart dóibh ceist a 
chur ar a nduine sábháilte faoinar cheart 
dóibh a dhéanamh.

Tosaíonn an múinteoir ag canadh an 
amhráin Hokey Pokey, agus leanann na 
páistí na gluaiseachtaí. 
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AONAD A CEATHAIR 
AG TABHAIRT AIRE DO 

MO CHORP 



SNÁITHE  MISE AGUS DAOINE EILE 

Snáithaonaid   Ag tabhairt aire do mo 
  chorp                  
  Bheith eolach ar mo 
  chorp 

  Sábháilteacht agus 
  cosaint         
  Sábháilteacht 
  phearsanta 
  Saincheisteanna 
  sábháilteachta 

BUNEOLAS AGUS AONAD 

Tá téama na sábháilteachta ag croílár an 
aonaid seo. Scrúdaítear é trí mheán plé, 
scéil, amhráin agus obair ealaíne.

I gCeacht 1 breathnaítear ar na rudaí go 
léir a chuirimid ar ár gcraiceann a 
d'fhéadfadh nó nach bhféadfadh a bheith 
go maith dúinn.

I gCeacht 2, tosaíonn na páistí ag tuiscint 
na difríochta idir substaintí sábháilte agus 
díobhálacha, go háirithe maidir le cógais 
sa teach agus an bealach ceart leis na 
cógais sin a úsáid.

I gCeacht 3 tugtar seans do na páistí tuar 
agus cinntí a dhéanamh faoi roinnt 
cásanna lena mbaineann suíomhanna a 
d'fhéadfadh a bheith contúirteach.

I gCeacht 4 breathnaítear ar 
shábháilteacht ar an mbóthar, mar choisí 
agus phaisinéir.

I gCiorclán 0065/2011 Nósanna Imeachta 
maidir le Caomhnú Leanaí agus i 
Scoileanna Iarbhunscoile mínítear 'nach 
mór an clár Bí Sábháilte a chur i 
bhfeidhm go hiomlán i ngach scoil'.

Is é atá sa chlár Bí Sábháilte ná clár um 
scileanna sábháilteachta pearsanta atá 
ceaptha le húsáid le paistí bunscoile ó 
Naíonáin Bheaga suas go rang a Sé. Le 
haghaidh tuilleadh eolais téigh 
chuigwww.staysafe.ie 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht  1
Rudaí a Chuirim ar Mo Chorp 

Ceacht 2
Bábóg Thinn Miss Molly 

Ceacht 3
Cad a Dhéanfá Féin? 

Ceacht 4
Aire a Thabhairt 

AONAD A CEATHAIR 
AG TABHAIRT AIRE DO MO CHORP 
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Cuimhnigh: 
Tá rochtain ar sheit iomlán acmhainní don chlár 
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a léiríonn 
riachtanais forbartha paistí ag an aois seo ag 
http://www.pdst.ie/node/811

Nóta don mhúinteoir:
Chomh maith leis na ceachtanna seo a dhéanamh, 
ní mór do gach bunscoil an Clár 'Bí Slán' a chur i 
bhfeidhm ina iomláine. (ROS Ciorclán 0065/2011)



COINCHEAP LÁRNACH 

Fiú nuair atá siad fós óg is féidir le páistí 
foghlaim conas meas a léiriú ar a gcoirp 
féin agus ar choirp daoine eile. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Ag tabhairt aire do mo 
   chorp  
   Bheith eolach ar mo 
   chorp 

Cuspóir Ábhair  
Meas a bheith acu ar a gcorp féin agus ar 
choirp daoine eile. 

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint  
             Saincheisteanna 
   sábháilteachta 

Cuspóirí Ábhair
Go n-aithnítear go bhfuil cuid de na 
substaintí a úsáidtear sa bhaile nó ar scoil 
contúirteach agus gur cóir cead a lorg 
roimh a bhfuil iontu a láimhseáil.

Cuid de na substaintí nó nithe a chuirtear 
ar ár gcorp agus mar a fheidhmíonn siad 
a aithint.

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Caint

Oideachas Ealaíon-Na 
hAmharcealaíona 

Snáithe:  Líníocht 

Snáithaonad:  Pictiúir a Dhéanamh 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Seachtain nó dó sula ndéanann tú an 
ceacht seo, smaoineamh maith a bheadh 
ann samplaí a bhailiú de rudaí a théann ar 
ár gcorp i bhfoirm pictiúir nó go fisiceach 
- mar shampla, tiúba nó coimeádáin 
fhoilmhe lóise, pictiúir as irisí etc.   

ACMHAINNÍ 

• Bileog mhór Páipéir, Marcóirí 

• Taos 

• Siosúr 

• Bileog Oibre: Sábháilte nó 
 Contúirteach? 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Póstaer 

• Plé 

• Bileog Oibre 
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Cuimhnigh: 
Tá rochtain ar sheit iomlán acmhainní don chlár 
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a léiríonn 
riachtanais forbartha paistí ag an aois seo ag 
http://www.pdst.ie/node/811

CEACHT  1
RUDAÍ A CHUIRIM AR  MO CHORP



Póstaer 

Cuir bileog mhór pháipéir ar an talamh 
agus iarr ar dhuine de na páistí luí uirthi. 
Rianaigh timpeall a gcoirp le marcóir. 
Fiafraigh de na páistí:

- Cad iad na rudaí a chuirimid ar ár 
gcoirp nuair a éirímid ar maidin? 

D'fhéadfadh na páistí an cheist a 
fhreagairt i bpéirí, agus ansin an freagra a 
insint don chuid eile den rang. 
Seans go mbainfidh cuid mhór den phlé 
le héadaí. Meabhraigh do na páistí faoi 
rudaí eile.

- Cad a chuir tú ar do chraiceann nuair 
a bhí tú ag ní tú féin?

- Cad faoi nuair a bhíonn tú ag súgradh 
lasmuigh agus nuair a thiteann tú - cad 
a d'fhéadfadh teacht ar do chorp?

- Dá ngearrfá tú féin, meas tú cad a 
chuirfeadh do Mhamaí nó do Dhaidí nó 
an té a bheadh ag tabhairt aire duit ar 
an ngearradh?

- An bhfuil aon rudaí eile a thagann 
chun cuimhne a chuirimid ar ár 
gcraiceann uaireanta? (Mar shamplaí 
d'fhéadfadh go gcaithfeadh cailíní fásta 
smideadh ar nós béaldath agus vearnais 
ingne, úsáideann fir uachtar bearrtha.) 

De réir mar a thugann na páistí a gcuid 
smaointe, breac síos iad ar an mbileog 
pháipéir timpeall imlíne an choirp, agus 
focail agus pictiúir simplí á n-úsáid. 

Plé 

Labhair leis na páistí faoin bpóstaer 
críochnaithe agus déan achoimre ar a 
bhfuil taifeadta cheana féin.

- Cén éadaí a chaithimid ar chodanna 
difriúla dár gcoirp? (mar shampla, 
stocaí agus bróga ar ár gcosa, hataí ar 
ár gcinn). 

- Cén fáth go gcaithimid éadaí? 
- Cén fáth go gcaithimid éadaí difriúla 
ar laethanta fliucha agus grianmhara?

- Cé a chinneann cad a chaithfidh 
tusa?

- An mbíonn cead agatsa riamh a 
roghnú cad a chaithfidh tú?

Téann go leor rudaí ar ár gcoirp - éadaí, 
uisce agus gallúnach, seampú, plástair, 
báisteach, salachar, grian, barróga agus 
póga, leadhbanna ó do mhadra, 
scríobhtaí ó chat agus go leor eile.

- Conas a mhothaíonn sé nuair a 
thugann tú barróg do do theidí?

- An bhfuair aon duine loscadh 
neantóige riamh nó an bhfuair aon 
duine dó gréine?

- Conas a mhothaigh sin?

- Cén rudaí a thaitníonn leat?

- An bhfuil rudaí a théann ar do chorp 
nach dtaitníonn leat? 

Má tá samplaí d'uachtair, lóiseanna 
bailithe agat is féidir iad a thaispeáint le 
linn an phlé seo.

Breathnaigh in éineacht leis na páistí ar 
na rudaí atá sábháilte dár gcoirp agus na 
rudaí a d'fhéadfaimis a ghortú. Úsáid an 
sampla d'uisce. Ar laethanta teo 
grianmhara tá sé go deas bheith ag 
lapadaíl san uisce fuar cois trá ach tá 
uisce fíor-the contúirteach agus 
d'fhéadfadh sé muid a dhó nó a scalladh.

- An bhfuil roinnt rudaí ann nach bhfuil 
tú cinnte fúthu?

- An bhféadfadh roinnt rudaí dochar a 
dhéanamh nó bheith contúirteach le 
cur ar do chraiceann? Cén fáth?

- Cén rudaí atá sábháilte?

- Cén rudaí nach bhfuil tú cinnte fúthu?
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Leag béim ar an bpointe nár cheart dóibh 
aon rud a chur ar a gcraiceann nár 
insíodh dóibh go bhfuil sé sábháilte. Má 
tá amhras ort, ná bac leis!  

Bileog Oibre 

Cuir timpeall an Bhileog Oibre: 
Sábháilte nó Contúirteach? chuig na 
páistí agus mínigh dóibh cad atá le 
déanamh. Gearrann na páistí amach 
gach íomhá agus sórtálann siad i gcairn 
sábháilte agus chontúirteacha iad. 
D'fhéadfaí iarraidh ar na paistí a rá cén 
fáth gur shórtáil siad na pictiúir sa 
bhealach ina ndearna siad é. 

Leathnú 

I rith oibre ciorcail d'fhéadfadh na páistí 
babhta a dhéanamh freisin agus rud 
amháin a lua  gur maith leo mothú ar a 
gcraiceann agus rud amháin nach maith 
leo. 
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#

Sábháilte nó dainséarach



COINCHEAP LÁRNACH 

Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh páistí 
go bhféadann cógais agus táibléid bheith 
contúirteach agus nár cheart iad a thógáil 
ach nuair atáimid tinn, má thugann duine 
fásta a bhfuil muinín acu astu dúinn iad. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:   Sábháilteacht agus 
   cosaint 
   Saincheisteanna 
   sábháilteachta 

Cuspóir Ábhair  
Ócáidí a iniúchadh nuair a bhíonn gá le 
cógais, instealladh nó piollairí chomh 
maith leis na rialacha sábháilteachta a 
bhíonn riachtanach nuair a bhíonn cógas 
á ghlacadh. 

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint  
             Saincheisteanna 
   sábháilteachta  

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonad: Caint

Oideachas Ealaíon - Drámaíocht 

Snáithe: Drámaíocht chun 
mothúcháin,eolas agus 
tuairimí a iniúchadh 
d'fhonn tuiscint a chothú. 

Snáithaonad: Iniúchadh agus déanamh 
drámaíochta 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfá go measfá go mbeadh sé cuí 
an tUasal Freddy is an Teidí a chur in 
ionad Miss Polly.

Is féidir leis na páistí an Mála Scéil a 
ullmhaíodh don cheacht seo a úsáid le 
linn am spraoi/gníomhaíochta i 
gcaitheamh na seachtaine. 

ACMHAINNÍ 

• Mála Scéil (Mála Éadaigh nó Clúdach 
Piliúir) ina bhfuil na nithe seo a leanas: 
Bábóg nó Teidí, Guthán Bréagach, 
Mála Dochtúra, Hata, frapaí leighis eile 

• Más féidir, roinnt buidéal folamh (mar 
shampla, buidéil cógas casachta) nó 
coimeádáin le léiriú. 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Amhrán 

• Plé/Rólimirt 

• Rialacha maidir le Cógais 
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Amhrán 

Múin an t-amhrán do na páistí. Tabhair 
cuireadh do bheirt pháistí ról Miss Polly 
agus an dochtúir a imirt agus mím a 
dhéanamh de na gníomhartha agus na 
páistí eile ag canadh an amhráin. Mar 
rogha eile, d'fhéadfadh an múinteoir ról 
dochtúra nó altra a ghlacadh ag tús an 
cheachta. 

Plé agus Rólimirt 

D'fhéadfaí na ceisteanna seo a leanas a 
úsáid chun plé a spreagadh. 

- Meas tú cad a bhí cearr leis an 
mbábóg? (Bolg thinn, fliú, casacht) 

- Cad a dhéanfadh an dochtúir nuair a 
thiocfadh sé/sí? (D'éist sé/sí lena 
cliabhrach, d'fhéach ar a teanga, thóg a 
teocht agus a ráta cuisle) 

- Cén saghas cógais a d'fhéadfadh an 
dochtúir a thabhairt di? (Táibléid, 
instealladh, cógas casachta) 

Labhair leis na páistí faoi na huaireanta a 
bhí siadsan tinn. 

- Cad a bhí cearr leat? 

- Conas a mhothaigh tú? 

- Cad a rinne Mamaí nó Daidí? 

- Conas a tháinig biseach ort? 

Tabhair cuireadh do pháistí aonair rudaí a 
thógáil ón Mála Scéil agus taispeáint trí 
mhím nó rólimirt cad a d'fhéadfadh an t-
altra nó an tuismitheoir a dhéanamh leis 
an rud sin. Mar shampla, d'fhéadfadh 
páiste amháin an méid a déarfadh Mamaí 
nó Daidí leis an dochtúir ar an nguthán a 
thaispeáint trí rólimirt, d'fhéadfadh páistí i 
bpéirí róil an pháiste breoite agus an 
dochtúra a thógáil etc. 

