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RÉAMHRÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • is féidir dearcthaí iomadúla a fhiosrú 
agus a mheas

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

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

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

 1. Tabhair faisnéis do na 
rannpháirtithe

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Is féidir ionsamhlú a úsáid mar straitéis 
múinteoireachta le:

 • eagla nó imní a fhiosrú ar bhealach 
neamhbhagarthach

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

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

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

ionsamhlú
 • seisiún a oscailt nó a dhúnadh trí 

mhothúchán suaimhnis agus scíth a 
chruthú

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

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

Is féidir obair ghrúpa a úsáid mar seo a 
leanas:

 • comhroinnt chruthaitheach agus 
smaointe a ghiniúint

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

 • gníomhaíochtaí ar leith atá oiriúnach 
don obair ghrúpa

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

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

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

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

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

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

 • breathnóireacht an mhúinteora

 • tascanna agus trialacha atá deartha 
  ag an múinteoir

 • tionscadail agus fillteáin

 • aiseolas ó thuismitheoirí

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

 • idirghabháil le páistí eile

 • idirghabháil leis an tasc

 • cumas fócais.

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

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

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

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

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

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

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

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

 • eolas agus faisnéis

 • teachtaireachtaí eaglacha

 • féinmheas ginearáta agus soiléiriú 
  luachanna

 • tionchair shóisialta.

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

Luann an Ciorclán 'idirghabhálacha 
gáifeacha', 'ráitis fhianaise' agus 
'normalú ar iompar contúirteach daoine 
óga' mar chineálacha cur chuige nach 
gcabhraíonn.Cuirtear béim chomh maith 
ar idirghabhálacha aois-oiriúnacha, agus 
ar easpa éifeachta 'indirghabhálacha 
aon-uaire/gearrthéarmacha'. Is é an rud 
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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 agus 
Substance Use: A Handbook for 
Teachers ina bhfuil sonraí ar fáil faoi 
dhrugaí agus saincheisteanna a 
bhaineann leo

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

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

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

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

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

Obair Chiorcail Seirbhís Tacaíochta 
Misneach (in SFGM anois)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Thuismitheoir/Chaomhnóir, a chara,

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

Is iad na téamaí a chlúdaítear ag an leibhéal seo ná:
- Féinaithne
- Ag Tabhairt Aire do mo Chorp
- Ag Fás agus ag Athrú
- Bheith Sábháilte
- Mise agus Daoine Eile
- Na Meáin
- Ár bhFoghlaim a Cheiliúradh

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

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

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

Go raibh maith agat as do chomhoibriú.

_____________________________
Múinteoir Ranga

LITIR SHAMPLACH CHUIG TUISMITHEOIRÍ



AONAD A HAON
FÉINAITHNE



SNÁITHE MISE

Snáithaonad  Féinaithne
  Féinfheasacht
  Muinín a chothú agus 
  Cinntí a Dhéanamh

BUNEOLAS FAOIN AONAD

San aonad seo forbraítear tuiscint páistí 
ar a nádúr féin agus freisin breathnaítear 
ar na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir 
piaraí. Sa chéad cheacht, caitheann páistí 
roinnt ama ag smaoineamh faoina gcuid 
ainmneacha agus faoin gcaoi a bhfuil 
gach ainm uathúil dóibh, ar chúiseanna 
difriúla.

Ina dhiaidh sin tá ceacht ina gceiliúrtar á 
gcuid cumas agus buanna éagsúla a. Trí 
heolas a roinnt faoi na rudaí is fearr leo 
ligtear do pháistí mothú ar a suaimhneas. 
Leagtar béim ar dhea-éisteacht mar 
bhealach le scileanna cumarsáide, 
féinmheas a fheabhsú agus cabhrú le 
páistí a mhothú go bhfuil siad mar chuid 
den rang ghrúpa. Cé go bhfuilimid go léir 
uathúil, tá go leor tréithe den chineál 
céanna againn. I seomraí ranga an lae 
inniu a bhíonn éagsúil ó thaobh cultúir de 
cothaíonn na ceachtanna seo muintearas 
agus feasacht faoi chosúlacht agus 
difríocht ar bhealach dearfach.

San aonad seo agus in aonaid eile i Rang 
a hAon úsáidtear modh le páistí a chur 
ina bpéirí ar a dtugtar péirí cothroma. 
Úsáidtear an modh sin le cinntiú go 
gcuirtear páistí i bpéirí ar bhonn 
randamach chun go mbeadh an oiread 
deiseanna acu agus is féidir le 
hidirghníomhú leis an oiread dá bpáirtithe 
ranga agus is féidir agus chun aon 
chlaonadh i measc páistí gan 
idirghníomhú ach le páirtithe ranga a 
bhfuil aithne acu orthu a laghdú an oiread 
agus is féidir.

Tá cártaí chun an modh péirí cothroma a 
éascú le fáil in Aguisín 1 ag deireadh an 
lámhleabhair seo.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
M’ainm

Ceacht 2
Tá mé go Maith ag go Leor Rudaí

Ceacht 3
Na Rudaí is Fearr Linn

Ceacht 4
Cosúil lena Chéile agus Difriúil óna Chéile

NÓTA DON MHÚINTEOIR

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

Ba mhór an chabhair í an fhoghlaim a 
thaifeadadh de réir mar a mholtar sna 
haonaid, agus saothar na bpáistí a 
choimeád in áit shábháilte le húsáid sa 
cheiliúradh.
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FÉINAITHNE



A hAon:1CEACHT 1
M’AINM

COINCHEAP LÁRNACH

Nuair a thuigtear na scéalta agus na 
traidisiúin taobh thiar d'ainm páiste 
cabhraítear leo tuiscint a fháil ar cé hiad 
féin agus féinmheas a fhorbairt.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus Daoine eile

Snáithaonad:  Mo chairde agus
   daoine eile

Cuspóir Ábhair
Fios a bheith aige/aici conas déileáil le 
daoine le dínit is le meas.

Snáithe:  Mise agus an domhan mór

Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta
   Pobal mo scoile

Cuspóir Ábhair
Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí grúpa 
sa rang agus foghlaim conas roinnt, 
comhoibriú, éisteacht, saothrú agus 
súgradh le chéile.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus Muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad:  Caint

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh go mbeadh sé ina chabhair 
eolas simplí faoi chúlra ainm gach páiste 
a lorg óna dteaghlach, toisc nach mbíonn 
cur amach ag gach páiste ar stair a gcuid 
ainmneacha. Freisin bheadh litir abhaile 
úsáideach chun tuismitheoirí nó 
caomhnóirí a chur ar an eolas faoin obair 
san aonad seo - féach an litir shamplach 
sa Réamhrá Ginearálta do lámhleabhar 
an tseomra ranga, ar féidir a leasú mar is 

cuí. I seomraí ranga atá éagsúil ó thaobh 
cultúir de, nuair a dhearbhaítear ainm 
páiste agus nuair a dhéantar taighde air, 
cabhraítear le mothú féinmheasa agus 
muintearais a chothú.

Freisin d'fhéadfá banc eolais a ullmhú 
faoi na hainmneacha sa rang agus úsáid 
á baint as www.behindthename.com ina 
bhfuil liosta cuimsitheach ainmneacha, 
brí agus fuaimniú sa chuid is mó de 
theangacha.

D'fhéadfadh tacaíocht bhreise a bheith 
ag teastáil ó pháistí le EAL nó RSO le 
hobair chiorcail.

D'fhéadfaí an ceacht sin a dhéanamh ag 
tús na scoilbhliana nua.

ACMHAINNÍ

• Páipéar A4 nó A3

• Rogha ábhar ealaíne, agus bata gliú 
 san áireamh

• Bailiúchán d'irisleabhair chuí
 (le haghaidh íomhánna)

• Réad Cainte

• Pónaireán

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Réamhghníomhaíocht

• Cluiche

• Obair Chiorcail

• Gníomhaíocht Ealaíne

• Féachaint Siar
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Réamhghníomhaíocht

Má tá ainmneacha a chéile ar eolas acu, is 
féidir leo seasamh nó suí i gciorcal agus an 
pónaireán a chaitheamh nó a thabhairt dá 
chéile, agus ainm a chéile á chur acu ar a 
chéile agus é sin ar siúl acu. Mura bhfuil 
ainmneacha a chéile ar eolas acu, is féidir le 
gach páiste a n-ainm a ghlaoch amach ar 
dtús agus ansin an pónaireán a chaitheamh. 
Déan cinnte go dtarraingítear isteach gach 
páiste sa chluiche agus go bhfaigheann siad 
deis an pónaireán a chaitheamh nó a chur 
ar aghaidh agus breith air.

Cluiche: Mo Chomharsana

Sa chéad bhabhta eile, ní mór do pháistí 
ainm a gcomharsana ar chlé a lua ar dtús 
agus ansin ainm a gcomharsana ar dheis 
sula dtugann siad an pónaireán do dhuine 
eile sa chiorcal. Lean ar aghaidh leis an 
gcluiche go mbeidh seans faighte ag gach 
páiste a gcomharsana a ainmniú agus go 
mbeidh an pónaireán tugtha do gach páiste.

Obair Chiorcail

Más é seo an chéad bhabhta d'obair chiorcail 
ar siúl ag páistí ón téarma seo caite, fiafraigh 
díobh cúpla riail shimplí a mholadh, mar 
shampla, is é an duine a bhfuil an réad cainte 
aige an cainteoir agus is iad na daoine sa 
chiorcal na héisteoirí. Breac síos iad siúd ar 
an CBI nó ar bhileog le taispeáint sa seomra 
ranga. Inis do na páistí:

- Táimid chun scéalta a insint atá ar eolas 
againn faoinár gcuid ainmneacha, ach ní gá 
do gach duine scéal a insint mura bhfuil siad 
sásta, d'fhéadfaidís díreach a n-ainm a rá os 
ard agus go bródúil.

Is féidir leat tosú leis an mbabhta trí 
thaispeáint do pháistí conas é a dhéanamh:

- John/Mary Hogan atá orm agus ainmníodh 
mé i ndiaidh mo sheanathar/sheanmháthar 

mé; nó is ainm coitianta Bhaile Átha Cliath é 
mo shloinne.

Ansin cuireann tú an réad cainte ar aghaidh 
chuig an bpáiste atá ina shuí in aice leat, nó 
d'fhéadfá an réad cainte a thabhairt do 
pháiste a bhfuil fonn orthu tús a chur leis an 
bpróiseas. Lean ar aghaidh go mbeidh páirt 
glactha ag gach duine sa phróiseas.

Gníomhaíocht Ealaíne

Ansin is féidir leis na páistí scríobh nó colláis 
a dhéanamh dá gcuid ainmneacha agus iad 
a mhaisiú leis na hábhair ealaíne. Más mian 
leis na páistí, d'fhéadfaí cuid de na 
hainmneacha sin nó iad go léir a thaispeáint 
sa seomra ranga. D'fhéadfaidís balla 
éagsúlachta a dhéanamh trína gcuid 
ainmneacha a chur ar 'bhrící' páipéir a bhfuil 
an cruth céanna orthu agus d'fhéadfaí na 
brící a thaispeáint mar bhalla. Bíonn balla 
daingean agus ní mór go mbeadh na brící le 
chéile le go n-oibreodh sé i gceart. Mínigh 
do na páistí gur gá dúinn go léir cabhrú lena 
chéile ionas go n-oibreodh an rang i gceart.

D'fhéadfaí na hainmneacha a úsáid ar ball 
chun fillteán a mhaisiú ina bhféadfaí obair 
don Chlár Misneach/OSPS an pháiste a 
choimeád ar feadh na bliana.

Féachaint Siar

Is féidir leis na páistí a saothar ealaíne a 
thaispeáint don rang agus is féidir leat 
ceisteanna oscailte a chur orthu chun 
foghlaim agus rannpháirtíocht a mheas, mar 
shampla:

- Cad é an rud ba thábhachtaí a d'fhoghlaim 
tú inniu?

- Ar fhoghlaim aon duine aon rud an-
spéisiúil inniu?

- Cad é an rud ba thaitneamhaí a rinne muid 
i Misneach/OSPS inniu?

A hAon:1NÓS IMEACHTA SONRACH 
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CEACHT 2
TÁ MÉ GO MAITH AG GO LEOR RUDAÍ

COINCHEAP LÁRNACH

Tá cumais agus buanna éagsúla ag gach 
duine agus trí bheith ar an eolas fúthu 
cabhrófar le páistí mothú dearfach 
féiniúlachta a bheith acu.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne
   Féinfheasacht

Cuspóir Ábhair
Léirthuiscint ar bhuanna, ar chumas agus 
ar thréithe pearsanta a fhorbairt agus 
labhairt mar gheall orthu.
       
Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Athraím agus mé ag fás

Cuspóir Ábhair
A thuiscint go dtarlaíonn fás ar an-chuid 
slite difriúla agus gur rud sainiúil é i gcás 
gach duine

Snáithe:  Mise agus daoine eile

Snáithaonad:  Caidreamh le daoine eile

Cuspóir Ábhair
Éisteacht lena mbíonn á rá ag daoine eile, 
é a chloisteáil agus a fhreagairt.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus Muinín 
   in úsaid teanga 

Snáithaonad:  Labhairt

OSIE: Stair
Snáithe:  Mise agus mo mhuintir

Snáithaonad:  Mise
   Mo mhuintir

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh go mbeadh roinnt páistí ann 
nach mbeadh in ann rudaí a dhéanann 
siad go cumasach nó go maith a aithint. 
Ba cheart don mhúinteoir a bheith réidh 
le cabhrú le gach páiste agus páistí eile a 
spreagadh chun bua a ainmniú.

Ag brath ar leibhéal an chumais agus ar 
an bplé a thagann aníos sa rang, 
d'fhéadfaí an ceacht seo a dhéanamh 
thar dhá sheisiúin.

ACMHAINNÍ

• Pónaireán

• Réad cainte

• Dán

• Ábhair Líníochta

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Obair Chiorcail

• Tobsmaointeoireacht

• Dán

• Gníomhaíocht Ealaíne

• Féachaint Siar
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Obair Chiorcail

Iarr ar na páistí suí i gciorcal. Inis dóibh go 
bhfuil siad chun smaoineamh faoin duine 
atá ar thaobh na láimhe deise díobh. 
Seiceáil an bhfuil cur amach ag gach 
páiste ar a lámh dheas. Inis do na páistí go 
bhfuil siad chun smaoineamh faoi rud éigin 
a dhéanann an duine sin go maith - 
b'fhéidir rud éigin ar scoil, nó cairde a 
dhéanamh, nó cabhrú le daoine ar scoil nó 
sa bhaile.

D'fhéadfadh an múinteoir tosú trí 
thaispeáint dóibh conas é a dhéanamh:

- Is é Pradeep atá ar thaobh mo láimhe 
deise. Ceapaim go bhfuil Pradeep go 
maith ag canadh.

Lean ar aghaidh go mbeidh an réad cainte 
faighte ag gach páiste.

Tobsmaointeoireacht

Nuair atá siad sa chiorcal, inis do na páistí 
go bhfuil siad chun smaoineamh faoi na 
rudaí nua go léir a d'fhoghlaim siad ó 
thosaigh siad ar scoil, b'fhéidir go bhfuil 
cuma air gur  i bhfad ó shin a tharla sé, i 
Naíonáin Bheaga. Inis dóibh go dtugtar 
'scileanna' ar rudaí nua ar féidir linn a 
dhéanamh. Inis do na páistí gur féidir leo 
scil nua ar bith a ainmniú, b'fhéidir scil a 
úsáideann siad sa bhaile nó nuair a bhíonn 
siad ag súgradh lena gcairde. Seo sampla:

- Nuair a thosaigh mé ar scoil, ní raibh a 
fhios agam conas m'ainm a scríobh, anois 
is féidir liom m'ainm agus mo shloinne a 
scríobh...

nó:

- Nuair a thosaigh mé ar scoil ní raibh mé in 
ann ‘Dia Duit' a rá ach in aon teanga 
amháin, anois tá a fhios agam conas ‘Dia 
Duit' a rá i go leor teangacha.

Agus an réad cainte á úsáid, mol do gach 
páiste sampla a thabhairt de scil nua a 

shealbhaigh siad. Luafaidh na páistí go 
leor scileanna coitianta. Is féidir leat taifead 
a dhéanamh de na scileanna ar leathanach 
smeach-chairte nó ar an gclár bán. 
D'fhéadfaí an liosta a úsáid níos deireanaí 
sa bhliain agus na páistí ag féachaint siar 
ar scileanna nua eile a shealbhaigh siad.

Taispeáint

Is féidir na portráidí a cheangal cúl le cúl 
agus a chrochadh ón tsíleáil, nó a 
thaispeáint taobh lena chéile.

Dán

Taispeáin an Dán: Tá Buanna ag Gach 
Duine (aistriúchán ar Everyone Has 
Talents), nó cuir timpeall an dán chuig 
gach páiste. Léigh na dán leis na páistí.

Aghaidheanna

Déanann an cara is fearr liom cistí, Is 
scórálann mo dheirfiúr cúil

Labhraíonn mo chomharsa trí theanga, 
dreapann mo chat cuaillí

Is féidir le mo Mhamó polltán a dheisiú, 
Cuireann m'uncail snas ar charranna,
Tá mo dheartháir go maith ag tarraingt 

pictiúr, 
ainmníonn m'aintín na réalta

Tá buanna ag na daoine sin go léir, buanna 
a fheicim go soiléir,

Ach níl na buanna ceanann céanna acu is 
atá agam féin!

- Audrey Devereux

Agus an réad cainte nó comhartha 
aontaithe á úsáid, fiafraigh de gach páiste, 
más mian leo, rud éigin a dhéanann siad 
go maith nó go cumasach a ainmniú, agus 
dearbhaigh an méid a bhí le rá ag gach 
páiste.
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Gníomhaíocht Ealaíne

Cuir timpeall roinnt ábhar líníochta do na 
páistí, agus mol dóibh pictiúr a tharraingt 
díobh féin agus iad ag úsáid an bhua a 
d'ainmnigh siad nó a d'ainmnigh an 
múinteoir nó cara leo ar a son i rith obair 
chiorcail. D'fhéadfaidís ceannteideal a 
scríobh faoin bpictiúr, agus litriú garbh á 
úsáid, más mian leo.

Féachaint Siar

Smaoinigh siar ar na gníomhaíochtaí sa 
cheacht trí hiarraidh ar na páistí labhairt, 
más mian leo, faoi aon rud nua a 
d'fhoghlaim siad fúthu féin inniu.
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CEACHT 3
NA RUDAÍ IS FEARR LINN

COINCHEAP LÁRNACH

Mothaíonn páistí ar a suaimhneas i 
dtimpeallacht inar féidir leo labhairt fúthu 
féin agus a gcuid caitheamh aimsire agus 
éisteacht a fháil.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne
  Ag forbairt féinmhuiníne

Cuspóir Ábhair
Tuairimí agus roghanna pearsanta a 
nochtadh agus cuid daoine eile a aithint 
agus labhairt fúthu.

Snáithe:  Mise agus daoine eile
Snáithaonad:  Caidreamh le daoine eile

Cuspóirí Ábhair
Iompraíocht bhriathartha agus 
neamhbhriathartha a idirdhealú óna 
chéile agus mar a úsáidtear iad i 
gcomhlíonadh feidhmeanna sóisialta a 
thuiscint.

Éisteacht lena mbíonn á rá ag daoine eile, 
é a chloisteáil agus a fhreagairt.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus Muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad:  Caint

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfaí nóta a sheoladh abhaile agus 
na nithe is fearr leis na páistí á lorg don 
cheacht seo (féach litir shamplach chuig 
tuismitheoir sa Réamhrá Ginearálta). 
Smaoinigh faoi aon pháistí a bhfuil 
riachtanais EAL acu agus nóta á 
sheoladh abhaile, d'fhéadfadh go 
mbeadh gá le haistriúchán.

Cuimhnigh go bhféadfadh go mbeadh 
teagmháil súl deacair do pháistí as cúlraí 
cultúrtha éagsúla agus le haghaidh páistí 
a bhfuil RSO acu.

ACMHAINNÍ

• Na Nithe is Fearr Liom (Rogha 1)

• Clog nó Barra Clingíní

• Cártaí Pictiúr Péirí Cothroma
 (Aguisín 1)

• Bileog mhór smeach-chairte, nó 
 bealach buan leis an 
 tobsmaointeoireacht a thaifeadadh 
 (mar shampla, CBI)

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Tobsmaointeoireacht

• Cluiche

• Obair i bPéirí

• Obair Chiorcail

• Féachaint Siar
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Tobsmaointeoireacht

Ar bhileog mhór páipéir, nó ar an CBI, 
scríobh an méid seo a leanas:

- Bím ag éisteacht i gceart nuair…

Iarr ar na páistí sampla a thabhairt d'am 
nuair a bhí duine ag éisteacht i gceart leo 
nó am a roghnú nuair a bhí a fhios acu go 
raibh siad ag éisteacht le duine éigin. 
Glac leis na moltaí go léir ó na páistí agus 
déan taifead díobh ar pháipéar nó ar an 
CBI.

Cluiche

Inis do na páistí go bhfuil siad chun 
cluiche a imirt chun a gcumas éisteachta 
a thaispeáint. Tá sé beagáinín cosúil le 
dealbha ceoil. Tá orthu bogadh timpeall 
an tseomra ar bhealach ar bith gur mian 
leo, ach ní mór dóibh éisteacht le 
haghaidh an chloig. Nuair a chloiseann 
siad é, ní mór dóibh bheith ina staic agus 
taispeáint don mhúinteoir go bhfuil siad 
ag éisteacht trí fhéachaint, mar féachann 
éisteoirí maithe i gcónaí ar an té atá ag 
labhairt. Mol dóibh teagmháil súl a 
dhéanamh leat nuair a bhuailtear an clog. 
Imir an cluiche leis na páistí, agus aird á 
tarraingt ar aon pháistí atá an-mhaith ag 
éisteacht.

Obair i bPéirí

Cuir na páistí ina bpéirí agus na cártaí 
pictiúir péirí cothroma á n-úsáid. Nuair 
atá siad ina bpéirí, inis do na páistí an rud 
is fearr leo a fháil (Rogha 1) nó 
smaoineamh faoi thrí rud ar féidir leo a rá 
faoin áit, caitheamh aimsire nó clár 
teilifíse is fearr leo (Rogha 2).

Tabhair samplaí de thús abairte do na 
páistí, mar shampla:

- Tá mo rud nó m'áit féin speisialta mar...

- Tá sé agam ó...

- Coimeádaim an rud seo i mo...

- Is é an rud is fearr liom faoin rud seo, an 
bréagán seo nó an áit seo ná…

Nuair a chloisfidh siad an clog nó an 
barra clingíní, inseoidh an páiste a bhfuil 
uimhir 1 ar a gcárta trí rud dá bpáirtí faoin 
rud nó áit is fearr leo. Nuair a chloisfidh 
siad an clog don dara huair inseoidh an 
páiste a bhfuil uimhir 2 ar a gcárta trí rud 
dá bpáirtí faoin rud nó áit is fearr leo. 
Éireoidh sé glórmhar, ach fad is a 
sheasann na páistí leis an tasc, is é sin ná 
éisteacht agus labhairt i bpéirí faoina 
gcuid rudaí nó áiteanna, ba cheart 
glacadh leis an torann.

Obair Chiorcail

Agus iad ina suí i gciorcal, mol do na péirí 
suí in aice lena chéile, cé nach bhfuil 
géarhghá leis sin. Agus an réad cainte á 
úsáid, iarr ar gach páiste rud amháin a 
lua a d'fhoghlaim siad faoi rud a bpáirtí 
(rogha 1), nó faoin áit nó clár teilifíse is 
fearr leo (rogha 2).

Nuair a bheidh na páistí críochnaithe ag 
labhairt, mol iad as a gcuid dea-scileanna 
éisteachta de réir mar is cuí. Fiafraigh de 
na páistí cé acu ba mhó a thaitin leo, ag 
labhairt nó ag éisteacht agus cén fáth. 
Fiafraigh díobh cad é an scil is tábhachtaí 
dar leo, ag éisteacht nó ag labhairt agus 
iarr orthu fáthanna a lua lena dtuairim.

Cabhraigh leis na páistí a thuiscint gur 
feidhmeanna sóisialta tábhachtacha iad 
éisteacht agus labhairt araon agus go 
leanfaidh siad ar aghaidh á n-úsáid chun 
foghlaim agus cairde a dhéanamh le linn 
a saoil.
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Féachaint Siar

Fiafraigh de na páistí cad é an rud ab 
fhearr a thaitin leo agus a bpáirtí ag 
éisteacht leo.

Leathnú

Rogha 1 
D'fhéadfadh na páistí tréimhse 
'saorspraoi' a roinnt agus na rudaí is 
fearr leo a úsáid lena bpáirtí nó i ngrúpaí 
beaga.

