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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. 

7



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 
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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 and
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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LITIR SHAmpLACH TUISmITHEORA

Dáta ________________________

A Thuismitheoir nó A Chaomhnóir,

Táimid ag tosú ar chlár ar a dtugtar Misneach a mhairfidh ar feadh roinnt seachtaine le 
teacht. Is cuid de churaclam Oideachais Shóisialta Phearsanta agus Sláinte (OSPS) an 
clár seo.  Tabharfaidh sé tacaíocht do mhúinteoirí chun eolas agus scileanna pearsanta, 
móthúchánacha, sóisialta agus sláinte páistí a fhorbairt.

Ceann de phríomhaidhmeanna an chláir áirithe seo is ea cosc a chur le mí-úsáid substainte 
(drugaí, dleathacha agus mídhleathacha). Tá sé mar aidhm aige freisin muinín iontu féin a 
thabhairt do páistí agus an t-eolas agus na scileanna chun roghanna sláintiúla a dhéanamh. Tá 
an bhéim ar chabhrú le páistí scileanna saoil a fhorbairt a fhreastalóidh go maith orthu thar am.

Is iad na téamaí a chlúdaítear ag an leibhéal seo ná:
- An Suíomh a Réiteach 
- Meas nó Luach Ort Féin agus ar Dhaoine Eile 
- Ag Déanamh Caidrimh Le Daoine Eile 
- Sábháilteacht agus Cosaint 
- Na Meáin 
- Ag Féachaint Siar agus Ar Aghaidh 

De bhrí nach féidir le tuismitheoirí agus múinteoirí a bheith le páistí an t-am go léir ní mór do 
páistí éirí níos neamhspleáí agus na dúshláin ina saolta sa tsochaí nua-aimseartha a bhainistiú 
go háirithe de réir mar a fhásann siad suas. Ag deireadh an chláir tá dóchas againn go mbeidh 
páistí níos fearr ag plé le haon deachrachtaí a mbeidh os a gcomhair amach anseo.

B’fhéidir go n-iarrfar ort páirt a ghlacadh i bhfoghlaim do linbh de réir mar a théimid trí na 
gníomhaíochtaí éagsúla sa chlár mar shampla fótagraif, eolas nó ábhair a chur ar fáil d’obair 
ealaíne.

B’fhéidir gur mhian leat freisin ábhar ceachta ar leith sa chlár a phlé le do páiste ó am go ham. 
Cuirfidh suim, tacaíocht, comhoibriú agus rannpháirtíocht uait i bhfoghlaim agus forbairt do 
linbh le haidhmeanna an chláir a bhaint amach. 

Tá cóip den ábhar atá á úsáid ar fáil le breathnú air más mian leat. Má tá aon cheisteanna 
agat tá fáilte romhat iad a phlé liom.

Go raibh maith agat as do chomhoibriú.

________________________

An Múinteoir Ranga
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AN BEALACH A RÉITEACH
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AONAD 1
AN BEALACH A RÉITEACH

SNÁITHE MISE

Snáithaonaid  Ag Déanamh Cinntí 
  Sábháilteacht agus Cosaint
  Sábháilteacht phearsanta

SNÁITHE MISE AGUS 
  DAOINE EILE

Snáithaonaid Mo chairde agus
  daoine eile
  Ag déanamh caidrimh
  le daoine eile
  Ag déanamh cumarsáide

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

SNÁITHE MISE AGUS 
  AN DOMHAN MÓR

Snáithaonad Saoránacht a fhorbairt
  Mo phobal scoile

RÉAMHRÁ DON AONAD SEO

Cabhraíonn na ceachtanna san aonad 
seo chun cabhrú le hatmaisféar 
dearfach oibrithe a chothú chun an 
Clár Misneach a chur i bhfeidhm. Tá 
an fócas ar rialacha don seomra ranga 
a dhéanamh agus scileanna maithe 
éisteachta a chleachtadh. Má bhíonn 
na páistí páirteach sna rialacha a 
dhéanamh cabhraíonn sé leo úinéireacht 
a ghlacadh agus a bheith freagrach as 
iad a chomhlíonadh. Trí athbhreithniú a 
dhéanamh ar na rialacha ó am go ham 
leanann siad le bheith ábhartha agus beo 
do na páistí. Baineann rialacha  le taobh 
amuigh den seomra ranga chomh maith 
agus déantar iniúchadh i gCeacht 2 ar an 
tuairim gur de réir a chéile a ghlactar níos 
mó freagrachta ar shábháilteacht.  

Úsáidtear éagsúlacht modhanna sna 
ceachtanna chun suim páistí a choimeád. 
I gCeacht 1 úsáidtear obair ghrúpa chun 
rialacha a dhéanamh don seomra ranga 
agus i gCeacht 2 agus 3 ligtear do pháistí 
cleachtadh a dhéanamh ar scileanna 
maithe éisteachta i ngníomhartha aonair 
agus péireáilte. 

Cuirtear páistí ar an eolas faoi phunann dá 
gcuid oibre OSPS. Cuirtear cóip de rialacha 
an tseomra ranga isteach i bpunann gach 
duine. Is féidir cóipeanna nó grianghraif de 
na póstaeir a chur ann freisin.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Rialacha an tSeomra Ranga

Ceacht 2
Cabhraíonn Rialacha Linn Coinneáil Slán.

Ceacht 3
Ag Éisteacht
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CEACHT 1
RIALACHA AN tSEOMRA RANGA

A hAON:1
COINCHEAP LÁRNACH

Trí theorainneacha agus rialacha a leagan 
síos cabhraítear le timpeallacht mheasúil 
thacúil agus urraimeach a chruthú do 
gach duine. 

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag Déanamh Cinntí

Cuspóir Ábhair
Déan plé ar cén fáth agus conas is féidir 
le daoine fásta cinntí a dhéanamh agus 
teorainneacha a leagan síos do dhaoine 
óga.

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus  
  daoine eile

Cuspóir Ábhair
Tábhacht cúraim, bá, cúirtéise agus 
béasa le daoine eile a aithint agus 
cleachtadh a dhéanamh orthu. 

Snáithe: Mise agus
  an domhan mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt
  Mo Phobal Scoile

Cuspóir Ábhair
Ról a imirt chun teacht ar rialacha don 
seomra ranga agus scrúdú a dhéanamh 
ar an tábhacht a bhaineann le cloí le 
cóid smachta scoile.
 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Go hidéalach, is fearr an ceacht seo a 
dhéanamh laistigh de choicís ó thús na 
scoilbhliana.

ACMHAINNÍ

•	Peann	agus	Páipéar		

•	Bileog	Mhór	Páipéir	

•	Bileog	Bheag	Páipéir	(do	gach	páiste)	-	
nó cóipleabhar OSPS 

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá	

•	Obair	Chiorcail	

•	Comhaontú	Grúpa	

•	Plé	agus	Taispeántas

•	Plé	
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Réamhrá

Ar dtús cuir ceisteanna ar na páistí faoi 
cad a thuigeann siad le rialacha. Iarr orthu 
cur síos a dhéanamh ar shuímh ina bhfuil 
rialacha riachtanach. Iarr orthu ar chóir go 
mbeadh rialacha ann don tseomra ranga
- cén fáth gur chóir/nár chóir? (Mura 
luaitear sábháilteacht mar chúis do 
rialacha, déan tagairt di). Iarr samplacha 
de rialacha cabhracha a leagadh síos ag 
daoine fásta agus na luachanna atá taobh 
thiar de na rialacha atá leagtha síos ag na 
daoine fásta dóibh.

Obair Chiorcail

Mínigh go bhfuilimid le smaoimeamh a 
dhéanamh le chéile ar na rialacha gur 
chóir a bheith againn sa seomra ranga. 
Iarr ar na páistí freagra na ceiste sin a 
roinnt i gciorcal: 

- Cad iad na rialacha gur chóir dúinn 
a dhéanamh sa rang a ligfeadh do 
gach duine a bheith slán agus a lán a 
fhoghlaim i mbliana? 

Scríobh na freagraí go léir síos gan bharúil 
a nochtadh nó ceist a chur. Soiléirigh 
aon rialacha a d’fhéadfadh a bheith 
neamhshoiléir duit féin nó do pháistí eile.

Comhaontú Grúpa

Tabhair bileog pháipéir do gach páiste (nó 
d’fhéadfadh siad a gcóipleabhar OSPS 
a úsáid) agus iarr orthu na trí rialacha is 
tábhachtaí dar leo a roghnú ó na cinn 
liostaithe cheana.  Ansin roinn na páistí 
i dtrí nó ceithre ghrúpa agus iarr orthu 
mar ghrúpa teacht aníos le trí riail atá 
tábhachtach dá ngrúpa ag úsáid a liostaí 
aonair mar phointe tosaigh. (B’fhéidir go 
míneofá dóibh go dtugtar comhaontú ar 
an bpróiseas sin). Iarr ar pháiste amháin 
i ngach grúpa na trí riail sin agus na 
cúiseanna gur roghnaigh siad na trí cinn sin 
a chur in iúl don chuid eile den rang. Déan 
taifead de na rialacha go léir a roghnaíodh.

Plé agus Taispeáint

Déan plé ar na moltaí agus fiafraigh 
an bhfuil aon rud fágtha ar lár nó má 
tá ceisteanna acu ar aon cheann acu. 
Féach an féidir cuid de na rialacha a 
chomhtháthú ionas nach mbeidh níos mó 
ná sé riail ann. Nuair atá sé sin déanta 
scríobh ar bhileog mhór páipéir iad agus 
taispeáin iad in áit fheiceálach sa seomra 
ranga mar thagairt. B’fhéidir gur mhaith 
leis na páistí na rialacha a scríobh síos 
agus iad a mhaisiú nó a léiriú.

Plé

Déan an ghníomhaíocht a chíoradh leis 
na páistí:

- Ar éisteadh le do chuid tuairimí sa 
ghrúpa beag? 

- Conas a tháinig tú ar do liosta de thrí riail?  

- An raibh mórán plé ann? 

- Cén chaoi a mbeadh sé níos éasca 
oibriú i ngrúpaí beaga arís? 

D’fhéadfá iarraidh ar na páistí samhlú 
cén luach a fhoghlaimeoidh siad le 
cleachtadh nuair a leanann gach duine 
riail faoi leith. D’fhéadfá iarraidh orthu 
áiteanna eile a aithint ina bhfuil an luach 
sin tábhachtach. D’fhéadfadh an liosta 
a bheith mar athbhreithniú seachtainiúil 
nó míosúil ag na páistí ar an gcaoi a 
bhfuil cúrsaí ag dul dóibh. D’fhéadfaí é 
a dhéanamh ag cruinniú spéisialta ina 
n-úsáidtear an réad cainte (Féach An 
Réamhrá Ginearálta ar Obair Chiorcail ar 
leathanach 7).

Síneadh

I ngrúpaí, d’fhéadfadh na páistí riail 
amháin an duine a thógáil agus póstaer a 
dhéanamh chun an an riail sin a mhíniú.

A hAON:1NÓS ImEACHTA SONRACH
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CEACHT 2
CABHRAÍONN RIALACHA LINN COINNEÁIL SLÁN 

COINCHEAP LÁRNACH

De réir mar a fhásann páistí aníos is féidir 
leo tosú ar thuiscint a bheith acu ar  an 
ngá le rialacha agus rialacháin chun iad 
féin agus daoine eile a choinneáil slán 
agus glacadh le freagracht mhéadaithe 
dá sábháilteacht féin.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Sábháilteacht  
  agus cosaint
  Sábháilteacht phearsanta

Cuspóirí Ábhair
Cíoradh a dhéanamh ar na rialacha 
agus na rialachán atá sa scoil, sa bhaile 
agus sa tsochaí agus an tábhacht 
a bhaineann le cloí leis na rialacha 
sin chun iad féin agus daoine eile a 
choinneáil slán. 

Tosú le tuiscint a bheith acu go 
méadaítear freagracht dá sábháilteacht 
phearsanta de réir mar a mhéadaíonn 
neamhspleáchas agus gur gá do gach 
duine straitéis chun coinneáil slán le 
daoine a fhorbairt agus cloí léi.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe beo 

Snáithaonad: An Duine Daonna 

Gaeilge  
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

ACMHAINNÍ

Pictiúr de naíonán agus páiste níos sine 
(go hidéalach 8-9 mbliana) le taispeáint ar 
an gclár bán.

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá	

•	Plé	

•	Líníocht	

•	Conclúid	

A hAON:2
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Réamhrá

Is féidir leat na rialacha don seomra ranga 
agus don scoil a  comhaontaíodh sa 
cheacht deireannach a mheabhrú do na 
páistí. Baineann ceacht an lae inniu leis 
na rialacha a bhfuil tionchar acu ar réimsí 
eile dár saol a chabhraíonn le daoine a 
choinneáil slán. Cuir ceist ar na páistí faoi 
na cluichí is fearr leo.

Cuir ceist ar na páistí:

- Cén fáth gurb é sin an cluiche is fearr 
leo? 

- Cad iad rialacha an chluiche? 

- An gcloíonn gach duine leis na rialacha? 

- Cad a tharlódh mura gcloífeadh duine 
éigin (nó cúpla duine) leis na rialacha - 
an mbeifeá in ann an cluiche a imirt? 

- An mbeadh sé chomh taitneamhach 
sin? 

- An mbeadh sé sábháilte? 

- Cén fáth go mbeadh? Cén fáth nach 
mbeadh? 

Plé

Mínigh do na páistí go mbaineann 
rialacha le  han-chuid áiteanna agus ní le 
cluichí amháin
Cuir ceist:

- An féidir leat smaoineamh ar amanna 
nó áiteanna eile ina bhfuil rialacha? 
(mar shampla,scoil, baile, linn snámha, 
leabharlann). 

- Cad iad na rialacha atá sa scoil? Sa 
bhaile? 

- Cad faoin linn snámha? Clós súgartha? 

- Cad a tharlódh dá dtabharfadh daoine 
cluas bhodhar ar na rialacha sa scoil/sa 
bhaile/sa linn snámha? 

 

Mínigh é seo a leanas:
Uaireanta déanann daoine rialacha ar 
scoil, sa bhaile nó sa phobal agus ní  
bhaineann siad ach leis an scoil/mbaile/
bpobal sin.
Ach uaireanta ní mór go mbainfeadh na 
rialacha le gach duine sa tír agus ansin 
ní mór don Rialtas cinneadh a dhéanamh 
faoi na rialacha le cabhair ó shaineolaithe 
nó daoine sa tír má chaitheann siad vóta.

Cuir ceist:
An féidir leat smaoineamh ar aon rialacha  
a bhainfeadh le hÉirinn uilig agus ní leis 
an (gceantar áitiúil)?

Mura luann na páistí é is féidir leat 
tiomáint a lua mar dhea-shampla den 
riachtanas le rialacha nó rialacháin 
náisiúnta. Cuir ceist:
An bhfuil a fhios agat conas a chinntíonn 
an Rialtas go gcloíonn daoine leis na 
rialacha tiomána?

Mínigh go ndéanann an Rialtas dlíthe a 
gcaithfidh polaiteoirí aontú leo agus mura 
gcomhlíonann daoine na rialacha féadfar 
píonós a ghearradh orthu nó iad a chur i 
bpríosún fiú.

Líníocht

Tarraing pictiúr de naíonán ar an gclár 
bán (nó taispeáin pictiúr). Cuir ceist ar 
na páistí:Cé a cheapann tú atá freagrach 
as an naíonán a choinneáil slán? Scríobh 
síos moltaí na bpáistí agus más gá 
is féidir an méid seo a leanas a chur 
leis: tuismitheoirí, deartháireacha agus 
deirfiúracha níos sine, daoine fásta eile 
(m.sh.feighlí linbh).  Cuir ceist:

- An gceapann tú go mbeadh an naíonán 
in ann aire a thabhairt dó féin? 

- Cén fáth go mbeadh? Cén fáth nach 
mbeadh? 

A hAON:2NÓS ImEACHTA SONRACH
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Anois taispeáin nó tarraing pictiúr de 
pháiste níos sine (go hidéalach an aois 
chéanna leis na páistí sa rang).

- Cuir ceist ar na páistí:

- Cé a cheapann sibh atá freagrach as an 
bpáiste seo a choinneáil slán? 

- An gceapann tú go mbeadh an páiste 
seo in ann cabhrú chun aire a thabhairt 
dó/di féin ar chor ar bith?

- Cad is féidir leo a dhéanamh chun iad 
féin a choinneáil slán nach raibh siad 
in ann a dhéanamh nuair a bhí siad ina 
naíonáin? 

Mínigh gur féidir le páistí cabhrú chun 
iad féin a choinneáil slán níos mó agus 
níos mó de réir mar a théann siad in aois 
ach gur cóir dóibh gan dearmad go deo 
a dhéanamh ceist a chur ar na daoine 
fásta sábháilte ina saol mura mbíonn siad 
cinnte faoi rud ar bith. Scríobh síos, leis 
na páistí, liosta rudaí gur féidir le páistí 
8-9 mbliana a dhéanamh chun iad féin a 
choinneáil sábháilte. B’fhéidir go mbeadh 
sé mar seo:

•	Eolas	a	bheith	ar	an	gcód	sábhála	agus	
é a úsáid nuair a bhíonn siad amuigh ar 
an mbóthar 

•	Cinntiú	go	bhfuil	eolas	acu	ar	na	
rialacha sa chlós súgartha/sa chlós 
agus iad a leanúint 

•	Cuir	ceist	i	gcónaí	mura	mbíonn	siad	
cinnte cibé an bhfuil rud éigin sábháilte 
nó nach bhfuil. 

Anois cuir ceist ar na páistí smaoineamh 
ar rudaí nach mbeifeá ag súil le páiste 
8-9 mbliana a dhéanamh nó a bheith 
ar eolas acu i dtéarmaí sábháilteachta 
(mar shampla, carr a thiomáint, dul ag 
siopadóireacht ina n-aonar, fanacht sa 
bhaile ina n-aonar, taisteal go dtí ceantar 
nach mbeadh aithne acu air ina n-aonar).

Mínigh:

De réir mar a théimid in aois is féidir 
linn freagracht níos mó a ghlacadh dár 
sábháilteacht féin. Is iad do thuismitheoirí 
is fearr a mbeadh a fhios cathain atá 
cead agat rudaí a dhéanamh agus mar 
sin ba chóir duit  éisteacht lena gcuid 
comhairle agus coinneáil sábháilte.

Conclúid

Is féidir leis na páistí an abairt seo a 
leanas a chríochnú ina gcóipleabhair 
OSPS nó ar leathanach:
Bealaí inar féidir liom freagracht a 
ghlacadh chun coinneáil sábháilte ná....

A hAON:2NÓS ImEACHTA SONRACH



24

CEACHT 3
ÉISTEACHT

COINCHEAP LÁRNACH

Gnéithe riachtanacha d’fhorbairt teanga 
is ea éisteacht agus labhairt agus tá siad 
ríthábhachtach d’fhorbairt phearsanta 
agus sóisialta. 

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Ag déanamh caidrimh  
  le daoine eile
  Cumarsáid a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
Éisteacht go cúramach agus go 
machnamhach le daoine eile.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá sé tábhachtach ciúnas réasúnta a 
bheith ann don chéad chuid den cheacht. 
Tá sé tábhachtach freisin nach mbeadh 
aon rud le go mbeadh na páistí ag 
útamáil leis agus mar sin is maith an rud 
nach mbeadh aon rud ar an mbord.

Cé go bhfuil sé inmhianaithe go 
ndúnfaidh na páistí go léir a súile don 
chéad ghníomhaíocht éisteachta b’fhéidir 
go mbeadh sé sin deacair do chuid acu. 
Más amhlaidh an scéal lig dóibh a súile a 
choinneáil ar oscailt ach iarr orthu díriú ar 
spota ar leith.

ACMHAINNÍ

•	Bileog	Mhór	páipéir	

•	Dlúthdhiosca	-	D’fhéadfadh	múinteoirí	
DD a dhéanamh le fuaimeanna éagsúla 
mar mheaisín níocháin, an citeal ar 
fiuchadh, fuaimeanna taobh amuigh 
m.sh. trácht. D’fhéadfadh go mbeadh 
acmhainn chuí agat cheana i réimse 
curaclaim eile (m.sh. Béarla). 

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Gníomhaíocht	Éisteachta	

•	Plé	

•	Gníomhaíocht	Éisteachta	

•	Tobsmaointeoireacht	

A hAON:3
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Gníomhaíocht Éisteachta

Éisteann páistí le dlúthdhiosca. 
D’fhéadfadh go mbeadh roinnt 
fuaimeanna as a ndéanfar rogha:

•	ag	siúl	sa	pháirc	le	traenáil	peile	ar	
siúl agus páistí ag súgradh sa chlós 
súgartha 

•	daoine	ag	stad	an	bhus	sa	bháisteach	i	
dtrácht trom 

•	fuaimeanna	cistine	-	meaisín	níocháin;	
duine ag cur gréithe i dtaisce, citeal ar 
fiuchadh, doras cuisneora ag oscailt. 

Cuir na ceisteanna seo a leanas:

- Cad a chuala tú? 

- An raibh sé éasca duit na rudaí a 
chloisteáil? 

- Ar thug cuid againn fuaimeanna faoi 
deara nár thug daoine eile? 

- Cén fáth gur thug /Cén fáth nár thug? 

- Conas a éisteann tú go cúramach? Cad 
atá i gceist? 

- An gceapann tú go n-éisteann daoine 
go cúramach i gcónaí? (Faigh samplaí)

Plé

Iarr ar na páistí cuid de na rudaí nach mór 
dóibh a dhéanamh chun éisteacht mhaith 
a thabhairt do dhuine éigin. Ba chóir go 
mbeadh na rudaí seo a leanas i measc a 
gcuid moltaí:

•	aghaidh	i	dtreo	an	duine	agus	ag	
féachaint air/uirthi 

•	ag	díriú	ar	an	méid	atá	á	rá	ag	an	duine	

•	gan	a	bheith	ag	féachaint	timpeall	nó	a	
bheith ag útamáil  

•	ag	léiriú	suime		m.sh.	do	cheann	a	
sméideadh

•	a	bheith	ciúin.	

Gníomhaíocht Éisteachta

Iarr ar na páistí péireáil suas le duine éigin 
in aice leo agus triail a bhaint as cuid de 
na moltaí. Chun é sin a dhéanamh bíodh 
duine amháin ina A agus an duine eile ina 
B. Tosaíonn A ag labhairt ar feadh nóiméad 
amháin (faoin saoire, nó clár teilifíse nó 
an caitheamh aimsire is fearr leo). Tá ar 
B éisteacht ag úsáid na hiompraíochta 
thuas. Ag an deireadh ní mór do B insint 
do A cad a dúirt sé/sí. Ansin is féidir leo 
róil a mhalartú. Ina dhiaidh sin pléigh an 
ghníomhaíocht leis na páistí. D’fhéadfá 
triail a bhaint as a mhalairt de shuíomh 
chun drochéisteacht a léiriú dóibh m. sh. 
ag féachaint i dtreo eile ón gcainteoir, gan 
a bheith ag féachaint orthu, ag útamáil le 
peannluaidhe nó rialóir.  

Tobsmaointeoireacht

Cuir liosta de na buntáistí a bhaineann 
le héisteacht le chéile - don éisteoir 
agus don chainteoir. Déan liosta díobh 
ar bhileog mhór páipéir mar thagairt sa 
todhchaí. Fiafraigh de na paistí cad atá 
foghlamtha acu faoi éisteacht.

Síneadh

Cogair Shíneacha
Suíonn na páistí i gciorcal. Cuireann an 
chéad pháiste abairt i gcogar leis an 
bpáiste ar thaobh a láimhe deise. Leantar 
leis an gcogar timpeall an chiorcail go dti 
go sroicheann sé an páiste deireanach. 
Deir an páiste seo an abairt os ard agus 
ansin deir an chéad pháiste an bhunabairt. 
Déan comparáid idir an dá abairt.

D’fhéadfaí an ghníomhaíocht seo a úsáid 
níos fearr i ngrúpai beaga mar d’fhéadfadh 
an iomarca moille a bheith ann do rang 
iomlán. Má bhíonn caillteanas éisteachta 
ag páistí ní mór é sin a mhíniú don rang 
(lena gcead). Is féidir leis an ngníomhaíocht 
foláireamh a thabhairt do mhúinteoirí freisin 
faoi chailliúint éisteachta i ndaltaí.

A hAON:3NÓS ImEACHTA SONRACH
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Deir Simon neamhiomaíoch

Tosaíonn dhá chluiche go comhuaineach 
gach ceann lena cheannaire féin.  Má 
leanann páiste ar aghaidh nuair a deir 
ceannaire Déan é seo agus ní Deir 
Simon, aistríonn an páiste sin go dtí an 
dara cluiche agus téann isteach ann. Níl 
aon díbirt ann ach gluaiseacht idir dhá 
chluiche comhthreomhara.

A hAON:3NÓS ImEACHTA SONRACH
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AONAD 2
MEAS ORT FÉIN AGUS 

AR DHAOINE EILE
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AONAD 2
MEAS ORT FÉIN AGUS AR DHAOINE EILE

SNÁITHE MISE

Snáithaonaid: Féinaitheantas
  Féinfheasacht

  Ag tabhairt aire 
  do mo chorp
  Eolas a bheith agam faoi 
  mo chorp 
  Bia agus cothú 

Cuspóir Ábhair:
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

SNÁITHE MISE AGUS  
  DAOINE EILE

Snáithaonaid: Mise agus 
  mo theaghlach

  Ag déanamh caidrimh  
  le daoine eile
  Cumarsáid a dhéanamh

  Mo chairde agus  
  daoine eile

SNÁITHE MISE AGUS AN 
  DOMHAN MÓR

Snáithaonad Saoránacht a fhorbairt
  Pobail áitiúla agus  
  pobail eile
  Cúram don chomhshaol

RÉAMHRÁ DON AONAD

Spreagann an t-aonad seo na páistí 
a bheith feasach ar cad a dhéanann 
uathúil nó éagsúil iad agus iad féin agus 
daoine eile a luacháil agus glacadh leo 
féin agus le daoine eile. D’fhéadfadh 
dearbhú dearfach a bheith in easnamh 
inár saol. Tá sé tábhachtach a mhúineadh 
go foirmiúil an tábhacht,ó thaobh sláinte 
meabhrach de, meas a bheith orainn féin 
agus ar dhaoine eile. 

Díríonn na ceachtanna san aonad seo ar 
uathúlacht gach duine aonair. I gCeacht 
1 féachtar ar ainmneacha páistí ó 
sheasamh stairiúil de. 

I gCeacht 2 ligtear do na páistí na 
láidreachtaí atá acu cheana a aithint 
agus cinn gur mhaith leo a fhorbairt. 
Díríonn Ceacht 3 ar an rud a dhéanann 
gach duinn uathúil agus ligtear do na 
páistí próifíl a chruthú díobh féin atá 
dearfach. Féachann Ceacht 4 ar ár 
n-idirghníomhaíochtaí le náisiúntachtaí 
eile agus gnéithe uathúla den chultúr 
in Éirinn agus san Eoraip. Féachann 
Ceacht 5 ar chothromaíocht i gcaitheamh 
bia agus buntáistí aiste bia sláintiúil. 
Cruthaíonn na ceachtanna deiridh 
feasacht ar úsáid aonair agus pobail in 
ainneoin dúshlán acmhainní atá ag trá 
agus dámáiste don chomhshaol.
 
CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Tá M’ainm Speisialta

Ceacht 2
Mo Láidreachtaí

Ceacht 3
Tá Gach Duine Uathúil

Ceacht 4
Domhan Iontach Is Ea é

Ceacht 5
Ár gCuid Bia a Chrothromú

Ceacht 6
Ag Teastáil Uaim ...Riachtanach Dom

Ceacht 7
Ag Teastáil Uaim ... Riachtanach Dom 
(Comhthéacs An Domhain Mhóir)
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CEACHT 1
TÁ M’AINM SPEISIALTA

A DÓ:1
COINCHEAP LÁRNACH

D’fhéadfadh díriú ar ainmneacha páistí 
an-dearbhú a thabhairt agus páistí a 
nascadh lena n-uathúlacht agus lena 
dteaghlaigh agus a gcairde i mbealaí nua. 

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaitheantas
  Féinfheasacht

Cuspóir Ábhair
Féachaint ar na tosca  a bhfuil tionchar 
acu ar a bhféiníomhá.

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Mise agus  
  mo theaghlach

Cuspóir Ábhair
Aithint go bhfuil áit agus ról ag gach duine 
sa teaghlach agus go gcuireann siad le 
feidhmiú éifeachtach an teaghlaigh.

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíona - Na hAmharcealaíona
Snáithe: Líníocht

Snáithaonad: Líníochtaí a dhéanamh

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D‘fhéadfadh páistí a bheith ann nach 
bhfuil ina gcónaí leis an duine a thug a 
n-ainmneacha dóibh (mar gheall ar bhás, 
uchtadh, altramú, scaradh, tinneas nó 
príosúnacht), agus mar sin déanfaidh an 
múinteoir cinneadh faoin gcur chuige is 
fearr don pháiste sin ag cur gach cúinse 
san áireamh. D’fhéadfadh go mbainfeadh 
caillteanas leis na scéalta céanna seo 
agus mar sín tá tuiscint ag teastáil leis 
an gceacht seo. D‘fhéadfadh soiléiriú ar 

shuíomh reatha an pháiste a lorg ó na 
tuismitheoirí nó caomhnóirí má bhíonn 
aon údar imní agat faoi thionchar cuid 
de na gníomhaíochtaí sa cheacht seo ar 
pháistí áirithe.

Roinntear an ceacht seo thar dhá 
sheisiún agus tá gníomhaíocht obair 
bhaile ann.

ACMHAINNÍ

•	Bileog	Oibre:	Stair	m’Ainm

•	Liathróid	Bhog	

SRACFHÉACHAINT AR   
AN NÓS IMEACHTA

Seisiún 1
•	Obair	Chiorcail	

•	Agallamh	Struchtúrtha/Taighde	Idirlín	

Seisiún 2
•	Obair	Chiorcail
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NÓS ImEACHTA SONRACH A DÓ:1
Obair Chiorcail

Ag tús na hoibre ciorcail d’fhéadfadh na 
páistí cluiche ainm a imirt. Caitheann 
páiste amháin liathróid bhog chuig 
páiste eile i gciorcal ag rá a (h)ainm 
sula gcaitheann siad. Filleann páistí a 
n-uilinneacha nuair a fhaigheann siad an 
liathróid uair amháin – cinntíonn sé seo 
nach bhfaigheann aon duine an liathróid 
faoi dhó sula bhfaigheann gach páiste  
uair amháin í.

Is féidir é sin a leanúint le babhta ag tosú 
le: Is é an rud is fearr liom faoi m’ainm ná.... 
(d’fhéadfadh sé  seo a bheith bainteach 
le haon chuid dá n-ainmneacha). Tugtar 
cuireadh do gach páiste an abairt a 
chríochnú más mian leo. Is féidir leat ceist 
a chur ar na páistí an bhfeiceann siad aon 
chosúlachtaí faoina bhfuil ráite nó aon rud 
a chuir ionadh orthu.

Agallaimh Struchtúrtha  
nó Taighde Idirlín

Tugtar cuireadh do pháistí mar cheacht 
obair bhaile duine éigin a chur faoi 
agallamh sa bhaile faoina (h)ainm. Ba 
chóir treoir a thabhairt dóibh am a 
phiocadh nuair nach bhfuil an duine 
ró-ghnóthach. Beidh an bhileog oibre 
chomhlánaithe mar chuid de phunann 
OSPS an pháiste (féach ar leathanaigh 
10-11 den Réamhrá Ginearálta le 
haghaidh níos mó sonraí agus modhanna 
eile measúnaithe agus taifeadta). Is féidir 
leat na páistí a ullmhú chuige sin trí dhul 
tríd an mBileog Oibre: Stair m’Ainm.

Is féidir leat cuireadh a thabhairt do na 
páistí taighde a dhéanamh ar mhíniú a 
gcuid ainmneacha i leabhair nó ar an 
idirlíon mar mhalairt ar an agallamh. Ba 
chóir duit roinnt treoracha a thabhairt faoi 
shuímh nó leabhair a bheadh oiriúnach 
nó iarraidh ar na páistí an taighde a 
dhéanamh le tuismitheoir nó le caomhnóir.

Scríobhann na páistí síos an méid atá 
faighte acu faoina gcuid ainmneacha 
agus tugann siad go dtí an rang é. Is 
féidir leo ansin an t-eolas a fuair siad a 
roinnt i bpéirí, i ngrúpaí beaga nó leis an 
rang go léir. D’fhéadfaí é sin a dhéanamh 
thar dhá sheisiún má roghnaíonn tú. 

Seisiún 2

Obair Chiorcail
D’fhéadfadh an seisiún tosú le cluiche ainm 
eile. Agus iad ina seasamh i gciorcal tugtar 
cuireadh do na páistí comhartha pearsanta 
a chruthú chun dul lena n-ainmneacha - 
d’fhéadfadh gluaiseacht shimplí láimhe, 
coirp nó cosa nó gotha gnúise a bheith 
ann. Deir an páiste a (h)ainm fad is atá 
siad ag déanamh comhartha - déanann na 
páistí go léir an comhartha arís agus ainm 
an phaiste go comhuaineach.  Ní gá do 
gach páiste comhartha a dhéanamh ach 
ba chóir go dtugtar spreagadh dóibh go 
léir páirt a ghlacadh tríd an ainm a rá agus 
comharthaí na ndaoine eile a dhéanamh 
arís. Mar mhalairt air sin d’fhéadfadh na 
páistí leanúint ar aghaidh ag insint scéil a 
n-ainmneacha i ngrúpaí beaga nó leis an 
rang ar fad mura bhfuil sé sin criochnaithe 
cheana.

Tabhair cuireadh do na páistí freagraí 
na gceisteanna seo a leanas a roinnt i 
bhfóram oscailte:

- Cad a fuair tú amach nuair a rinne tú 
taighde ar stair nó míniú d’ainm? 

- An seanainm nó ainm nua-aimseartha 
d’ainm? 

- Cé an duine is mó a chabhraigh leat  i 
do chuardach? Conas? 

- An bhfuil aon rud eile gur mhaith leat a 
fháil amach faoi d’ainm? 

D’fhéadfá cuireadh a thabhairt dóibh 
freisin aon rud a bhí suimiúil faoi scéalta 
daoine eile a roinnt.
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Conclúid

Tógann na páistí leathanach agus roinnt 
ábhar ealaíne. Tógann siad roinnt ama 
chun a n-ainmneacha a scríobh nó a 
phéinteáil agus tuairimí fúthu féin a 
tháinig chucu ón taighde a tharraingt 
timpeall air. Is féidir na h-ainmneacha a 
thaispeáint ar feadh tamaill agus/nó a 
ghreamú ar chlúdach a bpunann OSPS.

Mar mhalairt air sin d’fhéadfadh páistí na 
litreacha ina n-ainmneacha a úsáid chun 
dán a scríobh fúthu féin (dán acrastaic).  
Mar shampla, D’fhéadfadh Emer scríobh 
mar seo a leanas:

Emer!
E - éide scoile a chaitheann sí ar scoil 
M - máthair a chabhraíonn léi gach lá
E - éin sa ghairdín ag ithe an bhia 
R - Rince a dhéanann sí nuair  
      a bhíonn sí sona

Emer!



Stair m’Ainm

Mise anseo

Cé a thug m’ainm dom?_______________________________
__________________________________________________

Conas a roghnaíodh an t-ainm sin? ______________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Ar ainmníodh mé i ndiaidh aon duine faoi leith? Más ea, cad iad 
na rudaí a thaitin le daoine faoin duine sin nó cad iad na buanna 
a bhí aige/aici? ______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Ar tháinig athrú ar m’ainm le himeacht ama?
An bhfuil sí giorraithe nó aistrithe go teanga
eile nó athraithe in aon bhealach eile?____________________
__________________________________________________
__________________________________________________

An raibh lá speisialta ann nuair a tugadh m’ainm dom? Cad a 
tharla ar an lá sin? ___________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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CEACHT 2
MO LÁIDREACHTAÍ

A DÓ:2
COINCHEAP LÁRNACH

Is féidir aitheantas dearfach a chothú trí 
pháistí a spreagadh réimse láidreachtaí 
pearsanta a aithint agus réimsí inar féidir 
láidreachtaí nua a fhorbairt. 

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaitheantas
  Féinfheasacht

Cuspóirí Ábhair
Tréithe pearsantachta, cáilíochtaí, 
láidreachtaí, laigí, caithimh aimsire agus 
cumais an duine aonair a aithint, cur síos 
a dhéanamh orthu agus iad a phlé.

Roghanna pearsanta, brionglóidí don 
todhchaí agus ábhair dóchais a aithint.

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Cumarsáid a dhéanamh  
  le daoine eile
  Cumarsáid a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
Éisteacht go cúramach agus go 
machnamhach le daoine eile.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt
  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Suíomh shuntasach is ea an scoil ina 
gcruthaítear féiniúlacht na bpáistí agus ní 
mór dúinn aird a thabhairt ar na scéalta a 
ligimid teacht chun cinn. 
Ní mór duit na páistí a chur ar an airdeall 
roimh an cheacht seo le scéalta dearfacha 
a fháil i nuachtáin faoi dhaoine aitheanta 
áitiúla,náisiúnta agus idirnáisiúnta  agus 
iad a spreagadh le cothromaíocht inscne a 
bheith acu ina rogha.

Tá an ceacht seo réasúnta fada agus 
d’fhéadfaí é a dhéanamh thar dhá sheisiún.

ACMHAINNÍ

•	NuachtáIn	le	scéalta	dearfacha	
(cothromaíocht inscne) - is féidir le 
páistí cóipeanna crua a thabhairt 
isteach nó is féidir iad a fháil ar an 
idirlíon agus a thaispeáint ar an gclár 
bán idirghníomhach (CBI).

•	Cártaí	Taifid	

•	Marcóirí	agus	Criáin	

•	Bileoga	Agallaimh	Fótachóipeáilte	

 

SRACFHÉACHAINT AR   
AN NÓS IMEACHTA

•	Gníomhaíocht	Nuachtáin	

•	Tobsmaointeoireacht

•	Agallaimh	Struchtúrtha	

•	Obair	Chiorcail	
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Gníomhaíocht Nuachtáin

Iarr ar na páistí a gcuid taighde a roinnt 
faoi scealta dearfacha sna nuachtáin. 
D’fhéadfadh sé sin tagairt a dhéanamh 
do dhaoine aitheanta áitiúla,náisiúnta 
nó idirnáisiúnta  ach go hidéalach 
d’fhéadfadh siad siúd teacht as gach 
cúlra. Is féidir leis na páistí cóipeanna 
crua de na hailt nuachtáin a bhaineann 
leis na daoine sin a thabhairt isteach 
nó d’fhéadfaí iad a fháil ar an Idirlíon 
agus iad a thaispeáint ar an gclár bán 
idirghníomhach (CBI). Iarrtar ar pháistí 
i bpéirí, i ngrúpaí beaga nó mar rang 
iomlán (ag brath ar infhaighteacht na 
nuachtán) láidreachtaí na ndaoine sin a 
aithint agus a shamhlú conas a rinneadh 
na láidreachtaí sin a fhorbairt.

Tobsmaointeoireacht

Iarr ar na páistí grúpaí randamacha 
timpeall 5 a chur le chéile agus iarr orthu 
teacht aníos le liosta de na láidreachtaí 
go léir a chreideann siad a bhíonn ag 
daoine. Scríobhann siad gach ceann 
acu i litreacha troma ar an gcárta taifid. 
Ba chóir duit machnamh ar iléirimí agus 
na páistí a mhealladh más gá  lena 
gcuid tuairimí a leathnú má bhíonn 
siad ró-theoranta. D’fhéadfaí a áireamh 
mar láidreachtaí, láidreachtaí acadúla 
(scríbhneoireacht, litriú),láidreachtaí  
fisiciúla (cumas sa spórt), láidreachtaí le 
daoine (cairdiúil, cineálta) nó laidreachtaí 
ealíonta (cruthaitheach, samhlaíoch). 
Beidh dúbláil láidreachtaí ar na cártaí 
-  spreag na páistí leis na láidreachtaí 
atá mar an gcéanna a chur le chéile ar 
an urlár seachas a bheith scartha mar 
go mbeidh an spás le bogadh timpeall 
teoranta. Cuirtear na cártaí taifid ar an 
urlár amach óna chéile chun bogadh 
timpeall orthu a ligean. D’fhéadfá na 
láidreachtaí atá ar na cártaí taifid sna 
suímh éagsúla a chur in iúl sula mbogann 
tú ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

Iarr ar na páistí bogadh mar seo a leanas:

- Seas in aice le láidreacht a léiríonn a lán 
de do theaghlach. 

- Seas in aice le láidreacht a raibh ort 
oibriú go dian uirthi chun í a fhorbairt. 

- Seas in aice le láidreacht gur mhaith 
leat a fhorbairt níos mó. 

Ag gach pointe is féidir le páistí roinnt 
ghairid a dhéanamh le duine nó beirt 
pháiste eile a bhíonn san áit chéanna 
leo. B’fhéidir go mbeadh sé úsáideach 
comhartha inchloiste a bheith ann nuair a 
theastaíonn uait go mbogfaidh na páistí 
ar aghaidh go dtí an chéad láidreacht eile
- bheadh cloigín nó clingín idéalach. 

Agallaimh Struchtúrtha

Iarr ar na páistí grúpaí de thriúr a 
dhéanamh go randamach.  Roghnaíonn 
siad cé hiad A, B, agus C. Tabhair amach 
na Bileoga Agallaimh. Ní mór do pháistí 
na trí agallamh a dhéanamh

san ord tugtha: A, B, C. Ag an deireadh 
beidh leathanach ag gach páiste lena 
láidreacht ar an mbarr agus abairt faoin 
méid a d’fhoghlaim an t-éisteoir. Fanann 
an leathanach leis an agallaí agus is féidir 
é a chur lena bpunann OSPS. Tógfaidh 
an próiseas tamall agus ní mór duit a 
chinntiú go bhfaigheann gach duine 
seans i ngach ról.

Obair Chiorcail

Suigh leis na páistí i gciorcal chun an 
méid atá foghlamtha acu faoi láidreachtaí 
a phlé. D’fhéadfaí é sin a dhéanamh trí 
bhabhta amháin nó dhó a dhéanamh ag 
úsáid réad cainte.

Láidreacht amháin a cheapaim atá 
tábhachtach i gcara is ea...

Láidreacht amháin gur mhaith liom a 
fhorbairt ná...
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Mar mhalairt air sin d’fhéadfaí péirí a 
chur le chéile agus d’fhéadfadh páistí na 
carachtair theilifíse a thaispeánann na 
láidreachtaí céanna mar atá aitheanta 
acusan ar a mBileog Agallaimh nó an 
t-aisteoir gur mhaith leo féin a imirt i 
scannán faoina saol a aithint.

Conclúid

Is féidir na cártaí taifid leis na láidreachtaí 
scríofa orthu a thaispeáint agus a 
mhaisiú. D’fhéadfadh daltaí dhá 
láidreacht a aithint gur mhaith leo a 
fhorbairt níos mó agus a n-inisealacha a 
scríobh ar na cártaí taifid seo.



Bileog Agallaimh: Mo Láidreachtaí
Roghnaigh láidreacht a chreideann tú atá agat agus scríobh síos ansin í i 
litreacha móra!

Lean na treoracha seo go beacht! Cuireann A agallamh ar B fad is a éisteann 
C agus foghlaimíonn rud éigin a gcuirfidh A ceist orthu faoi ansin. Cuireann 
B agallamh ar C fad is a éisteann A agus foghlaimíonn rud éigin a gcuirfidh 
B ceist orthu faoi ansin. Cuireann C agallamh ar A fad is a éisteann B agus 
foghlaimíonn rud éigin a gcuireann C ceist orthu faoi.

Ceisteanna agallaimh don agallaí/ceistitheoir  
(ag tosú le A ag cur ceiste ar B):

Inis scéal dom faoi am a thaispeáin tú an láidreacht sin.

An féidir leat scéal eile a insint dom níos luaithe ná an ceann sin nuair a 
thaispeáin tú an láidreacht sin?

An féidir leat a insint dom faoi dhuine amháin a bhfuil an láidreacht sin 
tugtha faoi deara acu?  Conas? Cad a dúirt siad leat?

An gceapann tú go bhfuil an láidreacht sin foghlamtha agat ó dhaoine eile nó 
agat féin? Conas a chabhraíonn an láidreacht seo leat ar scoil?

An gcabhraíonn an láidreacht seo leat a bheith i do chara do dhaoine eile?

Má leanann tú ag léiriú na láidreachta seo i do shaol cad leis a bhfuil tú ag 
súil a tharlóidh?

An bhfuil aon rud eile gur mhian leat a insint dom nó a rá faoin láidreacht seo?

Ag cur agallaimh ar an éisteoir  
(cuireann A  ceisteanna ar éisteoir C sa chéad bhabhta) 

Cad é an rud is mó a thaitin leat faoi na scéalta a chuala tú?

An bhfuil aon rud a d’fhoghlaim tú ó bheith ag éisteacht leis an agallamh? 
Scríobh síos anseo é agus sínigh é!

Éisteoir 1:

Éisteoir 2:

Éisteoir 3:

Babhta a Dó: Cuireann B agallamh ar C fad is a éisteann A agus ansin 
cuireann B ceist ar A faoina gcuid foghlama rud a scríobhann siad sa bhosca.

Babhta a Trí: Cuireann C agallamh ar A fad is a éisteann B agus ansin 
cuireann C ceist ar B faoina gcuid foghlama rud a scríobhann siad sa bhosca.
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CEACHT 3
TÁ GACH DUINE UATHÚIL

A DÓ:3
COINCHEAP LÁRNACH

Tugann suímh dhifriúla féidearthachtaí 
dúinn chun tairbhe uathúil a dhéanamh 
do shaol ár bpobal. Ní mór dúinn 
seiceáil do bhuntuiscintí a dhéanaimid 
faoi dhaoine eile a d’fhéadfadh nó nach 
bhféadfadh a bheith cabhrach.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaitheantas
  Féinfheasacht

Cuspóir Ábhair
A thuiscint go bhfuil a chion uathúil  féin 
le déanamh ag gach duine do ghrúpaí, 
suímh agus cairdis éagsúla.

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus  
  daoine eile

Cuspóir Ábhair
Meas  a bheith agat agus tuiscint a léiriú 
do thuairimí, creideamh agus luachanna 
daoine eile.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt
  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D’fhéadfaí cuid den obair phróifíle a 
thabhairt mar obair bhaile i gcásanna go 
bhfuil an teicneolaíocht agus an tacaíocht 
ag na páistí sa bhaile.

ACMHAINNÍ

•	Grianghraif/Pictiúir	agus	Scéalta	(Is	féidir	
scéalta eile a aimsiú ar líne más gá)  

•	Bileog	Oibre:	Tóraíocht	Daoine

•	Ceisteanna	d’obair	ghrúpa	ar	bhileog	
nó Clár Bán Idirghníomhach (CBI)  

•	Ceamaraí	chun	grianghraif	a	thógáil	de	
na páistí 

SRACFHÉACHAINT AR   
AN NÓS IMEACHTA

•	Tóraíocht	Daoine	

•	Scéal	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Próifíliú
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Tóraíocht Daoine

Bogann na páistí timpeall agus bailíonn 
siad sínithe ó dhaoine eile sa rang agus 
cuireann siad gach ceann ar an mBileog 
Oibre: Tóraíocht Daoine. Ba chóir go 
mbeadh béim ar chomhoibriú seachas an 
chéad duine a bheadh críochnaithe.