Rialacha maidir le Cógais 
Mínigh do na páistí gur féidir le cógais 
cabhrú le daoine atá tinn, ach gur féidir 
leo bheith an-chontúirteach freisin. Níor 
cheart do pháistí cógais a thógáil ach 
nuair a thugtar dóibh iad ag a 
dtuismitheoirí, nó duine atá ag tabhairt 
aire dóibh, nó an dochtúir, an t-altra nó 
an fiaclóir. D'fhéadfaí an teachtaireacht 
seo leanas a rá:

- Mura bhfuil tú cinnte, ná cuir i do 
bhéal é! 

Leathnú 

D'fhéadfaí an bhábóg nó teidí, mála, hata 
agus fón an dochtúra a fhágáil san áit 
spraoi agus moladh do na páistí agus 
dráma a dhéanamh den amhrán, nó mím 
nó rólghlacadh a dhéanamh.  

99

CEATHAIR:2NÓS IMEACHTA SONRACH 



Miss Polly had a dolly

Who was sick, sick, sick,

So she phoned for the doctor

To come quick, quick, quick.

The doctor came

With his bag and his hat,

And he knocked on the door

With a rat-a-tat-tat.

He looked at the dolly

And he shook his head

And he told Miss Polly

'Put her straight to bed.'

He wrote on a paper

For a pill, pill, pill.

'I'll be back in the morning

with my bill, bill, bill.'

Miss Polly



COINCHEAP LÁRNACH 

Is gá do pháistí teachtaireachtaí simplí Bí 
Sábháilte a fhoghlaim, go háirithe maidir 
le cógais agus substaintí sábháilte nó 
guaiseacha. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise

Snáithaonad:   Sábháilteacht agus 
   cosaint 
             Saincheisteanna 
   sábháilteachta 

Cuspóir Ábhair  
Sábháilteacht agus cosaint-
Saincheisteanna sábháilteachta 

Snáithaonad:  Sábháilteacht 
   Phearsanta

Cuspóir Ábhair 
Straitéisí oiriúnacha sábháilteachta a 
iniúchadh 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonad: Ó bhéal 
   Scríofa 

Oideachas Ealaíon - Drámaíocht 

Snáithe: Drámaíocht chun 
mothúcháin,eolas agus 
tuairimí a iniúchadh 
d'fhonn tuiscint a chothú. 

Snáithaonad: Iniúchadh agus déanamh 
drámaíochta 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Is minic go mbíonn sé deacair do pháistí 
óga a admháil go ndearna siad rud éigin 
mícheart. Féadann a gcuid fíorscéalta féin 
cur leis an bhfoghlaim, áfach. Trí scéalta 
oiriúnacha ó do chlann féin a roinnt, is 
féidir na páistí a spreagadh chun labhairt 
faoi uaireanta nár lean siad na rialacha 
um bheith sábháilte. 

ACMHAINNÍ 

• Scéal agus Cásanna Samplacha 
(curtha ar fáil) 

• Bheadh roinnt frapaí le haghaidh 
rólimeartha úsáideach, cosúil leo siúd 
sa mhála scéalta ón gceacht roimhe. 

• Bileog Oibre: Ag Foghlaim Bheith 
Sábháilte 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Féachaint Siar 

• Scéal agus Dráma 

• Plé 

• Bileog Oibre 
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CAD A DHÉANFÁ FÉIN? 



Féachaint Siar 

Meabhraigh do na páistí faoi choimeád 
sábháilte maidir le cógais agus rudaí 
géara. Breathnaigh siar ar an gcairt bhalla 
a rinneadh in Aonad a Ceathair, Ceacht 1: 
Rudaí a Chuirim ar Mo Chorp. Fiafraigh 
díobh cad a d'fhoghlaim siad faoi chógais 
nó rudaí géara. Níor cheart dóibh riamh 
lámh a leagan ar rud géar agus níor 
cheart dóibh aon rud nach n-aithníonn 
siad a chur ar a gcraiceann. Is féidir a 
mheabhrú dóibh faoin teachtaireacht Bí 
Sábháilte - Mura bhfuil tú cinnte, ná cuir i 
do bhéal é! 

Scéal agus Dráma 

Léigh scéal Katie. 

Bhí Katie agus Abby ag spraoi lena 
gcuid bábóg. 'Tá Sally bhocht tinn' 
arsa Megan. 'Beidh orm í a chur ina luí 
agus an dochtúir a fháil.' Beidh mise i 
mo dhochtúir' a dúirt Katie. Fuair sí 
mála dubh agus chuir sí spúnóg, 
teirmiméadar bréagach agus 
steiteascóip sa mhála. 
Ansin chuardaigh sí roinnt táibléad le 
cur ann freisin. 

D'inis Abby di nach raibh cead acu 
bheith ag spraoi le cógais mar go raibh 
siad contúirteach. Ach lean Katie ar 
aghaidh ag cuardach. 

Ansin d'aimsigh sí buidéal cógais. Lig 
sé uirthi go raibh sí ag seiceáil Sally. 
(D'éist sé/sí lena cliabhrach agus thóg 
sí a teocht. Ansin rinne sí iarracht an 
cógas a oscailt ach ní raibh sí in ann 
an clúdach a bhaint de. 

Díreach ansin tháinig a Mamaí isteach. 
'Tabhair dom an buidéal sin, Katie,' a 
dúirt sí. 'Tá a fhios agat nach bhfuil 
cead agat bheith ag spraoi le cógais' 

Bhí Mamaí an-chrosta. Mhínigh sí don 
bheirt chailíní nach dteastaíonn cógais 
ach ó dhaoine atá tinn.

Féadann sé bheith an-chontúirteach 
cógais a thógáil nár thug dochtúir 
oideas dóibh. 

D'inis Abby do Mhamaí go raibh ar 
bhuachaill ina rang análóir a úsáid 
gach lá. Mhínigh Mamaí di gur 
theastaigh é sin uaidh chun é a 
choimeád folláin agus go raibh treoir 
tugtha ag an dochtúir don bhuachaill 
agus dá thuismitheoirí faoi sa chaoi go 
mbeadh sé sábháilte dó é a thógáil. 

Gheall na cailíní do Mhamaí nach 
mbeidís ag spraoi le cógais nó táibléid 
arís agus nach dtógfaidís iad ach dá 
dtabharfadh a Mamaí nó a Daidí cógas 
nó táibléid dóibh nuair a bheidís tinn. 

-Meas tú cén fáth go mbíonn clúdaigh 
speisialta ar bhuidéil chógais agus 
táibléid a bhíonn deacair do leanaí a 
oscailt? 

- Cén fáth go raibh Katie i dtrioblóid? 

-An labhraíonn do Mhamaí nó Dhaidí 
nó d'fheighlí leat faoi shábháilteacht 
maidir le cógais? 

Cad a deireann siad? 

-Cad a déarfá le deartháir nó deirfiúr 
beag? 

D'fhéadfadh na páistí dráma a 
dhéanamh den scéal. D'fhéadfadh 
grúpa de thriúr páistí na róil a 
ghlacadh sa scéal agus leanúint ar 
aghaidh i mbun na ról sin ar feadh an 
chuid eile den rang. Mar rogha eile, 
d'fhéadfadh na páistí a roinnt ina 
ngrúpaí de thriúr agus iarraidh orthu 
rólimirt a dhéanamh chun taispeáint 
cad a tharla sa scéal. Is féidir leat aird 
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a tharraingt ar na teachtaireachtaí Bí 
Sábháilte ar féidir leo a chloisteáil agus 
iad á n-úsáid sa rólimirt.  

Plé 

Léigh gach scéal samplach: 

1. Bhí Samir agus Mark ag spraoi ar an 
tsráid lasmuigh de theach Samir. 
D'aimsigh siad snáthaid (steallaire) 
dochtúra ar an talamh. Shocraigh siad 
cluiche dochtúirí agus altraí a imirt. 

2. Bhí Paula ag rith suas an chosáin 
agus baineadh tuisle aisti ag cloch 
mhór. Scríob sí a glúin. Chuaigh sí 
isteach sa seomra folctha agus fuair sí 
uachtar. 

3. Bhí athair Mohammed tinn. Thóg sé 
an buidéal táibléad ón gcaibinéad sa 
seomra folctha. Thóg sé dhá tháibléad 
agus chuaigh sé síos staighre. D'fhág 
sé an buidéal agus an clúdach bainte 
taobh leis an doirteal. Tháinig Abeer, 
nach raibh ach trí bliana d'aois, 
isteach. Cheap sí gur milseáin a bhí 
sna táibléid. 

Úsáid na ceisteanna seo a leanas chun 
an plé a threorú tar éis gach scéil. 

- Meas tú cad a d'fhéadfadh a tharlú 
ina dhiaidh sin? 

- Cad a dhéanfá féin dá mbeifeá sa 
scéal? 

- Cén teachtaireacht faoi bheith 
sábháilte a thabharfá do pháistí? 

- Ar tharla aon rud cosúil leis sin duitse 
riamh? 

Conclúid 

Is féidir leis na páistí an Bhileog Oibre Ag 
Foghlaim Bheith Sábháilte a líonadh 
isteach sa bhaile lena dtuismitheoirí. 
Ligeann sé sin na teachtaireachtaí faoi 
bheith sábháilte a threisiú. 

NÓS IMEACHTA SONRACH



Ag foghlaim conas

Ná ____________ (blais/leag méar ar) rudaí géara.

D'fhéadfadh go ngearrfaidís tú nó go sáfaí ionat iad

agus go bhfaighfeá gortaithe. 

Ná cuir aon rud ar do chorp ach má tá tú in

éineacht le duine fásta ____________

(greannmhar/sábháilte) de do chuid. 

Ní ____________ (ispíní/milseáin) iad cógais.

Is féidir leo bheith contúirteach má thógtar iad.  

Cuimhnigh! Cuir ceist i gcónaí ar dhuine fásta sábháilte de do 
chuid mura bhfuil tú cinnte. Is fearr a bheith glas ná amhras!

a bheith sábháilte



COINCHEAP LÁRNACH 

Tá sé tábhachtach go bhfoghlaimeodh 
páistí straitéisí chun iad féin a choimeád 
sábháilte. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Sábháilteacht agus 
   cosaint 
                       Saincheisteanna 
   sábháilteachta 

Cuspóir Ábhair 
Daoine a aithint atá freagrach as 
sábháilteacht i measc an phobail agus 
straitéisí sábháilteachta a fhoghlaim agus 
a chleachtadh d'fhonn an bóthar a 
thrasnú, an bus a úsáid nó bheith mar 
choisí.  

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad:  Caint

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Ar shuíomh gréasáin an Údaráis um 
Shábháilteacht ar Bhóithre rsa.ie) tá 
acmhainní a d'fhéadfadh a bheith 
úsáideach do mhúinteoirí chun gach gné 
de shábháilteacht ar bhóithre a chur chun 
cinn. 

ACMHAINNÍ 

• Pictiúir de Mhaor Tráchta Scoile agus 
comhartha STOP acu; de shoilse 
coisithe; bóthar tuaithe; agus 
comhartha stad bus 

• Bus bréagach mór 

• Téip chumhdaigh 

• Bileog Oibre 

• Criáin 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé agus Cur i gCéill 

• Scéal agus plé 

• Amhrán 

• Líníocht 

105

CEATHAIR:4CEACHT  4
AIRE A THABHAIRT 



Plé agus Cur i gCéill 

Taispeáin an Pictiúr: Maor Tráchta Scoile 
do na páistí. Fiafraigh de na páistí:

- An bhfuil a fhios ag aon duine cé 
hé/hí seo? 

- Cad a dhéanann sé/sí? 

- Cad a dhéanann na páistí? (Fanacht ar 
an gcosán nó ar thaobh an bhóthair mura 
bhfuil cosán ann go dtí go stopann an 
maor tráchta an trácht agus go dtugann 
siad le fios go bhfuil sé sábháilte dul 
trasna. Dul trasna go tapa ansin.)

Tabhair cuireadh do pháiste bheith ina 
maor tráchta scoile agus do roinnt páistí 
teacht suas agus taispeáint conas a 
leanfaidís treoracha an mhaoir tráchta 
agus dul trasna an bhóthair go sábháilte. 
Tabhair cuireadh do roinnt páistí an abairt 
seo a leanas a chríochnú: 

- Coimeádann an maor tráchta scoile 
slán mé trí... 

Téigh siar leis na páistí ar an eolas faoi 
conas an bóthar a thrasnú go sábháilte 
leis an maor tráchta scoile. 
Taispeáin an Pictiúr: Soilse Coisithe: Cuir 
ceist orthu: 

- Cad dó na soilse seo? 

Cuir na soilse tráchta in áit inar féidir leat 
bóthar samhailteach a chur os a 
gcomhair. Fiafraigh de na páistí: 

- Cén dath ar cheart a bheith ar an solas 
sula dtrasnaíonn duine an bóthar? 

- Cad ba cheart do pháiste atá in 
éineacht lena Mamaí a dhéanamh más 
mian leo dul trasna an bhóthair? 