Rogha 2
D'fhéadfadh na páistí pictiúr a tharraingt 
díobh féin ag spraoi leis na rudaí is fearr 
leo, nó san áit is fearr leo.
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CEACHT 4
COSÚIL LENA CHÉILE AGUS DIFRIÚIL ÓNA CHÉILE

COINCHEAP LÁRNACH

Tá gach duine uathúil, mar dhuine, ach tá 
go leor rudaí i bpáirt againn freisin. Is 
coincheap tábhachtach é sin ó thaobh 
comhbhá a chothú.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne
  Féinfheasacht

Cuspóir Ábhair
Na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir  
dhaoine a aithint agus a léirthuiscint.

Snáithe:  Mise agus daoine eile

Snáithaonad:  Mo Chairde agus Daoine 
   Eile

Cuspóir Ábhair
Fios a bheith aige/aici conas déileáil le 
daoine le dínit is le meas.

COMHTHÁTHÚ

Matamaitic 
Snáithe:  Sonraí

Snáithaonad:  Sonraí a léiriú agus a  
   léirmhíníú

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus Muinín 
   in úsaid teanga

Snáithaonad: Labhairt 

Corpoideachas
Snáithe:  Cluichí

Snáithaonad:   Cluichí a thuiscint agus 
   léirthuiscint a bheith 
   orthu

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh nach dtabharfadh páistí faoi 
deara éagsúlacht ó thaobh dhath 
craicinn, canúna, nó míchumais de, nó 
mar mhalairt air sin, d'fhéadfadh go 
dtabharfaidís go leor airde uirthi. Déan 
cinnte go dtagraítear d'aon éagsúlacht ar 
bhealach measúil. Mar shampla, má 
deireann páiste: Ní féidir le Raffi siúl 
cosúil linne, tabhair freagra dearfach ar a 
bhfuil ráite ag an bpáiste tríd an méid seo 
a leanas a rá: Tá an ceart agat, úsáideann 
Raffi a chathaoir rotha chun bogadh 
timpeall.

D'fhéadfadh go mbeadh tacaíocht 
bhreise ag teastáil ó pháistí a bhfuil EAL 
agus SEN acu.

D'fhéadfaí é seo a dhéanamh thar dhá 
cheacht.

Mura bhfuil paraisiút ag an scoil, 
d'fhéadfadh an múinteoir iarraidh ar na 
páistí teacht isteach i lár an chiorcail.

ACMHAINNÍ

• Pónaireán

• Cártaí Pictiúr Péirí Cothroma
 (Aguisín 1)

• Bileog Ghníomhaíochta

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Obair Chiorcail

• Cluiche

• Bileog Ghníomhaíochta

• Féachaint Siar
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Obair Chiorcail

Cuir na páistí i gciorcal agus inis dóibh go 
bhfuil siad chun fáil amach an bhfuil siad in 
ann a rá cé atá cosúil leo ar bhealach éigin. 
D'fhéadfadh an múinteoir tosú trí léiriú a 
dhéanamh:

- Lara, tá mé cosúil leatsa mar tá gruaig fhada 
orm.

Ansin caith an pónaireán chuig Lara a 
deireann:

- Nirvan, tá mé cosúil leatsa mar gur féidir 
leatsa agus liomsa teanga eile a labhairt.

Lean ar aghaidh go mbeidh deis faighte ag 
gach páiste gur mian leo páirt a ghlacadh.

Déan comhghairdeas leis na páistí as a gcuid 
tuairimí agus scileanna éisteachta.

Cluiche

Suíonn nó seasann na páistí i gciorcal. Ar dtús 
mínigh dóibh:

- Bhíomar ag caint faoinár gcuid ainmneacha 
agus faoi roinnt rudaí speisialta atá againn go 
léir. Inniu táimid chun labhairt faoi na bealaí ina 
bhfuilimid cosúil lena chéile. Tá daoine sa rang 
atá cosúil liomsa ar roinnt bealaí. Mar shampla, 
tá gruaig dhubh ar Sheán agus  ar Shorcha 
cosúil liomsa. Mar sin táimid cosúil lena chéile 
ar an mbealach sin. Tá mé difriúil ón gcuid eile 
agaibh ar an mbealach sin. Tá bróga reatha 
orm inniu, mar sin ar an mbealach sin tá mé 
cosúil leis an gcuid is mó agaibh, ach tá mé 
difriúil ó Pheadar agus ó Sandra. Tá a fhios 
agam go bhfuil triúr deirfiúracha ag Máire agus 
tá agamsa freisin, mar sin táimid cosúil lena 
chéile ar an mbealach sin. Rugadh i bhfad ón 
áit seo mé agus mar sin tá mé difriúil ón gcuid 
is mó agaibh. Feicimis an féidir linn roinnt 
grúpaí daoine a aimsiú atá cosúil lena chéile ar 
bhealach.

Iarr ar bheirt pháiste seasamh i lár an 
chiorcail. Iarr orthu dhá bhealach a lua ina 
bhfuil siad cosúil lena chéile agus ina bhfuil 
siad difriúil óna chéile. (Is féidir leis na páistí 

eile cabhrú leo má tá siad i bponc.) Ansin is 
féidir leis na páistí bogadh nó scipeáil timpeall 
agus, nuair a thugtar comhartha dóibh 
(bualadh bos, séideadh feadóige, nó ceol) 
páirtí a roghnú go randamach. Leis an bpáirtí 
sin, ainmníonn siad cosúlacht amháin agus 
difríocht amháin atá eatarthu.

Ansin seas i lár an chiorcail agus lean ar 
aghaidh leis an gcluiche agus an méid seo á 
rá agat:

- Tá gruaig dhonn orm; má tá aon pháistí a 
bhfuil gruaig dhonn orthu tar isteach sa 
chiorcal liomsa!

Ansin d'fhéadfá a rá:

- Tá gruaig dhonn agus súile donna orm. Gach 
duine a bhfuil gruaig dhonn agus súile dónna 
orthu, tar isteach sa chiorcal liom.

Ansin abair:

- Tá cuid againn a bhfuil gruaig dhonn orainn 
agus cuid againn a bhfuil gruaig dhonn agus 
súile donna orainn - táimid cosúil lena chéile 
agus táimid difriúil óna chéile.

Fiafraigh de na páistí:

- Ar fhan gach duine a bhfuil gruaig dhonn 
orthu i lár an chiorcail?

Níor fhan gach duine mar cé go raibh gruaig 
dhonn ar na páistí sa ghrúpa, ní raibh súile 
donna chomh maith ar gach duine. Is féidir an 
cluiche seo a leathnú tríd an méid seo a 
leanas a rá:

- Aon duine a bhfuil bróga gorma/dubha/ 
donna orthu tar isteach i lár an chiorcail

- Aon duine a bhfuil peata acu sa bhaile

- Aon duine gur maith leo salami

- Aon duine atá in ann teanga eile a labhairt...

Is féidir leat na critéir a athrú nó is féidir leis na 
páistí critéir a mholadh iad féin.

Tabhair aitheantas d'aon pháiste a léiríonn go 
bhfuil siad ag éisteacht leat.

NÓS IMEACHTA SONRACH   
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Bileog Ghníomhaíochta: Cosúil lena 
Chéile agus Difriúil óna Chéile

Inis do na páistí go bhfuil siad réidh le 
bheith ina 'dTuairisceoirí' agus iad ag 
tabhairt tuairisce faoin gcaoi a bhfuil an 
rang cosúil agus difriúil óna chéile ar go 
leor bealaí. Agus na Cártaí Péirí 
Cothroma á n-úsáid, lig do na páistí dul 
isteach i bpéirí agus Bileog 
Ghníomhaíochta: Cosúil lena Chéile 
agus Difriúil óna Chéile ag gach péire. 
Inis dóibh go bhfuil 5 nóiméad acu le 
bheith ina 'dTuairisceoirí' agus iad ag 
bailiú eolais faoina bpáirtí.

Conclúid

Nuair a bheidh a mbileog ghníomhaíochta 
comhlánaithe acu is féidir le gach péire 
tuairisc a thabhairt don rang faoi roinnt 
rudaí a d'fhoghlaim siad faoina bpáirtí 
(agus cead acu óna bpáirtí).

Agus cead faighte ó gach páiste, 
d'fhéadfaí na bileoga gníomhaíochta a 
thaispeáint sa rang sa Limistéar OSPS nó 
Gaeilge, nó sa halla nó áit tionóil, áit a 
bhféadfadh tuismitheoirí agus cuairteoirí 
iad a fheiceáil.
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Cosúil agus Difriúil

D’ainm:

Ainm Páirtí:

An Ceann
is Fearr Liomsa

An Ceann
is Fearr Leatsa

Cosúil nó Difriúil
óna Chéile

Hello

Dia duit

hola

bonjour

hallo
ciao

ahoj

Bia

Dath

Bréagán

Ceol

Seó Teilifíse

Teanga



AONAD A DÓ
AG TABHAIRT AIRE 

DO MO CHORP



SNÁITHE MISE

Snáithaonaid  Ag tabhairt aire do
  mo chorp
  Bheith eolach ar
  mo chorp 
  Bia agus cothú

  Ag fás agus ag athrú
  Beatha nua

BUNEOLAS FAOIN AONAD

Sna ceachtanna seo scrúdaíonn na páistí 
an tsaolré ar dtús, agus ansin pléann siad 
na rudaí a theastaíonn chun fás agus 
forbairt mar dhuine. Cuirtear breith agus 
bás i láthair trí mheán thaithí na bpáistí 
iad féin agus i bhfoirm scéil. Tá sé 
tábhachtach go bhfoghlaimeodh na páistí 
na focail chearta chun gnéithe den saol a 
phlé a bhaineann le gnéasacht, fás aníos 
agus na hathruithe fisiciúla ar a gcuid 
corp ionas gur féidir leo labhairt go 
muiníneach fúthu féin. Le haghaidh rang 
a hAon agus a Dó tá na téarmaí seo a 
leanas maidir leis an ngné sin den 
churaclam le fáil sna sna Treoirlínte don 
Churaclam OSPS (1999).

Mo Chorp
An chaoi a fheidhmíonn mo chorp. 
Ainmnigh agus aithin baill seachtracha 
chorp an fhir agus na mná agus an 
fheidhm atá acu.

An t-imleacán
An t-ainm ceart don bhall den chorp áit a 
raibh an leanbh ceangailte lena máthair 
sular rugadh é.

An Péineas
An t-ainm ceart don bhall de chorp 
buachalla a dhéanann mún.

An t-Úiréadra
An t-ainm ceart don bhall sin de chorp 
cailín a dhéanann mún.

Faighin
An oscailt óna n-imíonn leanbh ó bhroinn 
na máthar.

An Phit
Tá an phit ar an taobh amuigh agus is é 
an t-ainm ceart d'oscailt na faighne atá 
taobh istigh.

Beatha Nua
Aire a thabhairt do leanbh nua-bheirthe. 
Fásann leanbh i mbroinn na máthar go dtí 
go bhfuil siad réidh le teacht ar an saol.

I gCeacht 2, tugann páistí sainmhíniú ar a 
bhfuil i gceist le 'bheith folláin'. Freisin 
foghlaimíonn siad faoi roghanna sláintiúla 
agus cothroime ó thaobh ithe agus óil de. 
Leagtar béim ar thábhacht na ngrúpaí bia 
éagsúla. Breathnaítear ar ról an dea-
shláinteachais ó thaobh bheith folláin de, 
go háirithe maidir le lámha a ní agus 
fiacla a scuabadh i gceart. Moltar do 
pháistí cruthaitheacht a léiriú agus iad ag 
dearadh póstaer ar a bhfuil teachtaireacht 
speisialta dá rang.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Úrnua

Ceacht 2
Cad a Chiallaíonn Folláin?

Ceacht 3
Na Cineálacha Bia a Theastaíonn le 
bheith Folláin

Ceacht 4
Cabhraíonn a Bheith Glan Linn a Bheith 
Folláin

AONAD A DÓ
AG TABHAIRT AIRE DO MO CHORP
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COINCHEAP LÁRNACH

Bíonn sé de nós ag páistí óga ó nádúr 
bheith fiosrach agus lách agus is féidir é 
sin a chothú sa cheacht seo.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad: Ag fás agus ag athrú
   Beatha Nua

Cuspóirí Ábhair
Dul i gceann tuisceana gur gnéithe den 
saolré uile iad síolrú, breith, beatha, fás 
agus bás.

Tuiscint ar a bhfuil riachtanach chun 
soláthar do agus aire a thabhairt don 
naíonán nuabheirthe sa chineál ainmhíoch 
agus daonna araon.