Scéal

Taispeáin an grianghraf/pictiúr den 
pháiste de réir mar atá gach ceann de na 
ceithre scéalta á insint.

Scéal 1: Svetlana
Haigh!Svetlana is ainm dom agus cónaím 
in aice le Droichead Átha. Rugadh mé i 
Manchain inar bhuail mo Mham agus mo 
Dhaid lena chéile. D’oibrigh siad le chéile 
sa chomhlacht céanna. As Moscó do mo 
Mham agus as Baile Átha Cliath do mo 
Dhaid. Táim uathúil i mo scoil mar is mé 
an t-aon duine a labhraíonn Rúisís go líofa. 
Labhraíonn mo Mham Rúisís liom i gcónaí 
agus mar sin leanfaidh mé orm ag foghlaim. 
Tá roinnt focal aistrithe agam go Rúisís don 
phríomhoide mar is maith léi comharthaí a 
chur suas i roinnt teangacha chun fáilte a 
chur roimh gach duine. An rud is fearr faoi 
theacht go hÉirinn ná go bhfuilim anois ag 
foghlaim Gaeilge. Labhraíonn mo Dhaid 
roinnt Gaeilge ach níl sé líofa. Is í an aidhm 
atá agam ná a bheith líofa i dtrí theanga 
agus b’fhéidir nuair a rachaidh mé ar scoil 
dara leibhéal go mbeidh ceithre cinn agam.

Is maith liom ag seinm an phianó le mo 
chairde.

Scéal 2: Séamas
Séamas is ainm dom agus cónaím i 
Luimneach. Mise an duine is sine i mo 
theaghlach agus tugaim mo dheirfiúr 
bheag ar scoil ar maidin. Cabhraíonn 
sé seo le mo Mham gach rud a bheith 
déanta aici sa bhaile sula dtéann sí ag 
obair. Is maith liom cabhrú le mo Mham 
mar tá a lán le déanamh aici.

Is aoibhinn liom peil agus táim i mo 
chaptaen ar fhoireann na scoile i mbliana. 
Chailleamar an chraobhchluiche le déanaí 
ach dúirt na múinteoirí go léir gur chaptaen 
an-mhaith a bhí ionam agus go raibh an-
acmhainn spóirt agam agus bhí an scoil go 
léir bródúil asam. Ní dóigh liom gurb é an 
bua bun agus barr an scéil  agus deir mo 
chóitseálaí go bhfuilim beagáinín uathúil 
agus an tuairim sin agam.

Gach Satharn tugaim cuairt ar mo Dhaid a 
chónaíonn stad  bus amháin uaim. An rud 
is iontaí faoi Dhaid ná go bhfuil dhá mhadra 
aige, Rusty agus Brandy. Is aoibhinn liom 
a bheith ag súgradh leo agus tugann mo 
Dhaid agus mé féin ag siúl iad. Níl peataí 
ag teastáil ó mo Mham. Deir sí nach bhfuil 
am aici aire a thabhairt dóibh. B’fhéidir gur 
mhaith liom obair le hainmhithe lá éigin.

Scéal 3: Pete
Pete is ainm dom agus cónaím i gContae 
na Gaillimhe. Is aoibhinn liom an 
tsráidbhaile mar tá gach duine chomh 
cairdiúil sin. Tá clós súgartha nua againn 
anois in aice leis an scoil agus mar sin ní 
éirímid bréan riamh má shroichimid an 
scoil go luath. Caithfidh mé obair go dian 
ag an mata mar chaill mé scoil ar feadh sé 
mhí i rang a dó agus bhí mé píosa caillte 
nuair a tháinig mé ar ais. Ach deir mo 
mhúinteoir go bhfuilim ag déanamh go 
maith agus go mbeidh mé tagtha suas le 
gach duine roimh dheireadh na bliana seo

Deir ár múinteoir go bhfuil ár rang uathúil 
mar go bhfuil atmaisféar chomh maith sin 
ann. Deir sí nuair a bhí mé tinn go raibh gach 
duine chomh gnóthach sin ag smaoineamh 
ar na cártaí agus na teachtaireachtaí le cur 
chugam gur chabhraigh sé le gach duine 
réiteach níos fearr lena chéile. Is dócha gur 
chóir dom é sin a chreidiúint mar chuir siad 
a lán cártaí chugam dáiríre.

Dála an scéil, tá biseach orm anois. Is 
mian liom fanacht sláintiúil.
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Sceal 4: Tara
Tara is ainm dom agus cónaím i lár Bhaile 
Átha Cliath. An bhfuil aithne agat ar an Spuaic 
ar Shráid Uí Chonaill? Is féidir liom siúl go dtí 
an Spuaic i gcúig noiméad ó m’áit chónaithe. 
Cónaím le mo Mhamó agus m’aintín agus mo 
cholcheathar atá ar chomhaois liomsa. Téimid 
go cicdhornálaíocht le chéile agus féachaimid 
ar DVDanna le chéile oíche Aoine agus 
Sathairn. Táimid sa scoil chéanna ach nílimid 
sa rang céanna atá go maith mar bheadh 
cathú orm a cuid obair bhaile a chóipeáil. 
Tá sí fíorchliste ach ní bheadh sí in ann rith 
chomh tapa liomsa choíche. Deir mo Mhamó 
go bhfuil difear lá agus oíche eadrainn agus 
sin an fáth go réitímid chomh maith sin lena 
chéile. Is maith léi an chaoi ina bhfuilimid 
uathúil araon.

Ba mhaith le mo chara dul go Coláiste 
agus ba mhaith liomsa rith sna 
hOilimpeacha. Teastaíonn ó mo mhúinteoir 
go rithfinn ar son na scoile i rásaí agus go 
mbeadh gach duine  bródúil asam.

Obair Ghrúpa

Roinn na páistí i ngrúpaí 4-5 agus tabhair 
ceann de na scéalta do gach grúpa le 
smaoineamh air. Caithfidh siad na ceisteanna 
seo a leanas a fhreagairt mar ghrúpa agus 
tuairisciú ar ais. Is féidir na ceisteanna a 
thaispeáint ar chlár bán idirghníomhach 
(CBI) nó ar chlár bán agus iad ag obair nó 
ar bhileog mhór. Má tá níos mó grúpaí ná 
scéalta ann is féidir le dhá ghrúpa díriú ar 
gach páiste mar  d’fhéadfadh freagairt agus 
tuairimí na ngrúpaí a bheith éagsúil.
Ceisteanna:
- Cad atá foghlamtha againn faoi...? Cad 

is fearr linn faoi..? 

- Cad iad na láidreachtaí a déarfaimis a 
léiríonn siad? 

- Cén bealach uathúil atá acu leis an   saol 
a dhéanamh níos fearr do dhaoine eile? 

- Cad nach bhfuil ar eolas againn faoin 
bpáiste? 

- Cad iad na ceisteanna gur mhaith linn 
a chur orthu chun níos mó a fhoghlaim 
faoina saol? 

- Cad iad na freagraí samhailteacha 
a d’fhéadfaimis a cheapadh ar ár 
gceisteanna? 

- Cad a d’fhéadfadh a bheith mícheart 
faoin ár bhfreagraí bréagacha? 

- Cad leis a bhfuil muid ag súil dóibh 
amach anseo? 

Próifíliú

Scríobhann gach páiste abairt fúthu féin. Ní 
mór an focal ‘uathúil’ a bheith san áireamh 
sa téacs. Oibríonn na páistí i ngrúpaí chun 
grianghraif a thógáil díobh féin. Nuair a bhíonn 
am ríomhaireachta ag na páistí is féidir leo iad 
sin a úsáid chun próifíl a chruthú.

Conclúid

Ba chóir na próifílí a chur san áireamh sa 
phunann OSPS ach is féidir iad a chur 
abhaile freisin le go mbeadh  tuismitheoirí 
agus caomhnóirí ábalta iad a fheiceáil 
agus a chur ar taispeáint.

Síneadh

D’fhéadfadh suim a bheith ag na páistí  i 
dtaighde a dhéanamh ar phróifílí daoine 
cáiliúla - stairiúil agus nua-aimseartha, 
fir agus mná araon. D’fhéadfaí é seo 
a nascadh le hobair ina lán réimsí den 
churaclam ar nós Béarla, Stair,Tíreolaíocht, 
Eolaíocht, na hAmharcealaíona srl. Ba 
chóir na páistí a threorú chun duine éigin 
a roghnú atá ina eiseamláir mhaith do 
dhaoine óga – mar gheall air sin is fearr an 
taighde seo a dhéanamh faoi do stiúr féin 
nó faoi stiúr tuismitheora nó caomhnóra.

Tugann TFC deis do pháistí a gcuid 
scéalta féin a chlóscríobh, grianghraf 
a chur isteach agus próifíl a chruthú 
dóibh féin. D’fhéadfaí iad  seo a chur ar 
taispeáint sa seomra ranga nó sa scoil.



                     

TÓRAÍOCHT DAOINE
Ní féidir le haon duine do bhileog a shíniú níos mó ná uair amháin!

Faigh duine anseo a........ Bailigh síniú amháin

imríonn ar fhoireann spóirt

bhfuil an líon céanna deirfiúracha/
deartháireacha acu is atá agat féin

rugadh i dtír eile

bhí ina chara/ina cara maith 
duit ar bhealach éigin

chónaíonn in aice leat

bhfuil caitheamh aimsire nó 
peata neamhghnách aige/aici

chuireann ag gáire tú

bhfuil dúil mhór acu i leabhair 

gur mhaith leat aithne níos 
fearr a bheith agat air/uirthi



Story 1: Svetlana  Scéal 1: Svetlana



S
tory 2

: Jam
es 

S
céal 2

: S
éam

as



Story 3: Pete Scéal 3: Pete



Story 4: Tara Scéal 4: Tara
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CEACHT 4
DOMHAN ÍONTACH IS EA É

A DÓ:4
COINCHEAP LÁRNACH

Nuair a thugtar deis do pháistí díriú 
ar éagsúlacht agus í a cheiliúradh ina 
seomra ranga féin d’fhéadfadh sé 
cabhrú leis na bunchlocha a leagan 
síos chun glacadh le héagsúlacht agus 
é a luachmhéadú i gcomhthéacs an 
domhain mhóír.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt
  Pobail áitiúla agus  
  pobail eile

Cuspóirí Ábhair
Éirí feasach faoina gcultúr féin agus 
traidisiúin, féilte agus ceiliúrtha a aithint atá 
uathúil don cheantar áitiúil, réigiún nó tír.

Feasacht a fhorbairt faoi shaol agus 
cultúr roinnt daoine san Aontas Eorpach.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo 

Snáithaonad: An Duine Daonna 

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

  Scríbhneoireacht

Mata
Snáithe: Sonraí

Snáithaonad: Ag léiriú agus
  ag léirmhíniú sonraí

ACMHAINNÍ

•	Bileog	Oibre:	Tóraíocht	Daoine	(cóip	do	
gach páiste)

•	Léarscáil	na	hEorpa	le	Taispeáint		

SRACFHÉACHAINT AR   
AN NÓS IMEACHTA

•	Tóraíocht	Daoine	

•	Plé	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Plé	

•	Obair	Léarscáile	

•	Conclúid	
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Tóraíocht Daoine

Tabhair amach an Bhileog Oibre: 
Tóraíocht Daoine do na páistí agus 
mínigh conas í a líonadh isteach. Ansin 
bogann na páistí ar fud an tseomra ag 
iarraidh teacht ar dhaoine a d’fhéadfadh 
cabhrú lena mbileog a chomhlánú.

Plé

Cuir ceist ar na páistí:
- Cén sórt imeachtaí nó ócáidí atá 

ceiliúrtha agaibh le déanaí le bhur 
dteaghlaigh? 

- in bhur bpobail? 

- Go náisiúnta? In Éirinn bíonn ceiliúradh 
Lá ‘Le Pádraig gach bliain. An bhfuil a 
fhios ag éinne cén fáth? 

- An bhfuil eolas agaibh ar aon 
cheiliúradh eile a reáchtáltar i dtíortha 
eile atá cosúil le Lá ‘Le Padraig in 
Éirinn? 

Obair Ghrúpa

Déan liosta leis na páistí de na 
náisiúntachtaí go léir atá le fáil sa seomra 
ranga agus na tíortha as a dtagann siad 
(Éire san áireamh). Ag baint úsáide as na 
ceannteidil seo a leanas spreag na páistí 
an méid seo a leanas a aithint faoi gach 
tír ar an liosta:

•	ceiliúrtha	náisiúnta	

•	bia	

•	ceol	

•	bratach	

•	teanga	

•	daoine	cáiliúla	

 

Plé

Is féidir leis na grúpaí an t-eolas 
atá bailithe acu a chur i láthair don 
rang uilig agus is féidir leat taifead a 
dhéanamh de na freagraí a tugadh 
faoi gach ceannteideal. D‘fhéadfaí plé 
a dhéanamh  ar an éagsúlacht atá le 
feiceáil sna freagairtí.

- An bhfuil rudai faoi thíortha eile gur 
mhaith leat níos mó eolais a fháil fúthu? 

- Ar mhaith le haon duine teanga eile a 
labhairt? 

- Dá mbeadh sibh chun tír a phiocadh gur 
mhaith libh ithe inti go rialta cén ceann 
a phiocfadh sibh? 

- Cén fáth? 

- Ar chuala sibh faoi aon cheiliúradh i dtír 
eile gur mhaith libh freastal air? 
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Obair Léarscáile

Is féidir léarscáil na hEorpa a 
thaispeáint ar an gclár bán nó Clár Bán 
Idirghníomhach (CBI) agus iarraidh ar na 
páistí na tíortha atá san Aontas Eorpach a 
aithint. Cuir ceist:

- An bhfuil a fhios ag éinne cad é atá san 
Aontas Eorpach? 

- Cén fáth go gceapann sibh go 
mbeadh tíortha sásta teacht le 
chéile chun comhoibriú le chéile ar 
shaincheisteanna éagsúla? 

- An féidir libh smaoineamh ar aon 
bhuntáiste d’Éirinn a bheith mar chuid 
den Aontas Eorpach? 

- An mbeadh aon mhíbhuntáistí ann? 

Ag úsáid nótaí greamacha nó píosaí 
páipéir den mhéid chéanna tabhair 
cuireadh do na páistí: ainmneacha na 
dtíortha a raibh siad iontu go dtí seo a 
scríobh síos. D’fhéadfaí iad seo a úsáid 
chun barraghraf a chruthú de thíortha ar 
tugadh cuairt orthu. Cuir ceist:

- Cad a bhain sibh taitneamh as sna 
tíortha ina raibh sibh?

- Bia? Ceol? Caithimh Aimsire? Aeráid? 

- Dá bhféadfadh sibh cónaí in áit éigin 
eile ar domhan,cár mhaith leat cónaí?  

D’fhéadfá a mhíniú go mbaineann a lán 
buntáistí le bheith i do chónaí in aice 
leis an Eoraip dóibh siúd atá ina gcónaí 
in Éirinn agus go bhféadfaimis cúltúir 
éagsúla a bhlaiseadh go héasca. 
Cuir ceist:

- An bhfuil tíortha nach raibh sibh iontu 
fós gur mhaith libh cuairt a thabhairt 
orthu amach anseo? 

- Cén fáth? 

- Cén fáth,dar libh, ar mhaith le daoine 
teacht go hÉirinn? 

Conclúid

D’fhéadfadh na páistí cuntas gairid a 
scríobh ar thír amháin (a dtír féin nó tír a 
bhfuil eolas acu fúithi nó gur mhaith leo 
dul ar cuairt uirthi) a spreagfadh duine 
éigin chun dul ar cuairt uirthi. Spreag iad 
scríobh faoi rudaí mar cheiliúrtha, féiltí, 
bia, radharcanna srl. D’fhéadfadh na 
páistí na píosaí sin a léamh do dhuine nó 
beirt dá gcomhscoláirí agus éisteacht le 
píosaí ó pháistí eile.



Tóraíocht Daoine
Faigh daoine sa rang a d’fhéadfadh cabhrú leat freagraí  

na gceisteanna seo a leanas a líonadh isteach.

Ní cheadaítear ach ceist a chur ar dhuine uair amháin agus mar sin  
déan iarracht dul timpeall an méid daoine agus is féidir san am tugtha.

Fáigh duine éigin a...

raibh ceiliúradh ina theaghlach/teaghlach le déanaí_______________________

raibh ceiliúradh ina cheantar/ceantar le déanaí _________________________

chuaigh go ceantar eile sa tír do 

cheiliúradh nó féile________________________________________________

d’fhreastail ar fhéile nó paráid Lá ‘Le Pádraig ___________________________

cheiliúir Lá Nollag i dtír eile _________________________________________

labhraíonn teanga nach labhraíonn tú féin _____________________________

bhfuil dathanna bratach na hÉireann ar eolas aige/aici ___________________

nach n-itheann turcaí Lá Nollag______________________________________

bhfuil dathanna bratach tíre eile ar eolas aige/aici_______________________

bhfuil béile náisiúnta amháin na Fraince ar eolas aige/aici _________________
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CEACHT 5
ÁR gCUID BIA A CHOTHROMÚ

A DÓ:5
COINCHEAP LÁRNACH

Nuair a thugtar eolas do pháistí a ligeann 
dóibh a réim bia a mheas spreagtar iad 
chun  freagracht a ghlacadh as roghanna 
sláintiúla bia a dhéanamh.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag tabhairt aire
  do mo chorp

  Bia agus cothú

Cuspóirí Ábhair
An rogha leathan bia atá ar fáil a 
aithint agus bia a chur sna ceithre 
phríomhghrúpa bia agus a n-áit ar an 
bpirimid bia a léiriú. 

Riachtanais chothaithe a n-aoisghrúpa 
féin agus grúpaí eile sa tsochaí a scrúdú.

An difríocht idir réim bia sláintiúil 
agus neamhshláintiúil a aithint agus 
léirthuiscint a bheith acu ar ról na 
cothroime agus na measarthachta.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe Nithe beo

Snáithaonad: An Duine Daonna 

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Léitheoireacht

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá tuiscint ag teastáil má tá páistí nó 
baill teaghlaigh a bhfuil dúshláin acu 
maidir le bia. 

Sa cheacht seo tá an fócas ar itheachán 
sláintiúil seachas ar mheáchan nó 
saincheisteanna eile a bhaineann le sláinte.

ACMHAINNÍ

•	Cóip	den	Phirimid	Bia	(ar	fáil	le	
híoslódáil ó http://www.safefood.  
eu/SafeFood/media/SafeFoodLibrary/ 
Images/Healthy%20Eating/Food%20 
and%20Diet/H7168-SAFEFOOD_Food-
Pyramid-Graphic_A4.pdf) 

•	Bileog	Oibre:	Réim	Bia	Laethúil	(ceann	
do gach péire) 

•	Criáin	nó	marcóirí		

SRACFHÉACHAINT 
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá	

•	Agallamh	

•	Plé	
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Réamhrá

Cuir ceist ar na páistí:

- Ar chuir aon duine agaibh planda ag fás 
sa bhaile nó ar scoil riamh? 

- Cén sórt planda a chuir tú? 

- Cad a bhí ag teastáil uaidh le fás go 
maith? 

- Cé chomh maith is a d’fhás an planda? 

- Cén fáth go gceapann tú é sin? 

Is féidir leat a mhíniú do na páistí go 
mbíonn ithir, uisce, solas agus teas ag 
teastáil ó phlandaí le bheith ábalta fás go 
maith sa chaoi chéanna go mbíonn rudaí 
áirithe ag teastáil uainne freisin le fás aníos 
go láidir agus go sláintiúil. Cuir an cheist: 
cad iad na rudaí a bhíonn ag teastáil ó 
dhaoine chun fás aníos go láidir agus go 
sláintiúil? Déan taifead d‘ fhreagraí na 
bpáistí ar an gclár bán agus inis dóibh go 
bhfuil an fócas inniu ar bhia sláintiúil a ithe.

Agallamh

Roinn na páistí i bpéirí agus mínigh 
dóibh go bhfuil siad chun sealaíocht 
a dhéanamh agus agallamh a chur ar 
a bpáirtí faoin mbia a d’ith siad inné. 
Úsáideann gach péire an Bhileog Oibre: 
Réim Bia Laethúil chun na freagraí a 
thaifead ar a seal. Spreag na páistí chun 
ceisteanna a chur faoi na príomhbhéilí 
sa lá (bricfeasta, lón agus dinnéar) 
agus fresin aon sneaiceanna a itheadh. 
Bainfear úsáid as na bileoga oibre sa 
chéad ghníomhaíocht eile.

Pirimid an Bhia

Taispeáin  Pirimid an Bhia ar an gclár 
bán nó ar an gclár bán idirghníomhach 
(CBI). Tabhair cuireadh do na páistí na 
cineálacha bia a fheiceann siad ar na 
seilfeanna de Phirimid an Bhia a aithint ag 
tosú ag an mbun agus ag bogadh aníos 
chuig an mbarr. Cuir ceist:

- Cad iad na bianna a cheapann sibh atá 
go maith do bhur sláinte? 

- Cad iad na cinn nach bhfuil chomh 
maith sin do bhur sláinte? 

- Cén fáth go gceapann sibh gur cóir 
daoibh níos mó de na bianna ón mbun 
ná ón mbarr a ithe? 

- Cad a tharlódh dá n-íosfaimís an iomarca 
bia ón mbarr seachas ón mbun? 

Sna péirí céanna inis do na páistí go bhfuil 
siad chun féachaint ar na bianna atá 
liostáilte acu níos luaithe ar a mbileog oibre 
agus féachaint cá bhfuil siad ar Phirimid an 
Bhia. Ag úsáid marcóra nó criáin ghlais iarr 
ar na páistí ciorcal a tharraingt timpeall na 
mbianna go léir ar an mbileog oibre atá ar 
an dá sheilf ag bun Phirimid an Bhia (m.sh. 
arán, prátaí, gránaigh, torthaí, glasraí, 
pónairí, súnna). Anois ag úsáid marcóra 
nó criáin oráiste iarr ar na páistí ciorcal a 
tharraingt timpeall na rudaí ar an dá sheilf 
láir (m.sh. iógart, bainne, cáis, uibheacha, 
iasc, feoil, cnónna). Sa deireadh le  
marcóir nó crián dearg, iarr orthu ciorcal a 
chur timpeall  na mbianna go léir atá ar a 
liosta a fheictear ag barr  Phirimid an Bhia 
(m.sh. leatháin, olaí, criospaí, milseáin, 
deochanna súilíneacha). 

Plé

Is féidir  iarraidh ar na páistí suimiú a 
dhéanamh ar cé mhéad de gach cineál bia 
a itear. Is féidir leo comparáid a dhéanamh 
ansin idir a réim bia féin agus a bhfuil le 
feiceáil ar Phirimid an Bhia agus cinneadh 
a dhéanamh an mbeadh sé ar a leas roinnt 
athruithe a dhéanamh.  Cuir ceist:

- I Rang 3, ar chóir dúinn a bheith cúramach 
faoi bhia sláintiúil a ithe? Cén fáth? 

- Cad faoi réim bia naíonáin - an mbeadh 
sé difriúil ó do cheann féin? 

- Cén fáth go mbeadh? Cén fáth nach 
mbeadh? 
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- Cad a tharlódh dá n-íosfadh naíonán an 

bia céanna le páiste i Rang 3? 

- Cad faoi dhaoine fásta - an mbíonn bia 
difriúil de dhíth orthu i gcomparáid le 
páiste i Rang  3? 

- Cén chosúlacht a bheadh idir réim bia 
duine fásta agus do cheannsa? 

- Cad a bheadh difriúil? 

- Cad faoi do sheanathair/sheanmháthair 
- an mbeadh a réim bia difriúil ó do 
cheannsa ? 

- Cén fáth go mbeadh? Cén fáth nach 
mbeadh? 

Conclúid

Fós i bpéirí, spreag na páistí athrú 
amháin a aithint (más cuí) gur mhaith 
leo a dhéanamh ina réim bia chun é a 
dhéanamh níos sláintiúla. Is féidir  Pirimid 
an Bhia a úsáid mar threoir.

Tabhair cuireadh do pháiste amháin nó 
beirt a gcuid athruithe ina réim bia a 
roinnt leis an rang agus spreag na páistí 
go léir chun aird a thabhairt ar a n-itheann 
siad agus a gcuid eolais ar bhia sláintiúil 
a roinnt lena dtuismitheoirí nó caomhnóirí.



Réim Bia Laethúil
Le do pháirtí, ar do sheal, líon isteach an bia go léir a 
d’ith tú inné.
Ná déan dearmad sneaiceanna chomh maith le 
deochanna a chur san áireamh!

Duine 1:

Bricfeasta

Lón

Dinnéar

Sneaiceanna agus 
deochanna

Iomláin:

Glas

Oráiste

Dearg

Duine 2:

Bricfeasta

Lón

Dinnéar

Sneaiceanna agus 
deochanna

Iomláin:

Glas

Oráiste

Dearg
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CEACHT 6
AG TEASTÁIL UAIM...  RIACHTANACH DOM

A DÓ:6
COINCHEAP LÁRNACH

Ní mór do pháistí a bheith feasach ar 
chearta gach páiste agus machnamh 
a dhéanamh ar an gcaoi gur féidir lena 
ngníomhartha a bheith ina léiriú ceartais.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt
  Cúram don chomhshaol

Cuspóir Ábhair
Meas agus léirthuiscint a bheith ar an 
gcomhshaol agus foghlaim go bhfuil 
freagracht aonair agus pobail maidir le 
haire a thabhairt don chomhshaol agus é 
a chosaint do na glúnta atá romhainn.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt
  Scríbhneoireacht

  Matamaitic

Snáithe: Sonraí

Snáithaonad: Ag léiriú agus ag 
  léirmhíniú sonraí

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tarlaíonn an ceacht seo thar dhá lá agus 
tá obair bhaile san áireamh ann. Ní gá go 
mbeadh na laethanta i ndiaidh a chéile ach 
ba chóir go mbeadh siad gar dá chéile.

ACMHAINNÍ

Bileog Oibre don Tasc: Cé mhéad 
leictreachas a úsáidim i lá amháin?

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Obair	i	bPéirí	nó	Grúpa	

•	Obair	Bhaile	

•	Athbhreithniú	ar	Obair	Bhaile	

•	Obair	Ghrúpa	
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Obair i bPéirí nó Grúpa

Scríobh na focail: Tá ..riachtanach dom 
agus tá... ag teastáil uaim ar an gclár bán, 
smeach-chairt nó Clár Bán Idirghníomhach 
(CBI), agus iarr ar na páistí i ngrúpaí beirte 
nó triúir an difríocht i mbrí na bhfocal seo a 
mhíniú. Is féidir le grúpaí éagsúla a smaointe 
a chur in iúl. Iarr ar na páistí oibriú sna grúpaí 
céanna agus liosta a dhéanamh de dheich 
rud atá fíor-riachtanach dóibh agus deich rud 
a theastaíonn go géar uathu.  Ba chóir na 
liostaí seo a choimeád. B’fhéidir go mbeadh 
sé ar intinn agat iad a chur le chéile agus a 
thaispeáint faoi na ceannteidil:  Na rudaí a 
chreidimid atá riachtanach dúinn agus Na 
rudaí a chreidimid atá ag teastáil uainn.

Tasc Obair Bhaile

D‘fhéadfá an tasc obair bhaile seo a 
leanas a thabhairt. Tasc: Taifead ar an 
leictreachas go léir a úsáidim/úsáidimid i 
lá amháin (feic an bhileog oibre).

Ní mór do pháistí a mbileoga oibre 
comhlánaithe a thabhairt chuig an chéad 
cheacht eile.

Athbhreithniú ar an Obair Bhaile

Iarr ar na páistí a mbileoga oibre a scrúdú 
agus na huaireanta go léir leictreachais a 
d’úsáid siad i lá amháin a shuimiú.

Ag filleadh ar an liosta riachtanais agus 
na rudaí a bhí ag teastáil a cuireadh 
le chéile sa chéad cheacht, iarr orthu 
féachaint ar an tasc obair bhaile agus 
cinneadh a dhéanamh ar chóir aon 
cheann de na rudaí a bhogadh ó 
riachtanais go rudaí a bheadh ag teastáil 
nó ó rudaí a bheadh ag teastáil go 
riachtanais. Fiafraigh ar chóir aon rud nua 
a chur san áireamh ar cheachtar den dá 
liosta.

D’fhéadfaí cuid de na sonraí a bailíodh 
ar an mbileog oibre a léiriú i bhfoirm 
cairte - mar shampla d’fhéadfaí úsáid 
leictreachais a thaispeáint ar chairt.

Obair Ghrúpa

Léirigh an cás seo a leanas agus cuir 
ceist ar na páistí:
Dá dtarlódh stoirm nó tuile sa cheantar seo 
agus go raibh ort imeacht laistigh de chúig 
nóiméad déag agus gan ach a d’fhéadfaí a 
chur i do mhála scoile a thabhairt leat, cad 
a thógfá leat?  Cuimhnigh go mb’fhéidir 
go mbeidh tú ag siúl ar feadh dhá lá 
agus nach mbeidh aon bhia le fáil agat 
ar feadh trí lá. Gach seans go leanfaidh 
an stoirm nó an bháisteach. Fanfaidh do 
ghrúpa le chéile ar feadh na dtrí lá agus 
déanfaidh siad pleanáil le chéile agus mar 
sin féadfaidh páistí éagsúla rudaí difriúla 
a thabhairt leo. Déan pleanáil ionas go 
mbeidh gach duine agaibh ag tabhairt rud 
éigin difriúil a bheidh de dhíth ar an ngrúpa.

Ba chóir deis a thabhairt do na páistí 
smaoineamh air sin ina n-aonar sula dtéann 
siad i mbun obair ghrúpa. Cuir na páistí sna 
grúpaí go randamach. Pléann na páistí a 
gcuid smaointe agus déanann siad cinntí 
sa ghrúpa faoi na rudaí is fearr do gach 
páiste a thabhairt leo. Ansin tugann siad 
tuairisc don rang uilig ar an gcinneadh a 
rinne siad. Déantar taifead de na cinntí seo 
agus coimeádtar iad ina bpunann OSPS.

Síneadh

Tugann an ceacht seo bealach isteach ar 
obair bhreise, ar chothú nó ar chaomhnú 
fuinnimh más mian leat leanúint ar 
aghaidh anois nó níos déanaí. Mar 
shampla d’fhéadfadh na páistí spriocanna 
seachtainiúla a leagan sios dóibh féin 
chun feabhas a chur ar an réim bia atá 
acu (bunaithe ar an gceacht roimhe seo) 
nó a gcuid úsáid leictreachais a laghdú. 
D’fhéadfadh na páistí suirbhéanna a 
dhéanamh faoina dtugann siad ar scoil 
ina mboscaí lóin. D’fhéadfaí na torthaí a 
thaispeáint i bhfoirm cairte agus d‘fhéadfadh 
plé a bheith ann faoi conas lóin a dhéanamh 
níos sláintiúla. D’fhéadfadh na páistí suirbhé 
a dhéanamh ar úsáid leictreachais timpeall 
na scoile agus moltaí a dhéanamh chun an 
bille leictreachais scoile a laghdú.



Cé mhéad leictreachas   
a úsáidim i lá amháin?

Úsáidimid go léir leictreachas gach lá. Ar an leathanach seo 
scríobh síos na fearais leictreachais a úsáideann tú gach lá. Ansin 
scríobh síos cé chomh fada is a bhí siad ar siúl agat?

Sa chéad liosta scríobh rudaí a úsáideann tú leat féin. Cuir san 
áireamh rudaí mar thriomadóirí gruaige, teilifís, raidió, I-pod, 
luchtairí d’fhóín phóca, ríomhairí agus aon rud le callairí.

Sa dara liosta scríobh síos aon fhearas leictreachais a úsáideann 
roinnt daoine le chéile. Cuir san áireamh an sorn chun bia a 
chócaráil, soilse, an cuisneoir, an folúsghlantóir, an teilifís agus 
an raidió. Ar scoil d’fhéadfadh an múinteoir ríomhaire nó teilgeoir 
nó seinnteoir dlúthdhiosca a úsáid chun gach duine nó grúpa a 
mhúineadh. Ná déan dearmad ar théitheoirí!

Scríobh síos na rudaí go léir
a úsáideann tú i d’aonar anseo!

Scríobh síos an leictreachas go 
léir a úsáidtear ag roinnt daoine                              
le chéile

Cé chomh fada is a bhíonn siad 
ar siúl agat?

Cé chomh fada is a bhíonn siad 
ar siúl?
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A DÓ:7

COINCHEAP LÁRNACH

Ba chóir do pháistí machnamh criticiúil 
a dhéanamh ar an neamhchothroime in 
úsáid acmhainní ar an bPlainéad má tá 
siad chun cinntí freagracha a dhéanamh 
sna glúnta amach romhainn.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise agus an  
  Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt
  Cúram don chomhshaol

Cuspóir Ábhair

Meas agus léirthuiscint a bheith ar an 
gcomhshaol agus foghlaim go bhfuil 
freagracht phobail agus aonair maidir le 
haire a thabhairt don chomhshaol agus é 
a chosaint do na glúnta amach anseo.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Tíreolas
Snáithe: Comhshaoil dhaonna

Snáithaonad: Daoine agus tailte eile

Snáithe: Feasacht agus cúram 
  ar an gComhshaol

Snáithaonad: Feasacht ar 
  an gComhshaol
Gaeilge
Snáithe:  Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Léiríonn páistí an-bhá do pháistí in 
áiteanna eile agus go minic cuireann siad 
uafás in iúl faoin éagothroime atá ann 
maidir le hacmhainní sa domhan.

Ceapann a lán múinteoirí go mbraithfidh 
páistí ciontach nuair a fhaigheann siad 
amach méid an ghanntanais atá sa 
domhan.  Is féidir a chur ina luí orthu gur 
páistí iad agus nach orthu atá an locht 
faoi na rudaí seo.

Ba chóir fáilte a chur roimh uafás páistí. 
Mar sin féin ní mór é a dhíriú ar ghníomh 
simplí éigin de chuid na bpáistí nó 
d’fhéadfaí go mbeadh siad gan dóchas. 
Ba chóir go mbeadh an gníomh simplí 
agus ‘indéanta’ agus go hidéalach ba 
chóir cinneadh grúpa a bheith ann.

ACMHAINNÍ

•	Beidh	ort	scéal	faoi	pháiste	i	dtír	
neamhfhorbartha a fháil. Moltar 
an acmhainn ó Trócaire: Food for 
Thought (2010)  

(http://www.trocaire.ie/education/ 
resources/food-thought-exploring-food-
and-hunger-rwanda).

•	Tá	sé	tábhachtach	go	léirítear	
an páiste sa scéal i mbealach 
dearfach gníomhach i gcomhthéacs 
teaghlaigh agus pobail. 

•	Tá	acmhainní	ina	bhfui	breis	seoltaí	
ríomhphoist agus suímh ghréasáin le 
fáil:

http://www.oxfam.org.uk/education/ 
resources/search-results?i=1;m_sort_	
education_resource=resource_date;q=*;q	
1=Resources;q2=English;q3=7-11;show_	
all=education;x1=page_type;x2=pub_	
language;x3=age_range

info@actionaidireland.org

http://www.hrw.org

http://www.ihrec.ie/

•	Féach	ar	acmhainní	eile	liostaithe	
faoi Shíneadh ag deireadh an 
cheachta seo. 



57

CEACHT 7
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A DÓ:7

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá	

•	Scéal	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Machnamh	

•	Plé	

•	Plean	Gnímh
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Réamhrá

Is féidir leat fiafraí de na páistí an bhfuil 
tuairimí ag aon duine acu faoin difríocht 
idir rudaí atá riachtanach agus atá ag 
teastáil ón lá deireanach. Ansin fiafraigh 
díobh an bhfuil aon rud difriúil déanta ag 
éinne nó ar labhair siad le héinne faoina 
bhfuil foghlamtha againn.  Is féidir leo na 
machnaimh seo a chinntiú nó a cheistiú. 

Scéal Domitille
https://www.trocaire.org/sites/trocaire/ 
files/resources/edu/food-poverty-rwanda-
lesson-plan-junior-primary.pdf

Ag úsáid grianghraf nó an CBI  feiceann 
páistí na pictiúir agus léann siad faoi lá 
Domitille.  

Iarr ar na páistí liosta a dhéanamh den 
bhia a itheann Domitille ar ghnáthlá. Iarr 
ar na páistí  más féidir leo a thomhas 
cé mhéad uaireanta leictreachais a 
úsáideann sí in aghaidh an lae.

Ag úsáid na gceisteanna céanna a 
d’úsáid muid sa cheacht roimhe seo déan 
iniúchadh ar thuairimi na bpáistí maidir  
le saol Domitille. D‘fhéadfaí é seo a 
dhéanamh mar cheacht don rang iomlán 
nó i ngrúpaí.

- Cad atá foghlamtha againn faoi 
Domitille? 

- Cad é an rud is mó a bhfuil meas 
againn air? 

- Cad iad na láidreachtaí a déarfá a 
thaispeánann sí? 

- Cén bealach uathúil ina ndéanann sí an 
saol níos fearr do dhaoine eile? 

- Cad é nach bhfuil ar eolas againn 
faoina saol? 

- Cad iad na ceisteanna gur mhaith linn 
a chur uirthi chun níos mó a fhoghlaim 
faoina saol? 

- Cad iad na freagraí gur féidir linn a 
chumadh ar ár gceisteanna? 

- Cad a d’fhéadfadh a bheith mícheart 
faoi na freagraí atá cumtha againn? 

- Cad leis a bhfuil muid ag súil di amach 
anseo?

Machnamh: Riachtanais agus Mianta

Ag filleadh ar an liosta riachtanas agus 
a mbíonn ag teastáil ón gceacht roimhe 
seo iarr ar na páistí féachaint ar an 
obair bhaile agus a fheiceáil ar chóir 
aon cheann de na nithe a bhogadh ó 
riachtanais go mianta nó ó mhianta  go 
riachtanais. Fiafraigh ar chóir aon ní nua a 
chur san áireamh ar cheachtar liosta.

Plé

Cuir ceist ar na páistí: Nuair a smaoiníonn 
siad ar ár saol agus saol Domitille cad iad 
na smaointe nó mothúcháin nó tuairimí a 
thagann isteach ina n-intinn?

Ina dhiaidh seo, is féidir leat a shoiléiriú 
go bhfuil a dhóthain bia agus fuinnimh ar 
an bplainéad ionas go mbeidh go leor ag 
gach duine. Le go dtarlódh sé seo, áfach, 
ní mór do thíortha éagsúla níos mó a 
úsáid agus cuid eile níos lú a úsáid. Is tír í 
Éire a chaithfidh níos lú a úsáid.

Plean Gnímh

Cuir roinnt tuairimí le chéile leis na páistí 
faoin gcaoi inar féidir leo an chéad chéim 
a thógáil chun níos lú dramhbhia nó 
fuinnimh a úsáid trí thobsmaointeoireacht 
a dhéanamh leis an rang uilig nó trí na 
páistí a chur ag obair i bpéirí nó grupaí 
beaga chun teacht aníos le tuairimí. Ansin 
d’fhéadfaidís plé a dhéanamh i ngrúpaí ar 
chuid de na moltaí seo:

•	Pléigh	agus	aontaigh	tuairim	shimplí	do	
dhuine aonair le hithe go sláintiúil. 
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•	Pléigh	agus	aontaigh	mar	rang	plean	le	go	

n-úsáidfeadh an rang níos lú fuinnimh. 

Leag síos fráma ama agus déan 
athbhreithniú ar na pleananna i gceann 
cúpla seachtaine ag ligean do na páistí 
machnamh a dhéanamh ar an méid atá 
foghlamtha acu.

Is féidir le gach páiste athbhreithniú a 
dhéanamh ar a phlean itheacháin sláintiúil 
lena dtuismitheoirí nó lena gcaomhnóirí 
sa bhaile agus tuairisc a thabhairt ar scoil 
an bhfuil siad sásta nó nach bhfuil lena 
ndul chun cinn. Is féidir an plean faoi 
úsáid leictreachais/fuinnimh a phlé agus 
athbhreithniú a dhéanamh air leis an rang 
agus é a leasú mar a aontaítear.

Síneadh

Tugann an ceacht seo bealach isteach 
ar an topaic cearta páistí. Is féidir le 
múinteoirí an topaic seo a fhorbairt ach 
rochtain a fháil ar na hacmhainní atá 
curtha ar fáil ag Amnesty International.  
Is iad sin:

•	The Right Start le híoslódáil ó http://
www.amnesty.ie/sites/default/ files/
resources/2010/04/The%20 Right%20
Start%20-%20updated%20 version.pdf 

•	Lift Off le híoslódáil ó http:// www.
amnesty.ie/sites/default/files/ 
resources/2010/04/LIFT%20OFF%20 
Resource.pdf 

•	Me, You, Everyone le híoslódáil ó http://
www.amnesty.ie/sites/default/ files/
resources/2010/04/LIFT%20 OFF%20
Me,%20You%20Everyone.pdf 

Tá saorchóipeanna crua de na 
hacmhainní seo ar fáil ach ríomhphost a 
chur chuig info@amnesty.ie. Tá an leagan 
Gaeilge Lift Off ar fáil freisin.

Measunú ar an aonad seo

D’fhéadfá iarraidh ar na páistí aiste 
ghearr a scríobh dar teideal Triúr Páistí a 
bhfuil meas agam orthu á dtreorú chun 
scríobh faoi thriúr páistí, d‘fhéadfadh 
sé nó sí féin a bheith ina measc. Mar 
thoradh ar na haistí seo a léamh beidh tú 
in ann measúnú a dhéanamh ar an méid 
foghlama atá tarlaithe maidir le cumas na 
bpáistí, iad féin, a bpiaraí agus páistí ó 
áiteanna eile a luacháil.  Is féidir na haistí 
seo a  chur ar taispeáint ar feadh tamaill 
ach ba chóir ansin iad a chur mar chuid 
de phunann OSPS na bpáistí.



AONAD 3
MOTHÚCHÁIN AGUS CAIRDEAS
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SNÁITHE MISE

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
  De réir mar a bhím  
  ag fás bím ag athrú
  Braistintí agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair:
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

SNÁITHE MISE AGUS  
  DAOINE EILE

 
Snáithaonaid Mise agus  
  mo theaghlach

  Mo chairde agus  
  daoine eile

SNÁITHE MISE AGUS  
  AN DOMHAN MÓR

Snáithaonad  Saoránacht a fhorbairt

  Mo phobal scoile

  Pobail áitiúla agus
  Pobail eile

RÉAMHRÁ DON AONAD SEO

Ag obair in oideachas dúinn, déanaimid 
ár ndícheall timpeallacht shona shásta a 
chruthú do na páistí a mhúinimid mar tá 
a fhios againn go dtacaíonn timpeallacht 
den sórt sin lena sábháilteacht, 
fiosracht, díograis, foghlaim agus forbairt 
scileanna. Bíonn torthaí an-dearfacha 
ag na hiarrachtaí sin againne. Ní cóir 
dúinn, áfach, ár n-iarrachtaí bailí a 
mheascadh agus súil leis gur ceart go 
mbeadh na páistí sona sásta i gcónaí. 
D’fhéadfadh imeachtaí laistigh agus 
lasmuigh den tseomra ranga réimse 
leathan mothúchán a thabhairt isteach 

ina saol: cailliúint, brón, fearg, díomá, 
eagla, imní agus eisiamh gan ach cuid 
acu a lua. D’fhéadfadh imeachtaí sa 
scoil, in ainneoin ár gcuid iarrachtaí is 
fearr, mothúcháin mhíchompordacha a 
thabhairt isteach freisin. Mar mhúinteoirí 
is féidir linn tacú go mór le páistí ach na 
mothúcháin deacra seo a aithint. Tá a 
fhios ag an bpáiste nach bhfuiltear ag súil 
go mbeadh siad sona sásta an t-am go 
léir mar ní féidir é sin a bheith amhlaidh 
agus go dtugtar aire dóibh fiú sna 
laethanta deacra.

Sna ceachtanna seo ba mhaith linn an 
tuairim a cheistiú go mbíonn gach duine 
sona sásta i gcónaí nó gur chóir go 
mbeadh siad sona sásta i gcónaí.  Táimid 
ag iarraidh spás a oscailt do chomhrá inar 
féidir le mothúcháin, compordacha agus 
míchompordacha araon, a luachmhéadú 
faoin méid a insíonn siad dúinn fúinn féin 
agus faoina bhfuil tábhachtach dúinn.  
Táimid ag iarraidh iniúchadh  a dhéanamh 
ar an gcaoi gur féidir mothúcháin a chur 
in iúl i mbealaí cuí agus ag amanna 
éagsúla. Táimid ag iarraidh go dtuigfeadh 
páistí an chaoi a d’fhéadfadh tionchar 
a bheith ag focail agus gníomhartha ar 
mhothúcháin daoine eile.

Is féidir leis an gcuid is mó de pháistí i 
Rang a Trí críochnaitheacht an bháis a 
thuiscint ach d’fhéadfadh nach mbeadh 
cuid acu in ann í a thuiscint go hiomlán.  
Bíonn gá ag páistí le fíricí ach ní mór é 
seo a chothromú le haois oiriúnachta. 
Baineann bás don aoisghrúpa seo 
go minic le héagóireacht nach bhfuil 
aon réiteach uirthi. Go minic nuair a 
chloiseann páistí faoi bhás tuismitheoir 
carad bíonn eagla orthu go bhfaighidh a 
dtuismitheoirí féin bás agus cé nach féidir 
a chinntiú nach dtarlódh a leithéid, tá 
sé tábhachtach a chur in iúl dóibh nach 
dócha é.
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Is féidir le páistí ag an aois seo a 
bheith an-chúthail tar éis bhás duine 
muinteartha agus is mór an chabhair 
dóibh a fhios a bheith acu ‘nach mé an 
t-aon duine amháin mar sin’.  

Eagraíonn Rainbows Ireland grúpaí 
tacaíochta do pháistí atá ag fulaingt trí 
bhás do dhuine muinteartha nó scaradh 
agus is féidir le scoil a bheith ina Ionad 
Rainbow agus roinnt muinteoirí agus 
tuismitheoirí á n-oiliuint mar éascaitheoirí 
(www.rainbowsireland.ie). Cuireann 
Barnardos (http://www.barnardos.ie/) 
seirbhís ar fáil freisin do pháistí a bhfuair 
duine muinteartha leo bás agus tugann 
siad comhairle faoi sheirbhísí do pháistí 
dá leithéid i do cheantar.

Ní mór do mhúinteoirí freisin cuimhneamh 
ar a gcuid taithí féin agus a ndearcadh 
ar an mbás agus caillteanas a chur san 
áireamh. Dá mbeadh caillteanas agat 
le déanaí b’fhéidir go gcabhródh sé 
an ceacht seo a chur ar athló ar feadh 
tréimhse chuí.

Le caint faoi bhás agus bás duine 
muinteartha d’fhéadfadh caint faoin saol 
eile a theacht chun cinn. B’fhéidir gur 
inis tuismitheoirí rudaí éagsúla do pháistí 
faoin saol eile (nó b’fhéidir nár inis). 
Tabharfar treoir do mhuinteoirí ina gcuid 
freagairtí do shaincheisteanna mar sin 
ag éiteas na scoile sé sin, Caitliceach, Il-
sainchreidmheach, Moslamach srl.