(Greim a thógáil ar lámh a Mamaí, 
féachaint ar na soilse, fanacht go mbeidh 
an solas glas, féachaint chun seiceáil an 
bhfuil an trácht stoptha, gan dul trasna 
go dtí go mbeidh an trácht stoptha, agus 
greim acu ar lámh a Mamaí fós.) 

Is féidir leis an múinteoir trasnú an 
bhóthair a thaispeáint agus é/í ag cur 
focal ar na céimeanna a bhaineann le 
féachaint go bhfuil sé sábháilte. Ansin is 
féidir cuireadh a thabhairt do na páistí 
léiriú a dhéanamh ar dhul trasna an 
bhóthair. 

Tabhair cuireadh do roinnt páistí an abairt 
seo a leanas a chríochnú: 

-Coimeádann mo thuismitheoirí slán 
mé agus mé ag trasnú an bhóthair trí… 

Téigh siar leis na páistí ar an eolas faoi 
conas an bóthar a thrasnú go sábháilte 

Scéal agus Plé 

Taispeáin an Pictiúr: Bóthar Tuaithe agus 
tabhair cuntas ar an scéal mar seo a 
leanas: 

Tá Jennifer cúig bliana d'aois. Tá cónaí 
uirthi faoin tuath. Seo é a teach. Tá sé in 
aice le bóthar. Uaireanta tagann 
gluaisteáin, leoraithe agus ainmhithe. Is 
minic go mbíonn Jennifer ag spraoi sa 
ghairdín lena deirfiúr.

- Meas tú cad a deireann a Daidí léi 
faoin mbóthar?

- An ceart do Jennifer an geata a 
oscailt riamh?

- Cad a d'fhéadfadh a tharlú dá n-
osclódh sí an geata?

- Cad a d'fhéadfadh a tharlú dá 
rachadh sí ar an mbóthar?

- Cad a déarfadh sibh go léir le 
Jennifer a dhéanamh chun go mbeadh 
sí sábháilte? 

Cuir téip chumhdaigh ar an urlár chun 
bóthar a thaispeáint agus mínigh mar seo 
a leanas é:

Seo an bóthar in aice le teach Jennifer. 
Níl aon chosán air. Is minic a shiúlann 
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Jennifer chuig teach a Mamó in 
éineacht lena Daidí agus a deirfiúr. 
Déanaimis caint faoin gcaoi a siúlfaidís 
chun go bhféadfaidís bheith sábháilte. 

Fiafraigh de na páistí:

- Cad ba cheart duit a dhéanamh chun 
bheith sábháilte agus tú ag siúl ar an 
mbóthar? 

Mol dóibh moltaí a dhéanamh agus breac 
síos ar an gclár iad. (Tóg greim ar lámh 
Daidí, siúil ar thaobh an bhóthair, éist 
agus féach amach le haghaidh aon rud a 
bheadh ag teacht, seas isteach nuair a 
thagann trácht).

Iarr ar na páistí siúl go sábháilte lena 
nDaidí a léiriú agus ligean orthu go bhfuil 
trácht ag teacht.

Téigh siar ar an teachtaireacht lárnach 
faoi shiúl go sábháilte ar an mbóthar.

Taispeáin bus bréagach mór agus an 
Pictiúr: Comhartha Stad Bus. Mínigh 
mar seo a leanas é:

- Seo bus scoile. Bailíonn sé Jennifer 
agus páistí eile le haghaidh scoile gach 
lá.

- Cá háit ar cheart do Jennifer a 
sheasamh agus í ag fanacht leis an 
mbus?

- Nuair a théann sí ar an mbus cad ba 
cheart di a dhéanamh? (Suí síos agus 
an crios sábhála a chur uirthi.) 

Amhrán 

Canann an múinteoir an t-amhrán leis na 
páistí. Téigh siar ar na focail leo agus iarr 
orthu canadh in éineacht leat. D'fhéadfaí 
gníomhartha a chur leis. 

The Wheels of the Bus:

The wheels of the bus go
round and round,

Round and round, round and round.

The wheels of the bus go
round and round

As we go on our way.

The children on the bus sit in their seats

Sit in their seats, sit in their seats,

The children on the bus sit in their seats

As they go off to school.

The children on the bus fasten their 
belts

Fasten their belts, fasten their belts.

The children on the bus fasten their 
belts

As they go off to school.

The driver on the bus drives with care,

Drives with care, drives with care.

The driver on the bus drives with care

As we go on our way.

Líníocht 

Cuir timpeall cóip den Bhileog Oibre: 
Bheith Sábháilte agus criáin chuig gach 
páiste. Iarr ar na páistí dhá phictiúr a 
tharraingt: 

- Pictiúr amháin a thaispeánann iad 
féin ag coimeád sábháilte agus iad ag 
siúl ar an mbóthar 

- agus an pictiúr eile a thaispeánann 
iad féin ag coimeád sábháilte leis an 
maor tráchta scoile. 

Nuair atá siad críochnaithe, iarr orthu a 
gcuid pictiúr a thaispeáint do pháirtí agus 
labhairt lena chéile faoina gcuid pictiúr. Is 
féidir na pictiúir a thaispeáint nó a thógáil 
abhaile ionas gur féidir le tuismitheoirí iad 
a fheiceáil agus a phlé leis na páistí. 

NÓS IMEACHTA SONRACH 



Comhartha stop



Soilse Tráchta

do Choisithe
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Stad an Bhus



Ag coinneáil

sábháilte

Seo an chaoi a gcoimeádaim féin sábháilte agus mé ag 

Seo an chaoi a gcoimeádaim féin sábháilte agus mé ag dul 
trasna an bhóthair leis an maor tráchta scoile. 

Am Líníochta



AONAD A CÚIG 
MOTHÚCHÁIN 



AONAD A CÚIG 
MOTHÚCHÁIN 

SNÁITHE  MISE 

Snáithaonaid   Féinaithne 

  Ag fás agus ag athrú  
  Braistintí agus 
  mothúcháin 

  Sábháilteacht agus 
  cosaint  
  Sábháilteacht 
  phearsanta 

SNÁITHE MISE AGUS DAOINE EILE 

Snáithaonaid Mise agus daoine eile 

BUNEOLAS AGUS AONAD 

San aonad seo scrúdaítear mothúcháin 
agus múintear na focail chun iad a chur in 
iúl. Sna ceachtanna seo moltar do na 
páistí labhairt faoina gcuid mothúchán, 
fad is atá siad compordach leis sin. 

I gCeacht 1 aithnítear agus ainmnítear 
mothúcháin. 

Leagtar béim ar ócáidí sona ar nós cóisirí 
i gCeacht 2 agus úsáidtear obair ealaíne 
chun mothúcháin a chur in iúl. 

Pléitear eagla trí scéal agus phlé i 
gCeacht 3 agus dírítear ar chur síos ar an 
mothúchán sin agus déileáil leis. 

Leantar ar aghaidh leis an téama leis an 
ábhar leithlisiú agus uaigneas i gCeacht 4. 

I gCeacht 5 dírítear ar bhealaí 
cuiditheacha a fháil le fearg a chur in iúl. 

Sa cheacht deireanach san aonad seo 
pléitear mothúcháin láidre, agus moltar 
aire a thabhairt agus sealanna a thógáil. 

Tá sé tábhachtach go gcuirfí in iúl do 
pháistí le linn na gceachtanna seo nach 

gcuirimid mothúcháin i gcatagóirí dea-
mhothúcháin agus drochmhothúcháin. 
Nuair a mhothaítear brónach, uaigneach 
nó imníoch níl ann ach mothúchán-is é an 
rud atá tábhachtach ná an mothúchán a 
aithint. 

Cé nach bhfuil sé mar aidhm ag na 
cleachtaí cur in iúl mothúchán domhain a 
spreagadh, is féidir mar gheall ar 
thionchar ábhair áirithe ar pháiste go 
mbeidís ag labhairt faoi thaithí phianmhar 
éigin nó go mbeidís ag gol. Nuair atá tú 
ag plé leis sin, glac leis an mothúchán atá 
ag an bpáiste agus cuir ar a suaimhneas 
iad má tá siad ag gol - mar shampla 
tabhair le fios dóibh gur rud nádúrtha é 
bheith ag gol nuair a bhíonn brón orainn.
 
Tabhair am do pháistí eile tacaíocht a 
thaispeáint dóibh. Má dhéantar teagmháil 
súl le beirt nó triúr eile sa ghrúpa sula 
mbogtar ar aghaidh ón ábhar cabhraítear 
leis an bpáiste mothú ceart go leor faoi 
léiriú go raibh brón orthu nó go raibh siad 
gortaithe agus beidh sé níos éasca dóibh 
naisc a dhéanamh lena gcairde ina 
dhiaidh sin. Uaireanta teastaíonn níos mó 
tacaíochta ó pháiste trí héisteacht duine 
le duine, tacaíocht ón teaghlach, nó 
atreorú chuig gníomhaireacht shláinte nó 
dheonach (le cead tuismitheora). 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht 1
Aghaidheanna Mothaithe 

Ceacht 2
Iontas! 

Ceacht 3
Rudaí Scanrúla san Oíche 

Ceacht 4
Tá Uaigneas Orm 

Ceacht 5
Beainín Fheargach 

Ceacht 6
Bheith Cineálta agus Rudaí a Roinnt
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COINCHEAP LÁRNACH 

Tá sé tábhachtach go mbeadh páistí in 
ann mothúcháin a aithint agus a ainmniú 
ionas go bhforbróidís féinfheasacht. 
Teastaíonn cabhair ó pháistí óga chun a 
gcuid focal a mhéadú ionas gur féidir leo 
a gcuid mothúchán a chur in iúl agus cur 
síos a dhéanamh orthu. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Ag fás agus ag athrú  
   Braistintí agus 
   mothúcháin  

Cuspóirí Ábhair 
Mothúcháin ilghnéitheacha a ainmniú 
agus labhairt faoi staideanna ina 
bhféadfaí dul tríothu. 

Na slite ilghnéitheacha ina ndéantar 
braistintí a chur in iúl agus a bharraíocht a 
iniúchadh. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

    Forbairt mhothúchánach 
   agus shamhlaíoch 

Snáithaonad:  Caint

Oideachas Ealaíon-Na 
hAmharcealaíona

Snáithe:  Líníocht 

Snáithaonad:  Líníochtaí a Dhéanamh  

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Uaireanta nuair a bhíonn maisc nó 
puipéid á n-úsáid acu deireann páistí 
rudaí a bhféadfadh go mbeadh leisce 
orthu a rá murach sin. 

Ba cheart an ceacht a roinnt i gcúpla 
seisiún chun ligean do na páistí a gcuid 
scéalta sona / brónacha / feargacha / 
scanrúla a insint agus chun masc a 
dhéanamh do gach scéal.  

ACMHAINNÍ 

• Sraith de Cheithre Phictiúr 
d'Aghaidheanna Mothaithe 
(fótachóipeáilte le taispeáint) 

• Cárta ar a bhfuil Focail Mhothúcháin – 
sona, feargach, brónach, scanradh 
orthu chun na haghaidheanna a 
mheaitseáil. 

• Plátaí Páipéir Bána, Marcóirí nó Criáin 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé 

• Mím 

• Obair Ealaíne  
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Plé 

Cuir na páistí i gciorcal. Taispeáin na 
Pictiúir de na hAghaidheanna Mothaithe 
agus iarr ar na páistí féachaint go 
cúramach orthu. Tabhair cuireadh do 
pháiste an aghaidh bhrónach a phiocadh 
amach. 

- An aontaíonn gach duine gurb í seo 
an aghaidh bhrónach? 

- Conas atá a fhios agaibh? 

Dírigh méar ar an aghaidh shona agus 
fiafraigh de na páistí cén mothúchán a 
léiríonn sí dar leo. Arís fiafraigh díobh 
conas a bhí a fhios acu. 

- An féidir libh a thomhas cén ceann den 
dá aghaidh eile atá feargach? 

- Meas sibh cén mothúchán a 
thaispeánann an aghaidh dheireanach? 

- Conas atá a fhios agat? 

Ansin cuirtear na focail mhothúcháin 
faoin bpictiúr meaitseála. Leag béim ar an 
bpointe go mbíonn na mothúcháin sin ag 
gach duine uaireanta. 

Mím 

Mínigh do na páistí go bhfuil tú chun 
roinnt focal mothúcháin a ghlaoch 
amach, agus go bhfuil siad chun an 
mothúchán sin a thaispeáint, agus gan 
ach a n-aghaidh á n-úsáid acu. Cuir i 
gcuimhne dóibh gur gníomhaíocht chiúin 
í le haghaidh a gcuid aghaidheanna 
amháin. Mínigh dóibh nuair a 
thaispeánfaidh siad a gcuid mothúchán 
ar a n-aghaidh, go bpiocfaidh tú amach 
duine chun abairt a rá faoin mothúchán, 
mar shampla, aghaidh shona-tá áthas 
orm mar go bhfuilimid chun uachtar 
reoite a fháil tar éis na scoile.