Tuiscint ar na rólanna éagsúla atá ag 
tuismitheoirí agus ag baill eile teaghlaigh 
maidir le soláthar do naíonáin nuabheirthe.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Oscailteacht do theanga

   Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

   Cumas cognaioch a 
   fhorbairt trí theanga

   Forbairt mhothúchánach 
   agus shamhlaíoch trí 
   theanga

Snáithaonaid: Labhairt

   Scríbhneoireacht

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

Snáithaonaid: Drámaíocht a Iniúchadh 
   agus a dhéanamh    

   Léirsmaoineamh ar 
   dhrámaíocht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is féidir le múinteoirí ábhair eile a aimsiú 
sa chlár OCG atá ar fáil ag 
http://www.pdst.ie/node/811

Tá Beartas OCG i bhfeidhm ag gach scoil 
ina dtugtar treoir maidir leis na téarmaí le 
húsáid le haghaidh ball den chorp i 
ranganna éagsúla agus ba cheart go 
ndéanfaí soiléir ann cad é ról an 
mhúinteora maidir le teanga a shoiléiriú 
nuair a thagann deiseanna chun cinn sa 
rang nó sa chlós.

Ag brath ar an tráth den bhliain, bheadh 
an ceacht seo an-oiriúnach do shiúlóidí 
dúlra nó cuairt ar fheirm (mar shampla).

Tá go leor scéalta ar fáil ina 
mbreathnaítear ar shaolré daoine agus 
ainmhithe ar bhealach atá oiriúnach do 
pháistí. Tugtar liosta de roinnt roghanna 
féideartha ag deireadh an cheachta seo. 
Ansin beidh sé ar chumas an mhúinteora 
cinneadh a dhéanamh cibé acu, más ann 
dóibh, atá oiriúnach ag am faoi leith.

Má táthar chun iarraidh ar pháistí  
bábóigíní nó bréagáin d'ainmhí óg a 
thabhairt isteach beidh ort é sin a fhógairt 
i bhfad roimh an gceacht seo.

CEACHT 1
ÚRNUA 
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ACMHAINNÍ

• Pictiúir d'ainmhithe óga, leanaí nó 
plandaí éagsúla (d'fhéadfaí iad siúd a 
aimsiú sa seomra ranga nó scoil nó a 
íoslódáil ón idirlíon)

• Bábóigíní, bréagáin d'ainmhí óg (sa 
seomra ranga nó a thug na páistí 
isteach) - d'fhéadfadh go mbeadh 
bábóga ag roinnt scoileanna atá ceart 
ó thaobh na hanatamaíochta de agus 
gur féidir a úsáid

• Cóipleabhair OSPS nó leathanaigh 
bhána

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Plé

• Mím

• Conclúid

CEACHT 1
ÚRNUA
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Plé

Mínigh do na páistí go mbeidh muid ag 
caint faoi bheatha nua inniu. Cuir ceist 
orthu:

- An bhfuil deirfiúr nó deartháir óg nua ag 
aon duine?

- An cuimhin leat nuair a rugadh an 
leanbh óg?

- Cad a tharla?

- Conas a mhothaigh tú?

- Cén aois é an leanbh anois?

- Cad atá siad in ann a dhéanamh?

- An bhfuil peata nua ag aon duine?

- Cá háit a bhfuair tú an peata?

- An raibh sé ina ainmhí óg nuair a fuair tú 
é nó an raibh sé fásta suas cheana féin?

Taispeáin pictiúir éagsúla de leanaí nua, 
de pheataí ar nós coileán, piscíní agus 
searraigh do na páistí.

Lean ar aghaidh leis an bplé:

- Cé a thugann aire do naíonáin?

- Conas a dhéanann siad sin?

- Cad faoi pheataí nua?

- Cad a theastaíonn ó naíonáin ionas go 
n-éireoidís láidir agus folláin?

- An amhlaidh d'ainmhithe nua chomh 
maith?

Mím

Cuir na páistí i bpéirí agus cuir timpeall na  
bábóigíní agus/nó na bréagáin d'ainmhí 
óg (nó is féidir le páistí a gcinn féin a 
úsáid). Mínigh dóibh go bhfuil siad chun 
mím a dhéanamh dá bpáirtí d'aire a 
thabhairt do naíonán daonna nó  ainmhí 
óg - is féidir leo a roghnú conas a 
léireoidh siad  aire a thabhairt do dhuine 
nó d'ainmhí  óg.. Mol do na páistí 
smaoineamh ina n-aonar faoi sin ar dtús, 
agus ansin sealanna a thógáil chun a mím 

a dhéanamh, agus a bpáirtí ag tomhas 
maidir le conas atá siad ag tabhairt aire 
don leanbh. Is féidir leat súil a choimeád
ar na mímeanna agus labhairt ina dhiaidh 
faoi na cineálacha aire a léiríodh. Má tá 
aon bhearna soiléir ann, d'fhéadfá roinnt 
ama a chaitheamh ag féachaint orthu 
siúd leis na páistí - mar shampla 
d'fhéadfaí féachaint ar chothú, codladh, 
aclaíocht, súgradh, cóiriú nó sláinteachas 
mar ghnéithe d'aire a thabhairt do 
naíonán nua. (Tabhair faoi deara: má 
mholann páistí folcadh a thabhairt do 
bhábóg, ba cheart a chur ina luí orthu a 
thábhachtaí is atá sé go mbeadh duine 
fásta ann i gcónaí agus nach dtabharfadh 
páistí folcadh do naíonáin iad féin.)

Scéal

Mínigh do na páistí:

- Fásann agus forbraíonn daoine agus 
ainmhithe má thugtar aire mhaith dóibh 
nó más féidir leo dul sa tóir ar bhia iad 
féin. Sa deireadh, éiríonn daoine agus 
ainmhithe sean.

Cuir ceist orthu:

- An raibh peata agat riamh a d'éirigh 
sean?

- Cad a tharla?

- An bhfuil aithne agat ar aon 
seandaoine? Inis dúinn fúthu.

- Cad faoi phlandaí agus bláthanna - cad 
a tharlaíonn dóibh siúd nuair a éiríonn 
siad sean? An bhfuil sé sin mar an 
gcéanna le daoine agus ainmhithe?

Bheadh aon cheann de na scéalta seo a 
leanas oiriúnach d'aois an pháiste
chun féachaint ar an tsaolré. D'fhéadfaí 
iad a úsáid thar roinnt seachtainí agus 
d'fhéadfadh go mbeidís ina gcabhair dá 
mbeadh páiste sa rang ar cailleadh gaol 
leo san am atá thart, nó má d'fhulaing an 
páiste caillteanas (mar peata a fuair bás).

NÓS IMEACHTA SONRACH      
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Scéalta Féideartha

The Fall of Freddie the Leaf le Leo 
Buscaglia (SLACK Incorporated, 1982).

Goodbye Pappa le Una Leavy agus 
Jennifer Eachus (Orchard Picture Books, 
1996).

Gentle Willow le Joyce Mills (Magination 
Press, 1993)

Is Cuimhin Liom Róló le Jennifer Moore-
Mallinos (Futa Fata, 2009)

Waterbugs and Dragonflies le Doris 
Stickney (Continuum Books, 1982)

Badger’s Parting Gifts le Susan Varley 
(Harper Collins Children Books, 2002)

Conclúid

D'fhéadfá a mholadh do na páistí pictiúr a 
tharraingt ina gcuid cóipleabhar OSPS de 
rud éigin a mbeidís go maith ag tabhairt 
aire dó dar leo - d'fhéadfadh go mbeadh 
an rud sin ina dhuine, ainmhí nó planda. 
Dá mbeadh neart ama acu, d'fhéadfaidís 
abairt nó dhó a scríobh faoi conas a 
thabharfaidís aire don rud a tharraing 
siad.

D'fhéadfadh na páistí a gcuid pictiúr a 
thógáil abhaile agus labhairt lena 
dtuismitheoirí nó caomhnóirí faoin am a 
raibh siad ina leanaí.
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COINCHEAP LÁRNACH

Má ligtear do pháistí teacht ar a dtuiscint 
féin ar a bhfuil i gceist le bheith folláin 
beidh coincheap na sláinte níos  
tábhachtaí dóibh. 

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

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

Cuspóirí Ábhair
Léirthuiscint ar an ngá le haire a thabhairt 
dá c(h)orp féin agus tuiscint ar conas aire 
a thabhairt dó d'fhonn é a choimeád 
sláintiúil folláin.

A aithint nach foláir do gach duine 
glacadh le freagracht áirithe as aire a 
thabhairt dó/di féin

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumas agus muinín in  
   úsáid teanga

Snáithaonaid: Labhairt
   Scríbhneoireacht

Oideachas Ealaíon - Na 
hAmharcealaíona

Snáithe:  Líníocht
Snáithaonad:  Líníochtaí a Dhéanamh

Matamaitic

Snáithe:  Tomhais
Snáithaonad:  Am

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh go mbeadh litir le haghaidh 
tuismitheoirí nó caomhnóra ina dtabharfaí 
achoimre gairid ar obair an aonaid ina 
cabhair. Cuirtear litir ar fáil sa Réamhrá 
Ginearálta ar féidir a athrú mar is cuí.

Tá sé tábhachtach nach ndéanfadh na 
páistí aon léiriú pearsanta ar dhaoine 
folláine nó mífholláine ar bhealach 
drochmheasúil. Ba cheart a mholadh 
dóibh labhairt ar bhealach ginearálta le 
linn an cheachta seo seachas labhairt faoi 
dhaoine áirithe.

Beidh ar an múinteoir cuimhneamh ar 
aon pháistí a bhfuil cumas difriúil acu sa 
rang nó páistí a bhfuil RSO acu agus aon 
mhíthuiscintí a cheistiú go séimh a 
d'fhéadfadh a bheith ag páistí maidir le 
ceangal a dhéanamh idir 'mífholláin' agus 
'cumas difriúil'.

Acmhainní

• Ábhair ealaíne/líníochta

• Cártaí Pictiúr Péirí Cothroma
 (Aguisín 1)

Sracfhéachaint ar an Nós Imeachta

• Gníomhaíocht Líníochta

• Suirbhé/Caint agus Plé

• Dialann scéalchláir a dhéanamh

• Féachaint Siar

CEACHT 2
CAD A CHIALLAÍONN ‘FOLLÁIN’?
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Gníomhaíocht Líníochta

Meabhraigh do na páistí faoin bplé sa 
cheacht roimhe seo faoina dteastaíonn ó 
leanaí chun fás agus bheith folláin. Mínigh 
dóibh go bhfuil sibh chun díriú inniu ar 
dhaoine agus iad ag éirí níos sine agus a 
bheith in ann tosú ag déanamh roghanna 
dóibh féin. Tabhair dhá leathanach bán 
do gach páiste. Iarr orthu pictiúr a 
tharraingt ar leathanach amháin ar an 
gcuma a bhíonn ar dhuine folláin dar leo. 
Iarr orthu roinnt focal agus frásaí a chur 
leis a d'fhéadfadh an duine a dhéanamh 
chun bheith folláin. Ansin, iarr ar na páistí 
a leathanach eile a úsáid chun pictiúr a 
tharraingt de dhuine nach bhfuil chomh 
folláin sin. Arís mol dóibh focail nó frásaí 
a chur leis chun cur síos ar na rudaí a 
d'fhéadfadh an duine a dhéanamh nó gan 
a dhéanamh

Suirbhé/Caint agus Plé

Nuair a bheidh a gcuid pictiúr déanta ag 
na páistí, tabhair cuireadh dóibh a gcuid 
pictiúr a thabhairt le chéile i spás oscailte 
(an t-urlár nó bord) agus iad a thaispeáint. 
Ar dtús, féach ar na pictiúir go léir de 
dhaoine folláine. Mar rang, pléigh aon 
chosúlachtaí idir na pictiúir, mar shampla 
tagairtí d'aclaíocht, sosanna tógtha, aiste 
bia (agus dí), sláinteachas pearsanta, 
spraoi agus cairde. Úsáid ceisteanna 
oscailte chun na páistí a spreagadh chun 
smaoineamh níos doimhne faoi na 
gnéithe de bheith folláin mar shampla:

- Cad a itheann duine folláin?

- Cén saghas rudaí gur maith le duine 
folláin a dhéanamh?

Labhair faoi na focail nó na manaí a 
d'fhéadfadh a bheith curtha ar a gcuid 
pictiúr ag na páistí. Tar ar aon intinn 
maidir le príomhthréithe duine folláin.
Cuir na freagraí le chéile (mar liosta nó 
picteagram b'fhéidir) ionas go mbeidh 
taifead agat ar a bhfuil i gceist le duine 
folláin dar leis an rang.