MEASÚNÚ

Is ceacht simplí Aontaím/Ní Aontaím í an 
uirlís mheasúnaithe chun na ceachtanna 
seo a chríochnú. Níl aon fhreagraí cearta 
i gceist mar bainfidh na páistí ciall as na 
ceisteanna ina mbealaí féin. Léireoidh 
na mínithe a thabharfaidh siad dá 
bhfreagraí rud éigin faoina ndearcadh 
agus luachanna agus ligfear dá bharr 

do mhúinteoirí measúnú a dhéanamh ar 
thairbhe na gceachtanna le ligean do na 
páistí foghlaim conas glacadh leis gur 
gnáthrud é go mbeadh mothúcháin ag 
athrú, tuairimí ‘glactha leo’ faoin tóir a 
cheistiú agus seasamh siar ón gciníochas. 

Má bhíonn imní ort faoin dearcadh a 
léirítear sa fhreagra d‘fhéadfá an t-ábhar 
imní sin a úsáid chun do cheachtanna 
OSPS a dhíriú sa treo a mbraitheann tú a 
bhfuil gá leo dul.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
A Bheith Bródúil

Ceacht 2
Tá Tionchar ag ár nGníomhartha ar 
mhothúcháin Daoine Eile

Ceacht 3
Fágtha i leataobh

Ceacht 4
Nuair a Fhaigheann Duine Speisialta Bás

Ceacht 5
Rath

Ceacht 6
Na Mothúcháin uilig ar an aistear



63

CEACHT 1 A TRÍ:1
COINCHEAP LÁRNACH

D’fhéadfaí go mbeadh gá le dúshlán a 
chur roimh dhaltaí aon chlaonadh i dtreo 
an diúltachais a athrú le bheith dearfach 
agus timpeallacht léirthuisceanach a 
chruthú sa scoil agus sa rang.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag Fás agus ag athrú
  De réir mar a bhím ag 
  fás bím ag athrú

Cuspóir Ábhair:
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

Cuspóir Ábhair
A thuiscint go bhfuil fás agus athrú 
leanúnach ar feadh an tsaoil.

Braistintí agus Mothúcháin

Cuspóir Ábhair
Labhairt faoi agus machnamh a 
dhéanamh ar réimse leathan braistintí 
agus mothúcháin agus na cásanna 
éagsúla ina n-éiríonn siad agus conas is 
féidir iad a chur in iúl. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is fearr suí i gciorcail don cheacht seo. 
Is fearr go roghnódh páistí iad féin an 
duine a thabharfadh moladh dóibh sa 
cheacht seo mar is iad is fearr a mbeadh 
a fhios acu cé a bheadh níos dearfaí ina 
leith. Mar sin féin má tá páistí i do rang 
a bhraitheann tú ag an bpointe seo nach 
bhfeictear go dearfach ag a bpiairí iad, 
féadfaidh tú an ceacht seo a eagrú ionas 
go dtabharfadh tú féin, mar mhúinteoir, 
tuairim dhearfach ar dtús agus ansin 
tugtar cuireadh do pháiste eile nó páistí 
sa rang leanúint ar aghaidh le moltaí eile. 

ACMHAINNÍ

•	Hata	le	hainm	gach	páiste	istigh	ann	(ar	
shuaitheantas nó píosa páipéir) 

•	Leathanach	moltaí	

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	

•	Obair	Chiorcail	

•	Tobsmaointeoireacht	

•	Gníomhaíocht	na	Moltaí	

A BHEITH BRÓDÚIL
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NÓS ImEACHTA SONRACH A TRÍ:1
Cluiche: Seas in Aice le Duine Éigin!

Tá bogadh timpeall i gciorcal ag 
teastáil don chluiche seo. Is ceacht 
neamhbhriathartha do na páistí é. Glaonn 
an múinteoir na ráitis seo a leanas amach 
agus siúlann na páistí chun seasamh in 
aice le duine a n-oireann an cur síos dó/di.

Seas in aice le duine éigin ag a bhfuil féith 
an ghrinn ann nó inti.
Seas in aice le duine éigin a oibríonn go 
dian ar scoil.
Seas in aice le duine éigin a thagann ar 
scoil go luath.
Seas in aice le duine éigin a chabhraigh 
leat ar bhealach éigin.

(Féadfaidh tú seiftiú anseo más mian leat 
aird a tharraingt ar chuidiú dearfach éigin 
a rinne páiste áirithe nó aird a tharraingt 
ar thréith dhearfach páiste a d’fhéadfadh 
a bheith ag fulaingt faoi láthair nó 
b’fhéidir nach bhfuil dearcadh maith ag 
cuid dá bpiairí air nó uirthi sa seomra 
ranga). Má cheapann tú go bhfuil sé cuí, 
d’fhéadfá cuireadh a thabhairt do pháistí 
ráitis a ghlaoch amach chun an cluiche a 
choinneáil ar siúl.

Obair Chiorcail: Uaireanta Braithim...

Tabhair cuireadh do na páistí suí i gciorcal. 
Inis dóibh go bhfuil siad chun abairt a rá 
ag tosú le Braithim...Úsáideann an chéad 
pháiste an litir ‘a’ ag tús an fhocail, m. 
sh.uaireanta braithim áthasach. Ní mór 
don chéad pháiste eile an mothú a athrú 
go ceann ag tosú le ‘b’, m.sh.uaireanta 
braithim bródúil as mo chara. Leanann 
sé seo ar aghaidh timpeall an chiorcail 
ag leanúint litreacha an haibítre go dtí 
go mbíonn seans ag gach duine. Má 
bhíonn páiste i sáinn nó má fhaigheann 
litir	chiotach	(q,x,z)	is	féidir	leis	na	páistí	
cabhrú nó is féidir leo pas a rá. Is féidir leat 
a fháil amach ón gceacht seo cé chomh 
saibhir is atá foclóir na mothúchán i measc 

na bpáistí. Cuirtear an réad cainte timpeall 
agus tá seans ag gach páiste an abairt a 
chríochnú: Bím bródúil asam féin nuair...
má roghnaíonn siad. Má cheapann tú go 
mbeadh buntáiste ag baint leis, d’fhéadfá 
cuireadh a thabhairt do na páistí roimh an 
mbabhta busáil i bpéirí nó grúpaí beaga 
ar conas a d’fhéadfadh siad an abairt a 
chríochnú. B’fhéidir go gcabhródh sé seo 
le cuid de na páistí a mbeadh sé deacair 
dóibh smaoineamh ar cad a déarfaidís 
agus d’fhéadfadh sé freisin aon imní a 
bheadh orthu a laghdú nuair a chloisfeadh 
siad a mbeadh le rá ag na páistí eile.

Tar éis do gach duine labhairt is féidir leat 
cuireadh a thabhairt do na páistí a thabhairt 
faoi deara agus a rá conas a mhothaigh sé 
nuair a tugadh éisteacht dóibh.

Tobsmaointeoireacht

Ansin fiafraigh de na páistí cad a 
cheapann siad is brí le moladh a fháil. 
Tabharfaidh na páistí tuairimí agus is 
féidir iad sin a thaifead ar smeach-chairt, 
clár bán nó clár bán idirghníomhach agus 
is féidir sainmhíniú a chruthú óna gcuid 
focal. Ansin tabhair cuireadh do na páistí 
a bheith feasach ar mholadh a thabhairt 
gach lá ar scoil agus iarracht a dhéanamh 
raon leathan páistí a chur san áireamh 
sna moltaí sin, ionas go bhfaigheadh 
gach duine dearbhú thar am. Ba chóir 
spreagadh a thabhairt dóibh an moladh 
a dhéanamh ábhartha agus sonrach don 
duine - ní bhíonn an cumas molta céanna 
ag ráitis ghinearálta.

Gníomhaíocht na Moltaí

Tarraing ainm páiste ón hata - má tá 
siad seo ar shuaitheantais is féidir leis 
an bpáiste roghnaithe an suaitheantas 
a chaitheamh. Tabhair cuireadh do na 
páistí a lámha a ardú má tá moladh acu 
le tabhairt don pháiste. Roghnaíonn 
an páiste triúr duine chun na moltaí a 
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NÓS ImEACHTA SONRACH A TRÍ:1
thabhairt. Tugann tú féin ceann freisin 
agus tabhair cuireadh do pháiste ceann 
a thabhairt dóibh féin. Is féidir leatsa 
nó páiste ainmnithe sa rang taifead a 
dhéanamh orthu ar Leathanach na  Moltaí 
a cuireadh ar fáil. Sa deireadh tugtar an 
leathanach don pháiste le tabhairt abhaile 
dá dteaghlach chun dhá cheann nó 
níos mó moltaí a chur leo siúd atá ar an 
leathanach cheana féin.

D’fhéadfadh an leathanach a bheith mar 
chuid de phunann OSPS an pháiste nó é 
a stóráil sa ghnáthbhealach sa rang.

Síneadh

Is féidir leanúint leis an gceacht seo le 
linn na bliana le seans ag gach páiste a 
bheith mar fhócas do ghníomhaíochtaí 
na moltaí. D’fhéadfaí é seo a eagrú uair 
sa tseachtain tar éis an ranga OSPS. 
Tá sé ríthábhachtach go bhfaigheann 
gach páiste an fócas céanna agus 
nach bhfágtar aon duine amach as 
gníomhaíochtaí na moltaí. D’fhéadfaí 
freisin a iarraidh ar pháistí athbhreithniú 
a dhéanamh ó am go ham ar conas 
atá ag éirí leo le moltaí a thabhairt dá 
gcomhdhaltaí agus freisin aon tionchar 
(más ann dóibh) a bhí ag moltaí orthu féin 
agus ar a bpáirtithe ranga.
 



Bileoga Moltaí: Roinnt Moltaí Domsa!

Moladh ó pháirtí ranga

Moladh ó pháirtí ranga

Moladh ó pháirtí ranga

Moladh ó pháirtí ranga

Moladh ó pháirtí ranga

Moladh ó pháirtí ranga

Moladh ó pháirtí ranga
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CEACHT 2 A TRÍ:2
COINCHEAP LÁRNACH

Imríonn páistí ról lárnach i gcuimsiú 
a chur chun cinn sa seomra ranga. 
Nuair a bhíonn siad bainteach le 
straitéisí ionchuimsitheacha a ghineadh 
daingnítear a ról ina thaobh sin.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Ag déanamh caidrimh  
  le daoine eile
  Cumarsáid a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Moltaí agus ceistiú dearfach a thabhairt 
agus a thógáil i gcásanna éagsúla.

An chaoi is féidir teanga a úsáid chun 
ionchuimsitheacht a chothú, a aithint 
agus a chíoradh.

Snáithaonad: Mise agus  
  mo theaghlach

Cuspóir Ábhair
A thuiscint go dtéann teaghlaigh trí 
athruithe pleanáilte nó neamhphleanáilte 
go minic agus go bhféadfadh sé sin a 
bheith taitneamhach nó deacair.

Snáithaonad: Mo chairde agus  
  daoine eile

Cuspóir Ábhair
An tábhacht agus an gá le cairdeas 
agus idirghníomhaíocht le daoine eile a 
léirthuiscint.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Tíreolas
Snáithe: Comhshaoil daonna

Snáithaonad: Daoine agus tailte eile

Oideachas Ealaíona -  
Na hAmharcealaíona

Snáithe: Líníocht

Snáithaonad: Ag tarraingt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Má tá daltaí ón tSiombáib (nó ó aon tír 
chuí eile sa rang) d’fhéadfaí labhairt lena 
dtuismitheoiri roimh ré agus an ceacht a 
thaispeáint dóibh. B’fhéidir gur mhaith le 
tuismitheoirí roinnt moltaí a dhéanamh 
faoin scéal. B’fhéidir gur mhaith leo 
freisin cuairt a thabhairt ar an rang chun 
labhairt faoin saol sa tSiombáib, píosa 
dá dteanga  a mhúineadh nó bia a 
roinnt. D’fhéadfaí ceisteanna faoi chúrsaí 
polaitiúla teacht aníos. Chabhródh sé dá 
bpléifeadh tuismitheoirí agus múinteoirí é 
sin roimh ré agus cinneadh a thógáil faoin 
eolas a bheadh aois oiriúnach.

Ní mór do pháistí i Rang a Trí a thuiscint 
go dtagann roinnt imirceach go hÉirinn 
ar chúiseanna sábháilteachta ach ní cóir 
eagla a bheith orthu as méid  an fhoréigin 
pholaitiúil, cur faoi chois nó bochtanas 
eacnamaíoch sa tSionbáib (nó pé tír a 
roghnaíodh)

I scoil do bhuachaillí amháin is féidir na 
hinscní a mhalartú ionas gurb é buachaill 
a mbeidh na páistí ag cur fáilte roimhe 
chuig an rang.

ACMHAINNÍ

•	Cruinneog	nó	Léarscáil	an	Domhain	

•	Liathróid	Bhog	

TÁ TIONCHAR AG ÁR nGNÍOMHARTHA AR MHOTHÚCHÁIN DAOINE EILE
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CEACHT 2 A TRÍ:2
SRACFHÉACHAINT AR   
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	Ciorcail	na	Moltaí	

•	Scéal	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Obair	Chiorcail	

•	Líníocht	

•	Gníomhaíocht	na	Moltaí	

TÁ TIONCHAR AG ÁR nGNÍOMHARTHA AR MHOTHÚCHÁIN DAOINE EILE
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Cluiche na Moltaí

Sa cheacht deireannach d’fhéachamar 
ar cad is brí le moladh a thabhairt. Cuir 
i gcuimhne do na páistí cad a dúradh 
faoi mholtaí a thabhairt. Sa chluiche 
seo seasann na páistí i gciorcal agus 
tá liathróid ag duine amháin. Agus 
ainm páiste á rá acu, caitheann siad an 
liathróid chuig páiste eile agus moladh 
á thabhairt dó nó di. Iarrtar ar na páistí 
gach duine a chur san áireamh chomh 
tapa agus is féidir. Níl sé mícheart má 
fhaigheann duine éigin níos mó ná ceann 
amháin ach ní cóir aon pháiste a fhágáil 
gan mholadh.Nuair atá moladh faighte ag 
gach duine is féidir deireadh a chur leis 
an gcluiche,

Is féidir leat an cheist a chur:

- Conas a mhothaímid nuair a fhaighimid 
moladh? 

- Cad a tharlaíonn má cháintear sinn - 
conas a mhothaímid ansin? 

Is féidir leat a rá: sa rang seo táimid ag 
iarraidh a bheith dearfach agus moltaí a 
thabhairt mar cabhraíonn sé seo le gach 
duine a bheith mar chuid den ghrúpa. Is 
féidir linn iarracht a dhéanamh a bheith 
feasach ar cad a deireann muid le daoine 
eile ionas go mothaíonn siad mar chuid 
den rang.

Scéal

Léigh scéal Tawanda nó scéal cuí eile do 
na páistí:

Bhí Tawanda deich mbliana d’aois agus 
bhí sé ina chónaí lena Mham agus a 
Dhaid agus a dheirfiúr Nomzamo sa 
tSiombáib. Múinteoir ab ea a Dhaid 
agus bhain Tawanda an-taitneamh as na 
laethanta nuair a bhíodh sé ag rothaíocht 
ar scoil lena Dhaid. Nuair a bhíodh sé ag 
cur báistí thógadh siad an carr. Bhí spraoi 
ann nuair a bhí do Dhaid do mhúineadh. 

Níorbh fhéidir leat gan d’obair bhaile a 
bheith déanta riamh áfach! 

Uaireanta chuala Tawanda a Mham 
agus a Dhaid ag caint san oíche.  Bhí a 
fhios aige go raibh siad buartha faoi rud 
éigin mar bhí cuma an-dáiríre ar a gcuid 
cainte. Nuair a chuir sé ceist orthu faoi, 
d’inis siad dó nár mhaith leo cuid de na 
rudaí a bhí ar siúl sa tír agus nár aontaigh 
siad le roinnt de na cinntí a bhi déanta ag 
an rialtas.

Lá amháin bhí Daid Tawanda go mór trína 
chéile. Scaoileadh urchar le múinteoir i 
mbaile mór eile. Cara le Daid Tawanda 
ab ea é agus chuaigh siad go cruinnithe 
le chéile go minic. Tar éis sin thug sé faoi 
deara go mbíodh a Mham agus a Dhaid 
ag caint go dáiríre níos minice.

Lá amháin ar scoil bhí na páistí go léir 
ag súgradh taobh amuigh ag am sosa. 
Tháinig roinnt saighdiúirí agus chuir siad 
a lán ceisteanna ar Dhaid Tawanda. Ansin 
d’imigh siad leo. Ar an mbealach abhaile 
d’fhiafraigh Tawanda dá Dhaid cad a 
tharla. ‘Bhí siad ag iarraidh a fháil amach 
faoi  na cruinnithe ar scoil agus cé a 
thagann chucu’, a dúirt sé.

Níorbh fhada ina dhiaidh sin gur shuigh 
Mam agus Daid síos le Tawanda agus 
Nomzamo agus d’inis dóibh go raibh 
cinneadh mór déanta acu. ‘Táimid 
chun an tSiombáib a fhágáil’, a dúirt 
siad. ‘Rachaimid go dtí an Eoraip agus 
tosóimid saol nua mar ní bhíonn sé 
sábháilte i gcónaí anseo anois.’

Baineadh geit as na páistí. Níorbh fhéidir 
leo a chreidiúint go mbeadh siad ag fágáil 
a mbaile. Ach bhí a fhios acu go raibh 
cúiseanna maithe ag Mam agus Daid. Bhí 
sé brónach ag fágáil slán lena gcairde 
agus colcheathracha ach bhí siad an-
chorraitheach freisin faoi dhul go háit nua.
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Tá Tawanda ina chónaí i mBaile Brigín 
anois. Bhí sé deacair cairde a dhéanamh 
ar dtús mar bhí cuma dhifriúil air le páistí 
eile maidir lena aois, craiceann agus 
gruaig agus cheap daoine go raibh a 
bhlas teanga an-ait.   Bhí gach rud nua 
agus bhí sé an-fhuar go deo in Éirinn.

D’éirigh cúrsaí níos fearr nuair a chuaigh 
sé isteach i gclub peile agus fuair sé a lán 
moltaí faoina  scileanna peile.

Tá a lán cairde ag Tawanda anois. Is maith 
leis a bheith in aice leis an bhfarraige agus 
is aoibhinn leis ag snámh sa Samhradh.

Obair Ghrúpa

I ngrúpaí ceathrair pléigh na ceisteanna 
seo a leanas le páiste amháin ag 
tuairisciú ar ais.

- Cad a bhí tábhachtach (a sheas amach) 
do gach duine den cheathrar againn 
agus muid ag éisteacht? 

- Cad atá foghlamtha againn faoi 
theaghlach Tawanda? 

- An féidir linn trí rud a ainmniú atá an-
tábhachtach don teaghlach seo? 

- Cad a cheapaimid gurb é an rud ba 
dheacra a bhí ar Tawanda a dhéanamh? 

- Cén moladh a thabharfaimis dó agus dá 
dheirfiúr? 

Obair Chiorcail

Cuir an cheist seo a leanas orthu sa 
chiorcal: samhlaigh go raibh Nomzamo le 
teacht isteach inár rang an tseachtain seo 
chugainn.  Cad a dhéanfaimis le cinntiú 
go mbeadh fáilte roimpi inár rang?

D’fhéadfadh na páistí an abairt a 
chríochnú: le cinntiú go mbraitheann 
Nomzamo go bhfuil fáilte roimpi inár rang 
d’fhéadfaimis... 

Iarrtar ar na páistí ansin a shamhlú conas 
a mhothódh siad dá mbeadh orthu dul ar 
scoil i dtír eile agus an abairt seo a leanas 
a chríochnú i gciorcal: dá rachainn chuig 
scoil nua, chuirfeadh na páistí i mo rang 
nua fáilte romham trí...

Líníocht

Tar éis tuairimí a roinnt, tugtar cuireadh 
do gach páiste an gníomh a thógfadh 
siad	chun	fáilte	a	chur	roimh	Nomzamo	a	
tharraingt agus gníomh gur mhaith leo go 
ndéanfadh páistí eile dá rachaidís
isteach i rang nua.

Gníomhaíocht na Moltaí

Tógtar ainm eile amach as an hata (mar 
a tharla sa cheacht roimhe sin) agus 
faigheann páiste moltaí ón rang.

Síneadh

Is féidir leat an ceacht seo a nascadh 
le OSCE Tíreolaíocht agus gnéithe a 
iniúchadh mar aeráid, suíomh, gnéithe 
fisiciúla nó bealaí le teacht go hÉirinn ón 
tír roghnaithe.
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CEACHT 3 A TRÍ:3
COINCHEAP LÁRNACH

Is féidir a lán cineálacha ciníochais a 
bhrath in Éirinn. Ba chóir go mbeadh 
páistí feasach ar thionchair ciníochais ar 
dhaoine aonair nó grúpaí ar a ndírítear 
iompar den sórt sin. 

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag Fás agus ag athrú
  Braistintí agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair
Labhairt faoi agus athmhachnamh a 
dhéanamh ar bhraistintí agus mothúcháin 
éagsúla agus na cásanna éagsúla ina 
dtarlódh siad agus conas is féidir iad a 
chur in iúl. 

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt
  Mo phobal scoile

Cuspóir Ábhair
Iniúchadh a dhéanamh ar na bealaí 
éagsúla ina gcuireann an scoil muintearas 
chun cinn.

Pobail áitiúla agus pobail eile

Cuspóirí Ábhair
Léirthuiscint a bheith againn ar an 
éagsúlacht daoine nó grúpaí laistigh de 
phobail agus an tábhacht a bhaineann 
le comhmheas, comhbhá agus 
comhthuiscint  chun maireachtáil le chéile 
faoi shíocháin agus faoi shíth.

Féachaint ar conas is féidir nó nach 
féidir cothroime agus comhionannas a 
léiriú i bpobal.
 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá timpeall 36,000 den Lucht Siúil i 
bPoblacht na hÉireann agus 4,000 i 
dTuaisceart na hÉireann. Braitheann 
an Lucht Siúil ciníochas fós in ainneoin 
reachtaíochta. Faoi láthair agus an clár 
seo á scríobh tá an Lucht Siúil ag iarraidh 
aitheantas a fháil mar ghrúpa eithneach.

Ní mór duit a bheith feasach agus 
tuisceanach ar shaincheisteanna reatha 
pobail nó áitiúla a bhaineann le pobal an 
Lucht Siúil agus an pobal lonnaithe. Tá sé 
tábhachtach freisin a bheith tuisceanach 
ar pháistí an  Lucht Siúil sa rang agus ar 
aon saincheist a tháinig aníos.

D’fhéadfadh go bhfeicfeadh an 
Lucht Siúil imeascadh i bpobail na 
hÉireann mar leanúntas, seachas a 
bheith lánmheasctha nó lánscartha. 
Ní mór d’ábhar an cheachta seo a 
bheith tuisceanach ar chás(anna) agus 
mothúchá(i)n  an Lucht Siúil sa rang agus 
ar a gcuid teaghlaigh agus b’fhéidir go 
mbeidh ort é a leasú de réir mar is cuí. 
D’fhéadfadh grúpaí eile ar an imeall, mar 
shampla páistí ó thíortha eile, an lucht 
siúil de chuid na Romanaithe, páistí 
úsáideoirí drugaí imeallú nó eisiamh nó 
éagothroime a fhulaingt. D’fhéadfá an 
ceacht seo a chur in oiriúint do chásanna 
imeallaithe eile de réir mar is cuí.

FÁGTHA I LEATAOBH
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CEACHT 3 A TRÍ:3
ACMHAINNÍ

Hata le hainm gach paiste istigh ann (mar 
an gcéanna leis na ceachtanna roimhe)

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	Tosaigh	

•	Scéal	

•	Plé	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Gníomhaíocht	na	Moltaí

FÁGTHA I LEATAOBH
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Cluiche Tosaigh: Uimhreacha

Iarrtar ar na páistí siúl timpeall laistigh 
den chiorcal ag athrú treo go minic ach 
ag seachaint teagmhála lena chéile. 
Ansin glaonn tú uimhir idir a haon agus 
a hocht agus ní mór do na páistí grúpaí 
den uimhir sin a dhéanamh. Fágfar roinnt 
páistí amach ó na grupaí uaireanta. 
Ansin glaonn tú Bogaigí! agus tosaíonn 
na páistí ag siúl timpeall arís. B’fhéidir 
go mbeadh an taithí a bheith fágtha i 
leataobh úsáideach níos déanaí ach níl sé 
tábhachtach ag an bpointe seo.

Scéal Bríde

Éisteann na páistí le scéal Bríde. 
D’fhéadfá  féin nó páiste é a léamh.

Bhí Bríd sa scoil go luath ar an Luan. Bhí 
a Daid ag dul ar thuras fada an lá sin agus 
d’fhág sé í ag an scoil.

Bhí an-áthas ar a múinteoir agus d’iarr 
sé uirthi ar mhaith léi cabhrú an phéint a 
ullmhú don rang ealaíne níos déanaí an lá 
sin. Bhí Bríd sásta bheith ag cabhrú agus 
bhí sí ag súil le péinteáil níos déanaí an lá 
sin.

An chéad chailín eile a tháinig ná Emma. 
D’oscail sí a mála agus thóg sí amach 
clúdaigh litreach le dathanna geala 
orthu. Shiúil sí timpeall an ranga á gcur 
ar dheasca éagsúla. Bhí a fhios ag Bríd 
láithreach cad a bhí ag tarlú. Rinne sí na 
clúdaigh litreach a chomhaireamh.

‘A naoi agus Emma sin a deich agus tá triúr 
cailín déag i mo rang,’ arsa Bríd léi féin. 
Lean sí ar aghaidh ag meascadh na péinte 
agus lig si uirthi nár thug sí aon rud  faoi 
deara de réir mar a tháinig na cailíní isteach 
duine ar dhuine agus d’oscail siad na 
clúdaigh. Rug cuid acu barróg ar Emma. Bhí 
cuid acu ag pleanáil éadaí agus brontannas. 
Níor thug na buachaillí aon aird air.
Nuair a bhí Bríd críochnaithe bhí sí ag 
caint le Seán agus Karl faoi chlár a chonaic 
siad ar an teilifís. Níor theastaigh uaithi go 
mbeadh a fhios ag daoine cad air a raibh 

sí ag smaoineamh. Chonaic sí Sarah agus 
Kate ag déanamh aghaidheanna ar Emma 
taobh thiar dá droim. Ní dúirt sí tada. Níor 
tugadh cuireadh dóibh ach an oiread. Ach 
rinne siad gach rud le chéile. Ar a laghad 
bhí an bheirt acu ann. Nuair a tháinig am 
péinteála lig an múinteoir do Bhríd, Sarah 
agus Kate dul ar dtús. Bhi siad ag comhrá 
lena chéile. ‘Ná tabhair aon aird ar Bhríd‘, 
arsa Kate, ‘Ní bhfuaireamar cuireadh ach 
an oiread. Is dócha gur cóisir sheafóideach 
a bheidh ann ar aon nós.’ Bhí a fhios ag 
Bríd nach mbeadh sé seafóideach. Bhí a 
fhios aici go mbeadh a lán fuadair le linn 
na seachtaine. Ach bhí sé deas ag Kate é 
a rá ar aon nós.

Ar an mbealach abhaile bhí Bríd an-
chantalach. Mhothaigh si go raibh an 
bóthar níos faide ná mar ba ghnáth.
Nuair a shroich sí an carbhán bhí a Mam 
in ann a haghaidh a léamh. ‘Cad a tharla?’ 
a d’iarr sí.
Thosaigh Bríd ag caoineadh. ‘Cad atá 
cearr liom?’ a d’iarr sí. ‘Cén fáth nach 
dtugtar cuireadh do chóisirí riamh dom? 
Níl sé cothrom‘.’

Plé

Is féidir leat na ceisteanna seo a leanas 
a chur ar an rang uilig. Ba chóir duit 
fanacht neodrach, glacadh le roinnt 
mhaith freagraí ar gach ceist agus 
taifead gairid a dhéanamh d’fhreagraí an 
ranga ar smeach-chairt, clár bán nó clár 
bán idirghníomhach.

- Ainmnigh na mothúcháin go léir a 
d’fhéadfadh a bheith ag Bríd an lá sin? 

- Cén fáth ar athraigh a mothúcháin 
chomh mór sin? 

- Ar thuig aon pháistí eile a cuid 
mothúchán? 

- Cén fáth a cheapann tú é sin? 

- Conas a láimhseáil Bríd a cuid 
mothúchán go léir? 

- Conas a cheapann tusa gur láimhseáil sí 
iad? 
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- Cad atá i gceist nuair a deirimid go 

raibh a Mam in ann ‘a haghaidh a 
léamh’? 

- Cén sórt duine is féidir aghaidheanna a 
léamh? 

- Conas a cheapann tú a d’fhreagair a 
Mam a ceist? 

- Cén freagra a thabharfá féin uirthi? 

- Cad a bhí i gceist ag Bríd nuair a 
dúirt sí: ‘Níl sé cothrom’. An bhfuil 
éagothroime sa scéal? 

- Má tá cad a chuala tú a bhí éagothrom? 

Is féidir leat ansin roinnt eolais i 
gcomhthéacs a thabhairt do na páistí 
faoin Lucht Siúil ag an bpointe seo. Má tá 
páistí den Lucht Siúil sa rang b’fhéidir gur 
mhaith leo an t-eolas atá á thabhairt agat 
faoin Lucht Siúil a chinntiú, a fhorbairt nó 
cur leis. 

Tá saol an teaghlaigh an -tábhachtach 
don Lucht Siúil agus tá  spiorad an 
teaghlaigh an-láidir.

San am a chuaigh thart bhí saol fánaithe 
ag an Lucht Siúil go léir. Ciallaíonn sé sin 
gur thaistil siad ó áit go háit. Roghnaíonn 
cuid den Lucht Siúil taisteal fós agus tá 
cuid acu lonnaithe i dtithe.

Is cuma cén rogha a dhéanann siad tá a 
mbealach féin acu, scéalta, amhráin agus 
teanga agus is Lucht Siúil fós iad. Ceapann 
daoine lonnaithe go minic gur chóir don 
Lucht Siúil athrú agus a bheith cosúil le 
daoine lonnaithe. Tá sé sin amhlaidh mar ní 
thuigeann siad gurb aoibhinn leis an Lucht 
Siúil an saol atá acu féin. Tá bealaí daoine 
lonnaithe difriúil.

Go minic bíonn bac ar an Lucht Siúil 
dul isteach i siopaí, bialanna agus tithe 
tábhairne mar gur den Lucht Siúil iad. 
Tá sé seo in aghaidh an dlí ach tarlaíonn 
sé mar sin féin. Tá sé an-deacair don 
Lucht Siúil jabanna a fháil ach de ghnáth 
is maith leo obair a dhéanamh cosúil le 
gach duine eile.

Ba mhaith leis an Lucht Siúil oideachas 
maith a fháil ach uaireanta bíonn sé 
deacair dóibh fanacht ar scoil go háirithe 
mura dtuigtear an sórt saoil atá acu nó 
má cheapann siad nach bhfuil siad mar 
chuid den scoil.

Obair Ghrúpa

Roinn na páistí i ngrúpaí. Cuir na 
ceisteanna seo a leanas ar an ngrúpa:

- An raibh an scoil cothrom do Bhríd? 

- Má bhí cé a thaispeáin cothroime do 
Bhríd? 

- Mura raibh cé a thaispeáin éagothroime 
do Bhríd? 

- Conas a mhothódh an scoil níos  
cothroime do Bhríd agus cé a d’fhéadfadh 
cabhrú chun cothroime a chruthú nó a 
bheith freagrach as í a chruthú. 

- An bhfuil aon rud a d’fhoghlaim muid  ó 
bheith ag caint faoi Nomzamo (sa cheacht 
roimhe seo) a chabhródh anseo? 

Gníomhaíocht na Moltaí

Tógtar ainm eile as an hata (féach 
ar Cheacht 1 san aonad seo) agus 
faigheann páiste moltaí ón rang.

Síneadh

D’fhéadfá an ceacht seo a úsáid mar 
bhealach le níos mó eolais a lorg faoin 
Lucht Siúil in Éirinn. D’fhéadfadh go 
mbeadh  stair Lucht Siúil in Éirinn i gceist 
agus a gcuid ceirdeanna traidisiúnta. 
B’fhéidir freisin go dtiocfadh duine den 
Lucht Siúil isteach chun cainte leis 
an rang faoina nósanna. D’fhéadfadh 
múinteoirí a d’oibrigh go díreach leis 
an Lucht Siúil a bheith úsáideach mar 
acmhainn freisin.

Tá acmhainní eile chun saol an Lucht 
Siúil a iniúchadh trína gcuid amhrán 
agus ceoil ar fáil ó Pavee Point (féach ar 
www.paveepoint.ie/document-category/
culture/).
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COINCHEAP LÁRNACH

Cabhraítear le páistí a thuiscint go bhfuil 
an bás mar chuid den saol nach féidir 
a sheachaint agus gur féidir linn cabhrú 
lena chéile deileáil leis nuair a chuirtear 
deis ar fáil labhairt faoi. 

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: De réir mar a bhím  
  ag fás bím ag athrú

  Braistintí agus mothúcháin

Cuspóirí Ábhair
Iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi inar 
féidir le mothúcháin tionchar a bheith acu 
ar shaol an duine.

Bí in ann mothúcháin láidre a aithint agus 
foghlaim conas deileáil leo agus conas 
iad a chur in iúl ar bhealach sóisialta 
inghlactha.  

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Mise agus  
  mo theaghlach

Cuspóirí Ábhair
Iniúchadh a dhéanamh ar theaghlaigh 
éagsúla ag aithint go mbíonn athruithe 
i struchtúir teaghlach sa bhealach ina 
ndéanann siad cumarsáid agus sa 
chaoi ina gcaitheann baill teaghlaigh a 
gcuid ama.

Iniúchadh a dhéanamh ar a bheith mar 
chuid de theaghlach agus go gciallaíonn 
sé sin do dtugtar grá, cosaint agus cúram 
dá chéile. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Dearadh an ceacht seo chun deis a 
chruthú labhairt faoin mbás agus conas 
is féidir le páirtí ranga freagairt do chara 
a bhfuil duine muinteartha tar éis báis. 
Déantar an topaic a scrúdú trí scéal 
ficsin ionas nach dtugtar suntas do 
thaithí aon pháiste agus nach gcuirtear 
aon pháiste faoi bhrú. Má tá an scéal 
atá ar fáil ró-chosúil le taithí duine éigin 
sa rang is féidir leat an scéal a athrú nó 
ceann ón liosta thíos a úsáid.

Tagann saincheist na hailse aníos sa scéal 
freisin. Ní mór duit a bheith tuisceanach 
faoi pháistí agus a dteaghlaigh nó gaolta 
a bhfuil nó a raibh ailse orthu. Ní mór 
duit tuairim chothrom a thabhairt agus a 
lua go bhfaigheann daoine bás den ailse 
uaireanta ach go dtagann biseach ar a lán 
lán daoine, páistí san áireamh, agus go 
mbíonn saol sláintiúil acu. 

Mar sin níl aon obair ghrúpa ann agus 
beidh tú in ann gach rud a deirtear a 
chloisteáil. Chun spás a ligean do na 
mothúcháin seo tá an obair chiorcail le 
clocha san áireamh.

ACMHAINNÍ

•	Hata	le	hainm	gach	páiste	istigh	ann	(mar	
an gcéanna leis na ceachtanna roimhe) 

•	Bailiúchán	clocha	beaga,	réidh	agus	
garbh araon agus/nó cloichíní gloine daite 

•	Léiriú	de	Ar	Scáth	a	Chéile	

NUAIR A FHAIGHEANN DUINE SPEISIALTA BÁS
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CEACHT 4 A TRÍ:4
SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Tobsmaointeoireacht	nó	Athbhreithniú	
ar Mhothúcháin

•	Scéal	

•	Plé	

•	Rogha	1:	Obair	Chiorcail

•	Rogha	2	Líníocht

•	Cluiche	

•	Gníomhaíocht	na	Moltaí	

NUAIR A FHAIGHEANN DUINE SPEISIALTA BÁS
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Tobsmaointeoireacht nó  
Athbhreithniú ar Mhothúcháin

Déan tagairt do scéalta Tawanda agus 
Bríd nó scéalta eile a d’úsáid tú ina raibh 
mothúcháin deacra. Iarr ar na páistí cuid 
de na mothúcháin mhíchompordacha a 
ainmniú a d’fhéadfadh a bheith mar chuid 
de shaol páistí laistigh agus lasmuigh 
den scoil. Is féidir cuid díobh seo a 
liostáil ar an gclár bán nó ar an gclár bán 
idirghníomhach agus dul siar ar bhealaí 
le dul i ngleic leo agus iad a thaifead. 
Is féidir leat iarraidh ar na páistí freisin 
athchuimhneamh ar an bpáirt a ghlac 
páirtithe	ranga	Tawanda,	Nomzamo	agus	
Brigid  cabhrú leo deileáil lena mothúcháin.

Scéal

Léigh scéal Fhiachra don rang:

‘Is é do Dhaid an cóitseálaí is fearr’ arsa 
Josh le Fiachra lá amháin agus thosaigh 
Fiachra ag meangadh gáire. Chóitseáil a 
Dhaid an fhoireann iománaíochta faoi 9 
mbliana d’aois agus bhí Josh agus roinnt 
eile ón bhfoireann ina rang. D’imir Fiachra 
iománaíocht freisin ach ní raibh sé ar an 
bhfoireann A.

Chabhraigh Mam Fhiachra go mór 
leis an bhfoireann go háirithe ag ní 
geansaithe agus chabhraigh Fiachra leis 
sin uaireanta. Ní raibh a dheirfiúr bheag 
ach trí bliana d’aois agus theastaigh uaithi 
camógaíocht a imirt cheana féin. 

‘Chailleamar do Dhaid ar an Satharn’ 
arsa Ben cúpla seachtain ina dhiaidh sin. 
‘Tá súil agam go mbeidh sé anseo an 
tseachtain seo’ ‘Táim cinnte go mbeidh’ 
arsa Fiachra. Bréag a bhí ann dáiríre ach 
ní raibh a fhios ag Fiachra cad ba cheart 
a rá faoina Dhaid a bheith san ospidéal 
do thastálacha. Níor theastaigh uaidh 
go mbeadh daoine ag cur ceisteanna air 
nuair nár thuig sé féin cad a bhí ar siúl.

Shuigh Mam síos le Fiachra an tráthnóna 
sin agus mhínigh sí cad a bhí ag tarlú. 
Bhí ailse ar a Dhaid agus bheadh air a 
lán cóir leighis a bheith aige ar feadh 
sé mhí. Tugtar ceimiteiripe ar an gcóir 
leighis sin. Bheadh sé isteach agus 
amach don ospidéal go minic agus ní 
bheadh sé in ann obair a dhéanamh nó 
an fhoireann a chóitseáil. Ach bheadh sé 
in ann dul go cluichí mar ní bheadh sé 
tinn i gcónaí. Thosaigh an bheirt acu ag 
caoineadh go géar, ach chabhraigh sé 
an fhírinne a chloisteáil. 

An lá ina dhiaidh sin bhí pian ina bholg 
ag Fiachra agus ní rachadh sé ar scoil. I 
gcaitheamh an lae bhí sé soiléir dá Mham 
gur phian imní a bhí aige. Chuaigh siad go 
dtí an t-ospidéal agus bhí caint mhaith acu 
le Daid agus bhí Fiachra níos sona ansin. 

‘Cad a déarfaidh mé le Josh agus Ben?’ 
arsa Fiachra. Thuig Maim go mbeadh sé 
an-deacair ar Fhiachra dul ar scoil agus 
bheartaigh sí glaoch a chur ar Iníon Ní 
Bhreathnach agus an scéal a mhíniú. 
Mhínigh Iníon Ní Bhreathnach don rang 
go raibh Daid Fhiachra tinn agus go 
mbeadh sé ag fáil cóir leighis ar feadh 
timpeall sé mhí. Mhínigh sí nár theastaigh 
ó Fhiachra ceisteanna a fhreagairt faoi. 
Theastaigh uaidh go mbeadh scoil mar a 
bheadh sí de ghnáth.

An Luan ina dhiaidh sin chuaigh Fiachra 
ar ais ar scoil agus chabhraigh sé go 
raibh a fhios ag gach duine agus nach 
raibh air é a mhíniú. Thug Josh cárta deas 
dea-ghuí dó sínithe ag an bhfoireann 
iománaíochta dá Dhaid. Thug Jenny 
seacláid dó chun ardú meanman a chur 
air cé nach bhfuil sé ceadaithe sa scoil. 
Chonaic Iníon Ní Bhreathnach é ach lig sí 
uirthi nach bhfaca.

Ag an Tionól dúirt na páistí paidir dá 
Dhaid. Bhí an chuid eile den lá cosúil le 
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haon lá eile agus bhí áthas ar Fhiachra 
bheith ar ais.

Don chéad cúpla mí eile, bhí am ar 
dóigh ag Fiachra lena Dhaid sa bhaile an 
chuid is mó den am. Ní raibh air ach dul 
go dtí an t-ospidéal ar feadh trí lá gach 
trí seachtaine. D’fhéach siad ar a lán 
scannán le chéile agus thug Daid an-
chabhair dó lena chuid obair bhaile.

Toisc nach raibh Daid in ann iománaíocht 
a mhúineadh dó mhúin sé ficheall dó. 
Tar éis míosa bhí Fiachra in ann an bua a 
fháil ar a Dhaid uaireanta. Bhí Caoimhe 
ag iarraidh imirt freisin agus bhí sé 
greannmhar ag féachaint uirthi ag bogadh 
na bpíosaí timpeall. Ligfeadh Daid air go 
raibh sé ag imirt léi dáiríre agus tar éis 
tamaill bheadh tuirse uirthi agus déarfadh 
sí ‘Marbhsháinn’ agus thosódh gach 
duine ag gáire.

Uaireanta théadh Fiachra agus Daid go 
cluichí chun an fhoireann a ghríosadh. 
Bhí áthas ar gach duine é a fheiceáil. 
Thosaigh Mam Ben ag ní na ngeansaithe 
mar bhí go leor le déanamh ag Mam leis 
na cuairteanna go dtí an t-ospidéal.

Ansin, lá amháin níor tháinig Daid abhaile 
tar éis na dtrí lá. Bhí Mam ag caoineadh 
arís. Tháinig Aintín Marie chun fanacht ar 
feadh cúpla lá. Bhí a fhios ag Fiachra go 
raibh rud éigin mícheart agus thosaigh sé 
ag fáil pianta ina bholg arís. Thug Marie 
aire dó fad is a bhí Mam ag caitheamh a 
lán ama ag an ospidéal. Ansin mhínigh 
Mam dó gur leathaigh an ailse agus nach 
mbeadh Daid ábalta teacht abhaile go 
ceann tamaill. Chuaigh Fiachra ar cuairt 
chuige gach dara lá.

Ar an drochuair fuair Daid Fhiachra bás 
agus nuair a tharla sé sin b‘é an lá ba 
mheasa ina shaol. Ní fhéadfadh sé é 
a chreidiúint ach bhí sé fíor. Bhí gach 

duine trína chéile ach bhí gach duine 
an-chineálta. Thug comharsana bia 
chucu. Tháinig cairde go léir Mam chun 
í a fheiceáil. D’inis gach duine scéalta 
deasa faoi Dhaid. Chuaigh Caoimhe chun 
fanacht le hUncail Frank ar feadh dhá 
lá chun súgradh lena colcheathar Aoife 
a bhí an chomhaois léi. Níor thuig sí go 
hiomlán fós.

Ní raibh a fhios ag Fiachra an raibh a fhios 
ag a chairde. Bhí sé neirbhíseach ag dul 
go dtí an tsochraid. Ní raibh a fhios aige 
cad a bhí le teacht cé gur mhínigh Aintín 
Marie é. Ansin chonaic sé an fhoireann 
iománaíochta ina seasamh i líne taobh 
amuigh den tséipéal ina gcuid geansaithe. 
Bhí daoine eile ón rang sa tséipéal freisin 
lena máithreacha agus a n-aithreacha 
agus an múinteoir agus tháinig siad 
chuige chun a lámh a chroitheadh leis. 
Chuaigh Fiachra ar ais ar scoil seachtain 
ina dhiaidh sin agus bhí gach rud ceart 
go leor. Bhí a fhios ag gach duine agus 
ní raibh aon cheisteanna deacra agus bhí 
gach duine an-chineálta.

Bhí a lán laethanta brónacha ag Fiachra ina 
dhiaidh sin. Uaireanta bhíodh fearg air agus 
bhíodh troideanna aige lena chairde. Bhí 
a fhios acu nár d’aonghnó é agus tháinig 
deireadh leis na troideanna. Bhíodh roinnt 
laethanta iontacha aige ar scoil freisin nuair 
a bhíodh gach rud mar is gnáth. Nuair a 
thosaigh Iníon Ní Riain club fichille chuaigh 
sé isteach ann agus níorbh fhada go raibh 
sé ar fhoireann na scoile. Gach uair a d’imir 
sé bhí a fhios aige ar chaoi éigin go raibh a 
Dhaid ag cabhrú leis.

Plé

Is féidir leat plé a thosú leis na 
ceisteanna seo a leanas mar threoir. Níor 
chóir duit a cheapadh go gcaithfidh tú 
cloí go docht leis na ceisteanna seo ach 
téigh sa treo ina dtógann na páistí an plé 
ar bhealach tuisceanach.
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- Conas a mhothaímid nuair a éistimid le 

scéal Fhiachra? (Faigh roinnt freagraí).

- Conas a tharlaíonn go spreagann scéal 
an oiread sin mothúcháin láidre? 

- Cad iad na huaireanta ba dheacra do 
Fhiachra? 

- Cé a chabhraigh ag na huaireanta 
deacra sin? 

- Conas a chabhraigh a pháirtithe ranga 
leis? (Faigh roinnt freagraí).

- Bhí a fhios ag Mam Fhiachra gurb iad 
pianta imní a bhíodh aige uaireanta.

- An gceapann tusa go mbíonn ár 
mothúcháin le mothú inar gcorp 
uaireanta? I gcónaí? An bhfuil samplaí 
eile de sin agaibh? 

- Cad a cheapann tú gurb iad na cuimhní 
is fearr a bheidh ag Fiachra ar a Dhaid? 

- Cad iad na rudaí a d’fhoghlaim sé óna 
Dhaid? 

- Conas a cheapann tú gur chabhraigh 
Fiachra lena Dhaid sna sé mhí dheiridh 
dá shaol? 

- An gceapann tú go raibh sé 
tábhachtach dá Dhaid go raibh Fiachra 
toilteannach ficheall a fhoghlaim uaidh 
agus féachaint ar scannáin leis agus 
cabhair a iarraidh air lena obair bhaile? 

- Cad iad na griangraif a chuirfidh Fiachra 
ar bhalla a sheomra? 

- Conas, dar libh, a éireoidh le Fiachra, 
Caoimhe agus Mam amach anseo? 

- Cad iad na hathruithe, dar libh, a bheidh 
orthu a dhéanamh? 

- Cad a cheapann tú a chabhródh leo dá 
mbeadh drochlá acu? 