Téigh trí roinnt focal mothúcháin cosúil 
leis na cinn a pléadh cheana. Tar éis go 
ndeirtear gach focal os ard, iarr ar na 

páistí féachaint timpeall an chiorcail agus 
tabhairt faoi deara conas atá an 
mothúchán á thaispeáint ag na páistí eile. 
Roghnaigh páiste amháin chun fáth a 
thabhairt go mothódh duine éigin an 
mothúchán sin. D'fhéadfá sampla a 
thabhairt má tá na páistí mall á fhreagairt, 
nó mura bhfuil siad cinnte cad ba cheart 
dóibh a rá. 

Obair Ealaíne 

D'fhéadfadh na páistí aghaidh amháin a 
roghnú ó sona, brónach, uaigneach, 
eaglach, agus an chuma a tharraingt ar 
phláta páipéir. Is féidir iad sin a úsáid don 
chéad cheacht eile, agus le haghaidh 
tuilleadh plé nó mím maidir le 
mothúcháin. 

Mar shampla, agus scéalta á n-insint, 
d'fhéadfadh na páistí a gcuid 
aghaidheanna mothaithe a chur suas san 
aer má cheapann siad go mothaíonn 
carachtar sa scéal amhlaidh. Mar rogha 
eile, nuair atá siad ag éisteacht le ceol, 
d'fhéadfadh na páistí giúmar an cheoil a 
aithint agus aghaidh mhothaithe chuí a 
thaispeáint. 

Leathnú 

Labhair leis na páistí faoi na hamanna 
speisialta nuair a bhíonn áthas orthu in 
éineacht lena gclann, mar shampla, 
laethanta breithe, nuair a thagann a 
seantuismitheoirí ar cuairt. 

- Cad iad na hamanna iontach sona ar 
scoil? 

D'fhéadfaí fiafraí de na páistí 
smaoineamh faoi na bealaí go léir a 
thaispeánann siad do dhaoine go bhfuil 
áthas orthu, mar shampla, meangadh ar a 
n-aghaidh, bualadh bos, barróg a 
thabhairt do dhuine dá gcuid daoine 
speisialta.

Cas an t-amhrán If You're Happy and You 
Know It… 
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Mothúcháin



Mothúcháin



Mothúcháin



Mothúcháin



#

Sona

Brónach



#

Feargach

Eaglach



CEACHT  2
IONTAS! 

COINCHEAP LÁRNACH 

Nuair a bhíonn áthas orainn mothaímid 
sceitimíní nádúrtha. Tá na hamanna sin 
ina mbíonn sceitimíní nádúrtha orainn 
ríthábhachtach ionas go mbeimis folláin. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise  

Snáithaonad:   Ag fás agus ag athrú  
             Braistintí agus 
   mothúcháin 

Cuspóirí Ábhair 
Mothúcháin ilghnéitheacha a ainmniú 
agus labhairt faoi staideanna ina 
bhféadfaí dul tríothu. 

Na slite ilghnéitheacha ina ndéantar 
braistintí a chur in iúl agus a bharraíocht a 
iniúchadh. 

Tús a chur le mothálacht maidir le 
mothúcháin daoine eile agus a thuiscint 
gur féidir le gníomhartha duine amháin 
tionchar a imirt ar bhraistintí duine eile.

Ócáidí a fhéadann mothúcháin dearfacha 
a chothú ann/inti féin a scrúdú agus a 
phlé. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

   cumais chognaíocha a 
   fhorbairt

   Forbairt mhothúchánach 
   agus shamhlaíoch

Oideachas Ealaíon-Na hAmharcealaíona 

Snáithe:  Líníocht 

Snáithaonad:  Líníochtaí a dhéanamh 

OSIE Stair  

Snáithe:  Mise agus mo mhuintir 

Snáithaonad:  Mise 
   Scéalta 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Sa cheacht seo tugtar seans do 
mhúinteoirí a chur in iúl do pháistí nach 
mór dúinn muid féin a iompar go cuí, is 
cuma conas a mhothaímid. 

ACMHAINNÍ 

• Cuireadh Mór le taispeáint 

• Roinnt ceoil sona nó gealgháireach

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé 

• Líníocht 
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Plé 

Taispeáin an cuireadh do na páistí. 
Fiafraigh díobh cé dó/di an cuireadh dar 
leo. 

- An bhfuair tú cuireadh riamh? 

- Cad dó é? 

Tabhair cuireadh dóibh smaoineamh faoi 
na focail go léir a chuirfeadh síos ar na 
mothúcháin a bhíonn againn tar éis 
cuireadh a fháil-áthas, sceitimíní, ionadh, 
lúcháir, sásta. 

- Conas a bheadh a fhios agat dá 
mbeadh áthas ar dhuine? 

Iarr orthu smaoineamh faoi conas a 
thaispeánann siad mothúcháin sona-
meangadh, bualadh bos, léim suas agus 
síos, scipeáil, barróg a thabhairt do 
dhuine éigin. Más féidir, d'fhéadfadh na 
páistí mím a dhéanamh de mhothúcháin 
nó gluaiseachtaí sona. 

- Cad a thaitníonn leat faoi áthas a 
bheith ort? 

Iarr ar na páistí smaoineamh faoi na 
daoine a chuireann áthas orthu. 

- Cad a dhéanann na daoine sin le 
háthas a chur ort? 

Tabhair cuireadh dóibh smaoineamh faoi 
uair nuair a chuir siadsan áthas ar dhuine 
eile. 

- Cérbh é/í an duine eile?

- Cad a rinne tú? 

- Cad a rinne siad a thaispeáin go raibh 
áthas orthu? 

- Conas a mhothaigh tú 

Líníocht 

Tabhair leathanach bán do gach páiste 
agus iarr orthu pictiúr a tharraingt faoi am 
nuair a bhí áthas orthu, nó nuair a chuir 
siad áthas ar dhuine eile. Ba chabhair é 
roinnt ceoil sona nó gealgháireach sa 
chúlra chun am deas tarraingthe a 
dhéanamh. Má tá neart ama agaibh, 
d'fhéadfadh roinnt páistí labhairt faoina 
bpictiúr. 

Leathnú 

Agus obair chiorcail ar siúl, d'fhéadfadh 
páistí eile labhairt faoina bpictiúr agus a 
scéal a insint, mura raibh seans agat é a 
dhéanamh le linn an cheachta. Ba cheart 
go mbeadh rogha ag páistí maidir le cibé 
acu ar mhaith leo a scéal a insint nó nár 
mhaith leo. 

D'fhéadfaí iarraidh ar thuismitheoirí 
labhairt lena bpáiste faoi phictiúr sona a 
tharraing siad ar scoil. Mar rogha eile, 
d'fhéadfaí cuireadh a thabhairt do roinnt 
tuismitheoirí, agus iad ag tógáil sealanna, 
chun cuairt a thabhairt ar an seomra 
ranga le scéal phictiúr a bpáiste a insint ó 
thaobh an tuismitheora. 

D'fhéadfaí Leabhar Sona a dhéanamh de 
na pictiúir agus é a chur i leabharlann an 
ranga. 
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Cuireadh

Cad é seo?

Do: .........
.............

.............
.....

Dáta: ......
.............

.............
....

Am: ...........
.............

.............
.

Áit: .........
.............

.............
.....



COINCHEAP LÁRNACH 

Is é a theastaíonn ó pháistí ná daoine 
fásta a éistfidh lena gcuid ábhar imní 
agus a thabharfaidh áit dóibh chun 
labhairt faoi imní. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise  

Snáithaonad:   Ag fás agus ag athrú  
             Braistintí agus 
   mothúcháin  

Cuspóirí Ábhair 
Mothúcháin ilghnéitheacha a ainmniú 
agus labhairt faoi staideanna ina 
bhféadfaí dul tríothu. 

Na slite ilghnéitheacha ina ndéantar 
braistintí a chur in iúl agus a bharraíocht a 
iniúchadh. 

Snáithaonad: Sábháilteacht agus 
   cosaint 

Cuspóir Ábhair 
Straitéisí oiriúnacha sábháilteachta a 
iniúchadh. 

COMHTHÁTHÚ 

Oideachas Ealaíon-Na hAmharcealaíona 

Snáithe:  Líníocht 

Snáithaonad:  Líníochtaí a dhéanamh 

Béarla 

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt

   Forbairt mhothúchánach 
   agus shamhlaíoch

Snáithaonad:  Caint

OSIE Stair  

Snáithe:  Mise agus mo mhuintir 

Snáithaonad:  Mise 
   Scéalta 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfadh an múinteoir labhairt faoi 
chuid de na rudaí a chuir imní orthusan 
agus iad óg nó a chuireann imní orthu 
anois chun taispeáint go mbíonn eagla ar 
gach duine anois is arís. 

Roghnaigh an pictiúr den phluais nó 
scéal Ghráinne. 

ACMHAINNÍ 

• Pictiúr d'Aghaidheanna Mothaithe (ó 
Cheacht 1) 

• Scéal Ghráinne, nó an Pictiúr den 
Phluais (curtha ar fáil) 

• Leathanach Mór Bán/Smeachchairt 
(don phóstaer) 

• Ábhair Líníochta, Leathanaigh Bhána 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Pictiúr nó Scéal 

• Plé 

• Líníocht 

• Plé 

• Póstaer 
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Pictiúr nó Scéal 

Ar dtús fiafraigh de na páistí conas a 
mhothaíonn siad inniu. Mínigh dóibh go 
mbeidh siad ag caint sa cheacht seo faoi 
mhothúchán a bhíonn ag gach duine. 

Rogha 1 Pictiúr den Phluais 

Taispeáin an pictiúr den phluais do na 
páistí agus iarr orthu féachaint air gan 
labhairt. Iarr orthu a shamhlú go bhfuil 
siad amuigh ag siúl lena madra, Champ. 

Ritheann Champ isteach sa phluais. 
Fanann siad ar feadh cúpla nóiméid, ach 
ní fhilleann Champ. Ansin cloiseann siad 
é ag tafann is ag screamhadh, féachann 
siad isteach sa phluais. 

- Meas tú conas a mhothódh siad? 

Tabhair roinnt ama do na páistí labhairt 
faoin scéal. 

Rogha 2 Scéal Ghráinne 

Léigh scéal Ghráinne. 

Bhí sé ag cur báistí ar feadh na maidine 
agus ní raibh cead ag Gráinne dul amach 
ag spraoi. 'Tá mé dubh dóite,' a dúirt sí 
lena Mamaí. 'Bhuel cén fáth nach mbíonn 
tú ag súgradh le do chuid bréagán?' a 
d'fhiafraigh Mamaí di? 'Ní bhíonn aon 
chraic agam ag súgradh liom féin', arsa 
Gráinne. 'Ba bhreá liom dá mbeadh Amy 
in ann teacht ar cuairt.' ‘Tá an aimsir i 
bhfad ró-dhona’ arsa Mamaí. ‘Cén fáth 
nach ndéanann tú rud éigin le do mharla? 
Tá sé sa chófra faoin staighre.' 

Cheap Gráinne gur smaoineamh maith é 
sin. D'oscail sí an cófra. Bhí sé lán de 
chótaí, bhróga, bhoscaí leabhair agus 
málaí de rudaí eile. Shín Gráinne a lámh 
isteach i gceann de na boscaí agus rith 
damhán alla mór dubh trasna a láimhe go 
tapa. Scread sí. Rith a Mamaí amach ón 
gcistin chun fáil amach cad a bhí cearr léi. 

D'inis Gráinne di faoin damhán alla 

Baineadh geit chomh mór aisti go raibh 
fonn goil uirthi. Bhí a croí ag bualadh go 
han-tapa. Rug Mamaí Ghráinne barróg 
mhór uirthi agus d'inis sí di nach 
bhféadfadh an damhán alla dochar a 
dhéanamh di. Go deimhin is dócha gur 
chuir sise eagla an domhain ar an 
damhán alla freisin. 

Ansin d'aimsigh Mamaí an marla agus 
shuigh siad ag an mbord ag déanamh go 
leor rudaí difriúla. Rinne Gráinne damhán 
alla mór agus lig Mamaí uirthi go raibh 
scanradh uirthi agus Gráinne ag rith ina 
diaidh timpeall an tseomra leis. 

'Ní maith liom cruimheanna,' a dúirt 
Mamaí, 'ach ní féidir leo tú a ghortú. Agus 
cuimhnigh, a Ghráinne, má chuireann rud 
éigin eagla ort, ní mór duit labhairt faoi 
liomsa nó le duine fásta eile a bhfuil 
muinín agat astu”.

Níl eagla ar Ghráinne roimh dhamháin alla 
i ndáiríre na laethanta seo, ach nuair a 
bhíonn sí ag cuardach rud éigin faoin 
staighre, croitheann sí na málaí agus na 
boscaí sula gcuireann sí a lámh isteach 
iontu. 

Plé 

Cuir na haghaidheanna mothaithe ar an 
talamh i lár an chiorcail agus iarr ar na 
páistí an aghaidh mhothaithe a roghnú is 
mó a mheaitseálann an mothúchán a 
d'fhéadfadh a bheith ag duine sa scéal. 

D'fhéadfaí an pictiúr den phluais agus/nó 
na haghaidheanna a chur suas ar an gclár 
dóibh agus blu tack á úsáid. Iarr ar na 
páistí smaoineamh faoi na focail go léir a 
fhéadann siad a úsáid chun cur síos ar na 
mothúcháin a d'fhéadfadh a bheith ag an 
bpáiste nó ag Gráinne - scanradh, imní, 
eagla, sceimhlithe. 