Ansin, féach ar na pictiúir den duine nach 
bhfuil chomh folláin sin. Pléigh aon 
chosúlachtaí ó thaobh freagraí na bpáistí 
de. Cuir na pictiúir go léir le chéile i ndhá 
leabhrán dar teideal Folláin agus 
Mífholláin. Taispeáin iad siúd sa seomra 
ranga in éineacht leis na tréithe de dhuine 
folláin agus aon teachtaireachtaí folláine a 
d'fhéadfadh a bheith ar eolas ag na páistí 
cheana féin.

Sa deireadh, iarr ar na páistí cé atá 
freagrach dar leo as iad féin a choimeád 
folláin agus pléigh na fáthanna leis sin. 
Iarr orthu cé nó cad is féidir cabhrú linn 
dea-roghanna a dhéanamh chun coimeád 
folláin.

Dialann Scéalchláir a dhéanamh

Iarr ar na páistí cuimhneamh cén chuma a 
bhíonn ar dhuine folláin agus cén chaoi a 
n-iompraíonn siad iad féin. Ansin, iarr ar 
na páistí smaoineamh faoi na rudaí 
folláine go léir a rinne siad inné, ón uair a 
dhúisigh siad go dtí go ndeachaigh siad 
ina luí. Iarr orthu taifead a dhéanamh dá 
gcuid gníomhartha folláine go léir I 
bhfoirm scéalchláir. Mol dóibh 
smaoineamh faoi na rudaí go léir a 
theastaíonn ó chorp folláin chun feidhmiú 
go maith i rith an lae. Spreag na páistí 
chun samplaí a thabhairt ar nós:

• Dóthain uisce a ól

• Torthaí agus glasraí a ithe

• Bainne a ól

• Bricfeasta, lón agus dinnéar a ithe

• Fiacla a scuabadh, cith a thógáil, 
 folcadh a bheith agat, aghaidh agus 
 lámha a ní

• Dóthain codlata a fháil

• Bheith gníomhach, aclaíocht a fháil 
 agus bogadh timpeall.

NÓS IMEACHTA SONRACH
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Freisin, mol do na páistí pictiúir agus 
eochairfhocail nó frásaí a úsáid dá gcuid 
gníomhartha folláine. Ansin, agus modh 
na bpéirí cothroma á úsáid, cuir na páistí i 
bpéirí agus iarr orthu an obair scéalchláir 
a rinne siad a roinnt lena chéile. Mol 
dóibh an fhoirm tuairiscithe seo a leanas 
a úsáid: Tá a fhios agam go bhfuilim do  
mo choimeád féin folláin nuair a...

Féachaint Siar

Fiafraigh de na páistí an bhfuil aon rud 
eile a d'fhéadfaidís a dhéanamh chun 
bheith folláin, nó an bhfuil aon rud eile ar 
mhaith leo triail a bhaint as nó níos lú de 
a dhéanamh, chun bheith folláin? Iarr ar 
gach páiste labhairt faoi sprioc folláine a 
dhéanfadh siad iarracht a bhaint amach. 
Mol dóibh an ráiteas seo a leanas a 
chríochnú: Táim chun triail a bhaint as... 
Cuimhnigh go bhféadfadh nach mbeadh 
gach páiste ag iarraidh páirt a ghlacadh. 
D'fhéadfaí féachaint siar ar na spriocanna 
folláine ó am go chéile, agus d'fhéadfaí 
moladh do na páistí smaoineamh faoi 
chuspóirí eile nuair a bheidh ceann 
amháin bainte amach.

Leathnú

D'fhéadfadh na páistí cuid dá 
gcóipleabhar nó fillteán Misneach/OSPS 
a choimeád le haghaidh Dialainne 
Folláine, áit a bhféadfaidís samplaí d'aon 
rud amháin a rinne siad gach lá a 
thaifeadadh ar feadh seachtaine nó deich 
lá agus litriú garbh á úsáid acu, más gá. 
D'fhéadfaí an ghníomhaíocht sin a 
dhéanamh sa rang nó mar ghníomhaíocht 
obair bhaile agus d'fhéadfadh na 
tuismitheoirí féachaint uirthi leis na páistí 
gach lá agus í a shíniú.
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COINCHEAP LÁRNACH

Is gá go mbeadh na tosca a chuireann le 
stíl mhaireachtála fholláin ar eolas ag 
páistí. Cabhróidh sé sin leo a thuiscint go 
bhféadfadh cuid de na roghanna a 
dhéanann siad dul i bhfeidhm ar a sláinte 
agus a ar a bhfolláine.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

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

Cuspóir Ábhair
Léirthuiscint ar an ngá le haire a thabhairt 
dá c(h)orp féin agus tuiscint ar conas aire 
a thabhairt dó d'fhonn é a choimeád 
sláintiúil folláin.

Snáithaonad:  Bia agus Cothú

Cuspóirí Ábhair
Na rudaí éagsúla is féidir leis an gcorp a 
dhéanamh a iniúchadh agus a phlé.

A thuiscint go bhfuil cothromaíocht, 
rialtacht agus measarthacht riachtanach i 
réim bia.

COMHTHÁTHÚ

OSIE - Eolaíocht 

Snáithe:  Dúile beo 

Snáithaonad:  Mise

Gaeilge

Snáithe:  Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonad:  Labhairt 

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Bí ar d'eolas faoi aon ailléirgí bia a 
d'fhéadfadh a bheith ag páistí sa rang - 
d'fhéadfaí aird a tharraingt air sin i litir 
abhaile ag tús an aonaid, mar a luadh sa 
cheacht roimhe.

Sna laethanta roimh an gceacht, 
d'fhéadfaí iarraidh ar na páistí an líonadh 
ceapaire is fearr leo a ainmniú. 
D'fhéadfadh go mbeadh gá le meabhrú 
dóibh freisin roinnt coimeádán bia folamh 
nó clúdach a thabhairt isteach ó bhia a 
chabhraíonn leo fás dar leo.

D'fhéadfadh go mbainfeadh páistí a bhfuil 
EAL acu leas as gach bia a ainmniú ina 
dteanga féin. D'fhéadfadh tacaíocht 
bhreise sa cheacht seo a bheith ag 
teastáil ó pháistí a bhfuil RSO acu.

ACMHAINNÍ

• Paicéid, boscai nó clúdaigh fholmha 
bia 

• Arán donn nó bán agus é gearrtha ina 
shlisíní, im, rogha líonadh folláin do 
cheapairí, mar shampla, liamhás, leitís, 
cáis, trátaí, tuinnín etc.

• Plátaí, sceana (is fearr sceana 
plaisteacha), naipcíní.

• Pictiúr de Phirimid an Bhia

• Tá acmhainn úsáideach don cheacht 
seo le fáil ar shuíomh gréasáin de 
chuid Bhord Bia                                  
http://www.fooddudes.ie/html/kids_he
althy.html

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Sórtáil agus Aicmiú

• Ceapaire a Dhéanamh

• Labhair faoi do Cheapaire agus Ith É!

CEACHT 3
NA CINEÁLACHA BIA A THEASTAÍONN UAINN LE BHEITH FOLLÁIN
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Gníomhaíocht Thadhlach

Sórtáil agus Aicmiú
Fiafraigh de na páistí ar thóg siad isteach 
pacáistí folmha de bhianna a 
chabhraíonn, dar leo, fás. Cuir roinnt 
nithe breise ar fáil tú féin, le cinntiú go 
mbeidh samplaí agat de bhianna a bhfuil 
go leor próitéine iontu, bianna a bhfuil go 
leor carbaihiodráití iontu agus bianna a 
bhfuil go leor vitimíní iontu. Sórtáil an na 
pacáistí sna príomhghrúpaí bia agus inis 
do na páistí faoin tábhacht a bhaineann 
leis na bianna difriúla go léir. (Is le 
haghaidh an mhúinteora na focail idir 
lúibíní - is féidir leat cinneadh a 
dhéanamh an mian leat iad a úsáid mar 
chuid den cheacht leis na páistí.)

Cuir na páistí ar an eolas faoi na fíricí seo 
a leanas maidir le bia:

- Is iad na bianna a chabhraíonn leat fás 
(próitéiní) ná bainne, iógart, cáis, 
uibheacha, iasc, agus feoil. Tá go leor 
cailciam sna bianna sin, rud a theastaíonn 
le haghaidh cnámh agus fiacla sláintiúla.

Fiafraigh de na páistí an féidir leo a 
thomhas cá háit as a dtagann bainne, 
cáis agus iógart. An féidir leo aon 
chineálacha feola a ainmniú, mar 
shampla, mairteoil, feoil mhionaithe, 
bagún nó slisíní bagúin, sicín etc.? Mura 
bhfuil siad cinnte cá háit as a dtagann 
siad siúd, inis dóibh cad iad na 
hainmhithe as a bhfaighimid iad.

Is iad na bianna a chabhraíonn leat bheith 
gníomhach (carbaihiodráití) ná arán, 
gránaigh, prátaí, rís agus pasta.

Arís, iarr ar na páistí gránaigh a ainmniú 
agus tabhair samplaí dóibh. Mínigh dóibh 
gurb iad siúd na barraí ar féidir linn a fhás 
sa talamh.

Is iad na bianna eile a chabhraíonn leat 
bheith folláin (vitimíní agus mianraí) ná 

torthaí agus glasraí.

Arís eile, iarr ar na páistí torthaí agus 
glasraí a ainmniú, agus a aithint cad é an 
bia is fearr leo, nó cén toradh nó glasra 
nach dtaitníonn leo, agus má tá aon 
torthaí nó glasraí ar chuala siad fúthu 
agus ar mhaith leo triail a bhaint astu?

Taispeáin Pirimid an Bhia do na páistí 
agus leag béim ar an bhfíric go bhfuil gá 
le cothromaíocht, rialtacht agus 
measarthacht in aon réim bia.
Iarr na páistí babhta a dhéanamh de:
Is gá dom bia a ithe ionas gur féidir liom...

Ceapaire a Dhéanamh

Fiafraigh de na páistí cén rud 
tábhachtach ar cheart dóibh a dhéanamh 
sula n-ullmhóidís bia. Taispeáin dóibh 
conas lámha a ní sula dtosaíonn tú ag 
déanamh an cheapaire. Tóg roinnt aráin 
agus labhair agus taispeáin conas do 
cheapaire a dhéanamh. Inis do na páistí 
go dtabharfaidh an t-arán go leor 
fuinnimh duit, go ndéanfaidh an liamhás 
agus an cháis tú láidir agus go bhfuil go 
leor vitimíní sa tráta. Taispeáin dóibh 
conas an ceapaire a ghearradh ina dhá 
leath agus a chur ar phláta.

Inis do na páistí go bhfuil siad chun a 
gcuid ceapairí a dhéanamh, ach go 
bhfanfaidh siad go mbeidh gach duine 
réidh sula n-íosfaidh siad iad. Cuir na 
páistí ina ngrúpaí de cheathrar agus cuir 
an t-ábhar ceapaire, an sceanra agus na 
naipcíní timpeall. Tabhair neart ama chun 
na lámha a ní. Mol do na páistí dea-
bhéasa a léiriú agus iad ag cur an bhia 
timpeall an bhoird, agus mol aon duine 
atá ag léiriú dea-scileanna éisteachta.
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Labhair faoi do Cheapaire agus Ith É!

Iarr ar na páistí, más mian leo, a rá cad a 
chuir siad ina gceapaire agus cén rud 
maith a dhéanfaidh sé dá gcoirp. Nuair a 
bheidh sé sin déanta, má tá sé oiriúnach 
le haghaidh bhur scoile, d'fhéadfadh sibh 
an t-altú roimh bhia a rá nó buíochas a 
ghabháil agus insint do gach duine 
taitneamh a bhaint as a gceapaire folláin!

Leathnú

Más mian leat, d'fhéadfá grianghraif a 
thógáil de na páistí ag na céimeanna 
éagsúla de dhéanamh an cheapaire agus 
na grianghraif a úsáid mar áiseanna 
amhairc don Scríbhneoireacht Ghnásúil 
Conas Ceapaire a Dhéanamh.
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COINCHEAP LÁRNACH

Foghlaimíonn na páistí go gcabhraíonn 
gnáthamh rialta sláinteachais linn bheith 
folláin.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

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

Cuspóirí Ábhair
Scileanna bunúsacha sláinteachais a 
shaothrú agus a chleachtadh.

Éirí feasach ar chomh héasca agus a 
scaipeann galrú agus an tábhacht a 
bhaineann le cloí le cód sláinteachais.

COMHTHÁTHÚ

OSIE: Eolaíocht

Snáithe:  Dúile beo

Snáithaonad:  Mise

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh go mbeadh íomhánna 
úsáideach do pháistí a bhfuil EAL nó RSO 
acu. Féach ar na suímh ghréasáin thíos.