- Cad atá foghlamtha ag páirtithe ranga 
Fhiachra faoi conas a bheith i do 
chara maith do dhuine éigin nuair a 
fhaigheann duine speisialta bás? 

Rogha 1: Obair Chiorcail

Sa chiorcal tá seans ag na páistí 
cuimhneamh ar dhuine éigin leo a fuair 
bás. Seantuismitheoir a bheadh ann do 
chuid de na páistí. Is é cailteanas peata 
an chéad chaillteanas a bhíonn ag a 
lán páistí agus ba chóir iad a chur san 
áireamh sa seisiún seo freisin. Do pháistí 
eile b’fhéidir gur duine éigin é nár bhuail 
siad  leo riamh ach a raibh meas mór acu 
air/uirthi mar dhuine cáiliúil a fuair bás.

Tugtar cuireadh do na páistí cloch nó 
cloichín daite a roghnú do dhuine nó 
peata nach bhfuil linn a thuilleadh: Inis 
dúinn cuimhne mhaith amháin nó rud 
amháin a d’fhoghlaim tú ón duine/peata 
más mian leat. D’fhéadfadh páistí freagairt 
trína rá: Cuimhne mhaith amháin atá 
agam faoi...ná nó rud éigin a d’fhoghlaim 
mé uathu ná...

Tar éis sin coimeádann na páistí na 
clocha nó na cloichíní.

Rogha 2 Seanfhocal a Tharraingt

Mínigh: Sa Ghaeilge tá an seanfhocal seo 
againn ‘Ar scáth a chéile a mhaireann na 
daoine’. Ciallaíonn sé go mbíonn daoine 
ag brath ar a chéile agus nach mbíonn 
aon duine leis féin, go mbímid go léir le 
chéile agus gur féidir linn aire a thabhairt 
dá chéile.

Tabhair cuireadh do na páistí na focail a 
scríobh agus ansin tá an rogha acu na 
daoine go léir sa scéal a tharraingt a thug 
aire d‘ Fhiachra nó na daoine go léir ina 
saol féin a thugann aire dóibh.

Cluiche

Críochnaíonn páistí leis an gcluiche ZEST 
a imirt chun beagáinín éadroime nó gáire a 
thabhairt ar ais sa rang tar éis an cheachta 
seo. Seasann páistí i gciorcal. Cromann 

- - 

- 
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siad síos ar a dhá lámh ar an urlár. Deir 
tusa nó páiste ainmnithe an focal ZEST 
an-mhall agus tú ag éirí i do sheasamh de 
réir a chéile. Ní mór do na páistí an focal 
ZEST a rá freisin an-mhall agus bogadh ag 
an luas céanna leatsa nó leis an bpáiste 
ainmnithe. Déanann tusa nó an páiste an 
fhuaim	Zzzz	a	shíneadh	amach	de	réir	mar	
a éiríonn tú  agus do lámha á gcoimeád 
cothrom os do chomhair amach.  Nuair 
atá do lámha suas go leibhéal na súl 
caitheann tú iad suas go tobann agus 
screadann ZEST. Nuair nach mbímid ag 
súil leis bíonn spraoi ann. Is féidir leis na 
páistí é sin a dhéanamh le chéile dhá nó trí 
huaire eile le páistí éagsúla ag cur túis leis. 
Mar mhalairt air sin d’fhéadfaí an cluiche 
comhoibrithe is fearr leo a imirt.

Gníomhaíocht na Moltaí

Tógtar amach ainm eile (féach ar Cheacht 
1 san aonad seo) agus faigheann páiste 
moltaí ó na páistí eile.

Síneadh

Tá níos mó acmhainní faoi labhairt le páistí 
faoi bhás duine muinteartha anseo thíos:

Gentle Willow le Joyce C. Mills (2003) 
Magination Press. 2ú Leagan.

Badger’s Parting Gifts le Susan Varley 
(2002) leabhair Páistí Harper Collins.

Sad Isn’t Bad le Michaelene Mundy 
(2004) Abbey Press.

I Miss You le Pat Thomas (2009) Wayland.

Laura’s Star le Klaus Baumgart K (2003) 
Little Tiger Press.

When Someone Very Special Dies le 
Marge Heegaard (1991) Woodland Press.

Muddles Puddles and Sunshine le Diana 
Crossley agus Kate Shepherd. (2000) 
Hawthorn Press.

The Frog who Longed for the Moon to 
Smile le Margot Sunderland agus Nicky 
Armstrong (2001) Speechmark  
Publishing Ltd.

The Day the Sea Went Out and Never 
Came Back le Margot Sunderland agus 
Nicky Armstrong (2003) Speechmark 
Publishing Ltd.

Waterbugs and Dragonflies le Doris 
Stickney (2004) The Pilgrim Press.
 
My Grandmother is always with me le 
Lorraine Hedtke agus Addison Davidove 
(2013) Hedtke agus Davidove. 2ú Leagan

All Shining in the Spring le Siobhán 
Parkinson (1995) O’Brien Press.

Acmhainn den scoth do mhúinteoirí 
is ea Someone to Talk to le Pat 
Donnelly, Barnardos, Baile Átha Cliath. 
Tá acmhainní an-mhaithe freisin ag 
Barnardos do mhúinteoiri ar líne ag 
http://www.barnardos.ie/what-we-
do/our-services/specialist-services/ 
bereavement-counselling.html
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COINCHEAP LÁRNACH

Gnáthfhreagairt daonna do rath daoine 
eile is ea éad - ní mór dúinn foghlaim 
conas deileáil leis ar bhealach cuí.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag Fás agus ag athrú
  Braistintí agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair
Labhair faoi agus déan athmhacnamh ar 
bhraistintí agus mothúcháin éagsúla agus 
na cásanna éagsúla ina dtarlódh siad 
agus conas is féidir iad a chur in iúl. 

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt
  Mo phobal scoile

Cuspóir Ábhair
Na daoine atá mar chuid de phobal scoile 
agus ról daoine aonair a gcion féin a 
dhéanamh do shaol na scoile a aithint.

Iniúchadh a dhéanamh ar na bealaí 
éagsúla ina gcuireann an scoil muintearas 
chun cinn.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

Oideachas Ealaíona -  
Na hAmharcealaíona

Snáithe: Líníocht

Snáithaonad: Ag tarraingt

ACMHAINNÍ

Hata le hainm gach paiste istigh ann (mar 
an gcéanna leis na ceachtanna roimhe)

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	

•	Scéal	agus	Plé	

•	Machnamh	

•	Conclúid	agus	Tarraingt	

•	Gníomhaíocht	na	Moltaí	

RATH
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Cluiche: Thuas seal, thíos seal  
(Cloch, Paipéar, Siosúr)

Sa chluiche seo foghlaimíonn páistí 
conas páipéar a léiriú le bos cothrom 
na láimhe, cloch le dorn agus siosúr leis 
an gcéad agus an dara méar a scaradh. 
Faightear scóráil mar seo a leanas:

•	buaileann	cloch	ar	pháipéar	nuair	a	
fhilltear suas é 

•	buaileann	siosúr	ar	pháipéar	nuair	a	
ghearrtar é 

•	buaileann	an	chloch	ar	an	siosúr	trí	é	a	
bhrú. 

Tugann na páistí aghaidh ar a chéile 
i bpéirí. Cuireann gach páiste a lámh 
dheas taobh thiar dá dhroim agus léiríonn 
siad gur cloch, siosúr nó páipéar iad lena 
lámha. Déanann an bheirt comhaireamh 
siar 3, 2, 1, agus ar 1 tógann siad a lámha 
deasa amach. Uaireanta buann siad agus 
uaireanta cailleann siad. Má bhíonn siad 
cothrom déanann siad arís é. Tar éis gach 
cluiche bogann siad ar aghaidh agus 
faigheann siad páirtí nua.

Scéal agus Plé

Cuir ceist ar na páistí:
- Cé mhéad páistí atá in ár scoil? 

- An bhfuil a fhios agat cé mhéad atá ar 
an bhfoireann scoile? 

- Cé hiad na baill foirne gur féidir leat  a 
ainmniú? 

- Cad faoin taobh amuigh den scoil - an 
bhfuil daoine ann a chabhraíonn le 
reachtáil mhaith na scoile? 

Is féidir leat a mhíniú go bhfuil a lán 
daoine i gceist le pobal na scoile agus 
má dhéanann gach duine a chion féin go 
gcruthaítear ionad deas tarraingteach sa 
scoil dá bharr. Inis do na páistí go bhfuil 
siad chun scéal a léamh faoi am nuair a 
chuir mothúcháin daoine isteach ar ionad 
deas tarraingtheach a chruthú sa scoil.

Éisteann na páistí le scéal Gemma. Is 
í an dara bliain agam i rang Iníon Ní 
Chléirigh anois. Is fíorealaíontóir í Iníon 
Ní Chléirigh agus uair amháin thug 
sí isteach grianghraif dá taispeántas 
ealaíne chun níos mó a mhúineadh 
dúinn faoi dhath agus ton.   Bheartaigh 
sí a bheith ina múinteoir mar theastaigh 
uaithi a lán rudaí a mhúineadh do 
pháistí, go háirithe ealaíon. Déanaimid 
a lán ealaíne ar scoil. Tagann múinteoirí 
eile isteach go minic chun féachaint ar 
ár gcuid oibre agus chun comhairle a 
iarraidh ar Iníon Ní Chléirigh.

Bhíomar corraitheach nuair a bheartaigh 
Iníon Ní Chléirigh go gcuirfeadh gach 
duine isteach ar an gcomórtas Ealaíne 
Pobail. Ní raibh aon duine ag súil le 
buachan ach bhí sé go maith a bheith ag 
obair go crua agus ár seacht ndícheall 
a dhéanamh. Bheartaigh mise pictiúr de 
mo mhadra a phéinteáil agus d’úsáid mé 
a lán dathanna éagsúla den donn ar a 
cóta. D’úsáid mé a lán buillí den scuab 
chun a thaispeáint chomh clúmhach is 
atá sí agus cheap Iníon Ní Chléirigh go 
raibh sé go han-mhaith. ‘Tá fíorthalann 
agat,’ a dúirt sí.

Ar an lá a cuireadh na hiontrálacha 
isteach tógadh a lán cúraim le cinntiú 
go raibh siad go léir pacáilte go 
cúramach agus lipéadaithe i gceart lenár 
n-ainmneacha, aoiseanna, rang, scoil 
agus teideal ár saothar.  Thug mise ‘Mo 
Chara is Fearr’ ar mo cheannsa. D’inis 
Iníon Ní Chléirigh dúinn go raibh sí an-
bhródúil asainn. ‘Ná bíodh díomá oraibh 
mura mbuann sibh aon rud’ a dúirt sí. 
‘Tá na mílte iontrálacha. I mo thuairim is 
buaiteoirí sibh go léir.’

Sna laethanta saoire rinne mé dearmad ar 
an scoil agus ar an ealaíon agus ar Iníon 
Ní Chléirigh. Bhí mé ró-ghnóthach amuigh 
ag súgradh le mo chairde. Ansin fuair mé 
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glaoch teileafóin. Bhí an phríomhdhuais  
i m’aoisghrúpa buaite agam. Baineadh 
geit asam. Ní fhéadfainn é a chreidiúint. 
Bhí orm dul go dtí halla an bhaile le mo 
thuismitheoirí agus Iníon Ní Chléirigh agus 
bhí fáiltiú mór ann. Chroith an t-Uachtarán 
lámh liom agus thug sé mo dhuais dom. 
Fós ní fhéadfainn é a chreidiúint.

Ar an mbealach abhaile dúirt Iníon Ní 
Chléirigh go mbeadh bronnadh duaise 
eile againn ag an Tionól sa scoil. ‘Is féidir 
leat a insint do gach duine sa scoil faoi 
do phictiúr agus na smaointe taobh thiar 
de?’ Ní raibh mé cinnte faoi sin. Bhí eagla 
orm go mbeadh éad ar chuid de na cailíní 
agus go gcaithfeadh siad go h-olc liom. 
Tá aithne agam ar bheirt chailín i mo 
rang a cheapann dáiríre gurb iadsan is 
fearr ag an ealaíon agus ní mó ná sásta a 
bheadh siad. ‘Cad atá cearr?’ arsa Iníon 
Ní Chléirigh. ‘Cén fáth go bhfuil tú ag éirí 
ciúin orm?’ Níor theastaigh uaim aon rud 
a rá ach bhí a fhios ag Mam cad a bhí ar 
m’intinn. ‘Tá eagla uirthi go mbeidh éad ar 
dhaoine eile’ arsa Mam.

D’éist Iníon Ní Chléirigh. Ar dtús níor 
fhéad sí mé a chreidiúint agus bhí 
beagáinín díomá uirthi. Nuair a smaoinigh 
sí air bhí a fhios aici go raibh mé ag insint 
na fírinne. ‘Uaireanta is féidir am crua a 
bheith agat nuair a éiríonn go maith leat ar 
scoil‘. a dúirt mé. ‘Déanaimis machnamh 
air seo’, ar sise.

Cuir stop leis an scéal ag an bpointe seo. 
Roinn na páistí i ngrúpaí agus tabhair 
ceann de na ceisteanna seo a leanas do 
gach grúpa chun smaoineamh air agus  
tuairisciú  a dhéanamh ar ais.

Ceisteanna:
- An bhfuil rath mar seo tábhachtach do 

scoil? 

- Conas ba cheart aitheantas a thabhairt 
dó agus é a cheiliúradh? 

- Ar chóir go gcuirfeadh éad bheirt chailín 
eile stop le seans a bheith ag Gemma 
labhairt leis an scoil uile faoina pictiúr? 

- Cén fáth a bhfuil an bheirt chailín mar 
seo? 

- Cad a chaithfidh an bheirt chailín a 
fhoghlaim? 

- Cad a chaithfidh Gemma a fhoghlaim? 

- Conas a cheapann tú gur cóir don scéal 
críochnú? 

Tar éis na dtuairiscí go léir is féidir 
deireadh an scéil a léamh.

An Luan ina dhiaidh sin bhí comhrá ag 
Iníon Ní Chléirigh agus an Príomhoide 
liom. Bheartaigh siad taispeántas 
ealaíne a bheith sa scoil. Thaispeánfadh 
gach duine i mo rang rud éigin agus 
d’fhéadfainn mo phictiúr a bhuaigh 
an duais a thaispeáint. Thiocfadh na 
tuismitheoirí go léir agus d’fhéadfainn 
labhairt faoin bpictiúr.

D’fhoghlaim mé go raibh sé tábhachtach 
don scoil ceiliúradh mar bhí áthas ar 
na múinteoirí go léir. Bhí an-áthas ar an 
gcuid is mó de mo rang agus thug siad 
bualadh bos nuair a chuala siad an scéal. 
Ní dúirt an bheirt chailín aon rud. B’fhéidir 
go raibh an-díomá orthu toisc nach raibh 
siad chomh maith liomsa ag an ealaíon. 
Ach tá duine amháin acu ar fheabhas ag 
an Mata agus tá an duine eile an-mhaith 
ag ceol agus damhsa agus tá a lán rudaí 
buaite acu thar na blianta. D’fhoghlaim 
mé nach féidir leat eagla a bheith ort 
roimh éad daoine eile nó ligint d’éad 
daoine eile do shonas a mhilleadh. Nuair 
a fuair mé an deis labhairt faoi mo phictiúr 
bhí mé an-bhródúil. Ag an deireadh 
ghabh mé buíochas le hIníon Ní Chléirigh 
agus dúirt mé go raibh an buíochas go 
léir ag dul dá cuid dea-mhúinteoireachta 
agus mo thalann féin freisin a bhfuil mé 
an-bhuíoch as. Tá rudaí ann nach bhfuil 
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mé go maith acu, rudaí mar canadh agus 
spórt ach táim go maith ag ealaíon.

Machnamh

Is féidir leat a mhíniú go mbíonn roghanna 
againn i gcónaí faoi cad ba cheart a 
dhéanamh nuair a bhíonn mothúchán 
láidir mar éad orainn.
Is féidir linn gníomhú i mbealach 
éagothrom, goilliúnach, gránna lenár 
gcairde nó teaghlaigh nó is féidir linn 
a bheith macánta linn féin faoin ár 
mothúcháin ach cinneadh a dhéanamh gan 
gníomhú ar na mothúcháin sin trí bheith 
gránna nó míchothrom le daoine eile.

Conclúid agus Tarraingt

Tabhair cuireadh do na páistí insint faoi 
am a raibh éad orthu ach gur láimhseáil 
siad é go maith agus nár mhill siad 
sonas aon duine eile. Is féidir leo freisin 
machnamh a dhéanamh ar am nuair 
nár láimhseáil siad éad go maith agus 
a rinne siad iarracht sonas duine eile a 
mhilleadh. Ansin is féidir leo a chur in iúl 
conas a dhéanfadh siad éad a láimhseáil 
go cothrom amach anseo. D’fhéadfadh 
na páistí pictiúr a tharraingt dá ndéanfadh 
siad sa chás seo, agus bolgáin chainte 
b‘fhéidir chun a déarfaidh siad a léiriú.

Gníomhaíocht na Moltaí

Tógtar ainm páiste eile ón hata (féach 
ar Cheacht 1 san aonad seo) agus 
faigheann páiste moltaí ó pháistí eile.
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COINCHEAP LÁRNACH

Ní mór do pháistí a fhoghlaim go dtagann 
agus go n-imíonn mothúcháin ach is é an 
rud is tábhachtaí ná an chaoi a gcuirimid 
in iúl iad.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag Fás agus ag athrú 
  Braistintí agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair
Labhairt faoi agus machnamh a 
dhéanamh ar réimse leathan braistintí 
agus mothúcháin agus féachfar ar na 
cásanna éagsúla ina dtarlaíonm siad agus 
conas is féidir iad a chur in iúl. 

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt
  Mo phobal scoile

Cuspóirí Ábhair
Iniúchadh a dhéanamh ar na bealaí 
éagsúla ina gcuireann an scoil muintearas 
chun cinn.

Róil cheannaireachta a fhorbairt agus iad a 
chleachtadh agus foghlaim conas is féidir 
oibriú le chéile i suímh grúpaí éagsúla.

Plé agus iniúchadh a dhéanamh 
ar choincheapa comhroinnte agus 
comhoibrithe agus na bealaí inar féidir iad 
a chleachtadh go héifeachtach.

Iniúchadh a dhéanamh ar na róil 
thraidisiúnta a thugtar do bhuachaillí agus 
do chailíní sa scoil mar gheall ar a ngnéas 
agus a bheith feasach ar bhealaí le cur in 
aghaidh na steiréitíopála seo. 

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíona -  
Na hAmharcealaíona

Snáithe: Tógáil

Snáithaonaid: Ag déanamh tógála

  Ag féachaint agus 
  ag freagairt

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá comhoibriú mar ghné den cheacht 
seo.  Tá sé an-tábhachtach gan ghné 
iomaíochta idir na grúpaí a thabhairt 
isteach trí mharcanna a thabhairt ar na 
túir nó trí chomparáid a dhéanamh. Má 
thugann na páistí iad féin gné iomaíochta 
isteach d’fhéadfá tagairt a dhéanamh dó 
os ard agus a cheistiú cén fáth go bhfuil 
sé ag tarlú agus má  tá sé ina chabhair ar 
chaoi ar bith. D’fhéadfá ceist a chur an 
gcabhródh sé dá mba chomórtas é seo. 
Foghlaimeoidh tú a lán ó na freagraí.

I scoileanna aon ghnéis d’fhéadfaí 
saincheist steiréitíopáil inscne a scrúdú 
trí cheisteanna a chur ar pháistí faoi 
thaithí lasmuigh den scoil in ionad díriú ar 
fhócas an cheachta seo.
 

NA MOTHÚCHÁIN UILIG AR AN AISTEAR
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ACMHAINNÍ

Do gach grúpa:

•	Rolla	mór	seilitéipe	

•	20	Bandaí	Rubair	

•	Criáin	agus	Marcóir	Mór	

•	Trí	Bhileog	Pháipéir	Daite	(dathanna	
éagsúla) 

•	Carn	Paipéir	Athchúrsáilte	
(seannuachtáin nó páipéar 
fótachóipeála, gearrthacha de pháipéar 
ealaíne nó aon rud atá ar fáil) 

•	Paca	Cártaí	Imeartha	(chun	na	páistí	a	
roinnt i ngrúpaí) 

•	Bileog	Mheasúnaithe	don	aonad:	
Tá Tuairimí Agam (ceann amháin do 
gach páiste) 

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	

•	Gníomhaíocht	Tógála	

•	Ag	Taifeadadh:	Mothúcháin

•	Gníomhaíocht	na	Moltaí	(Foireann)	

•	Ag	Taifeadadh:	Scileanna

•	Conclúid	

•	Gníomhaíocht	na	Moltaí	(Aonarl)	

•	Measúnú	ar	an	Aonad	

CEACHT 6 A TRÍ:6
NA MOTHÚCHÁIN UILIG AR AN AISTEAR
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NÓS ImEACHTA SONRACH A TRÍ:6
Cluiche

Mínigh go n-oibreoidh an rang i ngrúpaí 
atá difriúil ó na gnáthghrúpaí suíocháin. 
Chun do ghrúpa a aimsiú ní mór duit 
cárta imeartha a phiocadh amach ó lár 
an tseomra ina bhfuil siad go léir bun os 
cionn agus daoine eile leis an dath céanna 
a aimsiú. Déanfar grúpa dá gcuid féin le 
cártaí daite a dhéanfaidh 5 ghrúpa san 
iomlán. Caithfidh tú cártaí a bhaint amach 
ón bpaca roimh ré le cinntiú go mbeidh 6/7 
i ngach grúpa agat ag an deireadh. Nuair 
atá na grúpaí déanta iarr ar na páistí bailiú i 
gciorcail chun tasc a fháil.

Gníomhaíocht Tógála

Tabhair na hábhair thógála do na páistí i 
ngach grúpa. Is é an tasc do gach grúpa 
ná túr a thógáil a d’fhéadfadh seasamh 
go láidir, a bheith ard, go hálainn agus 
téama a bheith ann.

Tabhair 10 nóiméad nó níos lú do na 
páistí chun plé a dhéanamh ar an gcaoi 
a dtógfaidh siad an túr ach le linn an 
ama sin níl cead acu lámh a leagan 
ar na hábhair. Tá cead acu, áfach, 
leathanach amháin a thógáil chun tuairimí 
a sceitseáil. Tá sé an-tábhachtach go 
gceadaítear 10 nóiméad don phleanáil 
agus beidh ar aon fhoireann atá réidh 
chun tógála níos luaithe fanacht.

Tugtar 20 nóiméad ansin do na foirne 
an túr a thógáil.  Féadfaidh tú é sin a 
shíneadh níos faide ar mhaithe le rath. 
Fógrófar am nuair a bheidh 10, 5, 2 agus 
1 nóiméad fágtha.

Ag an deireadh tugann grúpaí cuairt ar a 
chéile agus baineann taitneamh as obair 
a chéile. Iarrfar ar gach duine ar éirigh leo 
airde, seasmhacht , áilleacht agus téama 
a léiriú. Ní mór duit a bheith cúramach 
gan aon chaint faoi iomaíocht a lua

Taifeadadh: Mothúcháin

Iarr ar na páistí obair ina gcuid grupaí ar 
feadh 5 nóiméad chun na mothúcháin 
go léir a mhothaigh gach duine ar an 
bhfoireann tríd an bpróiseas a ainmniú.  
Aontaíonn duine amháin taifead a 
dhéanamh de na mothúcháin go léir a 
mothaíodh agus cibé ar mothúcháin 
chompórdacha nó míchompordacha 
iad. Tabharfaidh seisiún gearr aiseolais 
forbhreathnú ar an éagsúlacht mothúchán 
agus an raibh an éagsúlacht chéanna 
mothúchán ag na 5 fhoireann. Dá mbeadh 
páistí ag obair i ngrúpaí inscne measctha, 
d’fhéadfaí iniúchadh a dhéanamh an 
raibh na mothúcháin chéanna nó difriúla 
ag na buachaillí agus na cailíní agus 
d’fhéadfadh páistí tuairim a léiriú faoi aon 
difríocht a tugadh faoi deara. 

Is féidir leat iarraidh  ar na grúpaí 
tuairisciú faoin bpróiseas a bheith ag 
obair lena chéile chun na cinntí agus 
na tascanna a chur i gcrích, agus 
ansin machnamh a dhéanamh ar cad a 
chuireann le comhoibriú éifeachtach.

Cuir ceist:
- Ar thóg aon duine ról ceannaireachta sa 

ghrúpa? 

- Conas a mhothaigh sé sin? 

- Cad a rinne tú mar cheannaire? 

- Cad a d’fhéadfaí tarlú muna nglacfadh 
duine ceannaireacht i ngrupaí? 

- Cad a d’fhéadfaí tarlú dá dteastódh ó 
níos mó ná duine amháin a bheith ina 
c(h)eannaire? 

- An raibh aon duine nach raibh 
rannpháirteach sa ghrúpa? 

- Cad a tharlódh mura raibh formhór na 
mball rannpháirteach?  
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- Ar thóg buachaillí nó cailíní róil difriúla 

sna grupaí (má bhí siad i ngrúpaí 
measctha de réir inscne) Ar cheistigh 
aon duine é sin má tharla sé? 

- An gcabhraíonn sé tuairim a dhéanamh 
faoi dhaoine agus cad is féidir nó cad 
ba chóir dóibh a dhéanamh bunaithe ar 
a n-inscne?

Murar luadh cheana é, is féidir leat a 
mholadh nach mbaineann comhoibriú i 
gcónaí le mothú go maith, ach le hoibriú 
go maith agus go héifeachtach le daoine 
eile chun déileáil leis an rath agus na buillí 
ar fad bainteach le tasc nó tionscnamh. 
Tá sé tábhachtach gan tuairim a 
cheapadh faoi dhaoine ar bhonn inscne  
- d’fhéadfadh sé srian a chur ar chumas 
daoine feidhmiú go héifeachtach in aon 
ghrúpa nó i gcomhthéacs eile. 

Gníomhaíocht na Moltaí (Foireann)

Sa deireadh faigheann gach foireann 
seans moltaí a thabhairt. Roghnaítear 
páiste amháin i ngach foireann le bheith 
sa suíochán te ar dtús. Suíonn gach 
páiste ar a sheal sa suíochán te agus 
éisteann siad fad is a thugann na baill 
foirne moltaí dóibh as cuidiú dearfach ar 
leith a rinne siad don tasc. Beidh sé seo 
éagsúil do gach duine agus d’fhéadfadh 
go luafaí scileanna mar cheannaireacht, 
spreagadh, réiteach faidhbe, gineadh 
smaointe, daoine eile a chur san 
áireamh, ag obair go dian, ag coimeád 
súl ar an am, ag ceartú earráidí nó aire a 
choimeád.  Is féidir leanúint ar aghaidh 
leis an ngníomhaíocht seo fad is atá páistí 
ag deonú dul isteach sa suíochán te - 
b’fhéidir nár mhaith le roinnt páistí páirt a 
ghlacadh agus ba chóir glacadh leis sin.

Taifeadadh: Scileanna

Is féidir leat iarraidh ar na páistí na 
scileanna a thug siad faoi deara ina 
gcuid foirne a ainmniú gan ainmneacha 

a lua. Is féidir na scileanna seo a 
thaifead agus a thaispeáint.

Cuir ceist ar na páistí:
- An gceapann tú go mbaineann na 

scileanna ar an liosta níos mó le 
buachaillí nó le cailíní? 

- Cén fáth go mbaineann/Cén fáth nach 
mbaineann? 

Is féidir leis an rang ansin a shocrú mar 
ghrúpa cad a dhéanfaidh siad leis na túir, 
cá háit ar chóir iad a thaispeáint agus cé 
ar chóir iad a fheiceáil. Is féidir an liosta 
scileanna agus mothúcháin a thaispeáint 
taobh leo. Ba chóir do na páistí cinneadh 
a thógáil faoi theideal an taispeántais. 

Conclúid

Is féidir leis na páistí focail an amhráin 
Comhghairdeas a leasú, ag cur  
Comhoibriú in áit Comhghairdis agus é 
a chanadh le chéile chun ar bhain siad 
amach go comhoibríoch a cheiliúradh.

Gníomhaíocht na Moltaí

Tógtar ainm eile ón hata (féach ar 
Cheacht 1 san aonad seo) agus 
faigheann páiste moltaí ó chuid de na 
páistí eile.

Síneadh

D’fhéadfaí iarraidh ar na páistí 
smaoineamh ar shamplaí scileanna, nuair 
a léiríodh iad san am a chuaigh thart, 
a d’aithin siad  don chomhoibriú agus 
iad a roinnt (m.sh conas a tógadh na 
pirimidí) nó  nuacht reatha (m.sh. conas 
a chomhordaítear iarrachtaí tarrthála le 
linn tubaistí móra). Leathnófar a gcuid 
foghlama ón ngné phearsanta go dtí an 
ghné ghinearalta. Is féidir na scileanna atá 
ar liostaí  na ngrúpaí agus na scileanna a 
úsáideadh sa stair agus i gcúrsaí reatha 
a thaispeáint  taobh leis na tascanna 
ábhartha, a dtúir féin san áireamh.  
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Measúnú ar an Aonad

D’fhéadfaí ábhar na Bileoige Oibre: 
Tá Tuairimí Agam a chomhlánú ag na 
páistí ina n-aonar. Ina dhiaidh sin is féidir 
leat na ceisteanna ar an mbileog oibre 
a chur ag úsáid mhodheolaíocht na 
díospóireachta siúil ina seasann na páistí 
ag pointe ‘Aontaím’ nó ‘Ní Aontaím’ do 
gach ráiteas nó ag pointe neodrach ‘Níl a 
Fhios Agam.’

Nuair atá a n-áit roghnaithe ag na páistí 
is féidir le páistí in aon ghrúpa a rá cén 
fáth gur roghnaigh siad seasamh san 
áit ina bhfuil siad ina seasamh.  Nuair 
atá cloiste acu ó roinnt páistí le tuairimí 
difriúla is féidir deis a thabhairt do na 
páistí cinneadh a thógáil fanacht mar 
a bhfuil siad nó bogadh go grúpa eile. 
Má roghnaíonn siad bogadh is féidir a 
iarraidh orthu a rá cad ba chúis leis an 
cinneadh sin a dhéanamh.

Nuair a chloiseann nó léann tú freagairtí 
na bpáistí, is féidir leat  cinneadh 
a thógáil má tá gá níos mó oibre a 
dhéanamh in aon réimse. 



                              

                         

Tá Tuairimí Agam
Léigh gach abairt. Cuir ciorcal timpeall cé acu an aontaíonn tú nó nach n-aon-
taíonn tú. Mínigh cén fáth go n-aontaíonn tú nó nach n-aontaíonn tú.
Níl aon fhreagraí cearta nó míchearta.

1. Braitheann gach duine fearg, éad, sonas, brón agus grá ina saol.

   AONTAÍM  NÍ AONTAÍM

mar__________________________________________________

2. Is iad na páistí atá cothrom agus go maith is mó a mbíonn gean 
orthu i gcónaí.

   AONTAÍM  NÍ AONTAÍM

mar__________________________________________________

3. Cabhraíonn sé caint nó caoineadh le duine éigin a bhfuil muinín 
agat as nó aisti má bhíonn brón ort.

   AONTAÍM  NÍ AONTAÍM

mar__________________________________________________

4. B'fhearr liom cairdeas a dhéanamh le duine éigin a rugadh in 
Éirinn seachas duine a rugadh i dtír eile.

   AONTAÍM  NÍ AONTAÍM

mar__________________________________________________

5. Is cuma más buachaill nó cailín thú ní cóir go gciallódh sé gur 
cóir nó nach cóir duit rudaí áirithe a dhéanamh. 

   AONTAÍM  NÍ AONTAÍM

mar__________________________________________________



AONAD 4
AG DÉANAMH CAIDRIMH 

LE DAOINE EILE
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SNÁITHE MISE

Snáithaonaid: Féinaitheantas

  Féinfheasacht

  Ag forbairt féinmhuiníne 

  Braistintí agus 
  mothúcháin

  Sábháilteacht agus cosaint
  Sábháilteacht phearsanta

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

  Ag tabhairt aire  
  do mo chorp 
  Sláinte agus folláine

  Cinntí a Dhéanamh

SNÁITHE MISE AGUS 
  DAOINE EILE

Snáithaonaid: Mise agus Daoine eile

  Ag déanamh caidrimh 
  le daoine eile
  Cumarsáid a dhéanamh

SNÁITHE MISE AGUS AN 
  DOMHAN MÓR

Snáithaonad:  Ag Forbairt Saoránachta

  Mo phobal scoile

  Pobail áitiúla agus 
  Pobail eile

RÉAMHRÁ DON AONAD SEO

Is brónach an scéal gur iompar coitianta 
í bulaíocht inár sochaí. Tá sí le fáil san 
ionad oibre, i bpobail, uaireanta i gclanna. 
Tá sé saonta a chreidiúint nach bhfuil 
scoil ar bith ann nach bhfuil bulaíocht ar 
siúl inti. Tá sé níos fearr glacadh leis go 
bhféadfaí bulaíocht a bheith ann agus 
seasamh airdeallach agus forghníomhach 
a thógáil ina coinne. Tá cur chuige uile 

scoile ríthábhachtach san iarracht troid 
in aghaidh bulaíochta agus ‘Scoil Inste’ a 
chur chun cinn. Cuid de phríomhghnéithe 
sa chur chuige uile scoile is ea:

•	Rannpháirtíocht	agus	ceannaireacht	
láidir ón bpríomhoide .

•	Comhaontas	foireann	uile	chun	Cód/
Beartas Frithbhulaíochta a chur i 
bhfeidhm.

•	Tuiscint	soiléir	ar	cad	is	bulaíocht	ann	
agus oiliúint foirne más gá. 

•	Cód/Beartas	Frithbhulaíochta	ina	
luaitear go sonrach  go bhfuil ciníochas 
agus hómafóibe do-ghlactha.  

•	Ceachtanna	frithbhulaíochta	rialta	sna	
ranganna go léir. 

•	Leibhéil	arda	feitheoireachta	le	linn	
amanna neamhfhoirmiúla mar am clóis. 

•	Seisiúin	eolais	do	thuismitheoirí.

•	Póstaeir	agus	saothar	ealaíne	in	
áiteanna feiceálacha chun meabhrú do 
pháistí nach bhfuil bulaíocht inghlactha 
agus gur ‘Scoil Inste’ í seo. 

•	Beartas	Úsáid	Inghlactha	(AUP)	d’úsáid	
Idirlín a bheith ann.

•	Múinteoirí	a	bhfuil	cleachtadh	acu	ar	
shuímh idirlín shóisialta a úsáideann 
páistí.

•	Nósanna	imeachta	chun	plé	le	
nochtuithe do gach aicme foirne.

•	Struchtúir	tacaíochta	do	dhaltaí	a	raibh	
baint acu le hiompar bulaíochta agus 
dóibh siúd a ndearnadh bulaíocht  orthu. 

•	Comhráití	leantacha	le	páistí	a	
ndearnadh bulaíocht orthu. 

•	Suirbhéanna	bliantúla	páistí.	

•	Rochtain	ar	agus	nósanna	imeachta	
atreoraithe chuig gníomhaireachtaí 
seachtracha do pháiste a  léiríonn 
iompar bulaíochta mar chuid d’fhadhb 
níos leithne. 
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Tá na ceachtanna seo ceaptha le tarlú 
laistigh de chreat ginearálta de bheartas 
uile scoile. De réir an taighde is i Rang 
a Trí  is coitianta a bhíonn an Bhulaíocht 
(HBSC, 2010), agus dá bharr tá sí san 
áireamh anseo.Cé gur scríobhadh na 
ceachtanna seo do Rang a Trí is féidir 
iad a úsáid agus a chur in oiriúint do 
ranganna níos sine freisin. 

SUIRBHÉ

Chun an leibhéal nochtaithe a mhéadú 
agus chun ‘Scoil Inste’ a chur chun cinn 
moltar suirbhé bulaíochta bliaintiúil. Chun 
cuidiú le páistí a bhíonn ag streachailt 
le litearthacht is cabhair é má léann 
múinteoirí na ceisteanna os ard de réir mar 
a chomhlánaíonn páistí an ceistneoir. Tá 
ceistneoir samplach san áireamh anseo a 
d’fhéadfadh a bheith úsáideach do chéad 
bhliain an tsuirbhé. Mar thoradh ar na 
torthaí, is féidir le múinteoirí na ceisteanna 
a athrú sna blianta ina dhiaidh sin ionas 
go mbeidh siad in oiriúint don domhan 
athraithe agus a gcomhthéacs áitiúil.

SUIRBHÉ SAMPLACH BULAÍOCHTA

Ar tugadh buille, nó brú
nó cic duit an téarma seo?

TÁ
NÍL

Ar dhúirt daoine eile rudaí 
gránna leat an téarma seo?

TÁ
NÍL

Ar fágadh i leataobh ó chluichí 
tú nuair ba mhian leat imirt?

TÁ
NÍL

Ar tógadh nó ar briseadh do 
ghiuirléidí an téarma seo?

TÁ
NÍL

An bhfuair tú téacs 
theachtaireachtaí gránna an 
téarma seo?

TÁ
NÍL

An bhfuair tú teachtaireachtaí 
gránna ar Facebook nó ar 
shuímh idirlín eile?

TÁ
NÍL

An ndearnadh bagairt ort an 
téarma seo?

TÁ
NÍL

Má tharla aon cheann de na 
nithe seo, ar chuir tú duine 
fásta ar an eolas faoi?

TÁ
NÍL

An bhfaca tú páistí eile agus 
bulaíocht á déanamh orthu ar 
scoil an téarma seo?

TÁ
NÍL

Ar chuir tú múinteoir ar an 
eolas faoi?

TÁ
NÍL

Cá ndéantar an chuid is mó 
den bhulaíocht?

Ar thug tú buille, brú nó cic do 
dhaoine eile an téarma seo?

TÁ
NÍL

An raibh tú ag spochadh as 
daoine eile nó ar dhúirt tú rudaí 
gránna an téarma seo?

TÁ
NÍL

Ar chuir tú téacs 
theachtaireachtaí nó   
teachtaireachtaí ríomhaire 
gránna?

TÁ
NÍL

Ar fhág tú daoine i leataobh
ó chluichí d'aonghnó?

TÁ
NÍL

Ar thóg tú nó ar bhris tú
rud éigin ar le duine eile é?

TÁ
NÍL

An bhfuil tú sásta leis an 
mbealach a chaith tú le páistí 
eile an téarma seo?

TÁ
NÍL

Go raibh maith agat as na ceisteanna a 
fhreagairt. Cabhróidh sé linn scoil níos 
sábháilte a chruthú.

Ba chóir go mbeadh an suirbhé gan ainm. 
Iarrtar ar pháistí gan é a shíniú. Is féidir a 
rá le páistí más maith leo aon rud a insint 
duit faoi bhulaíocht a tharla gur féidir 
leo é a insint duit go ciúin am ar bith nó 
CÁRTA INSTE a úsáid (féach ar Cheacht 
1 san aonad seo).

Cuirtear aiseolas tábhachtach ar fáil do 
na múinteoirí leis an suirbhé seo faoi 
mhéid na bulaíochta sa scoil ina iomláine.
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Leabhair ar théama na bulaíochta gur 
féidir a léamh do pháistí:
Not My Fault le Leif Kristiansson (2006) 
Heryin Books
A Wibble called Bipley (and a few Honks): 
scéal do pháistí a chruaigh a gcroí nó 
gur bulaithe iad le Margot Sunderland 
and Nicky Hancock (2001) Speechmark 
Publishing Ltd.

MEASÚNÚ

Mar bhealach measúnaithe ar na 
ceachtanna seo tá ceithre chárta curtha 
ar fáil do na páistí - cártaí inste, cartaí 
smaoinimh, cártaí gnímh agus cartaí 
ceiste (féach ar na cártaí seo ag deireadh 
Ceacht 1 san aonad seo). ag deireadh 

gach ceachta roghnaíonn páistí ceann 
amháin de na cártaí. Tugtar cuireadh 
dóibh insint faoi bhulaíocht, ceist a chur 
faoi bhulaíocht, smaoineamh atá acu a 
roinnt nó plean gnímh a cheapadh. Ba 
chóir do gach páiste an cárta atá ag 
teastáil uaidh/uaithi le comhlánú tar éis 
gach ceachta a roghnú. Má roghnaíonn 
páiste an cárta céanna gach uair tá sé sin 
ceart go leor. Tugann sé seo amháin a lán 
eolais duit. D’fhéadfaí tarlú i gcás nach 
féidir le páiste nochtadh a dhéanamh go 
pearsanta go scríobhfaí síos é.

D‘fhéadfaí cuid de na ceisteanna a 
thagann aníos a úsáid in Obair Chiorcail 
nó d‘fhéadfá féin plé leo go díreach sa 
chéad cheacht eile.D’fhéadfá freisin 
caipéis a chur le chéile ag pointe ar 
bith, chun aiseolas a thabhairt don rang 
lena n-áirítear cuid de na  smaointe, 
ceisteanna agus gníomhartha. D’fhéadfaí 
focail na bpáistí féin a úsáid ach gan aon 
ainmneacha a chur san áireamh. Tugtar 
dearbhú do pháistí nuair a chloiseann siad  
a gcuid focal  ar ais agus foghlaimíonn 
siad a lán ó mhachnaimh daoine eile.

Sa chás go dtagann nochtadh chun 
cinn ní mór duit labhairt leis an bpáiste 
go príobháideach agus ansin an Cód/
Beartas Frithbhulaíochta a leanúint.

Uaireanta bíonn claonadh ag páistí 
gach tuairim bheag thútach a thuairisciú 
agus, cé nach bhfuil siad inghlactha ní 
cuid den bhulaíocht iad. Ní féidir é sin 
a sheachaint agus ní mór duit glacadh 
leis seo sna céimeanna luatha de ‘Scoil 
Inste’ a chruthú. Le heolas breise faoi 
agus iniúchadh ar iompar bulaíochta, 
foghlaimeoidh páistí idirdhealú a 
dhéanamh idir iompar bulaíochta agus 
iompar míchuí,drochbhéasach, gránna 
nó tútach. Nuair a thugtar ceithre sheit de 
chártaí déantar iarracht é sin a laghdú. 
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AONAD 4
AG DÉANAMH CAIDRIMH LE DAOINE EILE 

CEACHTANNA SAN AONAID SEO

Ceacht 1
Cad is Bulaíocht ann?

Ceacht 2
Tionchair na Bulaíochta

Ceacht 3
Cad a Cheapaimid Faoi Bhulaíocht

Ceacht 4
Bulaíocht a fheiceáil

Ceacht 5
Limistéar Saor ó Bhulaíocht

Ceacht 6
Ag Cur i gCoinne Bulaíochta agus Nithe 
Eile



97

CEACHT 1 A CEATHAIR:1
COINCHEAP LÁRNACH

Sa cheacht seo déanaimid iniúchadh 
ar thuiscint páistí agus soiléireacht a 
dhéanamh dóibh ar a bhfuil i gceist  
le bulaíocht. 

Curaclam OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Sábháilteacht  
  agus cosaint
  Sábháilteacht phearsanta

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

Cuspóir Ábhair
Daoine, áiteanna agus suímh a aithint a 
chuireann sábháilteacht phearsanta faoi 
bhagairt.

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus  
  daoine eile

Cuspóirí Ábhair
A aithint go mbíonn cairde á meascadh 
i ngrúpaí, rud a d‘fhéadfadh a bheith 
sláintiúil nó míshláintiúil.

Bulaíocht a aithint, a phlé agus a 
thuiscint.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithí: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Má bhíonn príomhoide scoile saor nó 
toilteannach a bheith páirteach i ngné 
éigin den cheacht seo tabharfaidh sé 
teachtaireacht shoiléir do na daltaí gur 
ábhar mór imní é seo agus gur cur chuige 
scoile uile é. 

Ó thús na hoibre seo, ní mór dúinn labhairt 
faoi bhulaíocht mar ghníomh a d’fhéadfadh 
aon duine a dhéanamh, seachas labhairt 
faoi bhulaithe i mbealach a nascann 
aitheantas diúltach le páistí áirithe.

Ní mór conradh soiléir ‘Gan Ainmneacha’ 
a bheith sa cheacht seo ionas 
go bhféadfadh páistí labhairt faoi 
ghníomhartha seachas daoine.

ACMHAINNÍ

•	Liathróid	Bhog	

•	Bosca	Frithbhulaíochta	(chun	na	cártaí	
a chur isteach ann). 

•	Grianghraif	ag	léiriú	cineálacha	éagsúla	
bulaíochta - fisiciúil, briathartha, cibear, 
gotha, sracaireacht agus eisiamh 
(samplaí ar fáil) 

•	Ceithre	sheit	de	Chártaí	(féach	teimpléid	
ar fáil ag deireadh an cheachta seo) 

•	Cóipeanna	de	Bhileog	Oibre:	A,	B,	C,	D,	
E de Bhulaíocht (ceann amháin do gach 
páiste) 

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	Tosaigh	

•	Tobsmaointeoireacht

•	Ceacht	Foghlama	Comhoibrithe	

•	Obair	Chiorcail	

•	Cuairt	ón	bPríomhoide	

•	Conclúid	

CAD IS BULAÍOCHT ANN?
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NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:1

Cluiche Tosaigh

Is é cuspóir an chluiche seo ná ton dearfach 
a chruthú chun an rang a dhearbhú sula 
dtugtar faoi shuímh dhúshlánacha trí 
chomhráití. Seasann páistí i gciorcal. Tá 
liathróid ag duine amháin. Deir siad: Rud 
amháin is maith liom faoi bheith sa rang seo 
ná... agus ansin caitear an liathróid chuig 
páiste eile.  Nuair a bhíonn a sheal ag gach 
duine is féidir suí síos.

Tobsmaointeoireacht

Scríobh an focal BULAÍOCHT ar an gclár 
bán. Iarr ar na páistí ciall an fhocail sin 
a roinnt. Spreag samplaí concreideacha 
(m.sh. nuair a ghoideann duine éigin do 
lón gach lá) ach seachain mionsonraí 
scéalta. Spreag na páistí, más gá, na 
cineálacha go léir bulaíochta a chur 
san áireamh (fisiciúil, briathartha, 
gotha, eisiamh, sracaireacht, cibear) trí 
cheisteanna mar seo a leanas a chur: 

- An mbíonn bulaíocht ann bainteach le 
focail? 

- An bhfuil cineál bulaíochta ann gan 
focail? 

- An féidir bulaíocht a dhéanamh ar 
dhuine ar an ríomhaire? 

Ansin tabhair isteach na grianghraif agus 
fiafraigh an bhfuil cineálacha éagsúla 
bulaíochta ann. Ba chóir go léireodh na 
grianghraif bulaíocht fhisiciúil, bhriathartha 
agus cibear (grianghraf amháin d‘fhón, 
grianghraf amháin de ríomhaire, gotha, 
sracaireacht, agus eisiaimh). Lig do na 
páistí a n-ainmneacha féin a thabhairt 
ar na cineálacha seo bulaíochta. Is féidir 
leo ansin an cheist a chur: Cá dtarlaíonn 
bulaíocht? Tá sé tábhachtach do na páistí 
na suímh bhulaíochta go léir a liostáil ionas 
nach dtugtar le tuiscint gur fadhb í seo a 
bhaineann leis an scoil amháin. D’fhéadfaí 
ceisteanna spreagtha a bheith ann, más 
gá, mar shampla:

- An dtarlaíonn bulaíocht riamh ag na 
siopaí? 