- Cá háit a mothaíonn tú eagla i do 
chorp? 
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- An féidir leat cur síos ar na 
mothúcháin sa chuid sin de do chorp? 
(mar shampla, glúine guagacha, croí ag 
bualadh, bolg thinn) 

Labhair leis na páistí faoi na rudaí a 
chuireann scanradh orthusan, agus na 
rudaí a d'fhéadfadh scanradh a chur ar 
dhaoine fásta. 

Líníocht 

Ansin tarraingíonn na páistí pictiúir de 
roinnt rudaí a chuireann eagla orthu. Agus 
iad ag tarraingt, bog timpeall an tseomra 
agus gníomhaigh mar scríbhneoir chun 
cabhrú leis na páistí frása nó abairt 
shimplí a scríobh chun cur síos ar a 
bpictiúr. 

Plé 

Nuair atá na pictiúir críochnaithe tabhair 
cuireadh do na páistí labhairt faoi na 
hábhair eagla a bhíonn acu le páistí eile 
trína gcuid pictiúr a thaispeáint agus 
labhairt i bpéirí fúthu. D'fhéadfá tosú le 
cuimhne ón uair a bhí tú féin óg agus 
labhairt leis na páistí faoi na mothúcháin 
a bhí agat.

Breathnaigh ar na rudaí coitianta a 
chuireann eagla ar ghrúpaí páistí, mar 
shampla, madraí, arrachtaí, bulaí, 
robálaithe, damháin alla, an dorchadas.

- Cad iad na rudaí a bhaineann leis an 
saol mar atá agus a d'fhéadfadh muid 
a ghortú? 

- Cén rudaí atá bréagach nó 
samhailteach? 

Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh páistí 
go mothaíonn gach duine eagla, ach 
uaireanta go dtuigimid tar éis tamaill nach 
raibh gá againn le bheith imníoch. Labhair 
leo faoi chuid de na suíomhanna a 
chuireann eagla orthu, agus iarr orthu 
smaoineamh faoi rudaí éagsúla a 

d'fhéadfaidís a dhéanamh chun déileáil 
leis an mothúchán. 

Póstaer 

Mínigh do na páistí má bhíonn eagla nó 
scanradh orainn gur ceart dúinn cabhair a 
lorg. Ar leathanach mór smeach-chairte 
déan obair leis na páistí chun liosta a 
dhéanamh de dhaoine sábháilte-
d'fhéadfá an liosta seo a léiriú le 
grianghraif nó le híomhánna de na daoine 
a mholann na páistí. 

Leag béim ar an bpointe nach bhfuil ach 
cuid de na daoine a d'fhéadfadh cabhrú 
linn dá mbeadh scanradh orainn ar an 
liosta 'Daoine Sábháilte' agus go bhfuil 
go leor eile ann a d'fhéadfaimis a roghnú. 

Mol do na páistí labhairt le duine 
sábháilte dá gcuid dá gcuirfeadh rud 
éigin eagla orthu nó dá gcuirfeadh sé as 
dóibh. Tabhair cuireadh dóibh a gcuid 
daoine sábháilte a ainmniú. Cuir i 
gcuimhne dóibh gur féidir leo 
teacht chugatsa nó chuig múinteoir eile a 
bhfuil aithne acu orthu agus iad ar scoil, 
má tá imní nó eagla orthu. 

Leathnú 

D'fhéadfaí an scéal The Bear Under the 
Stairs le Helen Cooper a léamh do na 
páistí.

Sa scéal sin, samhlaíonn an buachaill 
beag go bhfeiceann sé béar faoin 
staighre. De réir mar a bhogann an scéal 
ar aghaidh téann a chuid eagla i méid go 
dtagann réiteach uirthi nuair a 
chabhraíonn a mháthair leis aghaidh a 
thabhairt ar an eagla.

Sa phlé ina dhiaidh d'fhéadfaí díriú ar 
eagla faoi rudaí samhailteacha a 
d'fhéadfadh a bheith ar na páistí agus 
conas a d'fhéadfadh na páistí teacht 
thairsti. 

NÓS IMEACHTA SONRACH





COINCHEAP LÁRNACH 

Is minic go mothaíonn páistí go bhfuil 
siad ina n-aonar agus go mbíonn 
uaigneas orthu ar chúiseanna éagsúla. 
Nuair a mholtar do pháistí bheith níos 
cineálta agus riachtanais daoine eile a 
thuiscint cabhraítear le timpeallacht 
bháúil a chruthú. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Ag fás agus ag athrú  
             Braistintí agus 
   mothúcháin 

Cuspóirí Ábhair 
Mothúcháin ilghnéitheacha a ainmniú 
agus labhairt faoi staideanna ina 
bhféadfaí dul tríothu. 

Na slite ilghnéitheacha ina ndéantar 
braistintí a chur in iúl agus a bharraíocht a 
iniúchadh. 

COMHTHÁTHÚ 

OSIE Stair  

Snáithe:  Mise agus mo mhuintir 

Snáithaonad:  Mise 
   Scéalta 

Béarla 

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

   cumais chognaíocha a 
   fhorbairt

   Forbairt mhothúchánach 
   agus shamhlaíoch

Snáithaonad:  Caint

OSIE Tíreolaíocht 

Snáithe: Imshaoil dhaonna 

Snáithaonad:  Ag maireachtáil sa 
   phobal áitiúil 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Ba cheart a mholadh do pháistí gan 
ainmneacha a lua ar bhealach diúltach. Ní 
mór don mhúinteoir príobháideacht páistí 
agus teaghlach a choimeád i gcuimhne 
sa cheacht seo agus bheith faireach 
chuige sin. 

ACMHAINNÍ 

• Criáin, Marcóirí, Páipéar, Teimpléad do 
Stad Cairdis (Leathnú) 

• Scéal: Tá Uaigneas Orm (curtha ar 
 fáil) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Scéal 

• Plé  

CEACHT  4
TÁ UAIGNEAS ORM 
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Scéal 

Fiafraigh de na páistí an bhfuil aon 
scéalta ar eolas agat faoi dhuine a fágadh 
amach (mar shampla, An Lacha Bheag 
Ghránna, Cinderella). Mínigh dóibh go 
bhfuilimid chun scéal eile a chloisteáil 
inniu faoi dhuine a fágadh amach. 

Léigh an scéal do na páistí: 

Buachaill nua i Naíonáin Bheaga a bhí i 
Konrad - tháinig sé chun na scoile tar éis 
saoire na Nollag agus bhí sé ag tnúth go 
mór le cairde nua a dhéanamh agus go 
leor Béarla a fhoghlaim. Ba é a tharla nó 
go raibh Konrad agus a chlann tar éis 
bogadh go hÉirinn ón bPolainn. Bhí 
Konrad líofa sa Pholainnis, ach bhí sé fós 
ag foghlaim Béarla. 

Ba bhreá leis a sheomra ranga nua, bhí 
sé geal agus bríomhar, agus ba chosúil 
go raibh na páistí go léir an-chairdiúil. 
Dheinidís meangadh ag 
Konrad deiridís 'Hi' gach maidin. Ba 
chosúil go raibh a mhúinteoir an-deas 
agus dheineadh sí cinnte go raibh gach 
rud ag Konrad a theastaigh uaidh chun 
scríobh agus dathú a dhéanamh. Thaitin 
sé go mór le Konrad bheith ina sheomra 
ranga. 

Ag 11 a clog gach lá dheineadh clog na 
scoile fuaim agus bhrostaíodh na páistí 
chuig an gclós scoile. Bhídís ag comhrá, 
ag rith agus ag léim agus bhí rópaí 
scipeála ag roinnt páistí fiú. Bhíodh 
Konrad uaigneach sa chlós scoile. Ní 
raibh sé cinnte faoi na focail go léir le rá 
leis na páistí i mBéarla, agus ba mhinic é 
ina aonar, ag siúl timpeall agus 
mothúchán uaignis ina bholg. 

Níos déanaí an tráthnóna sin mhínigh 
Konrad dá Dhaidí, cé go raibh an-áthas 
air ar scoil, go raibh an-uaigneas air sa 
chlós ag am spraoi. Gheall Daidí Konrad 
go labhródh sé leis an múinteoir ranga an 

lá dar gcionn agus iarraidh uirthi cabhair 
a thabhairt. 

Ag 11 a clog an lá dar gcionn, nuair a 
bhuail an clog, tháinig an mothúchán 
uaignis ar Konrad istigh ina bholg arís. De 
réir mar a chuaigh na páistí isteach i líne, 
thug sé faoi deara go raibh an múinteoir 
ag meaitseáil gach duine suas le cara 
don chlós. 

Cuireadh Konrad le buachaill darb ainm 
Peadar, a rinne meangadh leis agus a 
thaispeáin a rópa scipeála dó. Bhí am 
clóis i bhfad níos fearr an lá sin. D'imir 
Konrad scipeáil le Peadar agus 
d'fhoghlaim sé roinnt focal nua. Chuir 
Peadar Konrad in aithne dá chara Sally 
agus bhí an triúr ag súgradh le chéile an 
t-am ar fad sa chlós. Mhothaigh bolg 
Konrad lán le háthas anois - ní raibh 
uaigneas air a thuilleadh. 

Iarr ar na páistí smaoineamh faoi conas a 
mhothaigh an buachaill beag sa scéal 
agus na mothúcháin a aithint 
-bhí brón air, mhothaigh sé fágtha amach, 
bhí sé míshásta, bhí uaigneas air, bhí 
scanradh air. Scrúdaigh leis na páistí na 
fáthanna gur mhothaigh Konrad mar sin. 

- Cad a dhéanfá féin dá mbeadh 
uaigneas ort sa chlós? 

- Cad a dhéanfá féin dá bhfeicfeá 
duine éigin ina aonar sa chlós? 

- An bhfuil daoine ar ár liosta de 
dhaoine sábháilte a d'fhéadfadh 
cabhrú linn? (féach an ceacht roimhe) 

- Cé leis a labhair Konrad? 

- An raibh daoine eile ann a bhféadfadh 
sé labhairt leo? 

- Conas a mhothaímid nuair a bhíonn 
duine éigin cineálta dúinn? 

- Nuair a bhímid cineálta do dhuine 
éigin? 
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Plé 

Iarr ar na páistí smaoineamh faoi 
uaireanta nuair a fágadh amach as cluichí 
iad, nó nuair a bhí uaigneas orthu (nuair a 
bhí orthu fanacht san ospidéal nó 
b'fhéidir nó nuair a bhí ar a dtuismitheoirí 
iad a fhágáil i gcúram duine eile). 

- An féidir leat insint dom faoi áit ina 
raibh uaigneas ort? 

- Faoi am nuair a bhí uaigneas ort? 

- Cad a rinne tú nó a dúirt tú? 

- Ar chabhraigh aon duine leat? 

Ba cheart na páistí a spreagadh le bealaí 
a mholadh a chinnteodh nach mbeadh 
uaigneas ar dhaoine eile ina rang. 
D'fhéadfaí iad siúd a scríobh ar mheirgí 
agus a thaispeáint sa seomra ranga, mar 
shampla:

Tugaimid aire dá chéile.

Roinnimid rudaí.

Bímid ag súgradh lena chéile.

Bímid cineálta. 

Leathnú 

An Stad Cairdis 

Inis do na páistí go bhfuil tú ag iarraidh 
go dtiocfaidís ar thuras leat. Mar rang, tá 
sibh chun áit a phiocadh sa chlós a 
bheidh ina stad cairdis don rang. Má 
mhothaíonn tú uaigneach, is féidir leat 
fanacht anseo go dtiocfaidh duine éigin 
chun súgradh a dhéanamh leat. Ba 
cheart é seo a mharcáil ar chaoi éigin-
bheadh comhartha stad bus oiriúnach. 
Nuair a shiúlann páiste chuig an áit sin, 
leag béim ar an riail go mbímid cineálta 
agus go mbímid ag súgradh le chéile sa 
rang seo. 

Trí mheán cluichí traidisiúnta clóis ar nós 
Ring a Ring a Rosie moltar cuimsiú. 
D'fhéadfaí iad sin a imirt leis na páistí. 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Is minic go mothaíonn páistí go bhfuil 
siad ina n-aonar agus go mbíonn 
uaigneas orthu ar chúiseanna éagsúla. 
Nuair a mholtar do pháistí bheith níos 
cineálta agus riachtanais daoine eile a 
thuiscint cabhraítear le timpeallacht 
bháúil a chruthú. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonad:   Ag fás agus ag athrú  
             Braistintí agus 
   mothúcháin  

Cuspóirí Ábhair 
Mothúcháin ilghnéitheacha a ainmniú 
agus labhairt faoi staideanna ina 
bhféadfaí dul tríothu. 

Na slite ilghnéitheacha ina ndéantar 
braistintí a chur in iúl agus a bharraíocht a 
iniúchadh. 