ACMHAINNÍ

• Scuab, taos fiacla agus uisce

• Báisín, uisce, gallúnach agus tuáille

• Cártaí Pictiúr Péirí Cothroma
 (Aguisín 1)
• Ábhair líníochta/ealaíne

• Úsáideach,Suíomh gréasáin 
 idirghníomhach a bhaineann le 
 scaipeadh frídíní a chosc

http://symbolworld.org/articles/89-
Brushing-your-Teeth

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Plé

• Póstaer a Dhearadh

• Féachaint Siar

CEACHT 4
CABHRAÍONN A BHEITH GLAN LINN A BHEITH FOLLÁIN!
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Plé

Inis do na páistí go bhfuil siad chun 
labhairt faoi choimeád glan, agus fiafraigh 
díobh conas a dhéanann siad é sin.

- Conas a choimeádaimid ár gcoirp glan?

- Cad atá ar eolas agat faoi do lámha a 
choimeád glan?

- Cad atá ar eolas agat faoi d'fhiacla a 
choimeád glan?

- Meas tú cad a tharlódh mura 
gcoimeádfaimis ár gcuid fiacla glan?

- Meas tú cad a tharlódh mura 
gcoimeádfaimis ár gcuid lámh glan?

Faigh an oiread eolais agus is féidir trí 
cheisteanna a chur agus ansin téigh tríd 
na rialacha leis na páistí faoi lámha a 
choimeád glan agus fiacla a scuabadh.

Lámha

Iarr ar na páistí rialacha a mholadh do ní 
na lámh. Is féidir an liosta thíos a úsáid 
chun cur leis an méid atá ráite ag na 
páistí:

•  Nigh do lámha tar éis an leithreas a 
úsáid

•  Nigh do lámha roimh ithe

•  Nigh do lámha tar éis peataí a 
láimhseáil

•  Nigh do lámha tar éis bheith ag spraoi 
lasmuigh

Fiafraigh de na páistí cad iad na fáthanna 
le do lámha a ní sna cásanna thuas. 
D'fhéadfaí an méid seo a leanas a lua 
freisin de réir mar is gá:

•  Tar éis an leithreas a úsáid d'fhéadfadh 
go mbeadh go leor frídíní ar do lámha, 
is féidir leis na frídíní sin tú féin nó 
daoine eile a dhéanamh tinn.

•  Nuair a ithimid is minic a úsáidimid ár 
lámha chun bia a chur inár mbéil, is 
féidir le frídíní a fhaightear ar lámha dul 
isteach i do bhéal ar an mbealach sin.

•  Is iontach an rud iad peataí ach freisin 
bíonn frídíní ar a bhfionnadh agus ina 
seile/smugairle.

•  Bíonn sé taitneamhach bheith ag spraoi 
lasmuigh, ach má éiríonn do lámha 
salach nó lán deannaigh, chuirfeadh sé 
go mór le frídíní.

 
Inis do na páistí gur cheart dóibh uisce te 
a úsáid chun a lámha a ní. Mura bhfuil 
aon uisce te, beidh uisce fuar go breá,

Úsáid aon chineál gallúnaí nó leachta 
agus cuimil an sobal ar gach cuid de do 
lámha, gan dearmad a dhéanamh ar 
chaol do láimhe agus faoi bhun do chuid 
ingne, ar feadh 15 soicind. Má chanann 
tú 'Lá Breithe Sona' agus tú ag ní do 
lámh, beidh tú ag ní ar feadh timpeall 15 
soicind. Sruthlaigh an ghallúnach go léir 
de do lámha agus triomaigh iad le tuáille 
glan.

D'fhéadfá é sin a thaispeáint don rang 
agus úsáid á baint agat as an mbáisín, 
gallúnach agus tuáille nó iarr ar pháiste a 
bheadh sásta é a léiriú.
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Fiacla Glana

Iarr ar na páistí rialacha a mholadh um 
ghlanadh fiacla. Cuir san áireamh an 
liosta thíos má gá:

• Scuab d'fhiacla dhá uair sa lá

• Flasáil d'fhiacla gach lá

• Scuab tar éis béilí agus roimh am luí

• Ith aiste bia folláin agus cothrom agus 
seachain sneaiceanna atá lán siúcra gach 
lá

• Tabhair cuairt ar d'fhiaclóir dhá uair sa 
bhliain

• Faigh scuab fiacla nua gach trí mhí ar a 
laghad.

Fiafraigh de na páistí cad iad na fáthanna 
le d'fhiacla a scuabadh sna cásanna 
thuas. D'fhéadfaí an méid seo a leanas a 
lua freisin:

• Chun plaic a bhaint d'fhiacla agus iad a 
choimeád folláin

• Chun bia atá fágtha orthu a bhaint 
díobh agus baictéir a bhaint sula dtéann 
tú i do chodladh

• Déanann bianna milse bealaithe ach go 
háirithe dochar do na fiacla mar go n-
éiríonn siad greamaithe agus go mbíonn 
siad freagrach as lobhadh.

• Is féidir le fiaclóir nó sláinteolaí fiacla 
plaic agus tartar carntha a bhaint, seiceáil 
i gcomhair cuas (poll) agus a chinntiú go 
bhfuil do bhéal go hiomlán sláintiúil

• Ní bhíonn scuab fiacla caite chomh 
maith ag glanadh agus a bhíonn ceann 
nua.

Iarr ar na páistí straitéisí a mholadh a 
d'fhéadfaidís a úsáid sa bhaile le cinntiú 
go gcaitheann siad dóthain ama ag 
scuabadh a bhfiacla. I measc na samplaí 
a d'fhéadfaí a úsáid tá dán nó amhrán a 
rá leo féin agus iad ag scuabadh, orláiste 
uibhe a úsáid nó comhaireamh go 
huimhir áirithe.

D'fhéadfaí an straitéis seo a leanas a 
leagan amach:

• Úsáid taos fiacla den mhéid céanna le 
pis ar do scuab fiacla

• Agus an scuab á bhogadh agat i 
gciorcail bheaga, scuab an taobh amuigh 
de do chuid fiacla uachtair, ansin an 
taobh istigh de do chuid fiacla uachtair, 
ansin na dromchlaí cogantacha

• Scuab an taobh amuigh de na fiacla 
íochtair, an taobh istigh de na fiacla 
íochtair agus na dromchlaí cogantacha

• Caith amach an taos fiacla agus 
sruthlaigh do bhéal le huisce glan

D'fhéadfá é seo a léiriú don rang agus an 
taos fiacla, an scuab agus an t-uisce á n-
úsáid agat, nó iarraidh ar pháiste a 
bheadh sásta é a léiriú.

Póstaer a Dhearadh

Cuir na páistí ina ngrúpaí de cheathrar-
seisear.

Póstaer de Scuabadh Fiacla

Inis do na grúpaí gurb é an dúshlán atá 
rompu ná póstaer um chúram fiacla a 
dhearadh. Ní mór go mbeadh trí leid i 
ngach póstaer um aire a thabhairt do 
d'fhiacla agus sárleid amháin a 
spreagfadh páiste óg chun a gcuid fiacla 
a ghlanadh ar maidin agus tráthnóna.

Nó.......

Póstaer de Ní na Lámh

Inis do na grúpaí gurb é an dúshlán atá 
rompu ná póstaer um ní na lámh a 
dhearadh. Ní mór go mbeadh trí leid i 
ngach póstaer um lámha a ní agus sárleid 
amháin a spreagfadh páiste óg chun a 
gcuid lámh a ní go rialta.
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D'fhéadfadh na páistí iad féin cinneadh a 
dhéanamh faoi cén póstaer ab fhearr leo 
a dhearadh, nó d'fhéadfaí postaer a 
thabhairt do gach grúpa. Mol do na páistí 
go leor dathanna a chur ar an bpóstaer 
agus pictiúr amháin ar a laghad a chur 
ann. Tabhair rogha ábhar ealaíne ón 
seomra ranga do na grúpaí ionas go 
mbeidh siad in ann a bpóstaer a chruthú. 
Freisin, lig dóibh an t-idirlíon a úsáid (de 
réir mar is cuí) chun eolas agus pictiúir a 
fháil.

Cuir comhairle ar na páistí faoi na suímh 
ghréasáin chuí le húsáid ar scoil. 
D'fhéadfadh go mbeadh sé úsáideach na 
treoirlínte a scríobh ar an gclár bán chun 
na póstaeir a dhéanamh chun cabhrú leis 
na páistí cuimhneamh orthu.

Féachaint Siar

Thar cúpla lá, tabhair cuireadh do gach 
grúpa a gcuid oibre a thaispeáint don 
chuid eile den rang. Cuir ceist orthu 
faoina gcuid leideanna is fearr agus iarr 
orthu fáthanna a lua lena gcuid roghanna. 
D'fhéadfaidís a sár leid a léamh agus a 
mhíniú cén fáth gur chuir siad san 
áireamh é.
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AONAD A TRÍ
AG FÁS AGUS AG ATHRÚ

SNÁITHE MISE

Snáithaonad  Ag fás agus ag athrú

  Athraím agus mé ag fás 
  Braistintí agus mothúcháin

BUNEOLAS FAOIN AONAD

San aonad roimhe seo, d'fhoghlaim páistí 
conas iad féin a choimeád folláin go 
fisiciúil. Tá coincheap na sláinte 
mothúchánaí lán chomh tábhachtach. Sna 
ceachtanna seo, foghlaimeoidh na páistí 
conas mothúcháin ar nós sonas, brón 
agus frustrachas a ainmniú, a chur in iúl 
agus déileáil leo. Foghlaimíonn siad gur 
cuid thábhachtach d'fhás aníos í a gcuid 
mothúchán a admháil agus a chur in iúl.

Níl sé mar aidhm ag na ceachtanna san 
aonad seo na páistí a spreagadh chun 
mothúcháin doimhne a chur in iúl. Nuair 
atáthar ag lorg freagraí ó pháistí maidir le 
mothúcháin (nó ar bhealach níos ginearálta 
maidir le hábhair íogaire) féadann sé a 
bheith úsáideach, ó thaobh sábháilteachta 
agus príobháideachta páistí de, iad a 
mholadh chun freagra a thabhairt agus na 
frásaí seo a úsáid: 'd'fhéadfadh duine éigin 
a mhothú' seachas 'Mhothaigh mé…', nó 
'd'fhéadfadh duine éigin a rá' seachas 
'Dúirt mé' nó 'dúirt mo Mhamaí nó mo 
Dhaidí…'.

Mol do pháistí i gcónaí labhairt leat go 
pearsanta má tá siad buartha faoi rud éigin 
nó má tá duine éigin nó rud éigin ag cur 
isteach orthu. Is féidir teorannacha na 
rúndachta i gcomhthéacs an Bheartais um 
Chosaint Leanaí de chuid na scoile a 
mhíniú do pháistí ar bhealach atá oiriúnach 
dá n-aois.

D'fhéadfadh go rachadh ábhar i bhfeidhm 
ar pháiste ar bhealach go labhróidís faoi 
thaithí phianmhar éigin agus go dtosóidís 
ag caoineadh. Agus tú ag plé leis sin, glac 
leis an mothúchán atá ag an bpáiste agus 
cuir ar a suaimhneas iad má tá siad ag gol 
– mar shampla tabhair le fios dóibh gur rud 
nádúrtha é bheith ag gol nuair a bhíonn 
brón orainn agus tabhair aitheantas do 
chás an pháiste.

Tabhair am do pháistí eile tacaíocht a 
thaispeáint dóibh de réir mar is cuí. Má 
dhéantar teagmháil súl le beirt nó triúr eile 
sa rang sula mbogtar ar aghaidh go 
hábhar eile d'fhéadfadh go gcabhródh sé  
leis an bpáiste mothú ceart go leor.

Mar a tugadh faoi deara sa Réamhrá 
Ginearálta, ní mór do mhúinteoirí 
cuimhneamh ar cheart na bpáistí chun 
príobháideachta agus ba cheart 
cothromaíocht a bhaint amach idir é sin 
agus a gceart chun páirt a ghlacadh sna 
ceachtanna seo.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Ainmnigh an Mothúchán Sin

Ceacht 2
Is Rudaí Maithe iad Mothúcháin

Ceacht 3
Bheith Sona Sásta

Ceacht 4
Tá sé Ceart go Leor Caoineadh Nuair a 
Bhíonn Brón Orm

Ceacht 5
Do Racht a Ligean

Ceacht 6
Nuair a Bhíonn Eagla orm is Féidir Liom 
Cabhair a Lorg

Ceacht 7
Is Féidir Liom Smaoineamh go Dearfach
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COINCHEAP LÁRNACH

Nuair atáthar in ann mothúcháin a 
ainmniú agus a aithint trí leideanna físe 
cabhraítear le tuiscint mhothúchánach a 
fhorbairt.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistintí agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair
Raon leathan de bhraistintí a ainmniú 
agus a aithint agus braistintí a phlé agus 
a iniúchadh i dtosca éagsúla.