- An dtarlaíonn sí riamh ar an mbealach 
go dtí cluichí nó cleachtadh? 

- An dtarlaíonn sí riamh ar an mbóthar ina 
gcónaíonn tú? 

- An ndéanann daoine fásta bulaíocht 
riamh? 

Foghlaim Chomhoibritheach:Cur 
Chuige  Míreanna Mearaí

Chun cabhrú le páistí níos mó a thuiscint 
faoi bhulaíocht iarr orthu grúpaí de 
chúigear a dhéanamh. Tá ar gach grúpa de 
chúigear cinneadh a dhéanamh faoi cé a 
bheidh ina A, B, C, D, agus E ina ngrúpa. 
Tabhair an Bhileog Oibre: A, B, C, D, E 
na bulaíochta do gach grúpa. Iarr orthu 
í a léamh le chéile, gach páiste ag léamh 
a (h)abairte féin. Ansin suíonn gach A le 
chéile, gach B srl. Iarr orthu a líne a léamh 
le chéile agus labhairt ar feadh cúpla 
nóiméad faoi cad a chiallaíonn sé. Is féidir 
leo smaoineamh ar mheafar nó sampla 
chun é a mhíniú. Sa deireadh tagann na 
bunghrúpaí A, B, C, D, E, le chéile arís 
agus míníonn gach páiste a (h)abairt do 
na páistí eile ag tarraingt ar an gcomhrá 
roimhe sin. Sa chaoi sin comhoibríonn siad 
ina gcuid foghlama faoi bhulaíocht.

Obair Chiorcail

In obair chiorcail tabhair seans do gach 
páiste an cheist a fhreagairt:
Cén fáth go gceapann tú go ndéanann 
daoine bulaíocht?

Agus iad i mbun cainte éist go cúramach 
chun a thuiscint conas a dhéanann páistí 
ciall as bulaíocht. Ba chóir a bheith ar 
an airdeall faoin bhféidearthacht go 
dtuigeann páistí í  mar thréith daoine 
áirithe seachas daoine eile, mar ní 
mór dúinn an tuairim a cheistiú nach 
ndéanann ach roinnt daoine bulaíocht. 
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Is féidir leat freisin a bheith ar an airdeall 
faoi na léargais a thugann na páistí ar 
an gceist mar is féidir leat filleadh ar na 
tuairimí sin i gceachtanna níos déanaí.

Conclúid

Mínigh go bhfuil ceithre chineál cárta agat 
a n-iarrfaidh tú ar na páistí a chomhlánú 
ag deireadh gach ceachta. Mínigh na 
difríochtaí idir na cártaí. Iarr ar gach 
páiste cárta amháin dá rogha a thógáil, 
é a chomhlánú agus a chur sa Bhosca 
Frithbhulaíochta.  Tabharfar léargas duit 
ar thuairimí agus taithí na bpáistí nuair a 
léann tú na cártaí sin. 
 

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:1









A 
B   

C 

D E  

D’fhéadfadh timpiste gortú
ach ní bulaíocht í.
Tá gortú mar aidhm ag an 
mbulaíocht.

Tá sé deacair bulaíocht a 
stopadh nuair a tharlaíonn 
sí agus d’fhéadfadh sí a 
bheith deacair insint fúithi 
freisin.

D’fhéadfadh rud éigin a 
tharlaíonn uair amháin a 
bheith mícheart, ach ní 
bulaíocht í.
De ghnáth tarlaíonn 
bulaíocht arís agus arís eile.

Nuair a bhíonn daoine ag 
déanamh bulaíochta cuireann 
siad ‘Gothaí’ orthu féin agus 
déanann iarracht ‘Náire’ a 
chur ar dhaoine eile.

Tarlaíonn bulaíocht go 
minic ag amanna agus 
áiteanna nach  
bhfeictear í.



  Cárta Inste
Bain úsáid as an gcárta seo má cheapann tú go bhfuil bulaíocht 
á déanamh ort nó má chaitear go dona leat nó má tá a fhios 
agat go bhfuil bulaíocht á déanamh nó má chaitear go dona le 
duine éigin sa rang.  
Scríobh síos cad ba mhaith leat a bheith ar eolas ag an 
múinteoir!

Scríobh d’ainm: _______________________________

Úsáid an cárta seo má tá tú ag smaoineamh ar rud nua faoin 
gcaoi gur ceart do pháistí caitheamh lena chéile. Scríobh síos 
do smaoineamh nua!

Scríobh d’ainm:_______________________

Úsáid an cárta seo má smaoiníonn tú ar rud éigin beag a 
d’fhéadfá a dhéanamh agus a dhéanfaidh tú chun cabhrú le 
limistéar saor ó bhulaíocht a chruthú don rang! Breac síos é 
agus tosaigh inniu!

Scríobh d’ainm:___________________________

Úsáid an cárta seo má tá mearbhall ort faoi bhulaíocht nó má 
tá rud éigin eile gur mhaith leat a thuiscint.

Scríobh do cheist anseo!

Scríobh d’ainm anseo:______________________

Cárta Smaoinimh

Cárta Gnímh

Cárta Ceistiúcháin
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CEACHT 2 A CEATHAIR:2
COINCHEAP LÁRNACH

Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh páistí 
tionchair na bulaíochta. D’fhéadfadh 
uaigneas agus féiniúlacht dhiúltach a 
bheith mar thoradh uirthi. D’fhéadfadh 
sí aird agus fiosracht a loit. D’fhéadfadh 
diúltiú scoile, dúlagar agus féinmharú a 
bheith mar thoradh uirthi.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Féiniúlacht
  Féinfheasacht

Cuspóir Ábhair
Féachaint ar na tosca a bhfuil  tionchar 
acu ar a bhféiníomhá.

Snáithaonad: Braistintí agus mothúcháin

Cuspóirí Ábhair
Mothúcháin láidre a aithint agus foghlaim 
conas déileáil leis na mothúcháin sin 
agus iad a chur in iúl ar bhealach cuí go 
sóisialta.

Iniúchadh a dhéanamh ar an gcaoi inar 
féidir le mothúcháin tionchar a bheith acu 
ar shaol an duine.

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
A aithint conas a théann dearcthaí, 
tuairimí, ionchais agus freagairtí daoine 
eile i bhfeidhm ar chinntí nó gníomhartha 
pearsanta.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

Oideachas Ealaíona -  
Na hAmharcealaíona

Snáithe: Líníocht

Snaithaonad: Ag tarraingt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ní gá do pháistí a gcuid taithí féin a roinnt 
sa cheacht seo.

Is féidir leat na scéalta is cuí a roghnú. Is é 
an rud is tábhachtaí ná go mbíonn na páistí 
an-ghníomhach maidir le smaoineamh 
go mion ar thionchair na bulaíochta. 
Cruthaíonn an t-iniúchadh seo bunús chun 
seasamh a thógáil i gcoinne bulaíochta sa 
chéad cheacht eile.

ACMHAINNÍ

•	Bileoga	Tuarascála	do	gach	grúpa	-	
roghnaigh cén leagan nó úsáid an  
dá cheann. 

•	Bileog	Oibre:	Cén	Fáth	go	bhfuil	sé	
Deacair Insint faoi Bhulaíocht? (cóip  
do gach páiste) 

•	Cóip	den	scéal	roghnaithe	do	gach	grúpa	

•	Cóipeanna	de	na	Ceithre	Chárta	(Ceacht	1)	

•	Cártaí	Imeartha	(chun	grúpaí	randamacha	
a dhéanamh) 

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	

•	Dul	siar	ar	an	bhFoghlaim	agus/nó	
Aiseolas ó Chártaí 

•	Obair	Ghrúpa	

•	Bileog	Oibre:	

•	Litreacha	a	scríobh	nó	Pictiúir	a	
tharraingt  

•	Taispeántas	

•	Conclúid	

TIONCHAR NA BULAÍOCHTA
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Cluiche

Sa chluiche seo siúlann na páistí timpeall 
an tseomra do cheol nó fuaim druma. 
Nuair a stopann an ceol aimsíonn gach 
páiste páirtí. Cuireann siad ceist ar a 
chéile i bpéirí (atá roghnaithe agat ó na 
samplaí thíos). Nuair a thosaíonn an 
ceol arís siúlann siad ar aghaidh agus 
smaoiníonn ar ar dhúirt an duine eile.

Nuair a stopann an ceol buaileann 
siad le páirtí eile. Is féidir leat cinneadh 
a dhéanamh an cheist chéanna a 
choinneáil nó an cheist a athrú.

Ceisteanna:
- Conas a théann lá breá brothallach i 

bhfeidhm ort? 

- Conas a théann trí nó ceithre 
deochanna fiosaí i bhfeidhm ort? 

- Conas a théann scannáin scanrúla i 
bhfeidhm ort? 

- Conas a théann féachaint ar do rogha 
clár teilifíse i bhfeidhm ort? 

Dul siar ar an bhFoghlaim  
agus/nó Aiseolas ó Chártaí

D’fhéadfá a fhiafraí de na páistí cad 
a d’fhoghlaim siad an lá cheana faoi 
bhulaíocht. Is féidir leat,más cuí, tuairisciú 
ar ais ar an méid a d’fhoghlaim tú trí na 
cártaí a léamh (gan aon duine a aithint). 
Is féidir leat beagáinín ama a ligean chun 
ceisteanna a shoiléiriú.

Obair Ghrúpa

Mínigh gurb é an tasc atá acu inniu ná 
smaoineamh go dian ar thionchair na 
bulaíochta.

Roinn na páistí i ngrúpaí ceathrair agus 
tabhair scéal amháin do gach grúpa agus 
Bileog Tuairisce le comhlánú. Is féidir 
grúpaí randamacha a chruthú trí ligint do 

na páistí cártaí a roghnú ó ghnáthphaca 
cártaí imeartha. Déanann na haonta ar fad 
grúpa, na 2anna ar fad grúpa eile srl. (Ní 
mór líon na gcártaí a shocrú chun dul le líon 
na bpáistí sa rang.). Ceaptar duine amháin 
sa ghrúpa mar chathaoirleach agus duine 
eile chun tuairimí an ghrúpa a bhreacadh 
síos ar leathanach. Tá deich nóiméad ag 
an ngrúpa chun léamh agus labhairt faoin 
scéal agus chun na freagraí a chomhlánú. 
Le linn an ama seo is féidir leat bogadh 
timpeall agus dúshláin a chur roimh na 
grúpaí agus iad a spreagadh chun roinnt 
freagraí a fháil ar na ceisteanna.

Scéal Aindriú

Tá Aindriú 10 mbliana d’aois agus tá sé 
ina chónaí i mBaile Átha Cliath. Tá triúr 
deirfiúracha níos sine aige agus deartháir 
amháin níos sine. Tá sé an-mhaith ag 
ficheall agus is aoibhinn leis an veidhlín 
a sheinm. Faigheann sé gráid mhaithe 
ar scoil. Tá na buachaillí eile go léir ina 
rang i gclub peile. Imríonn Aindriú peil 
ar scoil ach ní maith leis í an méid sin 
agus mar sin ní theastaíonn uaidh dul 
isteach sa chlub. Bíonn sé gnóthach ag 
an deireadh seachtaine ar aon nós leis an 
gceolfhoireann shóisearach ina scoil cheoil.

Tá a fhios aige nach bhfaigheann sé 
cuireadh do chóisirí riamh ar scoil agus 
uaireanta bíonn brón air faoi sin. Tá na 
cailíní níos deise dó ach ní thugann 
siad cuireadh do bhuachaillí dul chuig a 
gcóisirí.

Le déanaí tá téacs theachtaireachtaí á 
bhfáil aige tar éis scoile ag rá: tá do mhála 
chomh haerach sin;nó: tá ficheall chomh 
haerach sin; nó: tá do veidhlín chomh 
haerach sin. Ar scoil tugann sé faoi deara 
go dtosaíonn cuid de na buachaillí ag 
gáire nuair a shiúlann sé thart. Uair amháin 
rinneadh magadh faoi toisc nár thacaigh 
sé le foireann peile. Anois ligeann sé air 
go dtacaíonn sé le Learpholl. Stop sé de 

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:2
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bheith ag cur suas a lámh ar scoil agus ag 
cur ceisteanna maithe. Tá súil aige nach 
n-iarrfaidh an príomhoide air an veidhlín a 
sheinm i mbliana ag an tseirbhís charúil. 
Má iarrann ligfidh Aindriú air go bhfuil sé 
tinn ar an lá.

Níl a fhios aige cén fáth go bhfuil siad 
ag gáire. An gceapann siad go bhfuil sé 
aerach? Agus cad atá cearr le bheith 
aerach ar aon nós?

Scéal Katelin

Tá Katelin naoi mbliana d‘aois agus tá sí 
ina cónaí i gContae na Gaillimhe. Chaill a 
Daid a phost de bharr na hiomarcaíochta 
le déanaí agus bíonn a Mam tinn go 
minic. Tá a fhios aici nach bhfuil a lán 
airgid sa bhaile. Cheannaigh Mam 
Katelin gúna di don Nollaig a thaitníonn 
go mór léi. Chaith Katelin an gúna ag 
trí fhéasta ón Nollaig. Tar éis an fhéasta 
dheireanaigh chuir Jenny a cuid pictiúr ón 
bhféasta ar Facebook. Chuir Tina pictiúr 
dá féasta le ceist: Tomhais, cé hí nach 
bhfuil ach gúna amháin aici? Bhí a fhios 
ag Katelin go raibh siad ag gáire fúithi. An 
tseachtain seo caite bhí féasta ag Ciara 
agus ní bhfuair Katelin cuireadh.

An Mháirt ba rogha lá le Katelin ar scoil 
mar bhíodh Corpoideachas acu an lá sin. 
Anois is fuath léi an Mháirt mar stánann 
gach duine ar a seanbhróga reatha agus 
tosaíonn ag gáire. Ní féidir léi na cinn is 
nua a iarraidh ar a Mam mar tá a fhios aici 
nach acmhainn di iad a cheannacht.

Scéal Ifi

Tá Ifi ocht mbliaina d’aois agus tháinig 
sí go Corcaigh ón Nigéir an bhliain seo 
caite lena Mam agus a deirfiúr. Tá a Daid 
anseo le trí bliana agus tá post aige ag 
an Ollscoil. Tá cuid de na páistí an-deas 
ar fad léi. Stánann roinnt acu uirthi agus 
deir siad: labhraíonn tú go haisteach. Ní 

thuigeann Ifi é seo mar deir a múinteoirí 
go bhfuil a cuid Béarla ar fheabhas. Is é a 
blas amháin atá difriúil.

Tá Ifi go maith ag lúthchleasaíocht 
agus bhuaigh sí trí bhonn ar an lá 
spóirt. Tháinig Megan sa dara háit i 
ngach ceann acu. Uaidh sin amach ní 
labhraíonn Megan agus a cairde léi. Lá 
amháin dúirt Niamh: ‘Téigh ar ais go dtí 
do thír féin!’ Lá eile dúirt sí: ‘Is daoine 
suaracha sibh go léir’.

Tá Ifi ag smaoineamh go mbeadh 
sé níos fearr dá n-éireodh sí as an 
lúthchleasaíocht.

Scéal Piotr

Tá Piotr naoi mbliana d’aois agus tháinig 
a theaghlach go hÉirinn ceithre bliana ó 
shin. Is saoranaigh na hÉireann iad anois 
agus tá an chlann an-bhródúil as sin. 
Oibríonn Daid Piotr an-dian agus tá sé 
mínithe aige do Piotr go bhfuil oideachas 
maith an-tábhachtach. Cabhraíonn sé le 
Piotr lena chuid obair bhaile go háirithe le 
mata. Tá Piotr ag déanamh go han-mhaith 
ar scoil. Tugann cuid de na buachaillí 
‘saoithín’ agus ‘Einstein’ air. Ba mhian leis 
nach dtabharfadh siad ach Piotr air.

An tseachtain seo caite bhí foireann 
sacair na hÉireann ag imirt cluiche 
tábhachtach agus lig an múinteoir don 
rang féachaint air i ndíol ar oibriú go 
han-dian ar thionscadal. Bhí gach duine 
ag ligean gáir mholta. Bhí Piotr ag ligean 
gáir mholta freisin. Thosaigh roinnt 
buachaillí ag féachaint air agus ag cur 
gothaí orthu. Dúirt duine amháin acu: 
‘Cén fáth go bhfuil tusa ag ligean gáir 
mholta? Ní Éireannach thú. Is Polannach 
thú’. Dúirt duine eile: ‘Ceapann Einstein 
go dtuigeann sé peil’. Bhí mearbhall ar 
Phiotr. Is maith leis peil agus is saoránach 
Éireannach é. Cén fáth nach dtuigeann 
éinne é sin?

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:2
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Tuairiscíonn gach grúpa ar ais don rang 
uilig. Is féidir leis an múinteoir na torthaí 
a thaifead go gairid ar an gclár bán. Is 
féidir leat ansin an cheist a chur: Cad a 
thugaimid faoi deara de réir mar a éistimid 
leis na grúpaí eile?

Bileog Oibre

Mínigh nár inis aon duine de na páistí 
sna scéalta seo faoin mbulaíocht d’éinne. 
Mínigh go bhfuil a lán cúiseanna nach 
n-insíonn páistí in ainneoin go mbíonn 
an t-eolas sin ag teastáil ó dhaoine fásta 
ionas gur féidir leo stop a chur léi. Tabhair 
an Bhileog Oibre Cén Fáth go bhfuil 
sé Deacair Insint faoi Bhulaíocht? 
do gach páiste. Is féidir le páistí í a 
chomhlánú go ciúin. Má tá roinnt páistí 
le deacrachtaí léitheoireachta is féidir 
leat na tuairimí a léamh os ard agus iarr 
ar na páistí an bhileog a chomhlánú de 
réir mar a bhíonn siad ag léamh agus ag 
éisteacht. Déanann na páistí an bhileog a 
chomhlánú trí TÁ, NÍL nó NÍLIM CINNTE 
a scríobh do gach tuairim.

Litreacha a scríobh nó  
pictiúir a tharraingt

Déanann na páistí grúpaí de cheathar arís 
agus scríobhann litir ón bpáiste sa scéal 
chuig duine fásta a bhfuil muinín acu as/
aisti ag insint dóibh faoin mbulaíocht. 
Mar mhalairt air sin d’fhéadfadh siad 
pictiúr den bhulaiocht a fhágáil ar bhord 
duine fásta a fheicfidh é agus a chuirfidh 
ceisteanna faoi. Ní mór duit cinneadh 
a dhéanamh mar ghrúpa cé dó/di lena 
bhfuil siad ag scríobh. Is féidir le duine 
amháin scríobh ar son an ghrúpa.

Taispeáin litreacha agus pictiúir

Is féidir na litreacha agus na pictiúir a 
chur ar taispeáint.

Conclúid

Sa deireadh roghnaíonn na páistí 
Cárta Inste, Cárta Smaoinimh, Cárta 
Ceistiúcháin nó Cárta Gnímh agus 
déantar é a chomhlánú mar fhreagairt ar 
an gceacht.
 

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:2



Bileog Thuarascála Tionchair na Bulaíochta (Baineann)

I do ghrúpa léigh an scéal.
Ansin oibrigh le chéile chun freagraí a fháil ar na ceisteanna.

Bíodh ar a laghad dhá fhreagra agat (b’fhéidir níos mó) ar gach ceist.

Scríobh síos na mothúcháin go 
léir a d’fhéadfadh a bheith aici 
de bharr na bulaíochta.

Cén áit ina corp a cheapann tú 
go bhfuil sí ag mothú cuid de 
na mothúcháin seo? 

Scríobh síos cuid de na 
smaointe a d’fhéadfadh a 
bheith aici fúithi féin?

Scríobh síos na bealaí ina 
bhféadfadh an bhulaíocht cur 
isteach ar a hobair scoile agus 
a hobair bhaile.

Conas a cheapann tú a chuirfidh 
bulaíocht isteach uirthi a bheith 
páirteach i gcluichí, clubanna 
agus cóisirí?

Conas a cheapann tú a chuirfidh 
an bhulaíocht isteach ar a cuid 
smaointe faoin todhchaí?

An féidir leat smaoineamh ar 
thionchair eile?

ÁR n-Ainmneacha 



Bileog Thuarascála Tionchair na Bulaíochta (Fireann)

I do ghrúpa léigh an scéal.
Ansin oibrigh le chéile chun freagraí a fháil ar na ceisteanna.

Bíodh ar a laghad dhá fhreagra agat (b’fhéidir níos mó) ar gach ceist.

Scríobh síos na mothúcháin go 
léir a d’fhéadfadh a bheith aige 
de bharr na bulaíochta.

Cén áit ina chorp a cheapann 
tú go bhfuil sé ag mothú cuid 
de na mothúcháin sin?

Scríobh síos cuid de na 
smaointe a d’fhéadfadh a 
bheith aige faoi féin.

Scríobh síos na bealaí ina 
bhféadfadh bulaíocht cur 
isteach ar a obair scoile nó a 
obair bhaile?

Conas a cheapann tú a chuirfidh 
an bhulaíocht isteach air a bheith 
páirteach i gcluichí, clubanna 
agus cóisirí?

Conas a cheapann tú a chuirfidh 
an bhulaíocht isteach ar a chuid 
smaointe faoin todhchaí?

An féidir leat smaoineamh ar 
thionchair eile?

Ár nAinmneacha 



Cén Fáth go bhfuil sé Deacair 
Insint faoi Bhulaíocht?

Seo iad cuid de na smaointe a choinníonn páistí ina dtost faoi bhulaíocht.

Cad iad na cinn a choinníonn páistí ina dtost i do scoil/ceantar?
Cad iad na cinn a choinneodh tusa i do thost?

Cén fáth go bhfuil sé 
deacair insint?

An gceapaim go 
gcoinníonn sé seo páistí 
áirithe ina dtost?

An gcoinneodh sé seo 
mise i mo thost?

Ceapaim nach
gcreidfidh éinne mé.

Ceapaim go bhfuil sí 
tuillte agam.

Níl aon duine agam le 
hinsint dó.

Ní theastaíonn uaim go 
dtabharfar brathadóir 
orm.

Má insím éireoidh an 
bhulaíocht níos measa.

Táim go mór trína chéile.

Ní maith liom trioblóid a 
tharraingt ar éinne.

Ní theastaíonn uaim 
go gceapfadh éinne go 
bhfuil mé lag.

Fuair mé rabhadh gan 
insint.

Tá náire orm faoina 
bhfuil ag tarlú.

Ní féidir liom é a chruthú

Ní gasúr mé a bhfuil a 
lán cairde aige agus ní 
bheidh riamh.

Ní theastaíonn uaim 
go dtabharfar mo 
thuismitheoirí isteach
sa scoil.

M’ainm  
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CEACHT 3 A CEATHAIR:3
COINCHEAP LÁRNACH

Má tá páistí chun tiomantas agus 
scileanna a fhorbairt chun dul i gcoinne 
bulaíochta ní mór dóibh féin a gcuid 
luachanna a scrúdú agus seasamh a 
thógáil ina coinne.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag tabhairt aire  
  do mo chorp 
  Sláinte agus folláine

Cuspóirí Ábhair
Tosaigh ag forbairt straitéisí chun déileáil 
le hábhair éagsúla imní nó deacrachtaí a 
d’fhéadfadh a bheith aige nó aici.

Roinnt daoine a bhfuil baint acu le sláinte 
agus leas a aithint agus a phlé. 

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
Na cúiseanna a dhéanann daoine fásta 
cinntí agus teorainneacha a leagan síos 
do dhaoine óga a phlé.

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Ag déanamh caidrimh  
  le daoine eile 
  Cumarsáid a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Éisteacht go machnamhach le daoine eile.

Cumhacht an áitithe sa chaidreamh le 
daoine eile a aithint agus na hamanta 
inar féidir é a úsáid go dearfach agus go 
diúltach a aithint. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

Corpoideachas
Snáithe: Cluichí

Snáithaonad: Ag cruthú agus  
  ag imirt cluichí

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Táthar ag súil go mbeidh easaontas 
sa cheacht seo agus a fhad is atáthar 
ag dul i mbun ceisteanna le meas ní 
cóir duit comhaontú a lorg, ach lig do 
na dearcthaí éagsúla a bheith taobh 
le taobh, agus seachain áiteamh a 
dhéanamh. Mar sin féin ní mór duit a 
bheith soiléir go bhfuil an fhoireann 
tiomanta do shábháilteacht agus é sin a 
chur i láthair mar thiomantas roghnaithe.

ACMHAINNÍ

•	Grianghraif	agus/nó	Scéalta	ó	
cheachtanna roimhe seo 

•	Bileog	Mhór	Paipéir	agus	marcóirí	(nó	
clár bán idirghníomhach) 

•	Ráitis	i	gcló	mór	don	cheacht	Aontaím/
Ní Aontaím - ní mór do gach ráiteas a 
bheith ar chárta difriúil 

•	Ceithre	Sheit	de	Chártaí	(cosúil	leis	an	
gceacht deireannach) 

CAD A CHEAPAIMID FAOI BHULAÍOCHT
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SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	

•	Díospóireacht	Siúil	

•	Plé	

•	Rogha	A:	Freagair	Litreacha!	

•	Rogha	B:	Seol	Téacs!	

•	Cluiche	Scátháin	

•	Conclúid	

CEACHT 3 A CEATHAIR:3
CAD A CHEAPAIMID FAOI BHULAÍOCHT
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Cluiche: Máistir agus Sclábhaí

Tá sé níos fearr má shuíonn páistí i 
gciorcal. Téann paistí i bpéirí. Duine 
amháin is ea an Máistir agus Sclábhaí an 
duine eile. Iarrann an Máistir ar an Sclábhaí 
a lán rudaí amaideacha a dhéanamh (ach 
ní haon rud i gcoinne rialacha na scoile nó 
aon rud a dhéanfadh gortú). Ní mór don 
Sclábhaí iad a dhéanamh. Nuair a éiríonn 
an Sclábhaí bréan de deir sé Stop! agus 
ansin is Máistir é.

Tar éis an chluiche seo is féidir leat a 
iarraidh ar na páistí trí chúis a thabhairt 
a raibh siad míchompordach nuair a bhí 
siad ina sclábhaí agus trí chúis a raibh siad 
míchompordach nuair a bhí siad ina máistir.

Díospóireacht Siúil

Sa ghníomhaíocht seo cuirtear na focail 
Aontaím agus Ní Aontaím ar thaobhanna 
ar aghaidh a chéile den chiorcal.

Roinn na páistí i ngrúpaí triúir nó ceathrair 
agus tabhair ráiteas do gach grúpa. Ní 
mór don ghrúpa cinneadh a dhéanamh 
faoi cá háit ar an líne idir an pointe 
aontaithe nó easaontaithe an ráiteas 
a chur. Murar féidir leo cinneadh a 
dhéanamh is féidir leo é a chur sa lár.

Glaoigh amach na ráitis ar a seal ag tosú 
le huimhir a haon. Iarr ar dhuine amháin 
ón ngrúpa an ráiteas a chur ar an líne agus 
a mhíniú cén fáth go gceapann an grúpa 
gur chóir é a bheith ansin. Má cheapann 
páiste eile gur chóir é a bheith in áit difriúil 
ar an líne ní féidir leo é a bhogadh, ach 
amháin, má tá siad toilteannach an fáth 
nach n-aontaíonn siad a mhíniú. Is í an riail 
ná nach féidir leat ráiteas a bhogadh ach 
amháin má labhraíonn tú, agus ní féidir leat 
labhairt ach amháin má bhogann tú é.

Tar éis cúpla bogadh,lean ar aghaidh 
leis an gcéad ráiteas eile. Ní cóir duit do 

thuairim féin a thabhairt mura mbíonn 
imní ort go bhfuil bulaíocht nó iallach 
ag tarlú sa seomra. Go ginearálta is iad 
na páistí leis an smaointeoireacht is 
criticiúla agus is eiticiúla a labhraíonn 
amach sa ghníomhaíocht seo agus is 
féidir tionchar dearfach a bheith acu ar a 
gcuid piaraí. 

Ráitis:
1. Ní haon dochar spochadh as daoine. 

Níl ann ach spraoi. 

2. Más mian leat a lán cairde a bheith 
agat ní mór duit na héadaí is déanaí  
a chaitheamh. 

3. D’fhéadfadh daoine a bhfuil a 
lán cairde acu a bheith suarach 
uaireanta. 

4. Leanann bulaíocht ar aghaidh agus ar 
aghaidh nuair a choimeádtar faoi rún í. 

5. Má bhí tú ag déanamh bulaíochta ar 
dhuine éigin tá sé deacair stopadh. 

6. Fiú mura dtaitníonn  duine éigin liom 
is féidir liom meas a léiriú air/uirthi.

7. Má tá bulaíocht á déanamh ort is ort 
féin atá an locht. 

8. Dá mbeadh mo chara ag déanamh 
bulaíochta ar dhuine éigin d’fhanfainn 
i mo thost fúithi. 

9. Uaireanta bíonn bulaíocht ceart go leor. 

10. Bheadh a fhios agam cá háit le dul 
chun cabhair a fháil dá mbeadh 
bulaíocht á déanamh orm nó dá 
bhfeicfinn bulaíocht á déanamh ar 
dhuine eile.

Plé: Limistéar Saor ó Bhulaíocht

Mínigh go bhfuil foireann na scoile seo 
tiomanta chun áit shábhailte foghlama a 
chruthú dóibh. Ba mhaith leo go mbeadh 
an scoil ina limistéar saor ó bhulaíocht. Ní 
féidir leis an bhfoireann é sin a dhéanamh, 

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:3
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áfach, gan tuairimí agus tacaíocht na 
bpáistí. Cuir ceist ar na páistí: Cén duine 
ar an bhfoireann a bhfuill aithne agat air/
uirthi a d’fhéadfá dul chucu chun cabhair a 
fháil dá mbeadh fadhbh agat? (D’fhéadfaí 
aire na bpáistí a dhíriú ar a múinteoir 
ranga, an príomhoide agus baill eile den 
fhoireann.)  Cuir ina luí ar na páistí go bhfuil 
a sláinte agus a leas ina ábhar cúraim fiú 
do mhúinteoirí nach bhfuil aithne acu orthu 
agus go gcabhródh siad dá mbeadh gá.

Tarraing ciorcal mór ar an gclár bán nó 
ar bhileog mhór páipéir. Iarr ar na páistí a 
shamhlú gur limistéar saor ó bhulaíocht é
taobh istigh den chiorcal. Braitheann 
páistí laistigh den limistéar go bhfuil siad 
páirteach agus go mbíonn meas ag daoine 
eile orthu i gcónaí. Ina gcuid grúpaí tá 
orthu smaoineamh ar na rudaí maithe a 
loitear ag an mbulaíocht nó na rudaí maithe 
a théann ar iarraidh nuair a tharlaíonn 
bulaíocht. Smaoiníonn gach grúpa ar thrí 
rud maith a d’fhéadfadh tarlú i limistéar 
saor ó bhulaíocht. Tiocfaidh luachanna mar 
chothroime, spraoi, comhoibriú chun cinn 
in éineacht le focail ar nós ainmneacha a 
thabhairt ar dhaoine is maith leo nó ligean 
do gach duine súgradh. Ba chóir duit 
glacadh le focail choncréideacha agus teibí 
agus iad a thaifead ar an mbileog.

Rogha A nó B

Luaitear dhá ghníomhaíocht anseo. Is 
féidir leat rogha a dhéanamh cén ceann 
is oiriúnaí nó an dá cheacht a thabhairt ar 
laethanta difriúla.

Rogha A: Freagair Litir

Fill ar na litreacha a scríobhadh le linn 
an cheachta roimhe seo. Tabhair litir 
amháin do gach grúpa. Abair: Samhlaigh 
go bhfaigheann tú an litir. Scríobh litir nó 
ríomhphost chuig an bpáiste. Bíodh sé 
seo san áireamh i do litir:

•	cad	a	cheapann	tú	faoin	bhulaíocht	

•	cén	fáth	go	gceapann	tú	nach	bhfuil	sé	
seo ceart go leor 

•	cé	air/uirthi/orthu	a	bhfuil	an	locht	dar	
leat 

•	cad	ba	mhaith	leat	a	fheiceáil	ag	tarlú	i	
saol an pháiste ina ionad 

•	píosa	comhairle	amháin	faoi	cé	leis/léi	
ar chóir dóibh labhairt nó teagmháil a 
dhéanamh leo faoina bhfuil ag tarlú. 

 
Rogha B: Scríobh Téacs

Fill ar an ngrianghraf a úsáideadh i 
gCeacht a hAon. Tabhair grianghraf 
amháin do gach grúpa. Iarr ar gach grúpa 
a shamhlú gur finné iad don bhulaíocht 
seo ag achar sábháilte, trasna an 
bhóthair, fuinneog thuas staighre srl. Is 
féidir leo a fheiceáil conas atá an páiste 
seo ag fulaingt. Tá fón ag an bpáiste. 
Ag samhlú go bhfuil uimhir theileafóin 
an phaiste ar eolas acu tá siad chun 
téacstheachtaireacht tacaíochta nó 
comhairle a chumadh. 

Taispeáin na litreacha, ríomhphoist nó 
téacstheachtaireachtaí taobh leis na 
grianghraif.

Cluiche Scátháin

Filleann na páistí ar na péirí ina raibh siad 
don Mháistir/Sclábhaí. Seasann siad os 
comhair a chéile amhail is gurb íomhá 
scáthánach duine amháin den duine eile. Ní 
mór dóibh gluaiseachtaí a chéile a scáthánú. 
Is féidir le ceachtar acu an bogadh a thosú 
agus mar sin ní mór dóibh oibriú ar threorú 
nó leanúint ag an am céanna.

Conclúid

Roghnaíonn páistí ceann de na ceithre 
chárta (mar a bhí sa cheacht roimhe 
seo) déanann siad é a chomhlánú agus 
cuirtear sa bhosca é.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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CEACHT 4 A CEATHAIR:4
COINCHEAP LÁRNACH

Tá faireachas ó gach duine ag teastáil 
chun cultúr scoile nach nglactar le 
bulaíocht inti a chruthú. Caithfear 
bulaíocht a thuairisciú.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
Cinntí indibhidiúla agus grúpa a 
dhéanamh.

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt 
  Pobail áitiúla agus  
  Pobail Eile

Cuspóir Ábhair
Aithint go bhfuil freagairt indibhidiúil 
agus comhfhreagairt ag gach duine don 
phobal.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Cuirfidh cuairt ghearr ón bpríomhoide 
ag deireadh an cheachta seo leis an 
smaoineamh gur Scoil Inste í agus le 
tiomantas na scoile uile don obair seo. 
 

ACMHAINNÍ

•	Grianghraf	nó	pictiúr	finnéithe		d‘iompar	
bagrach

•	Bileoga	Oibre	do	gach	grúpa	

•	Ceithre	Chárta	(mar	a	bhí	sa	cheacht	
roimhe seo) 

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	na	gCinntí	

•	Sainmhíniú	Focail	

•	Tobsmaointeoireacht

•	Bileoga	Oibre	

•	Cuireadh	don	Scoil	Inste	

•	Roghnaigh	Cárta	

 BULAÍOCHT A FHEICEÁIL 
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Cluiche na gCinntí

Iarr ar na páistí líne a dhéanamh duine 
i ndiaidh duine os do chomhair amach. 
Glaoigh amach cásanna le dhá rogha 
éagsúil.  Agus na roghanna á n-ainmniú 
agat dírigh ceann amháin ar dheis agus 
an ceann eile ar chlé. Bogann na páistí 
ar dheis nó ar chlé chun an cinneadh a 
dhéanfadh siad a chur in iúl.

Nuair nach féidir le páiste cinneadh 
a dhéanamh fanann sé/sí sa lár. Is 
féidir cuireadh a thabhairt do pháiste 
amháin ó gach taobh labhairt faoina 
gcinneadh (roghnach).

Cásanna

Deir d’uncail go dtabharfaidh sé thú chuig 
cluiche peile nó chuig an bpictiúrlann. Cé 
acu ab fhearr leat?

Tá an aimsir le hathrú go tobann. Ar 
mhaith leat sneachta tiubh chun fear 
sneachta a dhéanamh nó grian don trá?

Tá do chara ag déanamh obair bhaile 
mata ag do theach. Tá sé ag tabhairt faoin 
mata ar bhealach ciotach. An míneofá 
an botún nó an bhfanfá agus ligean don 
mhúinteoir é a mhíniú?

Tá roinnt páistí ag cnagadh ar dhoirse 
agus ag dul i bhfolach nuair a osclaítear 
an doras. Iarrann siad ort a bheith 
páirteach. An ndeir tú ‘sea’ nó ‘ní hea’?

D’fhéadfadh na páistí roinnt cásanna a 
shamhlú agus a mholadh.

Sainmhíniú Focail: Finné

Fiafraigh de na páistí an bhfuil eolas ag 
aon duine ar mhíniú an fhocail finné 
agus lig do na páistí a dtuiscint a roinnt. 
Is féidir leat an tuiscint seo a shoiléiriú 
trí iarraidh ar chúpla páiste am nuair a 
chonaic siad rud éigin neamhghnách, rud 
éigin greannmhar, rud éigin íontach, rud 
éigin dainséarach a roinnt.

Tobsmaointeoireacht

Taispeáin an grianghraf nó pictiúr agus iarr 
ar na páistí a gcuid tuairimí faoina bhfuil 
ag tarlú a roinnt. Iarr orthu a shamhlú 
go bhfuil gach ceann den chúigear 
finné ag smaoineamh ar rud éigin difriúil 
agus d’fhéadfadh siad gníomh difriúil 
a dhéanamh. Ní dhéanfaidh aon bheirt 
an rogha céanna. Ní mór do na páistí 
smaoineamh go cruthaitheach faoi na 
roghanna gur féidir leo a dhéanamh. Is 
féidir na tuairimí sin a thaifead ar an gclár 
bán nó clár bán idirghníomhach.

Bileoga Oibre

Ansin tabhair ceann amháin de na 
roghanna seo do gach grúpa (ar 
liosta ar an gclár bán nó ar an gclár 
bán idirghníomhach) agus iarr orthu 
machnamh a dhéanamh ar iarmhairtí an 
rogha seo agus An Bhileog Oibre: Ag 
Déanamh Rogha á húsáid acu. Tá páiste 
amháin ó gach grúpa chun na freagraí a 
thaifead agus tuairisciú ar ais don ghrúpa 
mór. Is féidir leat iarraidh ar na páistí 
ansin machnamh ar na rudaí ar aontaigh 
siad leo agus ar thaitin leo faoi roghanna 
grúpa eile.

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:4
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Cuireadh don Scoil Inste

Ansin is féidir leat a chur i gcuimhne do 
na páistí go bhfuil an fhoireann tiomanta 
d‘éisteacht le tuairiscí bulaíochta agus 
gur ‘Scoil Inste’ í seo. Is féidir leat na 
huaireanta, áiteanna agus bealaí inste a 
mhíniú agus a chur in iúl gur féidir labhairt 
le haon duine fásta sa scoil.

Roghnú Cárta

Sa deireadh roghnaíonn na páistí cárta 
(mar a bhí sa cheacht roimhe seo) déantar 
é a chomhlánú agus a chur sa bhosca. 

Síneadh

Is féidir le páistí samplaí a lorg sa 
litríocht,i scannáin nó sa stair nuair a 
labhair duine amach agus gur inis faoi 
ghníomh ar bith a bhí ag goineadh ar 
dhuine eile.

Bheadh an leabhar do pháistí Not My 
Fault le Leif Kristiansson (2006)  Heryin 
Books an-oiriúnach le dul in éineacht leis 
an gceacht seo.

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:4
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Ag Déanamh Rogha
Ceap ainm do pháiste a fheiceann cad atá ag tarlú

Cad a bheartaíonn an páiste seo a dhéanamh?

Samhlaigh an tionchar a bheidh ag an rogha seo ar an bpáiste atá á ghoineadh.

Samhlaigh an tionchar a bheidh ag an rogha seo ar an duine atá i mbun an ghonta.

Samhlaigh conas a mhothóidh an páiste seo nuair a dhéanann siad an rogha.

Samhlaigh an tionchar a bheidh ag an rogha seo ar obair na 
múinteoirí an scoil a choinneáil sábháilte do gach duine.

Cuir ciorcal timpeall na bhfocal a chreideann do ghrúpa a 
dhéanann cur síos ar an rogha

An bhfuil focail eile agat chun cur 
síos a dhéanamh ar an rogha seo? 

Tabhair cúis le do fhreagra

rogha
cróga

rogha
leisciúil

rogha
cliste

rogha
amaideach

rogha
machnamhach

rogha
meata
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CEACHT 5 A CEATHAIR:5
COINCHEAP LÁRNACH

Cuirtear páistí ar an eolas faoin ról a 
d’fhéadfadh a bheith acu i Limistéar  
saor ó Bhulaíocht a chruthú.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaitheantas 
  Féinfheasacht

Cuspóir Ábhair
Spriocanna agus aidhmeanna pearsanta 
réalaíocha a aithint agus conas is féidir 
iad sin a bhaint amach sa ghearrthéarma 
agus san fhadtéarma. 

Snáithaonad: Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóir Ábhair
Níos mó freagrachta agus níos mó 
neamhspleáchais a bheith agat. 

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
A bheith feasach ar agus machnamh a 
dhéanamh ar na roghanna a dhéanann 
siad gach lá.

Snáithe: Mise agus an 
  Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt 
  Mo phobal scoile

Cuspóir Ábhair
Cearta agus freagrachtaí daoine fásta 
agus páistí araon i bpobal na scoile a 
chíoradh agus a aithint.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tugtar an t-agallamh struchtúrtha isteach. 
Is í an aidhm leis seo ná tacú le scileanna 
freastail, éisteachta, tógáil nótaí agus 
ceistiúcháin na bpáistí. Cabhraíonn sé 
freisin leo eolas a bhailiú agus é a chur i 
láthair ar bhealach fiúntach.

ACMHAINNÍ

•	Hata	Caillí	

•	Bileog	Oibre:	Gealltanas	a	dhéanamh,	
Gealltanas a choinneáil

•	Bileog	Oibre:	Agallamh	A

•	Bileog	Oibre:	Agallamh	B

•	Ceithre	Chárta	(féach	ar	cheachtanna	
roimhe seo) 

SRACFHÉACHAINT AR 
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	

•	Obair	Chiorcail	

•	Plé	

•	Gealltanais	a	dhéanamh

•	Agallamh	Struchtúrtha	

•	Roghnaigh	Cárta	

•	Monatóireacht	a	Dhéanamh	ar	mo	
Ghealltanas 

LIMISTÉAR SAOR Ó BHULAÍOCHT
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Cluiche

Tabhair cuireadh don rang seasamh i 
gciorcal. Iarr orthu greim láimhe a bheith 
acu ar a chéile. Cuir hata caillí ort nó 
prapa éigin eile agus inis do na páistí go 
dteastaíonn uait dul isteach sa chiorcal 
chun trioblóid a chruthú. Tá orthu tú a 
choinneáil amach. Ní mór do na páistí 
dúnadh isteach agus a bheith airdeallach 
ionas go n-éireoidh leo sa chluiche seo.

Obair Chiorcail

Déan achoimre ar an bhfoghlaim ó na 
ceachtanna roimhe seo mar fhreagairt ar 
na scéalta agus na grianghraif. Is féidir 
leat cuid de na focail céanna a úsáid a 
tháinig ó na cártaí chun an achoimre seo 
a ullmhú. Mínigh go bhfuil freagracht ar 
na múinteoirí scoil sábháilte a chruthú do 
gach duine agus fiafraigh díobh cé mhéad 
acu a bheadh toilteannach cur leis seo.

Glac leis go mb’fhéidir go bhfuil bulaíocht 
ar siúl sa scoil agus cuir ceist don obair 
chiorcail:
An bhfuil aon rud atá foghlamtha againn 
ó na scéalta agus óna grianghraif a 
d’fhéadfadh a bheith úsáideach chun 
limistéar saor ó bhulaíocht a chruthú inár 
scoil?

D’fhéadfaí réad cainte a chur timpeall 
nó d’fhéadfadh páistí a lámha a chur 
suas le cur in iúl gur mhaith leo tuairim 
a thabhairt. Mar ghnáthchleachtas tá  
cead ag na páistí roghnú gan a bheith 
páirteach. Is féidir leat a chur i gcuimhne 
do na páistí go léir gur féidir leo i gcónaí 
labhairt leat ina n-aonar nó nóta a chur sa 
bhosca molta más mian leo. 

Plé

Fill ar an gciorcal don Limistéar Saor ó 
Bhulaíocht a cruthaíodh i gCeacht 3: Cad 
a Cheapaimid faoi Bhulaíocht. Iarr ar na 
páistí é a scrúdú agus gníomhartha, focail 

nó luachanna a d’fhéadfaí a chur leis an 
Limistéar Saor ó Bhulaíocht nó an spás 
lasmuigh a mholadh. Nuair is focail teibí 
iad na focail atá ann cheana ba chóir 
dóibh roinnt samplaí concréideacha 
de na gníomhartha a chur leo. Nuair is 
focail concréideacha na focail atá ann 
cheana ba chóir dóibh luachanna a lorg. 
Tá sé tábhachtach do pháistí an nasc 
idir gníomh agus luachanna a thuiscint 
chun an tiomantas iomlán a thuiscint  
don iompar cuí atá á iarraidh. Ansin 
cuir an cheist an bhfuil na gníomhartha, 
focail agus luachanna atá ag teastáil 
uainn sa rang seo soiléir ón gciorcal seo 
um Limistéar Saor ó Bhulaíocht agus 
an bhfuil na gníomhartha, focail agus 
luachanna nach bhfuil ag teastáil uainn 
soiléir freisin.

Gealltanas a Dhéanamh

Ansin iarr ar gach páiste gealltanas a 
dhéanamh don rang faoi thionscnamh 
beag éigin a d’fhéadfaidis a dhéanamh 
chun cabhrú leis an rang, Limistéar Saor 
ó Bhulaíocht a chruthú. Tá sé tábhachtach 
go mbeidh na gealltanais seo sonrach, 
beag agus réalaíoch agus go ndéantar 
gníomhartha móra nach bhfuil ach teip i 
ndán dóibh a sheachaint. Má dhéanann 
páistí gealltanais mhóra is féidir leat an 
cheist a chur: Cad í an chéad chéim a 
bheadh acu? agus iarr orthu gan ach díriú 
ar an gcéad chéim anois.

Agallaimh Struchtúrtha

Mínigh don rang go bhfuil siad chun 
oibriú le duine éigin sa rang nach bhfuil 
aithne ró-mhaith acu orthu nó nach 
gnách dóibh labhairt nó imirt leo nó iad a 
fheiceáil tar éis scoile. Lorgaíonn na páistí 
páirtí dá leithéid agus is féidir leat cabhrú 
sa phróiseas seo. Scríobhann gach páiste 
síos a ghealltanas féin ar bhileog ar dtús. 
Ansin cuireann na páistí a chéile faoi 
agallamh faoi na gealltanais atá déanta 

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:5
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acu. Agus A ag cur agallamh ar B, tógann 
siad bileog B agus déantar taifead de na 
heochairfhocail ó fhreagraí B. Ag deireadh 
an agallaimh tugann siad an leathanach 
ar ais do B. Ansin malartaíonn siad róil. Is 
féidir leat an t-am a ghlaoch chun malartú 
a dhéanamh. Tá cosc iomlán ar na páistí 
iarracht a dhéanamh an dá agallamh a 
dhéanamh go comhuaineach.