Snáithe: Mise agus daoine eile 

Snáithaonad: Caidreamh le daoine 
   eile  

Cuspóir Ábhair 
Cúram agus aird, cúirtéis agus dea-
bhéasa a chleachtadh le linn 
idirghníomhaíochta le daoine eile 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáitheanna:  Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga ó 
   bhéal

   Forbairt mhothúchánach 
   agus shamhlaíoch trí 
   theanga

Snáithaonad:  Caint

OSIE Stair  

Snáithe:  Mise agus mo mhuintir 

Snáithaonad:  Mise 
   Scéalta 

Oideachas Ealaíon-Na hAmharcealaíona  

Snáithe:  Líníocht 

Snáithaonad:  Líníochtaí a dhéanamh 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Is de réir a chéile a fhorbraítear na 
scileanna chun fearg a chur in iúl ar 
bhealach dearfach agus is amhlaidh go 
bhféadfadh nach n-éireodh leis an gcur 
chuige céanna i gcás gach páiste. Tá sé 
tábhachtach gan a bheith ró-dhocht faoi 
straitéisí plé, ach béim a leagan ar 
shábháilteacht don pháiste féin agus do 
dhaoine eile sa phlé. Má bhíonn páistí ag 
troid lena chéile nó má ghortaíonn siad a 
chéile, ba cheart moladh dóibh iad féin a 
iompar níos fearr ina dhiaidh sin. 

ACMHAINNÍ 

• Criáin, Páipéar 

• Scéal: Beainín Fheargach (curtha ar 
fáil) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Scéal 

• Plé 

• Líníocht 

CEACHT  5
BEAINÍN FHEARGACH 
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Scéal 

Léigh an scéal do na páistí. 

Beainín Fheargach 

Bhí na páistí ag spraoi sa pháirc. Bhí siad 
go léir ag tógáil sealanna chun dul suas 
an dréimire agus teacht anuas an 
sleamhnán mór. Tháinig Rónán agus a 
dheirfiúr bheag Aisling isteach sa chlós. 
Rith sí chuig an sleamhnán. 'Mise an 
chéad duine eile,' a bhéic sí agus bhrúigh 
sí isteach sa líne. 'Ní hé do shealsa,' a 
dúirt Rahela, 'caithfidh tú dul go cúl na 
líne.' Tháinig fearg an domhain ar Aisling 
agus bhrúigh sí Rahela. Chonaic a 
deartháir mór an méid a tharla agus 
tháinig sé chucu agus thug sé íde béil 
d'Aisling. 'Níl cead agat páistí eile a bhrú. 
Má tú ag iarraidh bheith ag spraoi ar an 
sleamhnán caithfidh tú fanacht le do 
sheal cosúil le gach duine eile. Anois 
abair le Rahela go bhfuil brón ort.' Ach 
anois bhí Aisling ar buile. Tháinig dath 
dearg ar a haghaidh agus ghread sí a 
cosa. 'Níl sé ceart,' a bhéic sí, 'thóg siad 
go léir seal.'' Ceart go leor,'arsa Rónán 
'mura ndéarfaidh tú go bhfuil brón ort 
rachaimid abhaile.' 

Thosaigh Aisling ag caoineadh. Rinne sí 
iarracht Rónán a bhualadh ach bhí sé ró-
mhór di. Nuair a tháinig siad abhaile bhí 
Aisling stuacach. D'inis Rónán dá 
máthair cad a tharla. 

Tháinig Mamaí isteach sa seomra suí 
chun labhairt le hAisling. D'fhiafraigh sí 
di cén fáth gur tháinig fearg uirthi sa 
pháirc. Dúirt Aisling gur cheap sí nach 
raibh sé ceart nach ligfeadh Rahela ar an 
sleamhnán iad. Mhínigh a Mamaí di go 
raibh na páistí eile ann roimpi agus dá 
bhfanfadh Aisling lena seal go mbeadh 
am an-deas aici ag spraoi leis na páistí 
eile. Dúirt Mamaí go n-éiríonn gach duine 
feargach nó crosta uaireanta, ach nach 
bealach maith é daoine a bhrú, a 

bhualadh nó béicíl orthu chun déileáil 
leis. Uaireanta nuair a bhíonn an-fhearg 
orainn is gá dúinn rud éigin a dhéanamh 
chun cabhrú linn mothú níos fearr, ach 
nach ceart dúinn riamh aon rud a 
ghortódh duine eile a dhéanamh. 

Thaispeáin Mamaí d'Aisling conas a 
d'fhéadfadh sí scriobláil go crua le crián 
ar phíosa páipéir agus an fhearg a chur 
di ar an mbealach sin. Dúirt sí le hAisling 
gur cheart di labhairt le duine sábháilte 
dá cuid dá gceapfadh sí nach raibh rud 
éigin cóir nó dá mbeadh fearg uirthi. 
D'iarr sí ar Aisling smaoineamh faoi 
bhealaí sábháilte eile chun fáil réidh leis 
an bhfearg. Gheall Aisling di go 
ndéanfadh sí iarracht gan éinne a ghortú 
an chéad uair eile a thiocfadh fearg 
uirthi. Nuair a chonaic sí Rahela ar ball, 
dúirt sé go raibh brón uirthi as í a bhrú. 

Iarr ar na páistí smaoineamh faoi conas a 
mhothaigh na carachtair éagsúla sa 
scéal- Aisling, Rahela, Ronan, agus 
Mamaí Aisling. 

Plé 

Labhair leis na páistí faoi na rudaí a 
chuireann fearg orthu. 

- Cén focail a d'úsáidfeá chun cur síos 
ar conas a mhothaíonn tú nuair a 
bhíonn fearg ort? (I measc na moltaí 
féideartha tá spréachtha, crosta, ar 
buile...) 

- Cá háit a mothaíonn sibh an fhearg in 
bhur gcoirp? 

- An dtagann dath dearg ar aghaidh 
aon duine cosúil le haghaidh Aisling? 

- Cad a dhéanann tú le do chuid lámh, 
do chuid cos? 

- Cad eile a d'fhéadfá a dhéanamh? 
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Líníocht 

Tabhair leathán páipéir do gach páiste 
agus iarr orthu smaoineamh faoi am nuair 
a bhí fearg orthu. Iarr orthu crián a 
phiocadh amach agus a gcuid feirge a 
scriobláil amach ar an bpáipéar. 

- Conas a mhothaíonn tú tar éis 
scriobláil ar an bpáipéar? 

- Meas tú an rud maith é seo do dhuine 
dá mbeadh fearg air? 

- Cad eile a d'fhéadfá a dhéanamh 
chun iarracht a dhéanamh fáil réidh le 
do chuid feirge nó í a chur in iúl go 
hoiriúnach agus go sábháilte? 

Conclúid 

Iarr ar na páistí seasamh i gciorcal leat 
agus inis dóibh go bhfuil bealach rúnda 
agat le cabhrú le mothúchán feirge. 

Iarr orthu a shamhlú go bhfuil an-fhearg 
orthu, go bhfuil a gcuid aghaidheanna 
dearg agus go bhfuil a gcroíthe ag 
bualadh go tapa. 

Anois taispeáin dóibh conas a imíonn an 
fhearg nuair a líonann tú do bholg le haer 
agus nuair a ligeann tú amach é go léir. 

Iarr ar dhaoine é a léiriú agus ansin é seo 
a chleachtadh mar ghrúpa iomlán. Is 
féidir an teicníc análaithe seo a úsáid uair 
ar bith. Féadann sé bheith úsáideach mar 
straitéis um cheansú roimh cheacht. 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Bíonn sé deacair do pháistí óga déileáil le 
mothúcháin láidre agus foghlaim conas 
iad seo a chur in iúl ar bhealach folláin 
agus is gá tabhairt faoi diaidh ar ndiaidh. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise  

Snáithaonad:   Ag fás agus ag athrú  
             Braistintí agus 
   mothúcháin 

Cuspóirí Ábhair 
Mothúcháin ilghnéitheacha a ainmniú 
agus labhairt faoi staideanna ina 
bhféadfaí dul tríothu. 

Na slite ilghnéitheacha ina ndéantar 
braistintí a chur in iúl agus a bharraíocht 
a iniúchadh. 

Snáithe: Mise agus daoine eile 

Snáithaonad: Caidreamh le daoine 
   eile  

Cuspóir Ábhair 
Cúram agus aird, cúirtéis agus dea-
bhéasa a chleachtadh le linn 
idirghníomhaíochta le daoine eile 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 
Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga ó 
   bhéal

   Forbairt mhothúchánach 
   agus shamhlaíoch trí 
   theanga

Snáithaonad:  Caint

OSIE Stair  

Snáithe:  Mise agus mo mhuintir 

Snáithaonad:  Mise 
   Scéalta 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Nuair a bhíonn na páistí ag argóint lena 
chéile, níor cheart iallach a chur orthu 
cairde a dhéanamh sula mbeidís réidh. Ní 
cabhair é leithscéal a ghabháil mura 
bhfuiltear i ndáiríre, agus d'fhéadfadh go 
mbeadh olc mar thoradh air. 

ACMHAINNÍ 

• Scéal: Tá Mo Bhealach Féin Uaim 
(curtha ar fáil)  

• Pictiúir Éist, Bí ag Caint, Croith (curtha 
ar fáil)  

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Scéal 

• Plé 
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Scéal 

Léigh an scéal Tá Mo Bhealach Féin Uaim 
do na páistí. 

Tá Mo Bhealach Féin Uaim 

An samhradh a bhí ann agus bhí na 
páistí ar a laethanta saoire ón scoil. 
Bhíodh Paula, John, Ebby, Declan, 
Emmanuel agus Katie ag súgradh le 
chéile gach lá. 

Maidin amháin d'fhan John sa ghairdín 
leis na páistí eile. Bhí siad chun peil a 
imirt. Bhí liathróid nua faighte ag Ebby 
dá lá breithe. Nuair a tháinig na páistí 
eile dúirt Ebby go mbeadh sise sa chúl 
ar dtús. D'éirigh John crosta agus 
ghread sé a chosa. 'Is liomsa an 
gairdín ina bhfuilimid,' a bhéic sé, 
'Táimse chun dul ar dtús.' Mar sin 
d'aontaigh na páistí eile leis, ach ba í 
an riail ná dá ligfeá dhá chúl isteach, 
go dtógfadh duine eile seal. Thosaigh 
siad an cluiche. 

Lig John isteach an chéad chúl a 
chiceáil Paula. Chaill sé an dara ceann 
freisin. 'Amach leat', a dúirt Declan. 
Bhéic John gur caimiléirí a bhí iontu go 
léir. Dúirt seo nach n-imreodh sé mura 
bhfaigheadh sé seans eile. 

'Tá sé sin ceart go leor,' arsa Ebby. 
'Mura bhfuil tú ag iarraidh imirt 
rachaimid chuig mo ghairdínse agus 
imreoimid ansin.' Tháinig fearg an 
domhain ar John. Bhuail sé Ebby agus 
thosaigh sí ag caoineadh. Dúirt na 
páistí eile le John nach n-imreoidís ina 
ghairdínse arís. 'Is cuma', arsa John 'tá 
caimiléireacht ar siúl agaibh go léir' 

Ach thug na páistí eile neamhaird air. 
Chuaigh siad béal dorais go gairdín 
Ebby. Chuala John iad ag bualadh bos 
agus ag gríosú a chéile. Bhí siad go léir 
ag baint an-sult as an gcluiche toisc 

gur fhan siad lena seal agus gur imir 
siad ar bhealach cóir. D'fhiafraigh 
Mamaí John de cén fáth nach raibh sé 
ag súgradh leis na páistí eile. Mhínigh 
sé dó cad a bhí tar éis tarlú. Mhol sí dó 
dul béal dorais agus a leithscéal a 
ghabháil - nó ní bheadh éinne aige le 
bheith ag súgradh leis. Tar éis tamaill, 
shocraigh John dul béal dorais chun 
féachaint an bhféadfadh sé páirt a 
ghlacadh sa chluiche. Dúirt John go 
raibh brón air as béicíl agus Ebby a 
bhrú. 

D'éist na páistí eile leis an méid a bhí 
le rá ag John agus dúirt siad go 
bhféadfadh sé páirt a ghlacadh sa 
chluiche dá gcloífeadh sé leis na 
rialacha. Bhí John cúramach ina 
dhiaidh sin agus fiú nuair a thagadh 
fearg air, thógadh sé anáil dhomhain 
agus leanfaidh sé ar aghaidh ag imirt. 
Bhain na páistí taitneamh as súgradh 
le chéile ar feadh an tráthnóna. 

D'fhéadfaí na ceisteanna seo a leanas 
a chur mar cheisteanna leantacha. 

- Cén raibh go raibh easaontas idir na 
páistí? 

- Conas a mhothaigh John, Ebby agus 
na páistí eile ag deireadh an scéil? 

- Ar tharla aon rud cosúil leis sin duitse 
riamh? 

- Cad a dúirt nó a rinne tú a 
chabhraigh le cúrsaí? Nár chabhraigh 
le cúrsaí? 

- Meas tú cad ba cheart do pháistí a 
bheith ag iarraidh a dhéanamh sna 
cásanna sin? 

Taispeáin na pictiúir Éist, Labhair, 
Croith do na páistí agus iarr orthu cur 
síos a dhéanamh ar a bhfuil ar siúl i 
ngach pictiúr.
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Nasc na focail Éist, Labhair agus 
Croith le gach pictiúr. Inis dóibh gur 
rud é seo ar féidir leo a chleachtadh 
má bhíonn fadhbanna acu agus iad ag 
súgradh nó ag obair le páistí eile. 
Taispeáin na pictiúir sin sa seomra 
ranga, agus is féidir leis an múinteoir 
tagairt dóibh ó am go chéile nó de réir 
mar is gá.