COMHTHÁTHÚ

Ceol

Snáithe: Éisteacht agus freagairt

Snáithaonad: Éisteacht le ceol agus 
   freagairt dó

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfaí litir a sheoladh abhaile ina 
dtabharfaí sonraí faoin obair atá ar tí tarlú 
san aonad seo (féach an litir shamplach 
sa Réamhrá Ginearálta ar féidir a athrú).

D'fhéadfadh go mbeadh sé deacair do 
pháistí a bhfuil RSO acu mothúcháin a 
thuiscint ó aghaidheanna daoine agus go 
mbeadh níos mó tacaíochta ag teastáil 
uathu le linn na gníomhaíochta.
Ba cheart moladh do pháistí a bhfuil EAL 
acu na mothúcháin a ainmniú ina dteanga 
féin freisin, más mian leo.

Cuireadh isteach aghaidheanna cartúin 
agus daoine atá ann 'go fíor' chun seans 
a thabhairt do pháistí mothúcháin a 
léirmhíniú i léirithe agus i 
gcomhthéacsanna éagsúla.

Acmhainní

• Acmhainn Físe do Mhothúcháin (san 
áireamh). Cóipeáil dóthain le go 
mbeidh pictiúr amháin ag gach páiste, 
tá ceithre íomhá ann do gach 
mothúchán

• Bosca nó Coimeádán

• D'fhéadfaí píosaí gearra ceoil 
bainteach le sonas, brón agus eagla 
e.g. Music for a Found Harmonium 
(sonas), Mise Éire (brón), ceol ó Jaws 
(scanradh), ceol ón scannán The 
Mission (fearg) agus/nó ceol ó 
scannáin nó cartúin atá aois oiriúnach 
a úsáid. Ba cheart duit a gcuid tuairimí 
a thógáil san áireamh agus ceol á 
roghnú don cheacht seo

• Barra clingíní nó clog, nó bealach féin 
an mhúinteora le haird na bpáistí a 
fháil

• Rogha ábhar líníochta

Sracfhéachaint ar an Nós Imeachta

• Cluiche

• Obair Chiorcail

• Éisteacht agus Freagairt

• Féachaint Siar

CEACHT 1
AINMNIGH AN MOTHÚCHÁN SIN!
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Cluiche: Ainmnigh an Mothúchán Sin

Is féidir an cluiche seo a imirt i gciorcal 
nó is féidir leis na páistí bogadh timpeall 
an tseomra ranga. Cuir na pictiúir 
gearrtha  de mhothúcháin i mbosca agus 
lig do gach páiste ceann amháin a 
tharraingt amach, gan féachaint ar an 
íomhá. Nuair a bheidh pictiúr ag na páistí 
go léir, inis dóibh gurb é an dúshlán atá 
rompu ná páistí eile a aimsiú a bhfuil 
pictiúr mothúcháin acu atá cosúil lena 
bpictiúr féin. D'fhéadfadh nach mbeadh 
na mothúcháin chéanna ag gach duine 
ina ngrúpa mothúchán is atá acu féin, 
ach léireoidh a gcuid pictiúr go léir an 
mothúchán céanna.

Ba cheart duit bogadh timpeall, agus 
cabhrú le páistí a gcuid grúpaí a aimsiú, 
más gá. Tar éis nóiméid nó dhó, nuair a 
bheidh an grúpa tagtha le chéile agus a 
mothúchán ainmnithe i gceart acu, inis 
do na páistí a gcuid mothúchán a chur ar 
ais sa bhosca nó sa choimeádán.
Imir an cluiche cúpla uair eile, is í an t-
aon riail ná nach dtógfadh páistí an 
pictiúr céanna faoi dhó. Sa bhabhta 
deireanach den chluiche, inis do na páistí 
a bpictiúr a choimeád ar feadh tamaill 
toisc go mbeidh sé á úsáid in Obair 
Chiorcail.

Obair Chiorcail

Buail an barra clingíní nó an clog (nó 
úsáid bealach éigin eile chun na páistí a 
ghlaoch chuig an gciorcal).

Agus iad ina suí i gciorcal, iarr ar gach 
páiste, más mian leo, a bpictiúr a ardú 
agus an mothúchán a ainmniú atá le 
feiceáil sa phictiúr. Fiafraigh de na páistí 
conas is eol dóibh go léiríonn an pictiúr 
an mothúchán sin:

- An duine atá ann go fíor nó cartún atá 
sa phictiúr?

- Cén chuma a d'fhéadfadh a bheith ort 
féin nó ar dhuine a bhfuil aithne agat 
orthu dá mbeadh an mothú sin agat?

- An bhfuil bealach ar bith eile ann leis an 
mothúchán atá ag an duine sin a léiriú?

D'fhéadfadh na páistí mím a dhéanamh 
d'aghaidh mothúchán agus/nó bealach a 
mholadh le rá conas a mhothaíonn an 
duine i bhfocail.

Éisteacht agus Freagairt

Inis do na páistí go mbeidh siad ina 
'mBleachtairí Éisteachta' agus go n-
éistfidh siad le roinnt ceoil. Beidh orthu a 
thomhas cén mothúchán a bhí an 
cumadóir ag iarraidh a chur in iúl, agus 
ansin, má réitíonn a gcárta mothúchán 
leis an gceol, a gcárta a chur in airde. 
D'fhéadfadh go mbeadh ort na ceithre 
phíosa a sheinm go leor uaireanta.

Nuair a bheidh a gcuid mothúchán 
réitithe go beacht leis an gceol acu, stop 
agus fiafraigh de na páistí cad iad na 
fáthanna dar leo go bhfuil a gceol sona, 
brónach, scanrúil nó feargach:

- An é na huirlisí a d'úsáid an cumadóir?

- An é gur roghnaigh sé luas tapa nó 
mall?

- Má chuala tú an ceol sin le linn 
scannáin, cad a d'fhéadfadh a bheith ag 
tarlú/ar tí tarlú?

Féachaint Siar

Is féidir leis na páistí íomhá a tharraingt 
chun dul leis an gceol ab fhearr leo a 
chuala siad inniu. Ba cheart dóibh an 
mothúchán a scríobh faoin íomhá. 
D'fhéadfadh go mbeadh an íomhá ina 
freagra teibí, nó d'fhéadfadh sé scéal a 
insint. Más mian leis na páistí, 
d'fhéadfaidís a bpictiúr a thaispeáint don 
rang agus é a mhíniú.

NÓS IMEACHTA SONRACH 
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Sona

#



Brónach

#



Feargach

#



Scanraithe

#



COINCHEAP LÁRNACH

Forbraítear tuiscint ar mhothúcháin de 
réir mar a ainmníonn páistí agus a 
aithníonn siad mothúcháin iontu féin agus 
i ndaoine eile.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistintí agus mothúcháin

Cuspóirí Ábhair
Raon leathan de bhraistintí a ainmniú 
agus a aithint agus braistintí a phlé agus 
a iniúchadh i dtosca éagsúla.

Na slite éagsúla inar féidir braistintí a chur 
in iúl agus déileáil leo a thuiscint agus a 
iniúchadh agus rogha a dhéanamh ar na 
slite is oiriúnaí agus is so-ghlactha.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt
   

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá íomhánna don cheacht seo curtha san 
áireamh. D'fhéadfadh go mbeadh na 
híomhánna ón gceacht roimhe seo 
úsáideach don cheacht seo freisin.

D'fhéadfadh go mbeadh sé deacair do 
pháistí a bhfuil RSO acu mothúcháin a 
léirthuiscint trí leideanna amhairc amháin 
a úsáid.

Ag brath ar chumas, ba cheart duit na 
focail is oiriúnaí a roghnú bainteach le 
mothúcháin le húsáid sa rang. Moltar trí 
fhocal eile ar a laghad bainteach leis an 
mothúchán a thabhairt.

ACMHAINNÍ

• Mothúcháin - cártaí aghaidheanna

• Mothúcháin - lipéid focal, gearrtha 
 suas

• Blu-tak

• Leathanach Smeach-Chairte nó CBI

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Plé agus Tobsmaointeoireacht

• Lipéadú

• Mím

• Caint

• Féachaint Siar

CEACHT 2
TÁ MOTHÚCHÁIN GO MAITH
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Plé agus Tobsmaointeoireacht

Inis do na páistí go mbeidh siad ag 
labhairt faoi mhothúcháin inniu. Iarr orthu 
roinnt mothúchán a ainmniú atá ar eolas 
acu cheana féin. Déan taifead d'aon 
mhothúcháin a mholfadh na páistí.

Aghaidheanna Mothúcháin a Lipéadú

Taispeáin na haghaidheanna mothúcháin 
do na páistí agus iarr orthu an mothúchán 
a ainmniú a léiríonn gach aghaidh. Ansin, 
fiafraigh de na páistí an bhfuil aon fhocail 
eile ar eolas acu a bhfuil an chiall chéanna 
acu is atá ag sona, brónach, feargach agus 
scanraithe.

Cuir timpeall coimeádán ina bhfuil na focail 
bainteach le mothúcháin a gearradh suas. 
Iarr ar na páistí, duine amháin i ndiaidh a 
chéile, focal a thógáil ón gcoimeádán agus 
a chur in airde. D'fhéadfadh nach mbeadh 
roinnt páistí in ann an focal a léamh - mura 
bhfuil, ba cheart duit an focal a léamh don 
rang agus iarraidh orthu a thomhas cén 
aghaidh mothúcháin ar cheart é a 
mheaitseáil leis. Má bhíonn fadhbanna ag 
an bpáiste, mol do pháistí eile cabhrú leis. 
Ba cheart duit na haghaidheanna agus 
focail bainteach le mothúcháin a 
thaispeáint in áit inar féidir leis na páistí iad 
a fheiceáil go héasca.

Mím

Iarr ar pháiste mím a dhéanamh. Abair 
ainm an mhothúcháin i gcogar leis an 
bpáiste (nó iarr ar pháiste eile é sin a 
dhéanamh) agus iarr ar an bpáiste atá ag 
déanamh an mhím, mím a dhéanamh den 
mhothúchán don chuid eile de na páistí. 
Ní mór do na páistí eile an mothúchán a 
bhfuil mím á dhéanamh de a thomhas. 
Sula mbogann tú ar aghaidh, iarr ar an 
bpáiste a rinne an mím an bhfuil siad ag 
iarraidh labhairt faoi am nuair a bhí an 
mothúchán sin acu, nó ag duine eile - 
carachtar i leabhar nó seó teilifíse mar 
shampla. Déan é sin roinnt uaireanta. 

Pléigh na dreacha éagsúla a úsáideadh 
chun na mothúcháin a léiriú.

Ag Labhairt faoi Mhothúcháin

Fiafraigh de na páistí conas a d'fhéadfaidís 
cur in iúl do dhuine go mbeadh áthas nó 
sceitimíní orthu. Fiafraigh díobh conas a 
d'fhéadfaimis a rá conas a mhothaímid. 
Mol túis abairte dóibh mar shampla:

- Tá áthas an domhain orm faoi...

- Tá an-sceitimíní orm faoi...

- Ní féidir liom fanacht le...

Inis dóibh go bhfuil sé tábhachtach freisin 
insint do dhuine éigin a bhfuil muinín acu 
astu nuair a bhíonn eagla nó imní nó brón 
orthu. D'fhéadfaidís focail mar seo a úsáid:

- Tá imní orm anois mar...

- Tá mé chomh brónach faoi...

- Tá eagla orm roimh...

- Tá eagla an domhain orm roimh...

- Tá scanradh orm faoi...

Inis dóibh go gcabhróidh labhairt faoina 
gcuid mothúchán leo féin agus le daoine 
eile a gcuid mothúchán a thuiscint.

Féachaint Siar

Iarr ar na páistí smaoineamh faoin méid a 
d'fhoghlaim siad trí iarraidh orthu focal 
mothúcháin eile a d'fhoghlaim siad le 
haghaidh sona, scanraithe etc.

Leathnú

D'fhéadfá gníomhaíocht obair chiorcail a 
thosú agus tú ag insint don rang conas a 
mhothaíonn tú ar lá ar leith. Agus an réad 
cainte á úsáid, d'fhéadfadh go mbeadh na 
páistí ag iarraidh an chaoi a mhothaíonn 
siad an lá sin a lua freisin. D'fhéadfadh go 
mbeadh an próiseas sin ina phróiseas 
leanúnach agus tú ag taispeáint conas a 
mhothaíonn tú trí thagairt go rialta don 
taispeáint aghaidheanna agus focal i rith 
na seachtaine.