Sa deireadh is féidir leat ceist a chur ar 
na páistí an bhfeiceann siad aon nasc 
idir gealltanais a dhéanamh agus an 
cluiche caillí.

Roghnaigh Cárta

Roghnaíonn páistí ceann de na ceithre 
chárta (féach ar cheachtanna roimhe 
seo). Déantar é a chomhlánú agus a 
chur sa bhosca.

Síneadh

Monatóireacht a Dhéanamh ar mo 
Ghealltanas
Uair sa tseachtain thar an gcéad cúpla 
seachtain eile tabhair cúpla nóiméad in 
aghaidh an lae do na páistí an Bhileog 
Oibre: Ag Déanamh Gealltanais, Ag 
Coimeád Gealltanais a chomhlánú.
D’fhéadfadh sé seo tarlú díreach tar éis 
an tsosa nó iad ag pacáil le dul abhaile. Is 
leis an bpáiste an bhileog seo fós agus ní 
cuid den mheasúnú í.

Na hAmharcealaíona

D’fhéadfaí an obair bainteach leis an 
Limistéar Saor Ó Bhulaiocht a taifeadadh 
taobh istigh agus taobh amuigh den 
chiorcal mór a léiriú le linn seisiúin na 
n-amharcealaíona, ag úsáid datha, 
uigeachta, méan measctha srl. D’fhéadfaí 
samhail chré a chruthú freisin chun na 
gníomhartha a bhaineann le taobh istigh 
agus taobh amuigh den chiorcal a léiriú.

OSCE

Mar obair bhaile d’fhéadfaí iarraidh ar na 
páistí dul chuig duine níos sine ina gclann 
a rinne gealltanas den chineál céanna 
am éigin agus agallamh  a chur orthu 
faoin scéal taobh thiar den ghealltanas 
sin (Agallamh B).  Má tá deacracht ag 
baint leis seo, mar mhalairt d’fhéadfadh 
daltaí smaoineamh ar charachtar sa stair 
nó ar charachtar i leabhar nó scannán a 
rinne gealltanas den chineál céanna agus 
a shamhlú cad a déarfaidís dá gcuirfí 
na ceisteanna agallaimh orthusan. Má 
thugtar faoin gceacht sínte seo beidh 
deis ag na páistí na scéalta a chuala siad 
a roinnt i ngrúpaí nó in obair chiorcail. 
Nuair a dhéantar nasc idir a gcuid 
tionscnamh beag anois agus tionscnaimh 
daoine níos sine sa chlann nó carachtair 
sa stair déantar páistí a chumasú agus 
déantar an nasc idir gníomhartha agus 
luachanna a neartú.

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:5



Gealltanas a dhéanamh, 
Gealltanas a choinneáil
Seo an gealltanas a rinne mé:

Gach lá a choimeádann tú do ghealltanas is féidir leat an 
bosca a dhathú le dath difriúil nó focal a scríobh chun do 
ghníomhartha a chur i gcuimhne duit.  

Cad a thug tú faoi deara agus tú ag 
iarraidh do ghealltanas a choinneáil?

Dé Luain Dé Máirt Dé Céadaoin Déardaoin Dé hAoine



_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________
 
_________________________________________________________

Bileog Agallaimh A
Ag cur agallaimh ar chomhpháirtí ranga faoi ghealltanas

Ainm an duine a rinne an gealltanas:

An féidir leat insint dom faoin ngealltanas atá roghnaithe agat?

Conas a chuirfidh tú do ghealltanas i gcrích? Cathain? Cá háit? Conas?

Cad leis a bhfuil tú ag súil a tharlóidh de bharr tú a bheith ag obair ar an 
ngealltanas seo?

Cén fáth go bhfuil sé seo tábhachtach duit?

An féidir leat roinnt daoine sa rang a ainmniú a thaitneodh an gealltanas 
atá á dhéanamh agat leo?

Cén fáth go dtaitneodh sé leo?

Cén sórt duine a dhéanann agus a choinníonn gealltanas mar seo?

Cé i do chlann a bheadh bródúil as an ngealltanas seo atá á dhéanamh 
agat? Cén fáth?

Ainm an Agallóra:



 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Bileog Agallaimh B: Ag Déanamh Taighde ar Stair do Ghealltanais

Scríobh do ghealltanas sa bhosca agus an fáth gur roghnaigh tú é.

Anois aimsigh duine níos sine a thóg céim den chineál céanna uair amháin, 
ag am éigin, in áit éigin. (is é is sine an duine is ea is fearr é!) agus mínigh 
an gealltanas atá déanta agat. Murar féidir leat duine nios sine a fháil is 
féidir leat duine sa stair, i leabhair nó i scannán a fháil a rinne gealltanas den 
chineál céanna agus a gcuid freagraí a shamhlú!

Cad a bhí ag tarlú ag an am a rinne tú an cinneadh nó gealltanas?

Cad leis a raibh tú ag súil?

Cé a chabhraigh nó a thacaigh leat?

An raibh daoine ann nár thaitin a raibh á dhéanamh agat leo?
Conas a chuaigh tú i ngleic leis sin?

Cad é an rud ba thábhachtaí a d’fhoghlaim tú?

Cad eile ar mhaith leat a insint dom faoi?
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CEACHT 6 A CEATHAIR:6
COINCHEAP LÁRNACH

Lárnach d’éiteas frithbhulaíochta a 
chothú ar scoil tá sainiúlacht ghrúpa ina 
bhfuil luachanna measa, cothroime agus 
sábháilteachta lárnach.

Curaclam OSPS

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus 
  daoine eile

Cuspóir Ábhair
Bulaíocht a aithint a phlé agus a thuiscint.

Bealaí chun déileáil le bulaíocht a 
chíoradh agus a scrúdú

Snáithe: Mise agus an  
  Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt

  Mo phobal scoile

Cuspóir Ábhair
Iniúchadh a dhéanamh ar chearta agus 
freagairtí daoine fásta agus páistí araon 
sa phobal scoile  agus iad a aithint.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithe: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Cuirfear an ceacht seo ar siúl go 
hidéalach dhá sheachtain tar éis do na 
daltaí monatóireacht a dhéanamh ar a 
gcuid geallúintí. Beidh cuid acu dáiríre 
faoi seo agus ní bheidh daoine eile. Ní ról 
an mhúinteora é iachall a chur orthu, ach 
machnamh a ligean agus tacú le haon dul 
chun cinn agus é a spreagadh. Tar éis an 
cheachta seo mairfidh an mhonatóireacht 
ar feadh dhá sheachtain eile.

ACMHAINNÍ

•	Paipéar	agus	Pinn	luaidhe	chun	Haiku	
agus Scéalta a Scríobh 

•	Liathróid	Bhog	

•	Réad	Cainte	(más	gá)	

•	Cártaí	Luachanna	(ar	an	mbileog		
a cuireadh ar fáil) - ní mór iad 
sin a thaispeáint ar an gclár bán 
idirghníomhach nó a bheith scríofa ar 
chártaí móra 

•	Ceithre	Chárta	(mar	a	bhi	sa	cheacht	
roimhe seo) 

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche	

•	Obair	Chiorcail	

•	Gníomhaíocht	Roghanna	a	Dhéanamh	

•	Haiku	a	scríobh

•	Obair	Chiorcail	

•	Scríbhneoireacht	Chruthaitheach	

•	Roghnaigh	Cárta	

AG CUR I gCOINNE BULAÍOCHTA AGUS NITHE EILE 
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Cluiche

Seasann páistí i gciorcal le liathróid bhog. 
Cuimhníonn an páiste leis an liathróid ar 
rud éigin cabhrach atá déanta ag páiste 
eile am éigin agus caitheann an liathróid: 
Ola, bhí tú cabhrach nuair a roinn tú do 
chriáin liomsa an tseachtain seo caite. 
Caitheann Ola an liathróid chuig duine 
éigin eile a bhí cabhrach:  A Chonchúir, 
bhí tú cabhrach inné nuair a d’iarr tú ar an 
múinteoir an mata a mhíniú arís. 

Cinntigh go bhfaigheann gach páiste 
deis agus tabhair aitheantas do na páistí 
a chaitheann an liathróid dóibh siúd atá 
lasmuigh dá ngrúpaí cairdis.

Obair Chiorcail

Iarr ar na páistí na ceisteanna a fhreagairt 
ar a seal agus an riail gan ainm a lua a 
choimeád.
Cad a thug tú faoi deara faoi do smaointe 
agus do mhothúcháin nuair a choinnigh tú 
do ghealltanas?
D’fhéadfaí ceist mar seo a chur ansin:
Inis dom faoi am nuair a chonaic tú 
páiste á ghoineadh agus go ndearna tú  
cinneadh maith (ná húsáid ainmneacha).
Agus an réad cainte á úsáid d’fhéadfaí 
a iarraidh ar na páistí machnamh a 
dhéanamh ar cad atá á rá ag na scéalta 
sin faoin gcineál ranga gur mhaith linn a 
bheith againn.

Gníomhaíocht Roghanna a Dhéanamh: 
Luachanna

Taispeáin na cártaí luachanna ar an 
gclár bán idirghníomhach nó ar chártaí 
níos mó ionas gur féidir iad a léamh go 
héasca.  Ag obair i ngrúpaí beaga iarr ar 
na páistí cá bhfuil siad chun na trí luach 
is mó tábhachta a aithint nach mór dúinn 
a chleachtadh má táimid chun Limistéar 
Saor ó Bhulaíocht a chothú. Má tá sé 
deacair dóibh é a theorannú do thrí cinn 

ní dhéanfar ach cabhrú leis an bplé. Ag 
úsáid aiseolais agus plé féach an féidir 
teacht ar chomhaontú ar na luachanna is 
tábhachtaí.  Is féidir leosan a bheith mar 
bhunús don chéad ghníomhaíocht eile..

Haiku a Scríobh

I ngrúpaí roghnaíonn na páistí ceann 
amháin de na luachanna agus déanann 
iarracht é a mhíniú trí Haiku a scríobh. Ní 
mór don Haiku an luach a mhíniú le dhá 
fhocal, trí fhocal agus ceithre fhocal gan 
an focal féin a úsáid. Seo sampla:

Foighne
(Cuirtear an luach in iúl i líne a haon)

Moilligh!
(An luach mínithe le dhá fhocal) 

Fan le seal!
(An luach mínithe i dtrí fhocal)

Tábhachtach gan sciuird tríd
(An luach mínithe i gceithre fhocal)

Foighne
(Cuirtear an luach in iúl i líne a cúig)

Obair Chiorcail

D’fhéadfadh iarraidh ar na páistí samhlú 
conas a bheadh an saol dá gcleachtódh 
siad na luachanna sin ar feadh trí bliana 
– nuair a bheadh siad i Rang a Sé. Tugtar 
cuireadh dóibh fadhbanna eile a thagann 
os comhair páistí seachas bulaíocht a 
shamhlú.  D’fhéadfaí an cheist seo a 
chur:
Cad iad na fadhbanna eile seachas 
bulaíocht a laghdófaí dá ndéanfaimís na 
luachanna seo a chleachtadh thar trí bliana?

D’fhéadfaí an réad cainte a chur 
timpeall dóibh siúd a chuireann in iúl 
gur mhaith leo labhairt trí chomhartha 
comhaontaithe.

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:6
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Scríbhneoireacht chruthaitheach

Samhlaigh gur tógadh thú i meaisín taistil 
ama cúig bliana amach anseo. Feiceann 
tú mar a bhí luachanna tábhachtacha á 
gcleachtadh agat ar feadh cúig bliana. Lá 
amháin is finné thú nuair atá duine éigin 
á ghoineadh ag duine eile. Is cuimhin leat 
do luachanna agus déanann tú cinneadh.

Scríobh an scéal!.

Roghnaigh Cárta

Tugtar cuireadh do na páistí cárta a 
roghnú (mar atá déanta acu cheana) chun 
machnamh a dhéanamh ar an gceacht.

Síneadh

Searmanas deiridh chun  
foghlaim a aithint
Ag deireadh na dtrí cheacht seo 
d’fhéadfaí cuireadh a thabhairt 
do thuismitheoirí teacht ar cuairt. 
D’fhéadfaí fócas na cuairte a chur sa 
chuireadh. D’fhéadfadh na páistí cur 
i láthair a ullmhú do na tuismitheoirí 
faoi phríomhtheachtaireachtaí ó na 
ceachtanna.  D’fhéadfadh páiste cur 
i láthair a dhéanamh ar chuid de na 
grianghraif a úsáideadh sa chlár mar 
achoimre ar an méid a d’fhoghlaim an 
rang as na grianghraif a phlé. D’fhéadfaí 
haikuanna agus cúpla de na scéalta 
a léamh. D’fhéadfaí saothar ealaíne a 
chur ar taispeáint. D’fhéadfaí iarraidh ar 
thuismitheoir nó dhó tuairimí a nochtadh 
faoin gcur i láthair - go hidéalach ba 
chóir iad a chur ar an eolas roimh ré agus 
ní mór do thuismitheoirí a thuiscint go 
bhfuil an fócas ar fhoghlaim na bpáistí sa 
réimse tábhachtach seo. Má bhionn an 
príomhoide i láthair ag an imeacht seo 
déanfar treisiú ar an tábhacht a leagann 
an scoil ar éiteas frithbhulaíochta. 

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:6
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AONAD 5
SÁBHÁILTEACHT AGUS COSAINT

SNÁITHE MISE

Snáithaonaid: Ag tabhairt aire  
  do mo chorp
  Sláinte agus folláine

  Sábháilteacht 
  agus Cosaint
  Sábháilteacht phearsanta
  Saincheisteanna

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

  Cinntí a dhéanamh

SNÁITHE MISE AGUS AN 
  DOMHAN MÓR

Snáithaonad:  Saoránacht a fhorbairt
  Pobail áitiúla agus
  Pobail eile

RÉAMHRÁ DON AONAD SEO

Mar bhonn na gceachtanna seo tá an 
bunsmaoineamh ann gur faoi thuismitheoirí 
é bainistíocht riosca ach go dtógtar 
freagracht don bhainistíocht riosca de réir a 
chéile ón tuismitheoir agus go dtugtar don 
pháiste é de réir mar a théann an páiste in 
aois agus de réir leibhéal na freagrachta 
atá an páiste ábalta a láimhseáil. (féach 
freisin ar Aonad a hAon: Ceacht 2 ar an 
téama seo). Go praiticiúil, ciallaíonn sé 
seo go ndéanann daoine fásta rialacha le 
cinntiú go mbíonn páistí sábháilte go dtí go 
mbíonn siad in aois an riosca a bhainistiú 
iad féin. Tá an smaoineamh go bhfuil na 
rialacha faoi thiomáint faoi thionchar an 
óil mar ‘rialacha do dhaoine fásta’ mar 
fhorbairt ar an leanúntas seo. Forbraítear 
samhail chinnteoireachta  maidir le halcól 
agus toitíní.

Tá an ceistneoir measúnaithe san áireamh 
ag deireadh na gceachtanna. Is féidir 
iad a thabhairt do dhaoine aonair nó i 

ngrúpaí. Má tá an múinteoir ag iarraidh 
measúnú a dhéanamh ar réamheolas 
is féidir é seo a thabhairt freisin ag 
an tús agus comparáid a dhéanamh 
leis na torthaí ag an deireadh chun 
measúnú a dhéanamh ar an gcaoi inar 
fhoghlamaíodh an t-eolas.

D’fhéadfadh na ceachtanna seo tagairt 
a dhéanamh do shaincheisteanna  atá 
íogair ó thaobh na bpáistí agus an 
teaghlaigh de. Seo mar atá an scéal 
go háirithe má tá duine muinteartha 
leis an bpáiste tar éis bás a fháil de 
bharr alcóil nó bainteach le drugaí nó 
timpiste bóthair. Sa chás go mbíonn 
an múinteoir i gcruachás mar gheall 
ar íogaireacht is féidir leo é sin a phlé 
leis an gcomhordaitheoir OSPS nó 
comhghleacaithe eile lena n-áiritear 
an príomhoide agus b’fhéidir labhairt 
le tuismitheoir an pháiste freisin le fáil 
amach cad a bheidh ar siúl acu agus 
a ndearcadh a chloisteáil. Ní féidir linn 
freagracht as labhairt faoi rioscaí, cinntí 
agus drugaí lenár rang a sheachaint, mar 
ní mór do pháistí teanga a bheith acu 
chun a gcuid taithí agus ábhair imní a 
chur in iúl. Bíonn treoir chinnte ag teastáil 
uathu freisin ó dhaoine fásta freagracha. 
Tá freagracht ar an scoil a eascraíonn 
ón Acht Oideachais 1998 oideachas 
sláinteachais cuí a chur ar fáil  do dhaltaí i 
gcomhairle lena dtuismitheoirí.

De réir Ciorclán 0065/2011 Nósanna 
Imeachta do Bhunscoileanna agus Iar-
Bhunscoileanna deirtear go gcaithfidh 
‘gach bunscoil an Clár Bí Sábháilte a chur 
i bhfeidhm ina iomláine’.

Is clár scileanna sábháilteachta pearsanta 
é an clár Bí Sábháilte a dearadh le 
húsáid le páistí bunscoile ó na Naíonáin 
Shóisearacha go dtí Rang a Sé. Tá 
tuilleadh eolais ar fáil ar www.staysafe.ie
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AONAD 5
SÁBHÁILTEACHT AGUS COSAINT

NA CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Cé a Rinne an Botún?

Ceacht 2
Iniúchadh Sábháilteachta don Naíonán

Ceacht 3
Ag Éirí níos freagraí

Ceacht 4
An Baol Toitíní a Chaitheamh

Ceacht 5
An Baol Alcól a Ól

Ceacht 6
Bíonn gá ag daoine Fásta le Rialacha 
uaireanta
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CEACHT 1 A CÚIG:1
COINCHEAP LÁRNACH

Táthar ag súil go dtógfadh daoine fásta 
freagracht as timpeallacht shábháilte a 
chruthú do pháistí. De réir mar a éiríonn 
páistí níos sine tosaíonn siad ag glacadh 
roinnt den fhreagracht seo orthu féin. 

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Sábháilteacht  
  agus cosaint
  Saincheisteanna  
  sábháilteachta

Cuspóirí Ábhair
Iniúchadh agus scrúdú a dhéanamh 
ar cén fáth go dtarlaíonn timpistí, 
bealaí chun iad a chosc a aithint agus 
gníomhú mar is cuí má tharlaíonn 
timpiste nó éigeandáil.

Nithe nó substaintí sa teach nó sa 
scoil a aithint a d’fhéadfadh a bheith 
dainséarach mura n-úsáidtear i gceart iad 
agus straitéis sábháilteachta a cheapadh 
chun déileáil leo. 

Snaithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
Plé a dhéanamh ar cén fáth agus conas 
is féidir le daoine fásta cinntí a dhéanamh 
agus teorainneacha a leagan síos do 
dhaoine óga.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

Oideachas Ealaíona - Drámaíocht
Snáithe: Drámaíocht le mothúcháin,  
  eolas agus smaointe a  
  iniúchadh le teacht ar  
  thuiscint

Snáithaonad: Comhoibriú agus  
  cumarsáid i ndéanamh  
  drámaíochta

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá an ceacht seo fada go leor agus is 
féidir é a roinnt i ndá sheisiún.

ACMHAINNÍ

•	Pictiúr	de	Bhuidéal	Biotáille	Bán	nó	
buidéal Folamh de Bhiotáille Bán 

•	Buidéal	Seven	Up	

•	Coimeádáin	Fholmha	nó	Grianghraif	le	
siombail nimhe orthu (is féidir teacht 
orthusan ar an Idirlíon) 

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Scéal	

•	Obair	Ghrúpa	

•	An	Múinteoir	i	Ról	

•	Siombail	Nimhe	a	Aithint	

•	Scríobh		Litreach	

•	Obair	Bhaile

CÉ A RINNE AN BOTÚN?
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A CÚIG:1
Scéal

Léann an múinteoir an scéal.

Chuaigh Ravi agus Maria isteach ina 
n-arásán an tseachtain seo caite. Bhí siad 
an-chorraitheach as áit dá gcuid féin a 
bheith acu go háirithe mar shaolófaí a 
bpáiste an bhliain seo chugainn. Ar an 
gcéad Satharn d’éirigh siad go moch 
chuaigh go dtí an siopa crua-earraí agus 
cheannaigh péint. Theastaigh uathu tosú ag 
maisiú díreach ionas go mbeadh an t-árasán 
réidh sula dtiocfadh an naíonán nua.

Chuir an bheirt acu seanéadaí orthu 
agus thosaigh ar an obair le péint agus 
scuabanna agus ceirteacha chun doirteadh 
a ghlanadh suas. Chuir Maria beagán 
biotáille bhán i seanbhuidéal Seven Up agus 
choimeád é in aice léi ar eagla go dtitfeadh 
braonta péinte ar an urlár. D’oibrigh siad ar 
feadh roinnt uaireanta agus níor mhothaigh 
siad an t-am ag imeacht.

Nuair a bhuail an teileafón Rita a bhí ann, 
deirfiúr níos sine Maria.
‘Nílim i bhfad uait agus b’aoibhinn liom 
d’áit a fheiceáil’ a dúirt sí. ‘Bhuel, táimid 
i lár péinteála’ arsa Maria. ‘Ach mura 
miste leat an boladh is féidir leat teacht 
ach níl aon lón déanta agam nó aon rud.’ 
‘Ná bac leis sin’, arsa Rita, ‘tá cuid de do 
rogha cáise agus roinnt craicear deasa 
agam agus tabharfaidh mé roinnt torthaí 
liom. Is dócha go bhfuil sos ag teastáil 
uait. Oibríonn tú ro-chrua i gcónaí.’

Cúig nóiméad déag ina dhiaidh sin bhí 
an citeal fiuchta agus Rita ag an doras le 
Sylvia agus Michael. Rinne Maria an tae. 
Shuigh siad sa chistin agus d’ith an cháis 
agus na craicir. Bhí Maria an-tógtha leis 
an gcistin agus an radharc ón bhfuinneog.

‘An féidir liom a fheiceáil cá bhfuil tú 
ag péinteáil?’ a d’iarr Sylvia a bhí ocht 
mbliana d’aois.

‘Sea, lean díreach ar aghaidh, an dara 
doras ar dheis agus inis dom an maith 
leat an dath’, arsa Maria, ‘ach fanfaidh 
Michael anseo. Ní bheadh muinín agam 
as le scuab péinte’. Ní raibh Michael ach 
trí bliana d’aois.

Cúpla nóiméad níos déanaí chuala siad 
Ravi ag screadaíl. Bhí rud éigin ar cearr. 
Rith Maria chuig an seomra. Bhí Sylvia ag 
caoineadh agus ag caitheamh seilí agus 
bhí Ravi ag rith chun uisce a fháil. Bhí an 
buidéal Seven Up tógtha suas ag Sylvia 
chun é a ól. ‘Ní Seven Up é. Is biotáille 
bhán í’, arsa Maria. ‘Conas a lig tú di í a 
ól?’ ‘Ní fhaca mé í. Bhíomar ag caint ach 
bhí mise ag péinteáil na síleála.’

Nuair a thuig Rita cad a tharla chuir 
sí Sylvia sa charr díreach ansin agus 
chuaigh go dtí an t-ospidéal. Thug Maria 
aire do Mhíchael.

Bhí ar Sylvia fanacht san ospidéal thar 
oíche agus bhí sí an-tinn ach an lá ina 
dhiaidh sin bhí sí ceart go leor. ‘Bhí an 
t-ádh léi nár shlog sí siar ach méid an-
bheag’, arsa an dochtúir. ‘D’fhéadfadh 
sí damáiste tromchúiseach a dheanamh 
dá scámhóga.’

Obair Ghrúpa

Abair leis na páistí go dtógfaidh tú ról 
Rita agus go mbeidh deis acu agallamh a 
chur ar Rita faoin timpiste. Roinn na páistí 
i ngrúpaí 4-6. Iarr ar na páistí, i ngrúpaí 
(a) cinneadh a dhéanamh faoi conas a 
tharla an timpiste seo agus (b) cad iad 
na ceisteanna atá acu faoi. Ba chóir dóibh 
teacht aníos le ceithre cheist mhaithe agus 
duine a cheapadh as an bhfoireann chun 
iad a chur. Ceap máistir  na gceisteanna a 
dhéanfaidh cinneadh faoin ord ina gcuirfidh 
na grúpaí a gcuid ceisteanna - ligfidh sé seo 
duit fanacht sa ról.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A CÚIG:1
An Múinteoir i Ról

Is féidir leis na grúpaí sealaíocht a 
dhéanamh chun na ceisteanna atá 
pléite acu a chur  - cinntíonn máistir na 
gceisteanna go bhfaigheann gach grúpa 
deis chun ceist amháin ar a laghad a 
chur. Sa ról mar Rita déanann tú iarracht 
an méid seo a leanas a chur trasna agus 
na ceisteanna á bhfreagairt:

•	Comh	buartha	is	a	bhí	tú	mar	go	bhfuil	
a fhios agat go bhfuil biotáille bhán an-
nimhiúil. 

•	An	chaoi	a	raibh	tú	crosta	le	gach	duine	
ar dtús, le Sylvia as í a ól ,le Maria as í 
a fhágáil ansin agus le Ravi as gan í a 
thabhairt faoi deara. 

•	Anois	tá	tú	ag	smaoineamh,	áfach,	
nach bhfuil páistí ag Ravi nó Maria 
fós agus mar sin nach gá dóibh 
timpeallacht shábháilte do pháistí  a 
bheith acu fós mar atá agatsa. 

•	Tá	tú	ag	smaoineamh	an	raibh	dul	amú	
ort muinín a bheith agat as Sylvia dul go 
dtí an seomra. Is cailín an-chiallmhar í 
agus mar sin ní raibh aon imní ort. 

•	Níor	chóir	di	an	deoch	a	ól	ach	dá	mba	
Seven Up a bhí ann níor mhiste le Maria 
ar chor ar bith. 

•	Tá	tú	buíoch	as	an	gcaoi	ar	thug	siad	
aire do Mhichael. 

•	Tá	tú	ag	smaoineamh	go	gcaithfidh	tú	
níos mó a mhúineadh dod pháistí faoi 
leachtanna agus a gcuid dainséar. 

•	Tá	tú	ag	smaoineamh	go	mbeadh	sé	
chomh maith do Maria agus Ravi an 
t-árasán a dhéanamh chomh sábháilte 
do pháistí agus is féidir ón tús. 

Filleann na páistí ar a ngrúpaí agus 
freagraíonn na ceisteanna seo a leanas:

- Cad atá tábhachtach do Rita? 

- Cén fáth gur lig sí do Sylvia dul go dtí 
an seomra agus gan Michael a ligean?

- Cén fáth go ligeann tuismitheoirí do 
pháistí d’aoiseanna difriúla rudaí difriúla 
a dhéanamh? 

- Dá mbéifeá in ann riail a dhéanamh 
do dhaoine fásta ionas nach dtarlódh 
timpiste den sórt sin arís cén riail a 
dhéanfá? 

- Dá mbeifeá in ann riail a dhéanamh do 
Sylvia ionas nach mbeidh timpiste mar 
sin aici go deo arís cén riail a dhéanfá?  

Siombail do Nimh

Taispeántar siombail do nimh do na páistí 
agus mínítear an bhrí atá leo.

Conclúid

Scríobh litir chuig Maria agus Ravi ag 
moladh roinnt tuairimí chun a n-árasán a 
dhéanamh sábháilte don naíonán.

Obair Bhaile

Iarr ar na páistí scéal Sylvia a insint sa 
bhaile agus ceist a chur ar na daoine 
fásta sa teaghlach trí leachtanna nimhiúla 
eile a aithint nach mór dóibh a choinneáil 
amach ó pháistí.  Féach cé mhéad rud is 
féidir leis an rang ina iomláine a liostáil.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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CEACHT 2 A CÚIG:2
COINCHEAP LÁRNACH

Cuid riachtanach den fhás aníos is ea 
teorainneacha á leagan ag tuismitheoirí 
agus is comhartha grá agus cosanta í.  
Athraíonn na teorainneacha seo thar am 
de réir mar a thugann tuismitheoirí níos mó 
freagrachta le haghaidh cinntí do na páistí.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Déan plé ar cén fáth agus conas is féidir 
le daoine fásta cinntí a dhéanamh agus 
teorainneacha a leagan síos do dhaoine óga.

A aithint gur féidir na deiseanna le 
roghanna a dhéanamh méadú de réir mar 
a ghlactar le freagracht agus go dtuilltear 
muinín daoine eile. 

Snáithaonad: Sábháilteacht agus cosaint
  Saincheisteanna  
  Sábháilteachta

Cuspóir Ábhair
Iompar freagrach ag súgradh a 
dhéanamh mar is gá agus a bheith ar an 
eolas faoi na bearta sábháilteachta cuí 
gur gá a thógáil nuair atáthar ag súgradh 
in uisce, sa bhaile nó ag taisteal.

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíona - Drámaíocht
Snáithe: Drámaíocht le mothúcháin,  
  eolas agus smaointe a  
  iniúchadh le teacht ar  
  thuiscint

Snáithaonaid: Dramaíocht a chíoradh  
  agus a dhéanamh

  Machnamh ar 
  dhrámaíocht

  Comhoibriú agus 
  cumarsáid i ndéanamh 
  drámaíochta

Oideachas Ealaíona - Na hAmharcealaíona
Snáithe: Líníocht

Snáithaonad: Ag tarraingt

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tugtar isteach an t-agallamh struchtúrtha. 
Is í an aidhm leis seo ná tacú le scileanna 
freastail, éisteachta, tógáil nótaí agus 
ceistiúcháin na bpáistí . Cabhraíonn sé 
leo freisin eolas a bhailiú agus é a chur i 
láthair ar bhealach fiúntach.

ACMHAINNÍ

•	Páipéar	agus	Ábhair	Ealaíne	do	
Phóstaeir 

•	Tá	an-chuid	clár	ar	shábháilteacht	ar	fáil.	
Is acmhainn an-úsáideach í Bí Sábháilte 
sa réimse seo (ar fáil ó RSA.ie). 

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Plé	

•	Rólghlacadh	

•	Ag	Déanamh	Póstaeir	

INIÚCHADH SÁBHÁILTEACHTA DON NAÍONÁN 
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A CÚIG:2
Plé

Cuir ceist ar na páistí: An mbeadh an 
seomra seo oiriúnach do pháistí trí 
bliana d’aois?
Mar rang aithníonn na páistí go tapa 
na baoil do pháistí trí bliana d’aois a 
d’fhéadfadh teacht isteach sa seomra 
ranga ag am lóin ina n-aonar. D’fhéadfaí 
é seo a leathnú trí siúl timpeall clós 
agus foirgneamh na scoile agus baoil 
eile a aithint.

Rólghlacadh

Iarr ar na páistí cuimhneamh ar an scéal a 
chuala siad an lá cheana. Déan iarracht a 
shamhlú go bhfuil naíonán Maria trí bliana 
anois agus tá Sylvia (atá anois 11) tagtha 
chun cabhrú le Maria aire a thabhairt dó 
don deireadh seachtaine mar tá Ravi 
imithe abhaile chun aire a thabhairt dá 
mháthair atá tinn.  Tá súil ag Sylvia go 
mbeidh sí in ann an naíonán James a 
thabhairt go dtí an linn snámha agus an 
pháirc shúgartha agus na siopaí.

Roinn an rang i ngrúpaí. Tá gach grúpa 
chun ceann amháin de na réimsí seo a 
leanas a thógáil:

•	Ag	tógáil	James	go	dtí	an	siopa	

•	Ag	tógáil	James	ag	snámh	

•	Ag	trasnú	dhá	phríomhbhóthar	ar	an	
mbealach go dtí an linn snámha agus 
na siopaí 

•	Ag	tabhairt	aire	do	James	san	árasán	
(ar an dara hurlár) 

•	Ag	tabhairt	aire	do	James	fad	is	atá	an	
dinnéar á ullmhú. 

I ngach grúpa ba mhaith le Sylvia 
aire a thabhairt do James ina haonar. 
Ní mór don ghrúpa na baoil go léir a 
liostáil, cinneadh a dhéanamh faoi cad 
a aontóidh Maria a dhéanamh agus 

cuireadh a thabhairt do dhá ghrúpa 
rólghlacadh a léiriú de Maria agus Sylvia 
ag caint faoi. I ngach cás iarrfaidh Sylvia 
agus b’fhéidir go n-impeoidh sí James a 
thógáil ina haonar. I ngach cás tá ar na 
grúpaí cinneadh a dhéanamh faoi cad a  
déarfaidh Maria:
Sea....ach bí cúramach faoi... 
Ní hea, mar....
Ach amháin má...

Tugtar trí nóiméad do na páistí cinneadh 
a dhéanamh faoi cad a déarfaidh Maria 
agus trí nóiméad eile chun cleachtadh a 
dhéanamh ar an rólghlacadh faoi threoir 
an chuid eile den ghrúpa. Sa deireadh 
déanann gach grúpa an rólghlacadh 
don rang. Tar éis gach rólghlacadh  
d’fhéadfadh páistí freagairtí nó 
léirmhínithe eile a mholadh.Is féidir leat na 
cinntí a cheistiú má chreideann tú nach 
bhfuil na páistí ar an eolas faoi na baoil.

Conclúid

Déanann gach grúpa póstaer 
sábháilteachta le cur i gcuimhne do 
gach duine conas naíonáin a chosaint. 
Is féidir le gach grúpa cinneadh a 
dhéanamh cén áit ba chóir an póstaer a 
chur ar taispeáint, sa chlós súgartha, ag 
an linn snámha, sa naíonra, san ionad 
siopadóireachta, ar chomhartha bóthair 
srl. D‘fhéadfaí na póstaeir a chur ar 
taispeáint sa seomra ranga.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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CEACHT 3 A CÚIG:3
COINCHEAP LÁRNACH

Forbraítear freagracht nuair a thugtar 
agus nuair a leantar rialacha soiléire agus 
nuair a athraíonn rialacha chun iad a chur 
in oiriúint d’aois, aibíocht agus cumas 
níos fearr cinntí maithe a dhéanamh.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Plé a dhéanamh ar cén fáth agus conas 
is féidir le daoine fásta cinntí a dhéanamh 
agus teorainneacha a leagan síos do 
dhaoine óga.

A aithint gur féidir na deiseanna le 
roghanna a dhéanamh méadú de réir mar 
a ghlactar le freagracht agus go dtuilltear 
muinín daoine eile.

Snáithaonad: Sábháilteacht  
  agus cosaint
  Saincheisteanna 
  sábháilteachta

Cuspóirí Ábhair
Iompar freagrach ag súgradh a bheith 
ann agus a bheith ar an eolas faoi na 
bearta sábháilteachta cuí gur gá a thógáil 
nuair atáthar ag súgradh.

Cuid de na baoil a d’fhéadfadh a bheith 
ann do shláinte agus sábháilteacht sa 
timpeallacht a aithint.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ní mór an ceacht seo a roinnt ar obair 
dhá lá mar tá tasc agallaimh mar 
obair bhaile ann. Ba chóir na páistí a 
spreagadh iarraidh ar thuismitheoir ní 
a dtuismitheoirí féin más féidir (gaol 
b’fhéidir) ach mura bhfuil sé seo praiticiúil 
féadfaidh siad a dtuismitheoirí féin a chur 
faoi agallamh. Ní mór an litir shamplach 
sa Réamhrá Ginearálta a chur in oiriúint 
don chuspóir seo agus a chur abhaile leis 
an mbileog Tasc Agallaimh.

Má cheapann tú go mbeidh deacracht 
ag páiste nó dhó agallaithe a fháil don 
tasc d’fhéadfá cúpla comhghleacaí a fháil 
chun seasamh isteach agus tacú leis na 
páistí seo an tasc a chomhlánú.

ACMHAINNÍ

•	Bileoga	Tasc	Agallaimh	do	gach	páiste	
chomh maith le Litir do Thuismitheoirí 
curtha in oiriúint (féach Nóta don 
Mhúinteoir thuas) 

•	Rialacha	gearrtha	amach	le	tabhairt	do	
ghrúpaí ón Dáileán: Rialacha do Pháistí

•	Blu-Tack	nó	rud	éigin	den	chineál	
céanna chun na rialacha a chur ar 
amlíne (clár nó clár fógraí) 

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Obair	Chiorcail	

•	Tasc	Obair	Bhaile	

•	Plé	i	nGrúpaí	

•	Tasc	Amlíne	

•	Machnamh	

AG ÉIRÍ NÍOS FREAGRAÍ
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A CÚIG:3
Obair Chiorcail

Agus na páistí ina suí i gciorcal tugtar 
cuireadh dóibh na ceisteanna seo a 
leanas a phlé:
- An bhfuil rud éigin a bhfuil cead agam 

a dhéanamh nach bhfuil cead ag mo 
dheartháir nó deirfiúr a dhéanamh toisc 
go bhfuil siad níos óige? 

Nó:

- An bhfuil rud éigin a bhfuil cead ag 
mo dheartháir nó deirfiúr níos sine a 
dhéanamh nach bhfuil cead agamsa a 
dhéanamh? 

- Cén fáth go ndéanann tuismitheoirí 
rialacha difriúla do pháistí ag aoiseanna 
difriúla? 

Tasc Obair Bhaile

Tabhair isteach an Bhileog: Tasc 
Agallaimh. Spreag na páistí duine éigin 
a chur faoi agallamh a bhfuil cúpla 
páiste acu. D’fhéadfadh comharsa, 
múinteoir eile nó gaol a bheith ann. 
Is féidir a dtuismitheoirí féin a bheith 
ann má tá fadhbanna praiticiúla duine 
eile a fháil. D’fhéadfadh páiste nó 
dhó rólghlacadh a dhéanamh ag dul 
chuig tuismitheoirí chun cabhair a 
iarraidh ionas go bhfeicfidh na páistí 
eiseamláiriú maith.Ba chóir eiseamláiriú 
a dhéanamh freisin ar líonadh isteach 
na bhfreagraí - d’fhéadfadh freagraí a 
bheith i bhfoirm liosta chun gearradh siar 
ar scríbhneoireacht go háirithe do pháistí 
a bhfuil scileanna laga scríbhneoireachta 
acu. Mar shampla, i gceist 4 d’fhéadfadh 
na páistí é seo a scríobh:

1. An seomra folctha - folcadán, 
sconna te, cófra cógas, leachtanna 
glantacháin 

2. An chistin - bruthaire, citeal, sceana, 
leachtanna glantacháin 

Tugtar Litir an Tuismitheora do 
pháistí freisin a mhíníonn aidhm na 
gníomhaíochta don duine fásta a 
ghlacann páirt.
 
Plé i nGrúpaí:

Nuair a bheidh na h-agallaimh thart 
roinneann na páistí a dtorthaí i ngrúpaí 
agus bailíonn eolas ar:

•	An	cineál	rialacha	a	dhéanann	
tuismitheoirí 

•	An	chúis	taobh	thiar	de	rialacha	

•	An	chaoi	a	athraíonn	rialacha	de	réir	
mar a fhásann páistí. 

Is féidir le gach grúpa an liosta rialacha a 
fuair siad a thaifeadadh agus aiseolas a 
thabhairt don rang. 

Tasc Amlíne

Tabhair dhá riail do gach grúpa ón 
Dáileán: Rialacha do Pháistí - Cén 
Aoisghrúpa a n-Oireann siad dó? Ní 
mór dóibh na rialacha a chur ar amlíne ag 
rá cén aois a cheapann siad a mbeadh an 
riail seo oiriúnach di. Ní mór dóibh fáth a 
chur lena  gcinneadh. D’fhéadfadh siad  a 
bheith an-sonrach agus a rá: Ceapaimid 
go bhfuil sé seo oiriúnach do pháiste trí 
bliana d’aois. D’fhéadfaidís a rá freisin: 
Bheadh an riail seo oiriúnach d’éinne idir 
sé agus deich mbliana d’aois. Ní mór do 
mhúinteoirí a bheith ar an eolas nach mór 
do dhuine a bheith 17 chun ceadúnas 
tiomána a fháil (Féach www.rsa.ie).

Machnamh

Is féidir le páistí comhroinnt lena 
chéile i gcomhthéacs an ranga uile 
nó i machnamh scríofa faoina bhfuil 
foghlamtha acu faoi rialacha, baoil agus 
aoiseanna páistí.

NÓS ImEACHTA SONRACH



Rialacha do Pháistí
Cén aoisghrúpa a n-oireann siad dóibh?

Níl cead agat súgradh 
sa seomra suite i 
d’aonar nuair atá an 
tine ar lasadh. Ní mór 
duit teacht isteach sa 
chistin.

Is féidir leat súgradh 
taobh amuigh má 
fhanann tú ar an 
mbóthar áit gur féidir 
liom tú a fheiceáil.

Tá cead agat dul 
ar do rothar go dtí 
do cholcheathar (a 
chónaíonn trí Km 
uait) má chaitheann 
tú do chlogad agus 
má thagann tú ar ais 
roimh thitim na hoíche.

Níl cead agat bheith 
thuas staighre nuair 
atáim gnóthach sa 
chistin. Sin an fáth 
go bhfuil geata ar an 
staighre.

Níl cead agat dul 
isteach sa bhothán 
sa ghairdín. Má 
theastaíonn uait go 
dtógfainn amach na 
cluichí, níl le déanamh 
agat ach iarraidh orm 
go béasach!

Níl cead agat taisteal 
i mo charr mura 
gcaitheann tú crios 
sábhála.

Is féidir leat dul ag 
snámh sa bhfarraige 
le do chairde, chomh 
fada agus a bhíonn 
an garda tarrthála ar 
dualgas.

Níl cead agat fanacht 
thar oíche ach amháin 
má labhraím le Mam 
do charad ar an 
teileafón ar dtús agus 
a sheiceáil go bhfuil sí 
sásta leis.

Is féidir leat siúl ar 
scoil i d’aonar nuair 
atá an maor tráchta 
scoile ar dualgas.

Tá cead agat an 
naíonán a thabhairt 
ar shiúlóid sa bhugaí 
chomh fada is nach 
dtéann tú trasna an 
phríomhbhóthair.

Níl cead agat tumadh 
a chleachtadh sa linn 
snámha ach amháin le 
linn ceachta nuair atá 
do mhúinteoir ansin.

Is féidir leat dul 
isteach sa bhaile mór 
le do chairde má 
bhíonn tú ar ais sa 
bhaile faoin a sé a 
chlog.

Níl cead agat mo 
charr a fháil ar iasacht 
go dtí go mbeidh do 
cheadúnas tiomána 
agat. 

Tá cead agat tae agus 
tósta a dhéanamh i 
d’aonar ach níl cead 
agat sceallóga a 
dhéanamh.

Tá cead agat dul go dtí 
an phictiúrlann le do 
chara ar an Satharn 
chomh fada is nach 
bhfuil teorainn aoise 
(15 nó 18 ) air.



Bileog don Tasc Agallaimh

Cén t-ainm ba mhaith leat a chumadh duit féin?
(Tá sé seo amhlaidh ionas nach mbeidh a fhios ag éinne cé a d'fhreagair na ceisteanna seo)

______________________________________________________________

An féidir leat a insint dom cé mhéad páistí atá agat agus a gcuid aoiseanna?

Líon___________________

Aoiseanna_______________________________________

Cad iad na dainséir is mó, dar leat, do pháistí laistigh dá mbailte féin?

_________________________________________________________________________

Conas a dhéanann tú iarracht na páistí a chosaint ó na dainséir seo? __________________

_________________________________________________________________________

Cad iad na dainséir is mó ,dar leat,do pháistí sa cheantar lasmuigh de do bhaile  
(sa timpeallacht áitiúil)?_____________________________________________________

________________________________________________________________________

Conas a chosnaíonn tú páistí ó na dainséir seo? __________________________________

________________________________________________________________________

An bhfuil rialacha ann a dhéanann tú dod pháistí a chabhraíonn iad a choinneáil sábháilte?

Cad iad na rialacha sin?______________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Conas a athraíonn na rialacha de réir mar a éiríonn páistí níos sine?___________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

An féidir leat a mhíniú cén fáth go n-athraíonn siad?_______________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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CEACHT 4 A CÚIG:4
COINCHEAP LÁRNACH

Tabharfar cuireadh do pháistí toitíní 
a chaitheamh go minic sula mbíonn 
siad ina ndaoine fásta. Bíonn freagairt 
láithreach bonn ag teastáil ar na cuirí 
sin. Bíonn deiseanna ag teastáil ó pháistí 
smaoineamh ar an gcinneadh seo go 
domhain sula mbíonn orthu cinneadh den 
sórt sin a dhéanamh go tapa.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Foghlaim agus tosú ar straitéis 
chinnteoireachta shimplí a cheapadh

Aithint agus iniúchadh a dhéanamh 
ar conas is féidir tionchar a bheith 
ag dearcthaí, tuairimí, ionchais agus 
freagairtí daoine eile ar chinntí nó  ar 
ghníomhartha pearsanta. 

Snáithaonad: Ag tabhairt aire  
  do mo chorp
  Sláinte agus folláine

Cuspóir Ábhair
A bheith feasach ar na dainséir a 
bhaineann le tobac a úsáid agus iniúchadh 
a dhéanamh ar an bhfáth a roghnaíonn 
daoine caitheamh nó alcól a ól.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Nuair a chuirtear an bhileog eolais abhaile 
cruthaítear deis do thuismitheoirí an baol 
tobac a chaitheamh a phlé lena bpáistí.

D’fhéadfadh baint a bheith ag na 
ceachtanna seo le saincheisteanna 
íogair do pháistí agus do theaghlaigh 
(féach ar réamhrá an aonaid). Ní mór  
cothromaíocht a aimsiú le freagairt na 
scoile a eascraíonn ón Acht Oideachais 
1998 chun Oideachas Sláinte a chur ar 
fáil do dhaltaí i gcomhairle lena gcuid 
tuismitheoirí.  

ACMHAINNÍ

•	Ciorcail	dhearga	oráiste	agus	glas	(leis	
na ceisteanna) 

•	Pictiúr	Keith	

•	An	Bhileog	Eolais:	Roinnt	Tionchar	
Toitíní ar an gCorp

•	Litir	do	Thuismitheoirí	-	ceann	amháin	
do gach páiste 

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Ag	léamh	an	Phictiúir	

•	Cinnteoireacht	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Ag	Cur	Teachtaireachta	

AN BAOL TOITÍNÍ A CHAITHEAMH
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A CÚIG:4
Ag Léamh an Phictiúir

Taispeántar an Pictiúr: Keith do na 
páistí agus insítear dóibh gurb é seo a 
fheiceann Darren nuair a fheiceann sé 
amach an fhuinneog. Iarrtar orthu cur síos 
a dhéanamh ar an méid a fheiceann siad 
(fíor) agus ar a gceapann siad a bhfuil ag 
tarlú (léiriúchán). Má tá tuairimí éagsúla 
ba chóir glacadh leo go léir.

Is féidir leat a mhíniú gurb é an chiall 
a bhaineann Darren as ná go bhfuil na 
buachaillí ag iarraidh ar Keith toitín a 
chaitheamh agus ag spochadh as toisc 
go bhfuil sé beartaithe aige gan é sin a 
dhéanamh. Cara le Keith is ea Darren 
agus beartaíonn sé gurb é an rud is fearr 
a dhéanamh ná téacstheachtaireacht 
le comhairle a chur chuig Keith.  Is é an 
tasc atá againn mar rang ná smaoineamh 
ar cad ba chóir dó a scríobh sa théacs 
ach ar dtús ní mór dúinn foghlaim faoi 
chinnteoireacht.