Plé  

Mínigh do na páistí cén fáth nach féidir 
leo a mbealach féin a bheith acu an t-am 
ar fad. Cuir ceist orthu: 

- An ndéanfadh sé maith do pháistí a 
mbealach féin a bheith acu an t-am ar 
fad? 

Fiafraigh díobh cad a d'fhéadfaidís a 
dhéanamh sa todhchaí nuair a bheadh 
fearg orthu. Mol dóibh an cur chuige Éist, 
Labhair, Croith, nó aon straitéis chuí eile, 
a úsáid. 

Conclúid 

Mar rang, roghnaigh ionad sa seomra 
ranga ar féidir a úsáid mar áit um 
'réiteach níos fearr lena chéile'. 

Go hidéalach, ba cheart go mbeadh sé 
sin gar don áit ina bhfuiltear chun na 
pictiúir a thaispeáint. Mínigh do na páistí 
gur féidir leo an áit sin a úsáid chun aon 
argóintí a réiteach ach leag béim ar an 
bpointe gur féidir déileáil leis an gcuid is 
mó d'argóintí nuair a tharlaíonn leis an 
gcur chuige Éist, Labhair agus Croith. 
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Éist



Labhair



Croith



AONAD A SÉ 
CEILIÚRADH 



AONAD A SÉ 
CEILIÚRADH 

SNÁITHE  MISE 

Snáithaonaid  Féinaithne 
  Ag forbairt féinmhuiníne 

BUNEOLAS FAOIN AONAD 

Tá ceacht amháin san aonad seo atá 
ceaptha le déanamh ag deireadh na 
bliana nó nuair a bheidh na ceachtanna 
go léir sa chlár Misneach críochnaithe. 

Ceiliúradh atá ann agus léiríonn sé an 
méid atá foghlamtha ag na páistí sa chlár 
anuas go dtí seo agus téann sé siar air. 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht  1
Déanaimis Ceiliúradh ar a bhFuil 
Foghlamtha Againn! 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Nuair a dhéantar foghlaim agus forbairt a 
cheiliúradh feabhsaítear féinmhuinín. 

AN CURACLAM OSPS 

Snáithe:   Mise 

Snáithaonaid:  Féinaithne                                              
   Ag forbairt féinmhuiníne  

Cuspóir Ábhair 
Éirí níos féinmhuiníní agus níos 
neamhspleáiche. 

COMHTHÁTHÚ 

Béarla 

Snáitheanna:  Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

   Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga ó 
   bhéal

   Forbairt mhothúchánach 
   agus shamhlaíoch trí 
   theanga

Snáithaonaid:  Caint

OSIE Tíreolaíocht 

Snáithe:  Imshaoil dhaonna 

Snáithaonaid:  Ag maireachtáil sa 
   phobal áitiúil 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfadh gur smaoineamh maith é an 
chóisir a eagrú sa seomra ilchuspóra nó 
sa halla, mura bhfuil mórán spáis sa 
seomra ranga. 

Fágtar fút féin a chinneadh an ceart nó 
nár cheart cuireadh a thabhairt do 
thuismitheoirí. D'fhéadfaí cur le gné 

cheiliúrtha an cheachta seo trí chuairt eile 
ar an rang a eagrú nó cuireadh a 
thabhairt don phríomhoide. Má táthar 
chun cuireadh a thabhairt do 
thuismitheoirí ní mór an cuireadh a 
sheoladh amach seachtain amháin ar a 
laghad roimh an gcóisir. 

Don cheacht seo, féachfaidh na páistí 
arís ar na haonaid a clúdaíodh sna 
hábhair den chlár Misneach. D'fhéadfaí 
obair na bpáistí a bhaineann leis na 
haonaid a chur le chéile agus a 
thaispeáint le linn an cheiliúrtha. 

Is féidir grúpa amháin páistí a shannadh 
do gach aonad sa seomra ranga chun 
cúpla abairt a rá faoin ar fhoghlaim siad. 
Is féidir abairtí achomair a scríobh do 
gach aonad ar mheirge mór ar féidir leis 
na páistí a choimeád suas ina lámha nó 
seasamh in aice leis. 

Seo a leanas na habairtí a d'fhéadfaí a 
úsáid: 

Aonad a hAon - Tá ár gcuid 
ainmneacha tábhachtach, is daoine 
speisialta muid. 

Aonad a Dó - Tá 5 chéadfa againn a 
chabhraíonn linn foghlaim faoin 
domhan 

Aonad a Trí - Cabhraíonn ár ndaoine 
speisialta linn a choimeád sábháilte. 

Aonad a Ceathair - Tá a fhios againn 
gur ceart dúinn bheith cúramach le 
cógais 

Aonad a Cúig - Tá mothúcháin ag gach 
duine, táimid go maith ag labhairt 
faoinár gcuid mothúchán. 

Más ceiliúradh poiblí atá beartaithe, 
d'fhéadfadh go mbeadh roinnt Cleachta 
ag teastáil ó na páistí roimh an gcóisir 
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ionas go mbeidís ann labhairt faoinar 
fhoghlaim siad i ngach aonad. 

ACMHAINNÍ 

• Meirgí a bhfuil abairtí orthu (féach 
thuas) 

• Rogha saothar páistí ó na haonaid sa 
Chlár Misneach

• Cáca milis agus cúig choinneal air 

• Cártaí cuiridh (curtha ar fáil) 

• Teastais (curtha ar fáil) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Cártaí Cuiridh (Roghnach) 

• Obair Chiorcail/Cóisir 

CEACHT  1
DÉANAIMIS CEILIÚRADH AR A 
BHFUIL FOGHLAMTHA AGAINN



Cártaí Cuiridh (Roghnach) 

Mínigh do na páistí go mbeidh cóisir acu 
chun ceiliúradh a dhéanamh ar chríoch a 
mbliana i Naíonáin Bheaga. Inis dóibh go 
mbeidh siad ag tabhairt cuiridh dá 
dtuismitheoirí/don phríomhoide/do rang 
eile chuig an gcóisir. Cuir timpeall na 
cártaí cuiridh agus lig do na páistí iad a 
mhaisiú aon chaoi ar mhian leo. 
Meabhraigh dóibh agus iad ag dul 
abhaile an cárta a thabhairt dá gcuid 
tuismitheoirí (roghnach). Ba cheart é sin a 
dhéanamh seachtain amháin roimh an 
gcóisir ar a laghad. 

Iarr ar na páistí an féidir leo smaoineamh 
faoi dhaoine eile a chabhraigh leo sa 
bhliain roimhe sin ar mhaith leo cuireadh 
a thabhairt dóibh chuig an gcóisir, mar 
shampla, an príomhoide, an feighlí scoile, 
an maor tráchta, an tiománaí bus. 
D'fhéadfaí cártaí a dhéanamh do na 
daoine sin freisin. 

Obair Chiorcail/Cóisir 

Cuir na páistí i gciorcal ina gcuid grúpaí 
agus a gcuid meirgí acu. Ba cheart an 
cáca milis a chur in áit inar féidir leis na 
páistí go léir é a fheiceáil. Má tá aíonna 
ann, is féidir leo siúd suí i gciorcal 
lasmuigh díobh. D'fhéadfaí a mhíniú 
d'aíonna roimh ré cad leis a mbaineann 
an ceiliúradh, agus faoin ról atá acusan-
mar shampla, d'fhéadfaí moladh dóibh 
éisteacht leis na rudaí go léir a 
d'fhoghlaim na páistí agus bualadh bos a 
thabhairt ag deireadh na gcur i láthair. 

Chun tús a chur leis an obair chiorcail 
deireann na páistí go léir a gcuid 
ainmneacha agus luann siad rud amháin 
speisialta a bhaineann leo. Is féidir le 
grúpa páistí an meirge ar a bhfuil an 
abairt Tá ár gcuid ainmneacha 
tábhachtach, is daoine speisialta muid 
a chur suas ag an bpointe sin, nó, má tá 

sé ar taispeáint cheana féin, d'fhéadfadh 
an grúpa seasamh taobh leis an meirge 
agus rud amháin nó dhó a rá faoi. Las 
coinneal ar an gcáca milis chun an 
fhoghlaim a cheiliúradh. 

Lean ar aghaidh le téama na gcéadfaí. An 
uair seo, is féidir le grúpa páistí a insint 
don lucht éisteachta cad iad na cúig 
chéadfa agus conas a chabhraíonn siad 
linn a choimeád sábháilte. Is féidir leo an 
meirge a bhaineann leis na céadfaí a 
thaispeáint nó dul agus seasamh taobh 
leis agus é a léamh amach. Las an dara 
coinneal ar an gcáca milis.

Sa tríú meirge leagtar béim ar thábhacht 
an líonra speisialta daoine atá ag na 
páistí. Labhraíonn an grúpa páistí faoi 
conas a chabhraíonn daoine eile leo a 
choimeád sábháilte agus a thugann aire 
dóibh. Ansin is féidir leo an mheirge a 
thaispeáint agus a léamh amach. Las an 
tríú coinneal ar an gcáca milis. 

Díríonn an meirge don cheathrú haonad 
ar choimeád sábháilte le cógais. Is féidir 
leis an ngrúpa páistí atá sannta don 
téama seo a dteachtaireachtaí um bheith 
sábháilte a léamh nó a rá, agus a meirge 
a mhíniú. Las an ceathrú coinneal ar an 
gcáca milis. 

Díríonn an téama deireanach ar 
mhothúcháin. Is féidir leis an grúpa páistí 
roinnt mothúchán a ainmniú (mar 
shampla áthas, brón, fearg, scanradh), 
agus a meirge a thaispeáint nó a léamh. 
Las an cúigiú coinneal ar an gcáca milis. 

Nuair a lastar an cúigiú coinneal, canann 
na páistí le chéile.

Is daoine speisialta muidne… (le fonn For 
He's a Jolly Good Fellow) 

Ansin múchtar na coinnle agus gearrtar 
an cáca milis. Bronntar na teastais ar na 
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páistí.

Suíonn na páistí lena gcuid 
tuismitheoirí/leis an rang eile/leis na 
daoine eile agus roinneann siad an bia 
cóisire. D'fhéadfaidís na taispeántais dá 
gcuid saothar a thaispeáint agus iad a 
mhíniú dóibh siúd atá i láthair. 



#

Cuireadh

Cuireadh



Comhghairdeas! 

Bronntar an Teastas seo ar 

.....................................................

As an mBliain
Naíonáin Bheaga a chríochnú 

Sínithe:............................    Dáta:..............



AGUISÍN 
CUSPÓIRÍ ÁBHAR OSPS DO NAÍONÁIN SHÓISEARACHA

AGUS NAÍONÁIN SHINSEARACHA 

Nóta don mhúinteoir:
Chomh maith leis na ceachtanna seo a dhéanamh, 
ní mór do gach bunscoil an Clár 'Bí Slán' a chur i 
bhfeidhm ina iomláine. (ROS Ciorclán 0065/2011)

Cuimhnigh:
Tá rochtain ar sheit iomlán acmhainní don chlár 
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a léiríonn 
riachtanais forbartha paistí ag an aois seo ag 
http://www.pdst.ie/node/811

*Nóta 1

**Nóta 2



Féinaithne (Féinfheasacht)

AGUISÍN 
CUSPÓIRÍ ÁBHAR OSPS DO NAÍONÁIN SHÓISEARACHA
AGUS NAÍONÁIN SHINSEARACHA 

Snáithe: Mise 

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga

Aonad / Ceacht 

Na hairíonna uile is cúis le duine a bheith speisialta agus 
uathúil a phlé agus a léirthuiscint. 

Tosú ar chumais, scileanna agus buanna pearsanta a 
chiallú, a léirthuiscint agus a mhórluacháil. 

Roghanna pearsanta a aithint agus a chlárú 

A bheith feasach ar an saol mórthimpeall orthu trí na 
céadfaí 

A t(h)uairimí, a d(h)earcadh agus a roghanna féin a chur 
in iúl 

Éirí níos féinmhuiníne agus níos neamhspleáiche. 