Cinnteoireacht

Ag úsáid an phóstaeir soilse tráchta 
mínigh go bhfuil trí chuid le cinneadh a 
dhéanamh: an féidir leat a rá cad iad? Ní 
mór dúinn stopadh, smaoineamh agus 
ansin cinneadh a dhéanamh.

Is féidir leat a fhiafraí cén fáth go bhfuil an 
smaoineamh (an chuid oráiste) níos mó 
ná na cinn eile? Is féidir leat a mhíniú go 
bhfuil 6 bhealach chun smaoineamh ar 
chinneadh agus áireofar na sé bhealach 
go léir chun cinneadh maith a dhéanamh. 
Fiafraigh de na páistí an féidir leo bealaí 
a mholadh chun cinntí a dhéanamh agus 
déan iad sin a thaifeadadh ar an gclár 
bán nó clár bán idirghníomhach.

Obair Ghrúpa

Ansin roinn an rang i sé ghrúpa. Mínigh 
mar seo a leanas cad é an tasc do gach 
grúpa: 

Grúpa a hAon

Ní mór don ghrúpa seo smaoineamh 
ar na cúiseanna go léir a rachadh i 
gcion ar Keith Sea a rá agus an toitín 
a chaitheamh. Tá ar bhaill an ghrúpa 
smaoineamh freisin ar dhaoine a 
dteastódh uathu go ndéanfadh
Keith an cinneadh seo.

Grúpa a Dó

Tá ar an ngrúpa seo smaoineamh ar 
na cúiseanna go léir a rachadh i gcion 
ar Keith Ní hea a rá. Ba chóir dóibh 
smaoineamh ar na daoine go léir a 
dteastódh uathu go ndéanfadh Keith an 
rogha sin.

Grúpa a Trí

Tá ar an ngrúpa seo liosta a dhéanamh 
de na mothúcháin go léir a d’fhéadfadh 
a bheith ag Keith agus cinneadh a 
dhéanamh  an bhfuil na mothúcháin seo 
compordach nó míchompordach. Tá 
orthu cuimhneamh ar a bhfuil ar eolas 
acu faoi bheith i suíomh míchompordach.

Grúpa a Ceathair

Tá ar an ngrúpa seo smaoineamh ar 
gach rud atá ar eolas acu faoi thoitíní 
agus an tionchar atá acu ar an gcorp sa 
ghearrthéarma agus san fhadtéarma. Ba 
chóir An Bhileog Eolais:Roinnt Tionchar 
Toitíní ar an gCorp a chur ar fáil dóibh.

Grúpa a Cúig

Tá ar an ngrúpa seo teacht aníos le 
roinnt rudaí suimiúla nó neamhghnácha a 
d’fhéadfadh Keith a rá in ionad Sea nó Ní 
hea a rá.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A CÚIG:4
Grúpa a Sé

Insítear don ghrúpa seo cad é atá á 
dhéanamh ag na cúig ghrúpa eile.  Tá 
siad chun cinneadh a dhéanamh faoin 
ord a chloisfear ó na grúpaí agus nuair 
a chloiseann siad uathu go léir cinneadh 
a dhéanamh faoi cad é an rud is 
tábhachtaí.

Nuair atá am ag gach grúpa na 
saincheisteanna a phlé faightear aiseolas 
san ord a shocraigh Grúpa a Sé. Bíonn 
comhrá ansin ag Grúpa a Sé faoin rud is 
tábhachtaí, dar leo,ba chóir a bheith ar 
eolas ag Keith. Éisteann na grúpaí eile 
leis an gcomhrá seo - ní mór do leagan 
amach an tseomra ranga an éisteacht 
seo a éascú b’fhéidir trína iarraidh ar 
Ghrúpa a Sé teacht go dtí lár an tseomra.
 
Ag Cur Teachtaireachta

Sa deireadh cinneann gach grúpa 
ar ábhar na téacstheachtaireachta a 
chuirfidís chuig Keith. D‘fhéadfaí an 
téacstheachtaireacht a chur ar taispeáint 
timpeall Pictiúir: Keith. Má tá páistí sa 
rang nach bhfuil líofa go fóill sa Ghaeilge 
is féidir na téacstheachtaireachtaí a 
aistriú go teanga a thuigeann siad.

Tasc Obair Bhaile

Iarrtar ar na páistí an Bhileog Eolais: 
Roinnt Tionchar Toitíní ar an gCorp 
a thabhairt abhaile le taispeáint dá 
dtuismitheoirí chomh maith leis an Litir 
do Thuismitheoirí. Mar thasc obair 
bhaile iarrtar orthu oibriú le tuismitheoir(í) 
nó caomhnóir(í) dainséir chaitheamh 
toitíní a rangú ó 1-10 , a haon an baol is 
lú agus a deich an baol is mó.

Síneadh

Tugtar deis do pháistí i ngrúpaí 
comparáid a dhéanamh idir torthaí an 
tsuirbhé ar an ngníomhaíocht rangaithe. 

D’fhéadfadh gach grúpa nó an rang ar 
fad cairt (píchairt nó barrchairt) a fhorbairt 
ar a bhfuair siad amach faoi na baoil 
ba mhó nó ba lú a bhaineann le toitíní a 
chaitheamh.

D’fhéadfá freisin cuairt ón Oifigeach 
Oideachais um Chur Chun Cinn na 
Sláinte áitiúil ó FSS a eagrú chun cur 
leis an eolas faoi chaitheamh agus é a 
threisiú.
 

NÓS ImEACHTA SONRACH
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Bileog Eolais: Roinnt Tionchar 
Toitíní ar an gCorp

Eolas faoi na Baoil

Má chaitheann tú 
faoi láthair

B‘fhéidir nach 
dtaitneodh an blas leat.

B’fhéidir go mbeadh 
drochanáil agat.

D‘fhéadfadh caitheamh 
drochbholadh a fhágáil ar éadaí.

Is féidir le caitheamh tú a chur i 
dtrioblóid 
le do thuismitheoirí.

D’fhéadfadh sé tú a chur ag 
casachtach ar dtús.

Má chaitheann tú thar 
thréimhse fhada

Bailíonn an deatach i do scámhóga 
agus bíonn análú lag agat.

Tá toitíní costasach. Tá a lán 
rudaí eile nach mbeidh tú in ann 
a cheannach má chaitheann tú do 
chuid airgid ar thóitíní.

D‘fhéadfadh galar croí nó ailse a 
bheith mar thoradh ar chaitheamh.

Is féidir le caitheamh damáiste a 
dhéanamh d’orgáin páistí atá fós ag 
fás nó naíonán sa bhroinn.

D’fhéadfadh do chorp cleachtadh a 
fháil ar thoitíní agus ansin mothaíonn 
tú go bhfuil gá agat leo gach lá. 
Tugtar andúil air seo. Nuair a 
tharlaíonn sé seo, bíonn sé deacair 
stopadh fiú nuair a theastaíonn uait.
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LITIR SHAmpLACH DO 
THUISmITHEOIRÍ/TOITÍNÍ

 Seoladh na scoile

 Dáta

A Thuismitheoir nó A Chaomhnóir,

Sa rang OSPS inniu bhíomar ag caint faoi chaitheamh toitíní. Is dócha go ndéanfar toitíní a 
thairiscint dod pháiste nó go spreagfar é/í caitheamh thar na deich mbliana atá le teacht. 
Ní bheidh mise ná tusa leo nuair a bheidh orthu na cinntí seo a dhéanamh. Is deis í seo duit 
plé a thosú le do pháiste agus tionchar a imirt orthu rogha sláintiúil a dhéanamh maidir le 
caitheamh toitíní.

I mo chuid oibre leis na páistí táim á múineadh faoi chinntí maithe a dhéanamh agus á 
n-ullmhú roimh ré do na cinntí a bheidh orthu a dhéanamh sna blianta amach romhainn.

Mar thasc obair bhaile, tá liosta de roinnt baol a bhaineann le caitheamh toitíní ag an bpáiste. 
Tugtar cuireadh duit suí síos le do pháiste agus na baoil a phlé. Tugtar cuireadh duit iad a 
mharcáil ó 1-10, a haon an baol is lú agus a deich an baol is mó.

Níl aon fhreagraí cearta nó míchearta leis an gceacht seo. Is é a bhfuil mé ag súil leis ná seans 
duit comhrá tábhachtach a bheith agat le do pháiste agus tacú leo roghanna sláintiúla a 
dhéanamh.

Míle buíochas as do chomhoibriú.

__________________________

An Múinteoir Ranga
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CEACHT 5 A CÚIG:5
COINCHEAP LÁRNACH

Tá ardleibhéil andiúl alcóil in Éirinn. Ní 
mór go mbeadh páistí ar an eolas faoi  
na dainséir a bhaineann le halcól, agus 
seasamh criticiúil a ghlacadh maidir le 
húsáid alcóil.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
Na tosca a bhfuil tionchar acu ar chinntí 
agus roghanna pearsanta agus na leibhéil 
éagsúla smaoinimh a bhaineann le 
cinnteoireacht a iniúchadh agus a phlé.

Snáithaonad: Sábháilteacht  
  agus cosaint
  Sábháilteacht phearsanta

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

Cuspóir Ábhair
Tosú ar thorthaí iompar contúirteach a 
mheas. 

Snáithaonad: Ag tabhairt aire  
  do mo chorp
  Sláinte agus folláine

Cuspóir Ábhair
Bí ar an eolas faoi dhainséar tobac nó 
alcól a úsáid agus déan na cúiseanna 
a roghnaíonn daoine caitheamh nó ól a 
chíoradh.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ní mór dúinn páistí a chur san airdeall 
faoi na bonntuiscintí a bhaineann le 
bheith ag ól agus dainséir an alcóil, agus 
ag an am céanna a bheith tuisceanach 
go mb’fhéidir go réalaíoch go bhféadfadh 
páistí áirithe sa rang  a bheith ag fulaingt 
cheana féin de bharr daoine fásta a 
bheith ag ól an iomarca.

Ní cóir ceisteanna pearsanta a cheadú.

ACMHAINNÍ

•	Bileoga	Smeach-Chairte	Ullmhaithe	
(féach Obair Ghrúpa), Marcóirí 

•	Scéal:-	Tuairisc	an	Domhain	(curtha	ar	
fáil) 

•	Bileog	Eolais:	Roinnt	Tionchar	an	Alcóil

•	Litir	do	Thuismitheoirí	-	ceann	amháin	
do gach páiste 

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Obair	Ghrúpa	

•	Scéal	

•	Plé	

•	Tasc	Obair	Bhaile	

AN BAOL ALCÓL A ÓL
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A CÚIG:5
Nós Imeachta Sonrach

Obair Ghrúpa
Roinn na páistí i ngrúpaí 5-6. Tabhair 
smeach-chairt do gach grúpa le roinnt 
litreacha na haibítre uirthi (8-10 litreacha), 
agus roinnt marcóirí. Ní mór do gach grúpa 
ainm na dí a chur os comhair gach litreach 
ar a leathanach. Nuair a bhíonn na grúpaí 
go léir críochnaithe d‘fheadfadh ball amháin 
na hainmneacha go léir ar a mbileog a 
léamh amach. D’fhéadfaí na leathanaigh a 
chur ar taispeáint ar na ballaí. Iarrtar ar na 
páistí comparáid a dhéanamh idir na 3 liosta 
le haghaidh cosúlachtaí agus difríochtaí. 
Ba chóir duit a thabhairt faoi deara an 
deochanna meisciúla nó neamhmheisciúla 
iad ach gan aon rud a rá faoi.

Scéal

Léigh an Scéal: Tuairisc an Domhain 
agus pléigh tionchair an iomarca alcóil a 
ól - is féidir é seo a dhéanamh i ngrúpaí 
nó mar phlé leis an rang uile.

Snkldrkl anseo ag tuairisciú ar mo thuras 
chun eolas a bhailiú ón tríú pláinéad 
ón réalt SOL i réaltra Bhealach na Bó 
Finne. Tugann muintir an phláinéid seo 
An Domhan air. Tugtar daoine orthu féin. 
Tá na daoine roinnte i dtrí ghrúpa ar a 
dtugtar páistí, mná agus fir.

Mar is cuimhin leat  bheartaíomar an 
pláinéad seo a fhiosrú mar cosúil lenár 
bpláinéad féin tá sé comhdhéanta de 
mhéid ollmhór leachta agus cosúil linne 
is leacht den chuid is mó iad na daoine 
seo. Tar éis sin níl cosúlacht dá laghad 
eadrainn. Cé go mairimidne i leacht 
maireann siadsan i ngás ar a dtugtar aer 
agus déanann siad taisteal de ghnáth 
ar thalamh. Úsáideann siad mar sin féin 
méideanna ollmhóra leachta. Téann sé 
isteach poll amháin ar bharr a gcorp agus 
tagann amach trí cheann eile níos ísle, an-
diomailteach dar liomsa!

De réir cosúlachta déanann cuid de 
na leachtanna seo an-leas dóibh mar 
shampla an ceann bán a phumpálann 
siad ó chréatúir aite ceathairchosacha. 
Tá leachtanna eile ann nach bhfuil chomh 
maith. Tá cinéal amháin, leacht dorcha 
ina séidtear aer agus déantar an-mhilis é. 
Is iad páistí is mó a ólann an leacht seo 
agus lobhann sé rudaí beaga crua bána 
sa pholl ag barr a gcorp. 

Ach tá leacht níos neamhghnáiche fós is 
cúis le daoine fásta rudaí dainséaracha 
agus aisteacha a dhéanamh. Ní thugtar do 
pháistí é  mar tá cumas a gcorp  déileáil 
leis níos lú ná cumas daoine fásta. Nuair 
a ólann daoine an leacht seo cuireann sé 
meangadh gáire orthu agus tosaíonn siad 
ag caint go glórach. De réir mar a ólann siad 
níos mó labhraíonn siad níos glóraí fiú. Is é 
is cúis leis seo ná go bhfuil siad ag cailliúint 
smachta ar a gcorp. Cailleann siad smacht 
freisin ar an mbealach ina mbogann siad. 
Titeann a lán acu. Tá roinnt fiú a dhéanann 
iarracht meaisíní a bhogadh ar a dtugtar 
carranna tar éis na dí seo a ól. Ní maith le 
haon duine eile é seo mar buaileann siad in 
aghaidh rudaí agus daoine eile uaireanta á 
marú. Má ólann daoine an deoch seo thar 
thréimhse fhada ama gortaíonn sé codanna 
a gcorp ar an taobh istigh lena n-áirítear an 
chuid sin a choimeádann faoi smacht iad 
agus a dhéanann  éirimiúil iad. Is é an rud is 
iontaí ná go dtugann daoine  an-chuid de na 
licíní a thuileann siad ionas go mbíonn siad 
in ann na rudaí seo a dhéanamh dá gcorp.

Tá deireadh leis an chuid seo de mo 
thuairisc. Spreagfainn na seanóirí gan an 
leacht seo a tháirgeadh ar ár bpláinéad 
ar eagla go ndéanfaidh ár ndaoine féin 
aithris ar nósanna bhall áirithe den 
speiceas ársa seo. Ach b’fhéidir go 
mba cheart dúinn smaoineamh ar roinnt 
créatúr ceathairchosach a thabhairt ar ais 
chuig ár bpláinéad ionas go mbeimid in 
ann an leacht maith bán a phumpáil astu!

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A CÚIG:5
Plé

Is féidir na ceisteanna seo a leanas a 
úsáid chun plé ginearálta a stiúradh:

- Cad a d’fhoghlaim Snrkldrkl faoin 
bpláinéad An Domhan? 

- Cad é an leacht i do thuairim a chonaic 
sé a lán páistí ag ól a lobhann a gcuid 
fiacla? 

- Cad é an leacht i do thuairim a chonaic 
sé na daoine fásta ag ól? 

- Cad a cheapann tú faoina scileanna 
breathnaithe? 

- Cén fáth i do thuairim nach bhfuil sé ag 
teastáil uaidh go ndéanfaí na leachtanna 
sin ar a phláinéad féin?  

- Tháinig Snrkldrkl i 2005. Dá dtiocfadh sé 
anois an bhfeicfeadh sé aon athruithe sa 
bhealach ina n-úsáideann daoine an dá 
leacht seo? Mínigh do fhreagra! 

Fócas ar Coke

- Cad iad na baoil a bhaineann le Coke a 
ól? 

- Cé a theastódh uait Coke a ól? 

- Cén fáth go dteastódh uathu go 
mbeadh tionchar acu ort? 

- Cé a thabharfadh comhairle duit gan 
Coke a ól? 

- Cén fáth go dteastódh uathu go 
mbeadh tionchar acu ort? 

- Cén fáth nach bhfuil Coke ceadaithe ar 
scoil? 

- An riachtanas nó mian é? 

- Cé mhéad daoine anseo a ólann Coke? 
Nach n-ólann Coke? 

- An féidir leat do chinneadh a mhíniú? 

- Cé mhéad daoine a bhfuil rialacha daoine 
fásta faoi Coke riachtanach dóibh chun 
cabhrú leo cinntí maithe a dhéanamh? 

- Cé mhéad daoine anseo a chreideann 
go ndéanann siad cinntí maithe faoi 
Coke gan chabhair ó dhaoine fásta?  
Mínigh do fhreagra! 

Fócas ar Alcól

Cuir tús leis trína iarraidh ar na páistí na 
deochanna a aithint ar a liosta ina bhfuil 
alcól. D‘fhéadfadh go dteastaíonn uathu 
níos mó a chur leis an liosta. (Cabhróidh 
freagraí na gceisteanna seo leat an t-eolas 
atá ag na páistí cheana féin a mheas.)

Ag meabhrú an scéil Tuairisc an Domhain 
dóibh, iarr ar na páistí smaoineamh ar 
thionchair alcóil:

- Thug Snrkldrkl roinnt tionchar alcóil faoi 
deara. An féidir leat cuimhneamh ar ar 
thug sé faoi deara? 

- An bhfuil aon tionchar eile ar eolas 
agat? 

- Féachaimis ar an mbileog eolais le 
chéile agus feicimid cé mhéad díobh 
seo a thug Snrkldrkl faoi deara agus cé 
mhéad nach bhfuil feicthe aige fós. 

- Cé mhéad de na tionchair  alcóil atá go 
maith? 

- Cé mhéad de na tionchair atá 
dainséarach? 

- Cén cinneadh a cheapann tú gur ceart 
do sheanóirí phláinéad Snrkldrkl a 
dhéanamh? 

- Cén fáth? 

Tasc Obair Bhaile

Mínigh do na páistí gur mhaith leat dá 
dtaispeánfadh siad dá dtuismitheoirí a 
raibh á fhoghlaim againn. Iarr orthu an 
Bhileog Eolais a thabhairt abhaile agus an 
Litir do Thuismitheoirí agus labhairt lena 
dtuismitheoirí agus an dá phíosa bhána a 
líonadh isteach sa bhaile.

NÓS ImEACHTA SONRACH



 

Bileog Eolais:
Roinnt Tionchar Alcóil

Eolas faoi na Baoil

Má bhíonn deoch nó dhó 
ag duine

Braithfidh an duine 
níos suaimhní.

B’fhéidir go n-éireodh an duine 
níos caintí.

Má tá an duine óg nó gan taithí 
aige/aici ar ólachán d‘fhéadfadh 
go n-éireodh siad ólta fiú le 
deoch nó dhó.

Moillfidh dhá dheoch an inchinn 
a dhóthain ar an dóigh go 
mbeidh sé i gcoinne an dlí 
tiomáint.

Más duine óg atá ann d’fhéadfadh  
siad aithris a dhéanamh ar 
dhaoine eile, rudaí dainséaracha 
a dhéanamh agus aiféala a bheith 
orthu ina dhiaidh.

Má éiríonn duine ólta.

D‘fhéadfadh an duine gach sórt 
rudaí a rá nár chóir dóibh.

D‘fhéadfadh an duine tosú 
ag troid agus gortú a fháil nó 
daoine eile a ghortú.

D‘fhéadfadh an duine dearmad  a 
dhéanamh ar a bhfuil ar eolas 
acu faoi bhaoil  agus rudaí an-
dainséaracha a dhéanamh, a 
chuireann iad féin nó daoine eile i 
mbaol. 

D‘fhéadfadh an duine cairde a 
chailliúint má bhíonn náire, díomá 
nó fearg ar chairde.
D‘fhéadfadh baill teaghlaigh a 
bheith feargach.

D‘fhéadfadh an duine a bheith 
ró-thinn chun obair nó staidéar a 
dhéanamh an lá ina dhiaidh sin. 
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LITIR SHAmpLACH DO 
THUISmITHEOIRÍ/ ALCÓL

 Seoladh na scoile

 Dáta

A Thuismitheoirí agus a Chaomhnóirí,

Inár rang OSPS inniu bhíomar ag caint faoi alcól agus a chuid tionchar. Braithimid go bhfuil sé 
an-tábhachtach go gcuirtear páistí ar an eolas faoi alcól mar tá an aois ina dtosaíonn páistí ag 
ól tar éis titim in Éirinn le déanaí agus is cúis mhór imní í.

Aithníonn an scoil gurb é do dhearcadh féin ar alcól a imreoidh an tionchar is mó ar 
dhearcadh páistí ar alcól, ach ba mhaith linn oibriú i gcomhar leat trí ligean do pháistí eolas 
cruinn a chloisteáil ar scoil agus a gcuid tuairimí a phlé le daoine eile dá gcomhaois. Táimid á 
dhéanamh mar chuid de chlár ina bhfoghlaimíonn siad faoi chinntí a dhéanamh. Tá freagracht 
ar scoileanna oideachas sláinte a chur ar fáil do pháistí i gcomhairle lena dtuismitheoirí. Sa 
chomhthéacs seo táimid ag díriú ar alcól agus ag tabhairt cuiridh duit baint a bheith agat leis 
an phróiseas seo.

Toisc go n-úsáideann a lán daoine in Éirinn alcól go measartha ar chúiseanna sóisialta níl 
muid ag iarraidh a rá le páistí go bhfuil alcól go dona ann féin. Is é atá ag teastáil uainne a rá 
ná go gcruthaítear baoil thromchúiseacha nuair a théann daoine thar fóir. An tseachtain seo 
chugainn beimid ag cíoradh na ndlithe in Éirinn faoi alcól agus tiomáint.

Bheinn buíoch dá léifeá an bhileog eolais le do pháiste agus tuairim nó dhó uait féin faoi 
thionchair an alcóil a líonadh isteach. Táim ag súil go dtabharfaidh sé seo deis duit labhairt le 
do pháiste agus comhairle a thabhairt dó/di i d’fhocail féin.

Míle buíochas

_____________________

An Múinteoir Ranga
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CEACHT 6 A CÚIG:6
COINCHEAP LÁRNACH

Ní dhéanann roinnt daoine fásta agus 
daoine óga cinntí freagracha faoi alcól.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Sábháilteacht  
  agus cosaint
  Saincheisteanna 
  sábháilteachta

Cuspóir Ábhair
A bheith feasach ar bhaoil a d’fhéadfadh 
a bheith ann agus an gá le hiompar 
freagrach nuair a bhíonn daoine ag 
taisteal. 

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóir Ábhair
Na baoil agus na hiarmhairtí  a bhaineann 
le cinneadh áirithe a dhéanamh a aithint 
agus a chíoradh.

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Saoránacht a Fhorbairt
  Pobail áitiúla  
  agus pobail eile

Cuspóir Ábhair
Cad a chiallaíonn sé a bheith mar chuid 
de ghrúpa a aithint.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

Oideachas Ealaíona - na 
hAmharcealaíona
Snáithe: Líníocht

Snáithaonad: Ag tarraingt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D’fhéadfadh go bhfuil díospóireacht 
reatha ar siúl ar an topaic seo ag leibhéal 
náisiúnta nó réigiúnach a shaibhreodh an 
ceacht seo.

ACMHAINNÍ

Bileog Oibre: Cé Mhéad Atá Ar Eolas 
Agat Faoi Bhaoil? (cóip amháin do gach 
páiste mar mheasúnú ar an aonad)

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá	

•	Tobsmaointeoireacht

•	Plé	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Measúnú	

BÍONN GÁ AG DAOINE FÁSTA LE RIALACHA UAIREANTA
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A CÚIG:6
Réamhrá

Cuir tús leis an gceacht trí iarraidh ar na 
páistí cuimhneamh ar na baoil go léir 
atá foghlamtha againn faoi alcól a ól. 
B’fhéidir go mbeidh cinn nua acu ón bplé 
ar an obair bhaile. Iarr orthu tuairimí a 
thabhairt ar an mbaol is mó.

Tobsmaointeoireacht

Ag féachaint ar an Dlí
Mínigh mar seo a leanas:
Ceann de na tionchair atá ag  alcól ná go 
gcuireann sé daoine ar a suaimhneas agus 
go n-éiríonn siad cainteach. Ansin níos 
déanaí de réir mar a óltar níos mó ní bhíonn 
an duine chomh hairdeallach sin. Moillítear 
an inchinn agus ní bhíonn ar chumas 
daoine smaoineamh chomh cúramach sin. 

Féachaimis ar an straitéis 
chinnteoireachta anseo. Féach an méid 
smaointeoireachta a bhaineann leis an 
gciorcal oráiste (féach Ceacht 4 san 
aonad seo). Nuair atá alcól tógtha ag 
an duine níl siad chomh maith sin an 
smaointeoireacht seo a dhéanamh agus 
mar sin níl siad in ann cinntí maithe a 
dhéanamh. 

Iarr ar na páistí cinntí a mholadh nár chóir 
do dhaoine fásta a dhéanamh nuair atá 
alcól tógtha acu. Scríobh na cinntí sin ar 
an gclár bán nó clár bán idirghníomhach. 
Is é is dóichí go molfaidh na páistí 
tiomáint mar cheann den iliomad cinntí 
nár chóir a dhéanamh.

D’fhéadfá leanúint ar aghaidh ag ceistiú 
na bpáistí cén fáth nach smaoineamh 
maith é cinneadh a thógáil tiomáint le 
halcól i do cholainn? Arís déan taifead 
de  na cúiseanna a mholtar agus lean ar 
aghaidh:

Ceann de na huaireanta nach mór do 
dhuine a bheith go mór san airdeall ná nuair 

a bhíonn siad ag tiomáint. Ní mór duit súil 
a choimeád romhat agus taobh thiar díot, 
súil a choimeád ar chúinní agus soilse agus 
coisithe agus tiománaithe eile. Dá bhrí sin 
tá dlithe dochta againn in Éirinn faoi bheith 
ag tiomáint agus ag ól. Téann alcól isteach i 
sruth na fola. Is féidir le Gardaí an méid alcól 
atá i sruth na fola a sheiceáil agus má tá an 
iomarca ann, d’fhéadfaí fíneáil a ghearradh 
ar an duine sin nó é no í a chur i bpríosún 
agus cinnte beidh cosc orthu tiomáint ar 
feadh roinnt blianta. Cuirfidh deoch amháin 
roinnt daoine thar an teorainn aguus cuirfidh 
dhá dheoch daoine eile thar an teorainn. 
Braitheann sé ar mheáchan. Tá a  lán daoine 
in Éirinn den tuairim go mbeadh sé níos 
fearr riail a bheith ann a deir nár chóir d’aon 
duine a bhíonn ag ól a bheith  ag tiomáint. 
Tá athrú ar na rialacha in Éirinn. Tá siad níos 
doichte anois. Ó athraíodh iad tá níos lú 
daoine á marú ar na bóithre.

Bíonn gá fiú ag daoine fásta le rialacha,  
mar is féidir le roinnt daoine fásta a 
bheith amaideach agus an iomarca baol 
a thógáil. Cabhraíonn dlithe na tíre seo le 
daoine fásta cinntí maithe a dhéanamh 
sa chaoi chéanna agus a chabhraíonn na 
rialacha a dhéanann tuismitheoirí le páistí 
cinntí maithe a dhéanamh.

Plé

D’fhéadfaí na ceisteanna seo a leanas a 
úsáid chun plé a chur ar siúl:

- An dóigh leat gur smaoineamh maith é 
na dlithe faoi thiomáint faoi thionchar an 
óil? 

- Cén sórt rialtais a dhéanann dlithe faoi 
thiomáint faoi thionchar an óil níos 
doichte? 

- Cad a deir sé faoi cad a cheapann siad 
atá tábhachtach?   

- An aontófá le cosc iomlán ar ólachán 
agus tiomáint? 

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A CÚIG:6
- Cén fáth go n-aontófá? Cén fáth nach 

n-aontófá? 

- Cén fáth go gceapann tú nach bhfuil 
cead ag daoine ceadúnas a fháil go dtí 
go mbíonn siad 17 mbliana? 

- Cad atá foghlamtha agat i gceacht an 
lae inniu?

Obair Ghrúpa

Oibríonn páistí i ngrúpaí chun dán a 
scríobh nó póstaer a dhéanamh ag cur 
comhairle ar dhaoine faoi na dainséir 
a bhaineann le tiomáint faoi thionchar 
an óil, díríthe ar an tiománaí nó ar 
úsáideoirí eile bóthair nó neamhúsáideoirí 
bóthair nó teaghlaigh. D’fhéadfaí é 
sin a chomhordú le haon tionscnamh 
sábháilteachta bóthair atá ar siúl go 
háitiúil nó go náisiúnta. Tógann na páistí 
cinneadh faoi cén áit gur chóir iad a chur 
ar taispeáint. D‘fhéadfadh leabharlanna 
áitiúla a bheith toilteannach a gcuid oibre 
a chur ar taispeáint.

Síneadh

D’fhéadfaí cuairt ó Gharda áitiúil (garda 
pobail) a eagrú chun tógáil ar agus tacú le 
tionchar an cheachta seo.

Measúnú ar na Ceachtanna

D’fhéadfaí An Bhileog Oibre:Cé Mhéad 
Atá Ar Eolas Agat Faoi Bhaoil? a 
thabhairt do pháistí ina n-aonar chun 
measúnú a dhéanamh ar a gcuid 
foghlama ó na ceachtanna.  Mar mhalairt 
air sin d‘fhéadfaí iad a thabhairt do 
ghrúpaí beaga le freagairt le chéile le 
páiste amháin ag gníomhú mar scríobhaí. 
Ba chóir duit a bheith trédhearcach gur 
measúnú atá anseo agus a iarraidh ar na 
páistí an oiread is atá ar eolas acu a léiriú.
 

NÓS ImEACHTA SONRACH



    

Cé mhéad atá ar eolas 
agat faoi Bhaoil?

Cad a chiallaíonn 'baol'?

Cé mhéad leacht is féidir leat a ainmniú atá  ina baol do pháistí?

An féidir leat ceann amháin de na siombail nimhe a tharraingt sa 
bhosca seo?

Ainmnigh trí bhaol do dhuine a chaitheann toitíní gach lá ar feadh na 
mblianta?______________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Ainmnigh trí bhaol a bhíonn ann nuair a bhíonn duine ar meisce?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Cad a deir dlí na hÉireann faoi thiomáint faoi thionchar an óil?_____

______________________________________________________

____________________________________________



 

 

 

 

 

 

Cé mhéad atá ar eolas 
agat faoi Bhaoil?

Dá mbeadh cinneadh deacair le déanamh agat an féidir leat 
6 bhealach chun machnamh a dhéanamh air a ainmniú sula 
ndéanfá an cinneadh?

 1.______________________________

 2.______________________________

 3.______________________________

 4.______________________________

 5.______________________________

 6.______________________________

Ar dhúirt tú ‘NÍ hea’ le duine éigin riamh a d’iarr ort rud éigin 
a dhéanamh toisc go raibh sé ró-bhaolach Tarraing pictiúr!



AONAD 6
Na MEÁIN
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AONAD 6
NA MEÁIN

SNÁITHE MISE AGUS AN 
  DOMHAN MÓR

Snáithaonad Oideachas na Meán

RÉAMHRÁ DON AONAD SEO

Is gnáthrud é daoine fásta a chloisteáil 
ag gearán faoin méid ama a chaitheann 
páistí ag féachaint ar an teilifís nó ag 
imirt cluichí ríomhaireachta. Uaireanta 
braitheann daoine fásta nach féidir 
leo aon rud a dhéanamh chun na 
nósanna seo a athrú.D’fhéadfadh fonn 
doshrianta a bheith ar pháistí a bheith ag 
féachaint ar an teilifís nó ag imirt cluichí 
ríomhaireachta agus mar gheall air sin 
tugtar deis dóibh tús a chur le freagracht 
smaointeoireachta a sheachaint, chomh 
maith le neamhaird ar chomhoibriú agus 
cur le saol an teaghlaigh nó an phobail.  

Sna ceachtanna seo tugtar cuireadh 
do pháistí cleachtadh a dhéanamh ar 
scileanna criticiúla smaointeoireachta chun 
measúnú a dhéanamh ar fhoinsí na meán 
cumarsáide. Déanfaidh siad idirdhealú idir 
cláir oideachasúla agus áineasa, fíorasach 
nó ficseanúil agus ábhar oideachasúil clár 
a aithint. Déanfaidh siad iniúchadh ar an 
bhfáth a mhealltar i dtreo cláir áirithe iad 
trí chur síos a dhéanamh ar an domhan 
a léirítear sna cláir sin agus tarraingt an 
domhain seo.

Déanfar na haidhmeanna taobh  
thiar d’fhógraíocht a chíoradh agus an 
cosc ar fhógraíocht toitíní a phlé. Sa 
deireadh tabharfar cuireadh do pháistí 
fógra a dhéanamh faoi rud éigin atá 
luachmhar dóibh.

Mar uirlís mheasúnaithe iarrfar ar pháistí 
smaoineamh amháin nua atá acu a 
scríobh síos tar éis gach ceachta. Ar 
an mbealach seo tugtar cuireadh dóibh 
machnamh a dhéanamh ar a gcuid 

foghlama. Nuair a léitear na smaointe sin 
tar éis gach ceachta is féidir leat a mheas 
cibé an bhfuil nó nach bhfuil scileanna 
criticiúla smaointeoireachta ag teacht 
chun cinn agus más gá níos mó eolais 
a thabhairt nó níos mó ceistiúcháin  a 
dhéanamh chun tacú le foghlaim na 
bpáistí.

Ní mór duit gearrthóga áirithe ó chláir 
theilifíse a thaifeadadh - tá liosta de na 
gearrthóga atá ag teastáil le fáil faoi 
acmhainní sna pleananna ceachta. Is 
féidir teacht orthu trí úsáid a bhaint as an 
gcóras athsheinnte ar an-chuid stáisiúin 
teilifíse,nó iad a íoslódáil ó YouTube. 
Ní mór duit a chinntiú go bhfuil na 
gearrthóga aoisoiriúnach.

CEACHT AN AONAID SEO

Ceacht 1
An Clár Teilifíse Is Fearr Liom

Ceacht 2
Clár Faisnéise 

Ceacht 3
Fógraíocht

Ceacht 4
Ár gClár Teilifíse Féin a Léiriú
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CEACHT 1 A SÉ:1
COINCHEAP LÁRNACH

Tosaíonn páistí na meáin a chíoradh, go 
háirithe an teilifís, leis an aidhm iad féin 
a dhéanamh níos géarchúisí agus níos 
criticiúla ina nósanna féachana.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Oideachas na meán

Cuspóirí Ábhair
Teilifís, raidió, físeanna, cluichí 
ríomhaireachta, an t-idirlíon (gréasán 
domhanda agus ríomhphost) agus meáin 
eile a phlé agus a chíoradh.

Roinnt saincheisteanna a ardaítear go 
minic sna meáin, an chaoi a léirítear iad 
agus cruinneas na léirithe sin a chíoradh 
agus a scrúdú.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

  Matamaitic

Snáithe: Sonraí

Snáithaonad: Sonraí a léiriú agus  
  a léirmhíniú 

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Nuair atá gearrthóga de chláir á roghnú 
le húsáid do na ceachtanna, tá sé 
tábhachtach go mbíonn siad ag leibhéal 
aoisoiriúnach ceart.

Ba chóir cláir a bhfuil an tóir is mó ag na 
páistí orthu a roghnú mar beidh níos mó 
cumais acu anailís a dhéanamh orthu siúd.

Moltar gearrthóga cúig nóiméad a úsáid.

ACMHAINNÍ

•	Dhá	ghearrthóg	de	Chláir	Siamsaíochta	
Páistí (ar DVD nó uaslódaithe ón 
Idirlíon) 

•	Nótaí	greamacha	

•	Bileog	Oibre:	Cé	Leis	an	Domhan	Seo?	

•	Bileog	Oibre:	Smaointe	Nua

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Suirbhé	

•	Gearrthóga	Cláir/Obair	Ghrúpa	

•	Plé	

•	Machnamh	

AN CLÁR TEILIFÍSE IS FEARR LIOM
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NÓS ImEACHTA SONRACH A SÉ:1
Suirbhé

Tabhair trí nóta greamach buí do gach 
páiste agus iarr orthu na trí chlár is fearr 
leo a scríobh síos. Is féidir na nótaí 
greamacha a chur ar taispeáint ionas 
go mbeidh sé an-soiléir cad iad na cláir 
is mó a bhfuil tóír orthu. D’fhéadfadh 
na páistí na nótaí greamacha a 
chomhaireamh chun a oibriú amach cad 
é an clár is mó a bhfuil tóir air. D’fhéadfaí 
na roghanna a léiriú mar bharrchairt.

Iarr ar na daltaí a shamhlú go bhfuil siad 
sa bhaile ag dul ó stáisiún go stáisiún go 
fánach le feiceáil cad iad na cláir atá ar siúl. 
Is féidir leat an nath cainte: ag spléachadh ar 
a  lán domhan éagsúla  a thabhairt isteach 
mar is féidir spléachadh ó nuacht go spórt 
go cócaireacht go nádúr go gallúntraithe. 
Osclaíonn gach clár teilifíse domhan nua 
agus déanann daoine spléachadh agus 
ansin roghnaíonn siad an domhan gur 
mhaith leo níos mó ama a chaitheamh 
ann. Beidh taithí ag páistí ar spléachadh 
a dhéanamh agus an chaoi a d’fhéadfadh 
baill teaghlaigh éagsúla domhain éagsúla 
a roghnú le fanacht iontu. D‘fhéadfadh 
comhrá gearr teacht aníos chun an tuairim 
seo a fhréamhú trí úsáid a bhaint as cuid de 
na ceisteanna seo a leanas:

- Cad iad na domhain a bhfuil an tóír is 
mó/is lú ag an rang  orthu, bunaithe ar 
ár suirbhé? 

- Dá gcuirfimis an cheist ar na páistí 
sna Naíonáin nó i  Rang a Sé, conas a 
bheadh a gcuid freagraí difriúil? 

- Cad iad na domhain is maith le do 
dheartháireacha agus deirfiúracha 
féachaint orthu? 

Gearrthóga Cláir/Obair Ghrúpa

Taispeáin an dá ghearrthóg de chláir 
shiamsaíochta do na páistí.  Iarr ar na 
páistí oibriú i bpéirí nó i ngrúpaí beaga 
chun na ceisteanna a fhreagairt ar an 
mBileog Oibre: Cé Leis an Domhan 
Seo? Toisc gurb iad seo na chéad chláir 
theilifíse atá le hiniúchadh b’fhéidir 

gurbh fhearr duit na ceisteanna seo a 
fhreagairt mar cheacht don rang uile 
chun a chinntiú go bhfuil a fhios ag na 
páistí cad atá i gceist leis an tasc. Má 
úsáidtear obair ghrúpa is féidir leis na 
grúpaí tuairisciú ar ais ar: Rud amháin a 
bhí suimiúil inár gcomhrá...

Plé

Fiafraigh de na páistí cén fáth go 
gceapann siad go roghnaíonn léiritheoirí 
teilifíse cláir a dhéanamh do pháistí. Mura 
mbíonn an méid seo a leanas i bhfreagraí 
na bpáistí is féidir leat cur leis:

Má fhéachann a lán páistí ar an gclár beidh 
rath air agus déanfaidh na léiritheoirí a 
lán airgid agus beidh áthas ar fhógróirí 
a dhíolann a lán rudaí le páistí spás 
fógraíochta a cheannach roimh, le linn agus 
tar éis cláir páistí a bhfuil an-tóir orthu.
- Is féidir leat ansin ceist a chur an bhfuil 

aon difríochtaí idir roghanna buachaillí 
agus cailíní sa rang maidir le cláir páistí.

- Conas is féidir linn na roghanna seo a 
mhíniú? 

- An ndéanann léiritheoirí teilifíse iarracht 
buachaillí agus cailíní a mhealladh 
isteach i ndomhain difriúla nó sa 
domhan céanna? 

- An bhfuil sé seo go maith nó go dona? 
Cén fáth? 

- Ar mhaith leat a bheith fágtha i leataobh 
ó roinnt domhan teilifíse toisc gur cailín 
nó buachaill thú? 

Ní mór duit a bheith cúramach 
steiréitíopáil a cheistiú.

Iarrtar ar pháistí cuid de na cláir ar a  
bhféachann daoine fásta le haghaidh 
siamsaíochta a ainmniú. 

Machnamh

Déanann páistí an chéad chuid den 
Bhileog Oibre: Smaointe Nua a 
chomhlánú.



Cé leis an Domhan Seo?

Ag cur ceisteanna faoi Chláir Theilifíse

Conas a dhéanfá cur síos ar na príomhcharachtair sa chlár seo? 

Cad a bhíonn ar siúl acu an chuid is mó den am?

Cén fáth go bhfuil siad á dhéanamh?

An domhan réalaíoch nó samhlaíoch é seo?

Cuir d'inisealacha ar an líne le taispeáint an méid ar mhaith leat 
cónaí sa domhan seo.

Cuirfidh daoine éagsúla i do ghrúpa a gcuid inisealacha in 
áiteanna difriúla. Mínigh do chúiseanna lena chéile.

Cad a fhoghlaimímid ó bheith ag féachaint ar an gclár seo?

Ba bhreá 
liom cónaí 
sa domhan 

seo

Ba ghráin 
liom cónaí 
sa domhan 

seo



Ag smaoineamh Smaointe Nua

Tar éis gach ceachta scríobh síos smaoineamh nua atá agat!

Cad é mo 
rogha clár 
teilifíse?

(Ceacht 1)

Cláracha 

Faisnéise

(Ceacht 2)

Fógraí Teilifíse 

(Ceacht 3)

Dá mba 
Léiritheoir 
Teilifíse mé

(Ceacht 4)

Ceacht Mo Smaointe
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CEACHT 2 A SÉ:2
COINCHEAP LÁRNACH

Ní mór do pháistí idirdhealú a dhéanamh 
idir fíoras agus ficsean. Cabhraíonn sé 
seo leo a bheith níos géarchúisí agus iad 
ag féachaint ar na meáin.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Oideachas na meán

Cuspóirí Ábhair
Teilifís, raidió, físeanna, cluichí 
ríomhaireachta, an t-idirlíon (gréasán 
domhanda agus ríomhphost) agus meáin 
eile a phlé agus a chíoradh.

Roinnt saincheisteanna a ardaítear go 
minic sna meáin, an chaoi a dtugtar 
cuntas orthu agus cruinneas na léiriúchán 
seo a chíoradh agus a scrúdú.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Mura bhfuil móran ama is féidir gearrthóg 
ó chlár amháin a thaispeáint.

ACMHAINNÍ

•	Gearrthóg	ó	Chlár	Faisnéise	-	más	féidir	
gearrthóg faoin dúlra nó clár faisnéise 
faoi pháistí i dtír neamhfhorbartha, nó 
iad araon. 

•	Bileog	Oibre:	Smaointe	Nua	(ón	
gceacht roimhe seo)

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Gearrthóga	ó	Chláir	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Plé	

•	Machnamh	

CLÁR FAISNÉISE
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NÓS ImEACHTA SONRACH A SÉ:2
Gearrthóga ó Chláir

Mínigh go bhfuilimid chun féachaint ar 
ghearrthóg ó chlár eile, ach an t-am seo 
nárbh é príomhthosaíocht an léiritheora 
siamsaíocht a chruthú.Tá páistí chun 
féachaint ar an gclár agus a shocrú 
cén fáth go ndearnadh an clár seo dar 
leo. Taispeántar an ghearrthóg (ar dtús 
an ghearrthóg faoin dúlra, agus má tá 
am acu an dara gearrthóg) agus tógtar 
moltaí ó na páistí maidir le  haidhm an 
léiritheora. 

Obair Ghrúpa

Téann páistí isteach i ngrúpaí agus 
pléann siad an clár i gcomhthéacs na 
gceisteanna céanna sa cheacht roimhe 
seo. Tuairiscíonn siad ar ais faoina 
gcomhrá. Mura ndéanann na páistí é seo 
ba chóir duit an difríocht idir fíoras agus 
ficsean agus an cumas foghlama i gcláir 
fhaisnéise a shoiléiriú.

Plé

D’fhéadfá aidhm an léiritheora a chíoradh 
trí na ceisteanna seo a leanas a chur:

- Cad a bheadh le déanamh ag léiritheoir 
teilifíse chun an clár seo a dhéanamh? 

- An mbeadh sé níos deacra nó 
níos éasca é a dhéanamh ná clár 
siamsaíochta? 

- Cén fáth gur mhaith leis an léiritheoir 
cuireadh a thabhairt dúinn isteach sa 
domhan seo? 

- Cad leis a mbeadh súil acu tríd an gclár 
seo a dhéanamh? 

- Dá mbeifeá i do léiritheoir chlár 
faisnéise cad iad na domhain ar mhaith 
leat a léiriú i do scannán? Cén fáth? 

 

Tugtar cuireadh do na páistí an cheist seo 
a fhreagairt:
Tar éis an chlár faisnéise seo a fheiceáil, 
an bhfuil foghlaim nua nó mothúchán 
láidir nó mian agat a cruthaíodh ag an 
gclár faisnéise?

Machnamh

Déanann na páistí an dara cuid den 
Bhileog Oibre: Smaointe Nua a 
chomhlánú.
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CEACHT 3 A SÉ:3
COINCHEAP LÁRNACH

Le go mbeidh siad ina dtomhaltóirí 
géarchúiseacha ní mór go gcuirfí páistí ar 
an eolas faoi aidhm na fógraíochta agus í 
a chíoradh. 

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Oideachas na meán

Cuspóirí Ábhair
Feasacht ar fhógraíocht, a haidhm agus  
a nádúr.  

Tús a chur le roinnt teicnící a úsáidtear i 
margaíocht agus i bhfógraíocht  
a chíoradh.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithí: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Más féidir an ceacht seo a mhúineadh 
déanach san Fhómhair nuair a thosaíonn 
brú ag teacht don Nollaig, d’fhéadfadh an 
tionchar is mó a bheith aige. 

ACMHAINNÍ

•	Gearrthóga	Fógraíochta	do	Bhréagáin	
Páistí 

•	Bileog	Oibre:	Cé	Leis	an	Domhan	Seo?	
(ó Cheacht 1)

•	Bileog	Oibre:	Riachtanais	nó	Mianta	

•	Bileog	Oibre:	Smaointe	Nua	(ón	
gceacht roimhe seo)

•	Litir	do	Thuismitheoirí	

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS  IMEACHTA

•	Gearrthóga	Fógraíochta/Plé	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Plé	

•	Tasc	Obair	Bhaile	

•	Machnamh	

FÓGRAÍOCHT



169

NÓS ImEACHTA SONRACH A SÉ:3
Gearrthóga Fógraíochta/Plé

Féachann na páistí ar ghearrthóga ó dhá 
fhógra leis an gceist  seo mar nod:

An siamsaíocht, clár faisnéise nó rud éigin 
eile na gearrthóga seo?

Tar éis féachaint air d’fhéadfaí an cheist 
seo a chur:

Cén fáth go ndearna an léiritheoir teilifíse 
iad seo?

Beidh cuid de na páistí in ann labhairt faoi 
aidhmeanna na fógraíochta.

Obair Ghrúpa

Úsáideann na páistí an Bhileog Oibre 
chéanna: Cé Leis an Domhan Seo? 
(Ceacht 1 san aonad seo) chun labhairt 
faoi na fógraí agus tuairiscíonn siad ar ais 
ar a gcuid comhráití.

Plé

D‘fhéadfaí leibhéal feasachta na bpáistí a 
ardú faoi roinnt seifteanna fógraíochta trí 
na ceisteanna seo a leanas a chur:

- Cathain a thaispeántar na fógraí seo? 

- Cad a cheapann páistí nuair a fheiceann 
siad na fógraí seo? 

- Cad a deir páistí nuair a fheiceann siad 
na fógraí seo? 

D‘fhéadfaí an smaoineamh faoi 
spriocanna fógraíochta a mhíniú anseo 
sula gcuirtear na ceisteanna seo a leanas: 

- An bhfuil na bréagáin a fhógraítear ag 
teastáil ó na páistí nó an bhfuil siad 
riachtanach dóibh? 

- An ndéanann na daoine a dhéanann 
fógraí iarracht rudaí difriúla a dhíol do 
bhuachaillí agus do chailíní? Cén fáth? 

- An bhfuil tuairimí acu faoi bhuachaillí 
agus faoi chailíní? 

- Cad iad na tuairimí sin? 

- An aontaíonn tú? 

- Cén fáth nach dtaispeántar na fógraí 
seo ar an teilifís ar a deich a chlog san 
oíche? 

- Cad a déarfadh daoine fásta dá mbeadh 
na páistí go léir ina leapacha agus na 
fógraí seo ar siúl? 

- Cén áit eile seachas ar an teilifís a 
fheicimid na fógraí seo? 

D‘fhéadfá a mhíniú ansin go raibh a 
lán fógraíochta ann sa 20ú aois faoi 
thobac ach go bhfuil cosc ar fhógraíocht 
tobac anois. D‘fhéadfadh na páistí plé a 
dhéanamh ar cén fáth go ndearnadh an 
t- athrú seo, dar leo. D‘fhéadfá a mhíniú 
go bhfuil cosc iomlán ar fhógraíocht a 
dhírítear ar pháistí i roinnt tíortha. Cén 
difríocht a dhéanfadh sé dá gcuirfí cosc ar 
fhógraí dírithe ar pháistí in Éirinn?

Tasc Obair Bhaile

Tugtar an Bhileog Oibre: Riachtanais 
nó Mianta do na páistí le comhlánú le 
tuismitheoirí sa bhaile. Ba chóir an Litir 
do Thuismitheoirí a chuirtear ar fáil a 
thabhairt do gach páiste freisin.

Machnamh

Tá deis ag na páistí a smaointe a scríobh 
ar an tríú cuid den Bhileog Oibre: 
Smaointe Nua.
D’fhéadfá na bileoga seo a léamh agus 
cabhróidh sé seo grúpaí a shannadh don 
chéad cheacht eile.

Síneadh

Más féidir, taispeáin fógra do na páistí 
i dteanga atá difriúil lena dteanga féin. 
Fiafraigh de na páistí cad faoi an fógra? 
Fiafraigh díobh conas is féidir leo é seo 
a thuiscint gan an teanga a bheith acu. 
Cad a insíonn sé seo dúinn faoin gcaoi a 
n-oibríonn fógraí?
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LITIR SHAmpLACH DO 
THUISmITHEOIRÍ/ FÓGRAÍOCHT

 Seoladh Scoile

 Dáta

A Thuismitheoirí agus A Chaomhnóirí

Sa rang OSPS inniu bhíomar ag caint faoi thionchar na fógraíochta. Phléamar an chaoi 
a mbíonn páistí mar spriocanna do na fógraí go minic agus shamhlaíomar an sórt saoil a 
bheadh ann mura mbeadh aon fhógraí dírithe ar pháistí.

Ba mhaith liom cuireadh a thabhairt duit an tasc obair bhaile seo a chomhlánú le do pháiste. 
Tá súil agam go dtabharfaidh sé seo deis duit do chuid tuairimí féin faoi fhógraíocht a roinnt le 
do pháiste. 

Beidh ortsa agus ar do pháiste 5 nó 6 tháirge a fhógraítear, ar an teilifís, trí do dhoras, ar 
phóstaeir, in irisí srl. a aimsiú agus liosta a dhéanamh díobh ar an mbileog oibre ag freagairt 
na gceisteanna faoi gach earra. 

Míle buíochas

________________________

An múinteoir ranga



Riachtanais nó Mianta?
Cumhacht na fógraíochta (le líonadh isteach ag an tuismitheoir)

Cad atá á 
fhógairt?

Cá bhfuil an 
fógra?

An earra é atá 
riachtanach dúinn nó 
atá ag teastáil uainn?

1

2

3

4

5

6

Cad atá tugtha faoi deara agat?



172

CEACHT 4 A SÉ:4
COINCHEAP LÁRNACH

Nuair a léiríonn páistí a gclár teilifíse féin 
ligtear dóibh na léargais agus na tuiscintí 
atá foghlamtha acu cheana féin a úsáid.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise agus  
  an Domhan Mór

Snáithaonad: Oideachas na meán

Cuspóir Ábhair
Na bealaí éagsúla inar féidir eolas a 
sheachadadh a chíoradh agus foghlaim 
conas a bheith géarchúiseach agus 
roghnach faoin eolas seo, le haird ar leith ar 
theanga, iompar, údaracht agus dearcthaí.

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíona - Na 
hAmharcealaíona
Snáithe: Drámaíocht le mothúcháin,  
  eolas agus smaointe a  
  iniúchadh le teacht ar  
  thuiscint

Snáithaonad: Comhoibriú agus 
  cumarsáid i ndéanamh 
  dramaíochta

Gaeilge
Snáithe:  Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt
 

ACMHAINNÍ

•	Chabhródh	roinnt	frapaí	chun	na	
cláracha aon nóiméad a chruthú 

•	Bileog	Oibre:	Smaointe	Nua	(ón	
gceacht roimhe seo)

•	Taifeadán	digiteach	má	tá	cláracha	na	
bpáistí á dtaifeadadh. 

SRACFHÉACHAINT AR   
AN NÓS IMEACHTA

•	Dul	siar	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Clár	teilifíse	a	chruthú	

•	Machnamh

ÁR gCLÁR TEILIFÍSE FÉIN A LÉIRIÚ
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NÓS ImEACHTA SONRACH A SÉ:4
Dul Siar

Iarr ar na páistí cuimhneamh ar an 
méid atá foghlamtha acu faoin teilifís, 
siamsaíocht, cláir fhaisnéise agus 
fógraíocht. D’fhéadfá cuireadh a thabhairt 
dóibh an méid atá foghlamtha acu ón 
tasc obair bhaile a roinnt.

Obair Ghrúpa

Roinn an rang i ngrúpaí agus tabhair tasc 
difriúil do gach grúpa (féach thíos).
Beidh 5 nóiméad ag na páistí cinneadh 
a dhéanamh faoi cad ba chóir a bheith 
sa chlár agus ansin cúig nóiméad chun 
é a chleachtadh. Ansin léireoidh siad é 
don rang.

Tascanna féideartha:

•	Cruthaigh	giota	siamsaíochta	aon	
nóiméad a bhainfidh páistí na Naíonán 
Sóisearach agus Sinsearach taitneamh as. 

•	Cruthaigh	fógra	do	leabhar	páistí.	
(Roghnaigh ceann ón leabharlann)

•	Cruthaigh	fógra	a	mbeidh	tionchar	aige	
ar thuismitheoirí snámh a mhúineadh dá 
bpáistí. 

•	Cruthaigh	clár	faisnéise	aon	nóiméad	le	
taispeáint do pháistí Seapánacha faoin 
saol i scoileanna na hÉireann. 

•	Cruthaigh	clár	faisnéise	aon	nóiméad	
faoin éagsúlacht stíleanna gruaige a 
bhíonn ag páistí in Éirinn. 

Clár teilifíse a chruthú

Pléann páistí conas atá siad chun a 
dtasc a léiriú sa fráma ama aon nóiméad. 
Ba chóir iad a spreagadh smaoineamh 
ar phríomhtheachtaireacht gur mhian 
leo a chur in iúl, conas aird a tharraingt 
agus cad ba mhian leo go gcuimhneodh 
daoine air tar éis an chláir. Tá cead acu 
a bheith seiftiúil le fearais atá ar fáil 
sa seomra ranga. Cleachtaíonn agus 

socraíonn siad fad ama dá gclár - tá 
sé seo an-tábhachtach i bhfíorshaol na  
fógraíochta ina mbíonn gach soicind 
tábhachtach i dtéarmaí praghais. Tugtar 
grúpaí suas ceann i ndiaidh a chéile chun 
a gclár teilifíse a léiriú. Iarrtar ar an lucht 
féachana buille faoi thuairim a thabhairt 
faoin treoir a bhí ann agus a rá cad a 
rinne na grúpaí go maith. D’fhéadfaí 
moladh amháin nó dhó a iarraidh orthu 
faoi conas a d’fhéadfadh an clár a 
bheith níos éifeachtaí. D’fhéadfaí na cláir 
theilifíse a thaifeadadh agus a athsheinm.

Machnamh

Déanann na páistí an Bhileog Oibre: 
Smaointe Nua a chomhlánú.

Síneadh

Is féidir an ceacht seo a shíneadh agus 
a fhorbairt go mór trí Dhrámaíocht. Mar 
shampla d’fhéadfadh páistí rólghlacadh 
a dhéanamh ar chásanna fógraíochta 
eile (difriúil ón treoir ar ar oibrigh siad sa 
cheacht seo).

Sna hAmharcealaíona d’fhéadfadh na 
páistí fearas agus seiteanna cuí a chruthú 
dá bhfógra.



AONAD 7
AG FÉACHAINT SIAR,  

AG FÉACHAINT AR AGHAIDH
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AONAD 7
Ag FÉACHAINT SIAR, Ag FÉACHAINT AR AGHAIDH

SNÁITHE MISE

Snáithaonaid: Féinaitheantas
  Féinmhuinín a fhorbairt

  Ag Fás agus Ag Athrú
  De réir mar a bhím ag  
  fás bím ag athrú

Cuspóir Ábhair:
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

RÉAMHRÁ DON AONAD SEO

Tá an t-aonad struchtúrtha chun 
athbhreithniú a cheadú agus ceiliúradh 
a dhéanamh ar na topaicí agus 
gníomhaíochtaí go léir atá clúdaithe ag na 
páistí sna sé aonad roimhe seo sa Chlár 
Misneach. San áireamh ann freisin tá 
ceacht (Ceacht 1) a ligeann do na páistí 
na forbairtí fisiciúla, mothúchánacha 
agus coigníocha a chíoradh a bhfuil 
taithí acu orthu thar roinnt blianta. Rud 
atá tábhachtach, ullmhaíonn an ceacht 
seo le hiniúchadh a dhéanamh ar na 
h-athruithe a tharlóidh do gach páiste le 
linn caithreachais, rud a bpléifear níos 
cuimsithí sna hábhair Misneach do Rang 
a Ceathair.

D’fhéadfadh Ceacht 2 a bheith mar 
chuid de cheiliúradh níos leithne ar 
fhoghlaim  na bpáistí sa rang. D’fhéadfaí 
samplaí d’obair na bpáistí i réimsí eile a 
thaispeáint agus d’fhéadfaí cuireadh a 
thabhairt do thuismitheoirí nó ranganna 
eile féachaint orthu. Agus saol an 
tseomra ranga chomh gnóthach sin, 
bíonn sé níos éasca uaireanta díriú ar an 
méid nach bhfuil déanta seachas ar a 
bhfuil bainte amach. Díríonn an ceacht ar 
mhuinín a fhorbairt sna páistí ag aithint 
go mbíonn siad ag foghlaim an t-am go 
léir agus gur foghlaimeoirí éifeachtacha 
iad. D’fhéadfaí dearbhú a bheith ann do 

mhúinteoirí freisin aiseolas a fháil ó na 
páistí faoin taitneamh a bhain siad as 
agus faoin ar fhoghlaim siad ón ábhar a 
clúdaíodh.
 
Ceacht 1
De réir mar a bhím ag Fás bím ag Athrú

Ceacht 2
Ceiliúradh na Foghlama 
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CEACHT 1 A SEACHT:1
COINCHEAP LÁRNACH

Forbraíonn páistí ag a luas aonair féin 
agus d‘fhéadfadh dearbhú a bheith ag 
teastáil uathu faoi na hathruithe atá ag 
tarlú ina gcoirp.  

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Eolas faoi mo chorp

Cuspóir Ábhair
Na hathruithe fisiciúla ag tarlú sa chorp 
baininn agus firinn araon a thuiscint.

A thuiscint nach dtarlaíonn na hathruithe 
seo ag an am céanna ach mar sin féin go 
bhfuil siad intuartha agus nádúrtha agus 
gur gnáthrud é a bheith difriúil.

Snáithaonad: Ag Fás agus ag athrú
  De réir mar a bhím ag  
  fás bím ag athrú

Cuspóir Ábhair:
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

Cuspóirí Ábhair
A thuiscint go mbíonn fás agus athrú 
leanúnach ar feadh an tsaoil. 

Na scileanna agus na cumais a 
foghlamaíodh chomh maith leis na 
suimeanna agus na caithimh aimsire a 
tosaíodh le blianta beaga anuas a aithint.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe beo

Snáithaonad: An Duine Daonna

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá ábhair bhreise ar fáil sa chlár OCG ag 
http://www.pdst.ie/ node/811

Beidh polasaí OCG ag gach scoil 
a thabharfaidh treoir ar an sórt 
téarmaíochta gur cóir a úsáid do bhaill 
an choirp sna ranganna éagsúla agus 
ba chóir ról an mhúinteora a bheith 
soiléir nuair a éiríonn deiseanna go 
neamhfhoirmiúil sa rang nó i gclós na 
scoile chun teanga a shoiléiriú.

ACMHAINNÍ

Bileog Oibre: De réir mar a bhím ag Fás 
bím ag Athrú do gach páiste

SRACFHÉACHAINT  
AR AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá

•	Bileog	Oibre:	

•	Obair	Ghrúpa	

DE RÉIR MAR A BHÍM AG FÁS BÍM AG ATHRÚ
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A SEACHT:1
Réamhrá

Mínigh do na páistí go mbeimid ag caint 
inniu faoi na hathruithe atá tar éis tarlú 
dóibh le blianta beaga anuas. Cuir ceist:

- Cad aige a bhfuil tú go maith anois nach 
raibh tú rómhaith aige anuraidh (m.sh. 
scileanna mar pheil, rith)? 

- An bhfuil rudaí atá tú in ann a dhéanamh 
i mbliana ar scoil nach raibh tú in ann  a 
dhéanamh anuraidh (m.sh. fadhbanna 
Mata, ceachtanna scríbhneoireachta)? 

- An féidir le haon duine cuimhneamh 
ar an gcaoi a léirigh siad a mothúcháin 
nuair a bhí siad ina naíonáin? 

- An bhfuil athrú air sin thar na blianta? 
Conas? 

- Cad faoi a bhfuil níos mó eolais agat 
i mbliana ná anuraidh (m.sh. stair, an 
timpeallacht)? 

- An gceapann tú go réitíonn tú níos fearr 
le daoine (daoine fásta nó páistí) anois 
ná cúpla bliain ó shin? 

- Cén fáth go réitíonn/cén fáth nach 
réitíonn? 

- Cad a insíonn sé seo go léir dúinn fúinn 
féin de réir mar a théimid in aois? 

Bileog Oibre:

Tabhair cóip do na páistí den Bhileog 
Oibre: De réir mar a bhím ag Fás bím 
ag Athrú agus iarr orthu í a líonadh 
isteach ina n-aonar ar dtús.

Obair Ghrúpa

I bpéirí nó i ngrúpaí triúir spreag na 
páistí comparáid agus codarsnacht a 
dhéanamh idir a gcuid freagraí ar an 
mbileog oibre. Cuir ceist:

- Ar thug tú aon rud faoi deara faoi cad atá 
scríofa ag daoine eile ar a mbileoga oibre? 

- An bhfuil sé mar an gcéanna lena bhfuil  
scríofa agat féin? 

- Cén fáth go bhfuil/cén fáth nach bhfuil? 

Plé

Cuir ceist ar na páistí:

- Cad is féidir linn a rá faoi conas a 
bhímid ag fás agus ag athrú de réir mar 
a théimid in aois? 

- An bhfuil sé mar an gcéanna do gach 
duine? 

- Cathain, dar libh, is tapúla a fhásaimid? 

- Cad a tharlaíonn nuair a bhímid níos 
sine - an bhfásaimid chomh tapaidh? 

- Cad is féidir linn a dhéanamh chun 
cabhrú linn fás? 

Mínigh:
An bhfuil tugtha faoi deara agat, cé go bhfuil 
grúpa páistí cosúil libhse den aois chéanna 
go bhféadfaidh a gcoirp a bheith ag fás 
ag ráta difriúil?  Fásaimid go léir ag ráta 
difriúil. Braitheann fás níos mó ar cheimicí 
ar a dtugtar hormóin a chabhraíonn leis na 
cealla go léir fás. Tosaíonn na hormóin seo 
ag forbairt níos mó inár gcoirp de réir mar a 
éirímid inár ndéagóirí. 

Cuir ceist: An bhfuil a fhios ag aon duine 
an t-ainm a thugaimid ar an tréimhse 
fáis agus forbartha seo do bhuachaillí 
agus do  chailíní? Tugtar caithreachas air. 
Nuair a bheimid i Rang a Ceathair agus 
sna ranganna níos sinsearaí beimid ag 
foghlaim níos mó  faoi seo.

Conclúid

Téigh ar ais ar an méid atá clúdaithe sa 
cheacht seo agus leag béim gur gnáth rud é 
do gach duine a bheith ag fás agus ag athrú, 
ach go n-athróidh na rátaí fáis ó dhuine go 
duine agus gur gnáth rud é seo freisin.  

D’fhéadfaí na páistí a spreagadh labhairt 
lena dtuismitheoirí nó caomhnóirí faoina 
bhfuil pléite sa cheacht seo. D’fhéadfaí 
é seo a éascú trí ligean do na páistí a 
mbileoga oibre comhlánaithe a thabhairt 
abhaile le plé a dhéanamh fúthu.

NÓS ImEACHTA SONRACH



De réir mar a bhím ag Fás bím ag Athrú

Ainm: ______________________________________

Scríobh síos roinnt athruithe a tharla ó rugadh tú

- is féidir athruithe móra nó beaga a bheith ann!

Conas a 
d’athraigh mé
Mo chorp

Labhairt agus
teanga

Cumas aire a 
thabhairt dom 
féin

Ag cabhrú sa 
bhaile

Mo mhothúcháin 
nó braistintí

M’ábhair 
spéise agus 
mo chaithimh 
aimsire

Mo chairdis

Mo scileanna

Mar naíonán Nuair a thosaigh 
mé ar scoil

Nuair a thosaigh 
mé Rang a Trí
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CEACHT 2 A SEACHT:2
COINCHEAP LÁRNACH

Dearbhú ar a gcumas foghlama is 
ea foghlaim páistí a cheiliúradh  a 
d‘fhéadfadh muinín a fhorbairt san 
fhoghlaim amach anseo.

CURACLAM OSPS:

Snáithe: Mise 

Snáithaonad: Féinaitheantas 
  Ag forbairt féinmhuiníne

Cuspóir Ábhair
A gcuid foghlama féin a bhreisiú.

Snáithaonad: Ag Fás agus ag athrú
  De réir mar a bhím ag  
  fás bím ag athrú

Cuspóir Ábhair:
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

Cuspóir Ábhair
Na scileanna agus na cumais a 
foghlamaíodh chomh maith leis na 
suimeanna agus na caithimh aimsire a 
tosaíodh le blianta beaga anuas a aithint.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Dearadh an ceacht seo mar cheiliúradh 
ar an bhfoghlaim ag deireadh na bliana 
maidir leis na haonaid a clúdaíodh sa 
chlár Misneach. 
D’fhéadfaí é a shíneadh chun ábhair eile a 
chlúdach.

Ní mór don mhúinteoir an teastas a 
chomhlánú roimh ré.  

ACMHAINNÍ

•	Bileog	Oibre:	Bhain	mé	taitneamh	as

•	Teastais	le	hainmneacha	na	bpáistí	orthu	

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Athbhreithniú	agus	Plé	

•	Obair	Ghrúpa	

•	Cluiche:	roghnach	

•	Bileog	Oibre	

•	Bronnadh	na	dTeastas	

CEILIÚRADH na FOGHLAMA
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Athbhreithniú agus Plé

Inis do na páistí go bhfuil siad chun 
féachaint siar ar an méid atá déanta acu 
le linn na bliana sa Chlár Misneach agus 
labhairt faoina bhfuil foghlamtha acu. Má 
tá siad ag coinneáil fillteán, cóipleabhar 
nó punann le hobair chomhlánaithe ba 
chóir dóibh cúpla nóiméad a thógáil 
chun féachaint tríd. Ansin iarr ar na 
páistí cabhrú chun liosta topaicí nó 
gníomhaíochtaí a dhéanamh a bheidh á 
dtaifeadadh ar an smeach-chairt, clár bán 
nó clár bán idirghníomhach.  
Tá sampla anseo:

Obair Ghrúpa

Iarr ar gach páiste a aithint ina aonar cad  
a cheapann siad atá foghlamtha acu ó 
na topaicí agus óna gníomhaíochtaí a 
pléadh agus na cinn is mó ar bhain siad 
taitneamh astu. Breacann siad síos é seo 
ina gcóipleabhar OSPS, leabhar nóta nó 
ar leathanach. Déantar grúpaí 3 nó 4 agus 
roinneann siad a smaointe ar a chéile. 
D‘fhéadfadh gach grúpa aontú faoi roinnt 
aiseolais a thabhairt don chuid eile den 
rang. D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach 
do na páistí aontú agus tuairisceoir a 
cheapadh do gach grúpa roimh ré.

Ainmneacha Bulaíocht Cairde

Na Meáin Mothúcháin Baoil

A SEACHT:2
NÓS ImEACHTA SONRACH

Cluiche (roghnach)

Má tá cluiche nó gníomhaíocht ar leith ar 
bhain na páistí taitneamh as d’fhéadfaí 
é seo a dhéanamh arís - mar shampla 
cluiche an ainm, cluiche na moltaí,Deir 
Simon (neamhiomaíoch). 
 
Bileog Oibre:

Déanann na páistí an Bhileog Oibre: 
Bhain mé taitneamh as a chomhlánú.

Bronnadh na dTeastas

Is féidir leat na teastais a bhronnadh ar na 
páistí nó más féidir iarr ar an bpríomhoide 
nó cuairteoir ‘tábhachtach’ rialta eile 
chuig an rang é seo a dhéanamh. Is 
féidir é seo a nascadh freisin le ceiliúradh 
foghlama ag deireadh na bliana inar féidir 
cuireadh a thabhairt do thuismitheoirí nó 
ranganna eile féachaint ar obair na bpáistí 
ar réimse ábhar. 



 

Na nithe ar bhain mé Taitneamh 
astu sa Chlár Misneach

Smaoinigh ar agus críochnaigh na habairtí seo a leanas:

Trí rud ar bhain mé taitneamh astu...

_________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Trí rud a d‘fhoghlaim mé...

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Trí bhealach inar athraigh mé le linn na bliana atá caite...

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Bealach amháin inar mhaith liom athrú an bhliain seo 
chugainn....

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________



Bronntar an Teastas seo ar

As Rang a Trí a chríochnú

  Síniú:

    Dáta:



AGUISÍN
CUSPÓIRÍ ÁBHAR OSPS RANG A TRÍ AGUS A CEATHAIR

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

Cuspóir Ábhair:
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
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AGUISÍN
CUSPÓIRÍ ÁBHAR OSPS RANG 
A TRÍ AGUS RANG A CEATHAIR

Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Féinaithne (Féinfheasacht)

Tréithe, buanna, láidreachtaí, teorainneacha, 
spéiseanna agus inniúlachtaí an duine aonair a 
aithint, a thuairisciú agus a phlé

 3ú Aonad 2
Ceacht 2

 4ú Aonad 1
Ceachtanna 1, 2

Aonad 8
Ceacht 2

Féach ar na cúinsí a mbíonn tionchar acu ar  
fhéín-íomhá

 3ú Aonad 2
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 2

 4ú Aonad 1
Cecaht 4

Aimsigh spriocanna agus cuspóirí réadúla 
pearsanta agus conas is féidir iad a bhaint amach 
sa ghearrthéarma nó sa bhfadtéarma

 3ú Aonad 4
Ceacht 5

 4ú Aonad 1
Ceacht 2

Tuig go bhfuil rud éigin uathúil le tabhairt ag gach 
duine do ghrúpaí, do chásanna agus do chairdis 
éagsúla

 3ú Aonad 2
Ceacht 3

 4ú Aonad 1
Ceachtanna 1, 2 

Roghanna pearsanta, brioglóidí don todhchaí, 
agus dóchais a aithint

 3ú Aonad 2,
Ceacht 2
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Féinaithne  (Féinmhuinín a fhorbairt)

A gcuid foghlama féin a bhreisiú.  3ú Aonad 7
Ceacht 1

 4ú Aonad 1
Ceachtanna 1, 4

Aonad 9
Ceacht 1

Tuairimí, mothúcháin, smaointe pearsanta a chur 
in iúl le breis muiníne.

 4ú Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 8
Ceachtanna 3, 4

Níos mó muiníne a bheith agat agus tú ag plé le 
hathrú agus le suímh nach bhfuil taithí agat orthu

 4ú Aonad 8
Ceacht 1

Freagracht agus neamhspleáchas níos mó a 
bhaint amach

 3ú Aonad 4
Ceacht 5

Aire do mo chorp (Sláinte agus folláine)

Tuiscint agus léargas a fháil ar an bhrí atá le bheith 
sláintiúil agus stíl mhaireachtála chothrom a bheith 
againn

 4ú Aonad 6
Ceacht 1

A thuiscint go bhfuil roinnt freagrachta ar gach 
duine as a sláinte féin agus go bhfásann an 
fhreagracht seo agus iad ag dul in aois

 4 Aonad 6
Ceachtanna 
1,4,7

Tosú ar straitéisí a fhorbairt le plé le hábhair imní 
nó deacrachtaí nuair a thagann siad aníos

 3ú Aonad 4
Ceacht 3

 4ú Aonad 6
Ceacht 4

Bí eolach faoi na contúirtí a ghabhann le tobac 
nó alcól a úsáid agus fiosraigh na fáthanna go 
roghnaíonn daoine caitheamh nó ól

 3ú Aonad 5
Ceachtanna 4, 5

 4ú Aonad 6
Ceacht 6

Brí an fhocail 'druga'  a bheith ar eolas agat agus  
a thuiscint  agus cathain a bhíonn sé cuí nó míchiú 
drugaí a thógáil

 4ú Aonad 6
Ceachtanna 
3,6,7

Aire do mo chorp (Sláinte agus folláine)

Déan aicmiú ar shubstaintí éagsúla a thógtar 
isteach nó a chuirtear ar an chorp, idir na 
substaintí cabhracha agus dochracha, dleathacha 
agus mídhleathacha.

 4ú Aonad 6
Ceachtanna 5, 7

Daoine a bhfuil cúram sláinte agus leasa orthu a 
aithint agus a phlé.

 3ú Aonad 4
Ceacht 3
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Eolas faoi mo chorp
A thuiscint chomh tábhachtach is atá sé aire agus 
ómós a thabhairt dá gcorp féin, agus do chorp 
daoine eile

 4ú Aonad 7
Ceacht 1

Na hathruithe fisiciúla a tharlaíonn sa chorp fireann 
agus baineann a thuiscint

 3ú Aonad 7
Ceacht 1

 4ú Aonad 7
Ceacht 1

A thuiscint nach dtarlaíonn na hathruithe seo ag an 
am céanna ach mar sin féin gur féidir a bheith ag 
súil leo, go bhfuil siad nádúrtha agus gur gnáthrud 
freisin é a bheith difriúil

 4ú Aonad 7
Ceacht 1

Sláinteachas maith pearsanta a aithint agus 
a chleachtadh, fios a bheith agat conas aire a 
thabhairt dó agus a thábhacht in idirghabháil 
shóisialta a thuiscint

 4ú Aonad 6
Ceacht 2

An gaol idir sláinte agus sláinteachas a thuiscint 
agus a fhiosrú

 4ú Aonad 6
Ceacht 2

Tionchair dhochracha stéiréitíopáil ghnéis a aithint 
agus a thuiscint gur féidir leis na tionchair seo a 
bheith níos áibhéalaí nuair a éiríonn na difríochtaí 
idir fireann agus baineann níos soiléire

 4ú Aonad 1
Ceacht 1

Bia agus Cothú
Réim bia sláintiúil agus míshláintiúil a 
idirdhealú agus ról na cothromaíochta agus na 
measarthachta a thuiscint

 3ú Aonad 2
Ceacht 5

 4ú Aonad 6
Ceacht 1

An rogha leathan bia atá ar fáil a aithint agus bia 
a rangú i gceithre phríomhghrúpa bia agus iad a 
chur ina n-áit cheart i bpirimid an bhia

 3ú Aonad 2
Ceacht 5

Riachtanais cothaithe a n-aoisghrúpa féin agus 
ghrúpaí eile sa tsochaí a scrúdú

 3ú Aonad 2
Ceacht 5

Bia agus Cothú
Tosca áirithe a imríonn tionchar ar thomhaltas 
táirgí éagsúla bia a fhiosrú

 4ú Aonad 6
Ceacht 3

Tábhacht sláinteachas ceart bia a phlé agus a scrúdú  4ú Aonad 6
Ceacht 3

Ag fás agus ag athú Bím ag Athrú agus Mé ag Fás
A thuiscint go mbíonn fás agus athrú ag tarlú ar 
feadh an tsaoil

 3ú Aonad 3
Ceacht 1

Na scileanna agus na hinniúlachtaí atá faighte 
agus na spéiseanna agus na caithimh aimsire ar 
glacadh leo le blianta beaga anuas a aithint

 3ú Aonad 7
Ceacht 1

Na hathruithe a tháinig ar na mothúcháin ó bhí 
muid inár naíonáin a aithint

 4ú Aonad 7
Ceacht 2

An bealach a mbíonn tionchar ag athruithe fisiciúla a 
thosaíonn le linn caithreachais a aithint agus a phlé

 4ú Aonad 7
Ceacht 2
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Mar a tharla forbairt spioradálta le blianta beaga 
anuas a aithint

 4ú Aonad 7
Ceacht 2

Tús a chur le tuiscint a fháil ar riachtanas spáis 
agus príobháideachais sa saol

 4ú Aonad 7
Ceacht 2

Aithint go mbíonn neamhspleáchas agus 
freagrachtaí ag méadú i gcónaí

 4ú Aonad 6
Ceacht 1

Breith agus beatha nua  **Nóta 2
Na céimeanna agus ord forbartha
an naíonáin  ó ghiniúint go breith a phlé

 4ú Aonad 7
Ceacht 3

An cúram nach mór a thógáil le linn
feithimh le breith naíonáin a aithint

 4ú Aonad 7
Ceacht 3

Iontas an naíonáin nuabheirthe 
a fhorbairt agus a léirthuiscint

 4ú Aonad 7
Ceacht 3

Braistintí agus mothúcháin
Labhairt faoi agus machnamh a dhéanamh ar 
réimse leathan braistintí agus mothúchán agus na 
cásanna éagsúla inar féidir iad a theacht chun cinn 
agus conas iad a chur in iúl

 3ú Aonad 3
Ceachtanna 1, 3

 4ú Aonad 3
Ceacht 1

Mothúcháin láidre a aithint agus foghlaim conas 
iad a chur in iúl agus déileáil leis na mothúcháin 
seo ar bhealach atá cuí go sóisialta

 3ú Aonad 3
Ceacht 4

Aonad 4
Ceacht 2

 4ú Aonad 3
Ceacht 2

An difríocht idir riachtanais agus mianta a aithint
agus teacht ar an tuiscint go bhféadfaí roinnt 
cúiteamh nó taithí a chur siar go dtí am eile níos 
déanaí

 4ú Aonad 3
Ceacht 3

Iniúchadh  a dhéanamh ar conas is féidir le 
mothúcháin tionchar a bheith acu ar shaol an 
duine

 3ú Aonad 3
Ceacht 4

Aonad 4
Ceacht 2

 4ú Aonad 3
Ceachtanna 1, 3
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Sábháilteacht agus Cosaint Sábháilteacht Phearsanta
Fiosraigh na rialacha agus na rialacháin atá sa 
scoil, sa bhaile agus sa tsochaí agus an tábhacht 
a bhaineann le cloí leis na rialacha seo le sinn féin 
agus daoine eile a choinneáil sábháilte

 3ú Aonad 1
Ceacht 2

Daoine, áiteanna agus suímh a bheadh ina 
mbagairt ar shábháilteacht phearsanta a aithint

 3ú Aonad 4
Ceacht 1

Tosaigh ar iarmhairtí iompar contúirteach a mheas  3ú Aonad 5
Ceacht 5

Tosú ar a thabhairt faoi deara de réir mar a 
mhéadaíonn an neamhspleáchas go méadaíonn 
an fhreagracht as sábháilteacht phearsanta, agus 
gur gá straitéis a fhorbairt le bheith sábháilte le 
daoine eile, agus cloí leis

 3ú Aonad 1
Ceacht 2

Ceisteanna sábháilteachta
Bí eolach faoi phriacail ionchasacha agus faoin 
ngá atá le hiompar freagrach agus muid ag taisteal

 3ú Aonad 5
Ceacht 6

Glac le hiompar freagrach ag súgradh agus a 
bheith eolach faoi na bearta sábháilteachta atá le 
glacadh agus muid ag súgradh

 3ú Aonad 5
Ceachtanna 2, 3

Fiosraigh agus scrúdaigh cad is cúis le timpistí, 
ag aithint bealaí le cuid acu a sheachaint agus an 
gníomh cuí is ceart a dhéanamh má tharlaíonn 
timpiste nó éigeandáil

 3ú Aonad 5
Ceacht 1

Earraí nó substaintí sa bhaile nó ar scoil 
a d'fhéadfadh a bheith contúirteach mura 
n-úsáidtear i gceart iad a aithint agus straitéis 
sábháilteachta a fhorbairt le déileáil leo.

 3ú Aonad 5
Ceacht 1

 4ú Aonad 6
Ceacht 3

Fiosraigh agus scrúdaigh úsáid na gcógas  4ú Aonad 6
Ceacht 5

Aithin cuid de na contúirtí sláinte agus 
sábháilteachta a d’fhéadfadh a bheith sa 
timpeallacht

 3ú Aonad 5
Ceacht 3

Cinntí a dhéanamh
Tosú ar a bheith eolach faoi roghanna agus cinntí 
a dhéanann sé/sé gach lá 

 3ú Aonad 4
Ceacht 5

 4ú Aonad 4
Ceacht 1

Na tosca a imríonn tionchar ar chinntí agus 
roghanna pearsanta a fhiosrú agus a phlé, agus na 
leibhéil éagsúla smaointe a bhíonn i gceist agus 
cinneadh á dhéanamh

 3ú Aonad 5 
Ceacht 5

 4ú Aonad 4
Ceacht 1
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Cinntí a dhéanamh
Pléigh cén fáth agus conas a dhéanann 
daoine fásta cinntí agus a leagann siad amach 
teorainneacha do dhaoine óga

 3ú Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 3

Aonad 5
Ceachtanna 1, 
2, 3

 4ú Aonad 4
Ceacht 2

A aithint gur féidir le deiseanna le cinntí a 
dhéanamh meadú de réir mar a ghlactar le 
freagrachtaí agus a thuilltear muinín daoine eile

 3ú Aonad 5
Ceacht 2, 3

 4ú Aonad 4
Ceacht 2

Contúirtí agus iarmhairtí a eascraíonn as cinneadh 
áirithe a dhéanamh a aithint agus a fhiosrú

 3ú Aonad 5
Ceacht 6

 4ú Aonad 4
Ceacht 3

Straitéis shimplí cinnteoireachta a fhoghlaim agus 
tosú á h-úsáid

 3ú Aonad 5
Ceacht 4

 4ú Aonad 4
Ceacht 3

Conas mar a théann dearcthaí, tuairimí, ionchais 
agus freagairtí daoine eile i bhfeidhm ar chinntí nó 
ar ghníomhartha pearsanta a aithint agus a fhiosrú

 3ú Aonad 4
Ceacht 2

Aonad 5
Ceacht 4

 4ú Aonad 4
Ceacht 4

Cinntí aonair agus ghrúpa a dhéanamh  3ú Aonad 4
Ceacht 4

 4ú Aonad 4
Ceacht 4
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Snáithe: Mise agus daoine eile

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Mise agus mo theaghlach
Cineálacha éagsúla teaghlaigh a fhiosrú agus a 
phlé, ag aithint gur féidir le struchtúir éagsúla a 
bheith i dteaghlaigh, sa bhealach a ndéanann siad 
cumarsáid agus ina gcaitheann baill an teaghlaigh 
a gcuid ama

 3ú Aonad 3
Ceacht 4

 4ú Aonad 2
Ceacht 1

A aithint go bhfuil a ionad agus a ról féin ag gach 
ball den teaghlach agus go ndéanann siad a gcion 
féin ar son fheidhmiú an aonad teaghlaigh

 3ú Aonad 2
Ceacht 1

 4ú Aonad 2
Ceacht 1

Fiosraigh cad a chiallaíonn ballraíocht i 
dteaghlach, go dtugann baill den teaghlach grá, 
cosaint, soláthar agus aire dá chéile

 3ú Aonad 3
Ceacht 4

 4ú Aonad 2
Ceacht 1

Tuig gur minic a tharlaíonn athruithe atá nó nach 
bhfuil beartaithe i dteaghlaigh agus gur féidir leo a 
bheith taitneamhach nó deacair

 3ú Aonad 3
Ceacht 2

 4ú Aonad 2
Ceacht 2

An t-iompar atá tábhachtach don chomhaontú i 
dteaghlaigh a aithint

 4ú Aonad 2
Ceacht 2

Déan comparáid agus codarsnacht idir stíleanna 
maireachtála teaghlach i gceantair cathrach agus 
tuaithe, i dtíortha éagsúla, agus i gcultúir éagsúla 
in Éirinn agus thar lear.

 4ú Aonad 2
Ceacht 2

Mo chairde agus daoine eile
Tuig chomh riachtanach agus chomh tábhachtach 
is atá cairdeas agus idirghníomhú le daoine eile

 3ú Aonad 3
Ceacht 2

 4ú Aonad 5
Ceacht 1

Gnéithe éagsúla den chairdeas a fhiosrú  4ú Aonad 5
Ceacht 1

Cineálacha éagsúla cairdis a scrúdú.  4ú Aonad 5
Ceacht 1
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Snáithe: Mise agus daoine eile

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Tosú ag déileáil le heasaontas i gcairdeas nó le 
cailliúint cairdis

 4ú Aonad 5
Ceacht 2

Mo chairde agus daoine eile
A aithint go mbíonn cairde á meascadh i ngrúpaí, 
rud a d’fhéadfadh a bheith sláintiúil nó míshláintiúil

 3ú Aonad 4
Ceacht 1

 4ú Aonad 5
Ceacht 2

Tábhacht chúram agus bá, cúirtéise agus 
deabhéasa a thuiscint nuair atáimid ag plé le 
daoine eile

 3ú Aonad 1
Ceacht 1


4ú Aonad 1

Ceacht 3

Aonad 5
Ceacht 2

Meas agus bá do dhearcthaí, creidimh agus 
luachanna daoine eile

 3ú Aonad 2
Ceacht 3

 4ú Aonad 1
Ceacht 3

Aonad 5
Ceacht 2

Aonad 8
Ceacht 2

Bulaíocht a aithint a phlé agus a thuiscint  3ú Aonad 4
Ceacht 1, 6

 4ú Aonad 5
Ceacht 3

Bealaí  le déileáil le bulaíocht a fhiosrú agus a 
scrúdú

 3ú Aonad 4
Ceacht 6

 4ú Aonad 5
Ceacht 3

Bealaí cumarsáide briathartha agus 
neamhbhriathartha a aithint agus a fhiosrú

 4ú Aonad 8
Ceachtanna 3, 4

Éist go cúramach agus go machnamhach le 
daoine eile

 3ú Aonad 1
Ceacht

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 4
Ceacht 3
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Snáithe: Ag déanamh caidrimh le daoine eile

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Úsáid teanga, gothaí agus iompar oiriúnach eile le 
feidhmeanna sóisialta a chomhlíonadh

 4ú Aonad 8
Ceacht 1

Cumarsáid a dhéanamh
Cumhacht an áitithe sa chaidreamh le daoine 
eile a aithint agus amanta ar féidir é a úsáid go 
dearfach agus go diúltach a aithint

 3ú Aonad 4
Ceacht 3

Moltaí agus cáineadh tairbheach a thabhairt agus 
a ghlacadh i suímh éagsúla

 3ú Aonad 3
Ceacht 2

An tslí inar féidir teanga a úsáid le hiniamh a 
chothú a aithint agus a fhiosrú

 3ú Aonad 3
Ceacht 2

Coimhlint a réiteach
Fáthanna coimhlinte i suímh éagsúla a aithint  4ú Aonad 8

Ceacht 3
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Snáithe: Mise agus an domhan mór

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Freagairtí éagsúla ar shuímh choimhlinte a aithint agus 
a phlé agus na cinn is oiriúnaí nó is inghlactha a roghnú 
agus a chleachtadh

 4ú Aonad 8
Ceachtanna 3, 4

Coimhlint a réiteach
Na daoine a chuimsíonn pobal na scoile agus ról na 
ndaoine aonair cur le saol na scoile a aithint

 3ú Aonad 3
Ceacht 5

A bheith feasach ar thábhacht cómheasa agus 
a bheith tuisceanach ar na luachanna agus dearcthaí 
éagsúla a bhíonn ag daoine eile

 4ú Aonad 8
Ceacht 2

Ról a imirt chun cinneadh a dhéanamh faoi rialacha an 
tseomra ranga agus iniúchadh agus plé a dhéanamh ar 
an tábhacht cloí le cód iompair agus smachta na scoile

 3ú Aonad 1
Ceacht 1

Róil cheannaireachta a fhorbairt agus a chleachtadh agus 
foghlaim conas obair le chéile i suímh grúpa éagsúla

 3ú Aonad 3
Ceacht 6

Coincheapa na roinnte agus an chomhoibrithe a phlé 
agus a iniúchadh agus bealaí inar féidir iad a chur i 
gcrích ar shlí éifeachtach.

 3ú Aonad 3
Ceacht 6

Iniúchadh a dhéanamh ar na bealaí éagsúla ina 
gcuireann an scoil muintearas chun cinn

 3ú Aonad 3
Ceachtanna 3,5,6

Iniúchadh a dhéanamh ar na róil thraidisiúnta a 
d’fhéadfaí a thabhairt do bhuachaillí agus do chailíní 
ar scoil bunaithe ar a ngnéas agus a bheith feasach ar 
bhealaí inar féidir cur in aghaidh  na steiréitíopála seo

 3ú Aonad 3
Ceacht 6

Cearta agus freagrachtaí daoine fásta agus páistí araon 
i bpobal na scoile a aithint agus a iniúchadh.

 3ú Aonad 4
Ceacht 5

Pobail áitiúla agus níos leithne
Tuiscint ar cad atá i gceist le  bheith mar bhall de ghrúpa  3ú Aonad 5

Ceacht	6*
A aithint go bhfuil freagracht aonair agus freagracht 
phobail araon ar gach duine don phobal

 3ú Aonad 4
Ceacht 4

Tuiscint ar éagsúlacht daoine nó grúpaí le pobail
agus tábhacht cóimheasa, ionbhá agus tuiscint le 
maireachtáil le chéile faoi shíocháin agus comhréiteacht

 3ú Aonad 3
Ceacht 3

Iniúchadh a dhéanamh ar conas a léireofar nó nach 
leireofar ceartas, cothromaíocht agus comhionannas i 
bpobal.

 3ú Aonad 3
Ceacht 3

Iniúchadh a dhéanamh ar chuid de na saincheisteanna 
agus ábhair imní sa phobal áitiúil nó go náisiúnta. 
Iniúchadh a dhéanamh ar chuid de na saincheisteanna 
agus ábhair imní sa phobal áitiúil nó go náisiúnta.

 4ú Aonad 8
Ceacht 5

Ról ceannairí agus eagraíochtaí a fhreastalaíonn
ar an bpobal ag leibhéil éagsúla agus an tionchar atá 
acu a phlé

 4ú Aonad 8
Ceacht 5

Éirí feasach ar a gcultúr féin agus traidisiúin, féilte agus 
ceiliúradh atá uathúil don cheantar, réigiún nó tír a aithint

 3ú Aonad 2
Ceacht 4
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Snáithe: Mise agus an domhan mór

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Tús a chur le feasacht a fhorbairt ar shaol agus 
cultúr roinnt daoine san Aontas Eorpach

 3ú Aonad 2,
Ceacht 4

Cúram don chomhshaol
Meas agus léirthuiscint a bheith acu ar an 
gcomhshaol agus foghlaim go bhfuil freagracht ar 
dhaoine aonair agus ar an bpobal aire a thabhairt 
don chomhshaol agus é a chosaint do na glúnta 
atá le teacht.

 3ú Aonad 2
Ceachtanna 6, 7

Oideachas na meán
Iniúchadh a dhéanamh ar na bealaí éagsúla inar 
féidir eolas a tharchur agus foghlaim conas a 
bheith géarchúiseach agus roghnaitheach faoin 
eolas seo, le haird ar leith ar theanga, iompar, 
údaracht agus dearcthaí.

 3ú Aonad 6
Ceacht 4

 4ú Aonad 1
Ceacht 4

Iniúchadh agus plé a dhéanamh ar an teilifís, 
raidió, físeáin, cluichí ríomhaireachta, an t-idirlíon 
(gréasán domhanda agus ríomhphoist) agus meáin 
eile.

 3ú Aonad 6
Ceachtanna 1, 2

 4ú Aonad 1
Ceacht 4

Éirí feasach ar fhógraíocht - a cuspóir agus
a nádúr

 3ú Aonad 6
Ceacht 3

 4ú Aonad 1
Ceacht 5

Tús a chur le hiniúchadh a dhéanamh ar chuid 
de na teicnící a úsáidtear i margaíocht agus i 
bhfógraíocht

 3ú Aonad 6 
Ceacht 3

Iniúchadh agus cíoradh a dhéanamh ar roinnt 
saincheisteanna a ardaítear go minic sna meáin, 
an chaoi a léirítear iad agus cruinneas na 
léiriúchán seo.

 3ú Aonad 6
Ceachtanna 1, 2
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