Tús a chur le foghlaim conas déileáil le hathruithe difriúla 
de réir mar a tharlaíonn siad 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

NB

NM

NM

NB

NM

NB

NM

NM

NM

NM

Aonad 1
Ceacht 1/2/3

Aonad 1
Ceacht 7/8 

Aonad 1
Ceacht 6/9

Aonad 2
Ceacht 1/2/3/4/5

Aonad 1
Ceacht 6

Aonad 1
Ceacht 5/6

Aonad 
Ceacht 3

Aonad 4
Ceacht 3

Aonad 6
Ceacht 1

Aonad 6
Ceacht 1

Aonad 7
Ceacht 1

Aonad 2
Ceacht 1/2/3/4/5/6

Aonad 1 
Ceacht 2/3/4/7 

Aonad 3 
Ceacht 2 

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 7
Ceacht 1

Aonad 3 
Ceacht 2 

Féinaithne (Ag forbairt féinmhuiníne) 
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Snáithe: Mise 

Ag tabhairt aire do mo chorp  (Bheith eolach ar mo chorp)   *Nóta 1

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht 

Roinnt roghanna laethúla a dhéanann sé/sí féin a aithint 
mar aon leis na cinn a dhéanann 

Tosú ar fheasacht a fhorbairt maidir le tosca a mbeadh 
tionchar acu ar chinntí nó ar roghanna a dhéanfaí

An gá atá le haire a thabhairt dá c(h)orp féin a 
léirthuiscint agus conas aire a thabhairt dó a chiallú 
d'fhonn é a choimeád sláintiúil folláin 

Meas a bheith aige/aici ar a c(h)orp féin agus ar choirp 
daoine eile 

Codanna den chorp fireann is den chorp baineann a 
ainmniú, ag úsáid téarmaí anatamaíocha oiriúnacha

Scileanna bunúsacha sláinteachais a aithint agus a 
chleachtadh

A thuiscint go bhfuil roinnt freagrachta ar gach duine as 
aire a thabhairt dó/di féin

Na rudaí éagsúla is féidir leis an gcorp a dhéanamh a 
iniúchadh agus a phlé 

Straitéisí oiriúnacha sábháilteachta a iniúchadh

Staideanna agus áiteanna atá sábháilte a aithint, chomh 
maith leo sin ina mbeadh sábháilteacht phearsanta i mbaol 

A thuiscint conas is féidir le daoine eile a áiteamh 
air/uirthi páirt a ghlacadh in iompar baolach 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

NM

NSI

NSÓ

NSI

NSI

SI

NSI

NSI

NSI

NSÓ

NSI

NSI

NSÓ

Aonad 7
Ceacht  1

Aonad 2
Ceacht  4

Aonad 4
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht  2

Aonad 4
Ceacht  1

Aonad 2
Ceacht  1/3

Aonad 4
Ceacht  1/2/3

Aonad 4
Ceacht  3

Aonad 2
Ceacht  5/6

Aonad 2
Ceacht  4

Aonad 4
Ceacht  2

Aonad 4
Ceacht 3

Aonad 2
Ceacht  4

Aonad 1
Ceacht 5

Aonad 5
Ceacht 3

Aonad 3
Ceacht 4

Aonad 4
Ceacht  1/2/3

Aonad 1
Ceacht  2

Aonad 4
Ceacht  2/3

Sábháilteacht agus Cosaint (Sábháilteacht phearsanta)   **Nóta 2

Féinaithne (Ag forbairt féinmhuiníne)
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Snáithe: Mise 

Daoine a aithint atá freagrach as sábháilteacht i measc 
an phobail agus straitéisí sábháilteachta a fhoghlaim 
agus a chleachtadh d'fhonn an bóthar a thrasnú, an bus 
a úsáid nó bheith mar choisí.

A aithint agus a thuiscint go bhfuil gá le rialacha chun 
daoine a chosaint agus a choinneáil sábháilte

Conas d'fhéadfaí tionóiscí a chosc sa bhaile, ar scoil, ar 
an bhfeirm nó san uisce a iniúchadh

A aithint go bhfuil go leor substaintí a bhíonn in úsáid sa 
bhaile nó sa scoil dainséarach agus gur chóir cead a lorg 
sula ndéanfaí an t-ábhar iontu a iniúchadh 

Ócáidí mar a mbíonn gá le cógais, instealladh nó piollairí 
a iniúchadh chomh maith leis na rialacha sábháilteachta 
a bhíonn riachtanach nuair a bhíonn cógas á ghlacadh. 

Roinnt de na substaintí nó de na nithe a chuirtear ar an 
gcorp mar aon lena bhfeidhmeanna bainteacha a aithint 

A bheith feasach ar thábhacht bia le haghaidh fáis is 
forbartha 

Tábhacht dea-shláinteachais agus bia á ullmhú chun ite a 
thuiscint.

Roinnt cáilíochtaí agus aicmí bia a phlé agus a iniúchadh 

An bia is rogha leis/léi a iniúchadh mar aon lena ról i réim 
chothrom bia 

Cuid de na tosca a chuidíonn le fás a aithint 

A thuiscint gur cuid de phróiseas na beatha iad fás agus 
athrú agus go bhfuil siad seo uathúil i gcás gach duine

A aithint go méadaíonn ar an gcumas glacadh le 
freagracht as/aisti féin agus as daoine eile de réir mar a 
théann sé/sí in aois

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

NSÓ

NSI

NSI

NSÓ

NSI

NSI

NSÓ

NSI

NSÓ

NSI

NSI

NSÓ

NSI

NSI

NSI

NSI

NSÓ

Aonad 4
Ceacht 4

Aonad 4
Ceacht 1

Aonad 2
Ceacht 3/5

Aonad 2
Ceacht 1/5

Aonad 4
Ceacht 3

Aonad 4
Ceacht 1/3

Aonad 4
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 1/3

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 1
Ceacht 3

Aonad 1
Ceacht 5

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 4
Ceacht 2/3

Aonad 2
Ceacht 1

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 4
Ceacht 1

Aonad 2
Ceacht 2

Bia agus Cothú 

Ag fás agus ag Athrú  (Athraím agus mé ag fás)   **Nóta 2

Saincheisteanna sábháilteachta
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Ranga Aonad / Ceacht 



Snáithe: Mise 

Éirí feasach ar bheatha nua agus ar bhreith sa saol 

A aithint cad a theastaíonn ó leanaí chun cuidiú leo fás 
agus forbairt

Feasacht faoi bhreith dhaonna a fhorbairt 

Mothúcháin ilghnéitheacha a ainmniú agus labhairt faoi 
staideanna ina bhféadfaí dul tríothu 

Tús a chur le mothálacht maidir le mothúcháin daoine eile 
agus a thuiscint gur féidir le gníomhartha duine amháin 
tionchar a imirt ar bhraistintí duine eile 

Na slite ilghnéitheacha ina ndéantar braistintí a chur in iúl 
agus a bharraíocht a iniúchadh 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

JI

JI

JI

JI

SI

SI

JI

SI

JI

Aonad 1
Ceacht 4

Aonad 1
Ceacht 4

Aonad 1
Ceacht 4

Aonad 1
Ceacht 5

Aonad 1
Ceacht 6

Aonad 5
Ceacht 2

Aonad 5
Ceacht 1/2/3/4/5/6

Aonad 3
Ceacht 2/3

Aonad 5
Ceacht 2

Aonad 5
Ceacht 1/2/3/4/5/6

Aonad 5
Ceacht 1/2

Beatha nua 

Braistintí agus mothúcháin

Snáithe: Mise agus Daoine Eile 

Na daoine a chomhdhéanann teaghlach a aithint agus a 
ainmniú agus a thuiscint nach mar a chéile gach aonad 
teaghlaigh 

Na rudaí a dhéanann teaghlaigh in éineacht a iniúchadh 

A thuiscint gur ball de theaghlach é/í agus go bhfuil ionad 
agus ról ag gach duine laistigh de theaghlach 

A thuiscint conas a thugann teaghlaigh aire, tacaíocht 
agus grá dá chéile 

An-chuid de na nithe is féidir a fhoghlaim sa bhaile a 
iniúchadh agus a aithint.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

JI

JI

JI

JI

JI

SI

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 3
Ceacht 1/3

Mise agus mo theaghlach
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Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht 

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht 



Snáithe: Mise agus Daoine Eile

Cairde scoile a aithint agus a mhórluacháil agus mar is 
féidir leo cabhrú lena chéile agus aire a thabhairt dá 
chéile 

A c(h)airde féin a aithint, a phlé agus a mhórluacháil 

Na gnéithe difriúla den chairdeas a phlé agus a scrúdú 

Difríochtaí idir dhaoine a aithint agus a léirthuiscint agus 
bheith eolach ar conas déileáil le daoine eile le dínit is le 
meas 

Na daoine uile a cheaptar a bheith speisialta, laistigh 
agus lasmuigh de mhuintir an teaghlaigh, a phlé agus a 
mhórluacháil 

Iompar bulaíochta, cé a bhíonn páirteach ann agus cén 
tionchar a bhíonn aige ar dhaoine éagsúla a aithint agus 
a iniúchadh
A thuiscint go mbíonn bulaíocht i gcónaí olc agus a 
bheith feasach ar cad ba chóir a dhéanamh má bhíonn 
sé/sí á b(h)ulaíocht nó má fheiceann sé/sí á himirt ar 
dhuine eile í.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

NSI

NSI

NSÓ

NSI

NSI

NSÓ

NSI

NSÓ

NSÓ

Aonad 3
Ceacht 2

Aonad 3
Ceacht 1/2

Aonad 3
Ceacht 2

Aonad 6
Ceacht 1

Aonad 2
Ceacht 2/4

Aonad 1
Ceacht 1/4/5/6/7/9

Aonad 3
Ceacht 3

Aonad 3
Ceacht 3

Aonad 3
Ceacht 3

Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 1
Ceacht 7

Aonad 3
Ceacht 2/3

Aonad 3
Ceacht 1

Mo chairde agus daoine eile 

Éisteacht le tuairimí daoine eile agus iad a fhreagairt 

Iompraíocht bhriathartha agus neamhbhriathartha a 
úsáid chun feidhmeanna sóisialta a chomhlíonadh 

ü

ü

ü

ü

NSÓ

NSI

NSI

NSÓ

Aonad 3
Ceacht 2

Aonad 1
Ceacht 6

Aonad 5
Ceacht 6

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 6
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Snáithe: Mise agus Daoine Eile

Cúram agus aird, cúirtéis agus dea-bhéasa a 
chleachtadh le linn idirghníomhaíochta le daoine eile 

Coimhlintí le daoine eile a réiteach 

ü

ü

ü

NSÓ

NSI

NSÓ

Aonad 5
Ceacht 5/6

Aonad 1
Ceacht 2/3/7

Aonad 5
Ceacht 6

Aonad 1
Ceacht 1/8/9

Snáithe: Mise agus an domhan mór

Ainm a scoile féin a aithint mar aon leis na daoine a 
chuidíonn le gnáthshaol na scoile 

A thuiscint go bhfuil gach duine tábhachtach agus go 
bhfuil a c(h)ion tairbhe uathúil luachmhar le déanamh 
aige/aici sa rang 

A aithint go bhfuil comhoibriú agus roinnt tábhachtach 
maille le bheith cóir i ngach gníomhaíocht sa rang agus 
sa scoil 

Ilghnéitheacht na bpáistí sa rang agus sa scoil a 
iniúchadh agus ómós a thabhairt di 

Daoine nó grúpaí a fhreastalaíonn ar an bpobal áitiúil a 
aithint agus a léirthuiscint agus mar a threisíonn an 
chabhair a thugann siad mianach beatha daoine eile 

An gá le rialacha an ranga agus na scoile a choinneáil a 
aithint agus a thuiscint 

A aithint go bhfuil cabhair shuntasach le tabhairt ag gach 
duine do bheatha an phobail 

Tosú ar fheasacht a ghnóthú ar chéannacht áitiúil agus 
páirt a ghlacadh i gceiliúradh imeachtaí áitiúla agus 
taitneamh a bhaint astu

Slite a mholadh chun cabhrú le daoine eile sa bhaile, sa 
scoil agus sa phobal áitiúil 

Na rialacha laistigh de ghrúpa nó de phobal níos leithne a 
aithint agus bheith eolach orthu, na daoine a chosnaíonn 
na rialacha seo agus an tábhacht a bhaineann le 
géilleadh do na rialacha ar mhaithe le sábháilteacht aoine 

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

NSÓ

NSI

NSÓ

NSI

NSI

NSI

NSI

NSI

NSI

NSI

NSI

Aonad 1
Ceacht 5

Aonad 3
Ceacht 2/3

Aonad 1
Ceacht 8

Aonad 1
Ceacht 7

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 6
Ceacht 1

Aonad 
Ceacht 2

Aonad 6
Ceacht 3

Aonad 3
Ceacht 3

Aonad 6
Ceacht 2

Aonad 6
Ceacht 3

Aonad 3
Ceacht 2

Aonad 3
Ceacht 2/3

Ag forbairt saoránachta / Pobal mo scoile

Ag maireachtáil sa phobal áitiúil
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Snáithe: Mise agus an domhan mór

An t-imshaol a léirthuiscint agus a aithint go bhfuil 
freagracht ar bhonn pobail agus aonair ar gach duine as 
cosaint agus cúram an imshaoil 

A aithint go bhfaigheann sé/sí eolas ó an-chuid foinsí 
difriúla 

Na cláir theilifíse, na físeáin agus na físchluichí is ansa 
leis/léi a aithint agus cúiseanna leis na roghanna a chur in 
iúl

ü

ü

ü

NSI

NSI

NSI

Aonad 6
Ceacht 4

Aonad 2
Ceacht 6

Aonad 6
Ceacht 5

Aonad 6
Ceacht 5

Cúram imshaoil

Oideachas na meán cumarsáide

Scéalta, leabhair agus rímeanna coitianta a iniúchadh 
agus roinnt de na pearsana agus a dtréithe 
tarraingteacha a phlé

Tosú ar na saghsanna difriúla teicneolaíochta eolais atá 
ar fáil a úsáid agus a iniúchadh

Tosú ar iniúchadh agus díospóireacht a dhéanamh faoin 
difríocht idir fógraí agus cláir

ü

ü

ü

NSI

NSI

NSI

Aonad 1
Ceacht 6

Aonad 6
Ceacht 5

Aonad 6
Ceacht 5
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