NÓS IMEACHTA SONRACH
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Sonas...

#

sona

ríméadach

corraithe

thar a bheith sásta

sásta

gealgháireach

gliondarach



Brón...

#

ainnis

trína chéile

gortaithe

in ísle brí

buartha

míshásta

dubh dóite



Scanradh...

#

imníoch

neirbhíseach

míshocair

imníoch

scanraithe

ar bís

faiteach



Fearg...

#

spréachta

rud beag buartha

corraithe

ar buile

míshásta

crosta

ar mire



Sonas...



Brón...



Scanradh...



Fearg...



COINCHEAP LÁRNACH

Nuair a bhíonn áthas orainn cuirtear go 
mór lenár bhfolláine.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistintí agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair
Raon leathan de bhraistintí a ainmniú 
agus a aithint agus braistintí a phlé agus 
a iniúchadh i dtosca éagsúla.

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh tacaíocht bhreise sa cheacht 
seo a bheith ag teastáil ó pháistí a bhfuil 
RSO acu.

ACMHAINNÍ

• Irisí/nuachtáin/bróisiúir chuí ar féidir 
íomhánna a fháil uathu don cholláis 
(Rogha B)

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

Rogha A

• Obair Chiorcail nó Caint agus Plé

• Léirshamhlú

• Féachaint Siar agus Líníocht

Rogha B

• Obair Chiorcail nó Caint agus Plé

• Colláis

• Féachaint Siar

CEACHT 3
SONAS
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Obair Chiorcail/Caint agus Plé

Inis do na páistí go bhfuil bheith sona 
cosúil le bheith sásta, thar a bheith sásta, 
ríméadach, áthas a bheith ort agus bheith 
gealgháireach. Fiafraigh de na páistí an 
féidir leo am a ainmniú nuair a bhí siad 
sona - d'fhéadfaí am ar bith nó áit ar bith 
a lua. D'fhéadfá fréamh abairte a 
mholadh mar seo a leanas:

- D'fhéadfadh go mbeinn féin/duine éigin 
sona nuair a.

- D'fhéadfadh go mbeinn féin/ go 
mbeadh duine éigin sona nuair a….etc.

Cuimhnigh go bhféadfadh go roghnódh 
roinnt páistí gan labhairt. Tabhair dearbhú 
d'aon duine sa chiorcal atá ag glacadh 
páirte agus ag taispeáint go bhfuil siad ag 
éisteacht trí fhéachaint.

Léirshamhlú

Má tá na páistí ar an eolas faoi 
léirshamhlú nó scíth a ligean, meabhraigh 
na rialacha atá agat faoina leithéid. Muna 
bhfuil siad ar an eolas fúthu, abair leo go 
bhfuil siad chun a súile a dhúnadh agus 
éisteacht le do ghlór. Tá tú chun scéal a 
insint dóibh agus samhlóidh siad na 
híomhánna/pictiúir don scéal ina n-intinn. 
Abair leo go bhfuil sé tábhachtach gan 
labhairt ach do ghlór a leanúint ó thús go 
deireadh an scéil go dtí go stopann tú ag 
labhairt.

Script don léirshamhlú.
(léigh i nguth mall soiléir rithimeach).

- Déan cinnte go bhfuil tú i do shuí agus 
do dhá lámh ar do ghlúine agus do dhá 
chos ar an urlár (sos).

Iompaigh do ghuaillí siar agus tabhair faoi 
deara cúl do chathaoireach i gcoinne do 
dhroma (sos).

Tarraing anáil dhomhain trí do shrón agus 

líon do chuid scamhóg le haer úr (sos).
Anois, scaoil amach go mall an t-aer sin 
trí do shrón (sos).

Ní gá duit smaoineamh faoi  do chuid 
anála a thuilleadh, ní gá ach ligean di tarlú 
(sos).

Is féidir leat do chuid súl a dhúnadh 
anois, nó áit a lorg le féachaint uirthi ar 
bhalla nó urlár an tseomra ranga, ach níl 
mé chun mo chuid súl féin a dhúnadh 
mar caithfidh mé bheith in ann an scéal a 
léamh (sos).

Agus tú ag úsáid do shamhlaíochta, 
samhlaigh go bhfuil tú san áit chiúin is 
fearr leat anois (sos).

D'fhéadfadh go mbeadh sé sa bhaile, nó 
ar scoil (sos).

D'fhéadfadh go mbeadh sé i ngairdín nó 
páirc (sos).

D'fhéadfadh gurb áit í a gcaitheann tú go 
leor ama inti, teach d'fheighlí nó do 
sheantuismitheoirí, nó d'aintín nó 
d'uncail, nó b'fhéidir áit chiúin ar chaith tú 
saoire inti. Is í d'áit chiúin féin í agus is áit 
speisialta duitse í (sos).

Tá sé te agus síochánta I d'áit chiúin agus 
tugann tú faoi deara go mothaíonn do 
chorp te agus compordach.

Anois samhlaigh go bhfeiceann tú rud 
éigin nua I d'áit chiúin. D'fhéadfadh gur 
duine nó rud nó grianghraf é (sos).

D'fhéadfadh go mbainfeadh sé le rud 
éigin a tharla tamall ó sin nó rud éigin ar 
mhaith leat go dtarlódh (sos).

Féach air, i do shamhlaíocht, agus do 
chuid súl dúnta. Tá sé go hiontach. Tá sé 
thar cionn.

Agus tú ag féachaint air mothaíonn tú 
níos sona fós I d'áit chiúin (stop ar feadh 
níos mó ama an uair seo)...

NÓS IMEACHTA SONRACH 
(ROGHA A)
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Tóg grianghraf de le do cheamara 
bréagach agus cuir an pictiúr i do phóca 
(sos).

Anois tá sé in am imeacht ó d'áit chiúin. 
Tarraing anáil dhomhain trí do shrón agus 
líon do chuid scamhóg le haer úr (sos).
Anois, scaoil amach go mall an t-aer sin 
trí do shrón (sos).

Iompaigh do ghuaillí siar agus tabhair faoi 
deara cúl do chathaoireach i gcoinne do 
dhroma (sos).

Agus nuair atá tú réidh, oscail do shúile, 
déan síneadh beag, agus féach ar na 
páistí eile sa rang.

Féachaint Siar

Dearbhaigh aon dea-scileanna éisteachta 
a thug tú faoi deara. Ansin fiafraigh de na 
páistí ar bhain siad taitneamh as a scéal.

- Cad a thaitin leat faoi?

- Ar chuimhin leat grianghraf a thógáil le 
do shamhlaíocht de do rud/dhuine sona?

Más mian le gach páiste, spreag iad le 
labhairt faoi na rudaí a chuir áthas orthu 
ina n-áit chiúin.

Agus rogha ábhar ealaíne á úsáid, 
d'fhéadfadh na páistí an grianghraf a 
tharraingt a thóg siad ina n-áit chiúin nó 
pictiúr a dhéanamh d'am nuair a bhí 
áthas orthu. D'fhéadfaí na pictiúir sin a 
thaispeáint in áit phoiblí sa scoil, nó a 
choimeád mar chuid de leabhar ranga 
faoi Mhothúcháin.
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Obair Chiorcail, Caint agus Plé

Fiafraigh de na páistí an féidir leo am a 
ainmniú nuair a bhí siad sona - d'fhéadfaí 
am ar bith nó áit ar bith a lua. D'fhéadfá 
sampla a thabhairt dóibh d'am nuair a 
mhothaigh tú féin sona nuair a bhí tú ar 
an aois chéanna leo. Inis dóibh go 
gciallaíonn bheith sona freisin áthas a 
bheith ort, bheith an-sásta, ríméadach, 
bheith breá sásta agus gealgháireach. 
Ansin d'fhéadfá iarraidh ar gach páiste sa 
chiorcal aon cheann de na focail sin a 
úsáid chun labhairt faoin am nuair a bhí 
siad sona.

Colláis

Agus ábhair cholláise á n-úsáid, spreag 
na páistí pictiúir a ghearradh nó a 
stróiceadh amach chun colláis a 
dhéanamh faoin uair a bhí siad sona nó 
faoi rudaí/ghníomhaíochtaí/dhaoine a 
chuireann áthas orthu.

Féachaint Siar

Is féidir le gach páiste, más mian leo, a 
gcolláis a thaispeáint don rang agus 
labhairt faoi na pictiúir a roghnaigh siad 
agus faoin bhfáth gur roghnaigh siad iad.
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COINCHEAP LÁRNACH

Is scil saoil thábhachtach í foghlaim conas 
brón a chur in iúl agus tacaíocht a lorg.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistintí agus mothúcháin

Cuspóirí Ábhair
Raon leathan de bhraistintí a ainmniú 
agus a aithint agus braistintí a phlé agus 
a iniúchadh i dtosca éagsúla.

Na slite éagsúla inar féidir braistintí a chur 
in iúl agus déileáil leo a thuiscint agus a 
iniúchadh agus rogha a dhéanamh ar na 
slite is oiriúnaí agus is so-ghlactha.

Daoine a aithint lena bhféadfadh sé/sí 
braistintí agus mothúcháin a phlé.

A aithint gur féidir le gníomhartha duine 
amháin tionchar a imirt ar bhraistintí 
daoine eile.

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíon - Drámaíocht

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

Snáithaonad: Drámaíocht a iniúchadh  
   agus a dhéanamh 

Gaeilge

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Sula dtugann tú an ceacht seo léigh an 
buneolas faoin aonad agus an treoir a 
thugtar faoi mhothúcháin a phlé le páistí.

D'fhéadfadh go mbeadh sé úsáideach do 
pháistí a bhfuil EAL acu na híomhánna nó 
na ceachtanna roimhe a úsáid i rith an 
cheachta seo.

ACMHAINNÍ

• Íomhánna Mothúcháin (féach ar na 
ceachtanna roimhe seo), agus focail, i 
gcoimeádán

• Réad cainte

• Pléann All Shining in the Spring by the 
Children's Laureate Siobhán Parkinson 
(O'Brien Press, 1995), le caillteanas do 
dhaoine óga agus d'fhéadfadh go 
mbeadh sé ina acmhainn mhaith don 
cheacht seo.

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Cluiche Mím

• Scéal

• Obair Chiorcail

CEACHT 4
TÁ SÉ CEART GO LEOR CAOINEADH NUAIR A BHÍONN 
BRÓN ORM
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Cluiche Mím

Iarr ar bheirt pháistí seasamh lasmuigh de 
dhoras an tseomra ranga. Nuair atá siad 
lasmuigh, iarr ar pháiste eile focal mothúcháin 
a thógáil ón gcoimeádán agus é a léamh os 
ard. Iarr ar na páistí ligean orthu go mothaíonn 
siad mar sin. Iarr ar an mbeirt atá ina seasamh 
lasmuigh teacht ar ais sa seomra ranga agus a 
thomhas cén mothúchán atá ag an rang. Déan 
an cluiche seo roinnt uaireanta. Is bealach 
taitneamhach é seo le cabhrú le scileanna 
breathnóireachta agus focail na bpáistí a 
fhorbairt maidir le mothúcháin.

Scéal

Nuair a bhí Adam ceithre bliana d'aois fuair sé 
bronntanas nach raibh sé ag súil leis agus 
coileán a bhí ann. Thug Adam Ginger air agus 
ba é an cara ab fhearr leis. Gach lá, thógadh 
Adam ag siúl é tar éis scoile. Thugadh Adam 
bia dó agus dhéanadh sé cinnte go mbíodh 
neart uisce aige. Pé uair a thógadh a Dhaid 
Ginger chuig an tréidlia chun instealladh a fháil, 
thagadh Adam freisin. Uaireanta thagadh cara 
Adam Lorenzo chun súgradh le Ginger. Lá 
amháin, nuair a bhí Ginger trí bliana d'aois agus 
nuair a bhí Adam seacht mbliana d'aois, tháinig 
Adam anuas staighre le haghaidh bricfeasta. 
Bhí a Mhamaí agus a dheirfiúr an-chiúin. Bhí a 
fhios ag Adam go raibh rud éigin amú. Ansin 
d'inis a Dhaid an scéal uafásach dó. Leagadh 
Ginger ag gluaisteán an oíche roimhe sin. Thóg 
athair Adam chuig an tréidlia é, ach bhí sé ró-
dhéanach. Bhí Ginger marbh. Ní raibh Adam in 
ann labhairt. Níor chreid sé é. Chuaigh sé 
amach chuig an ngairdín cúil ar lorg Ginger, ach 
ní raibh sé ann. Bhí Adam ag iarraidh bheith ina 
aonar. Ní raibh sé ag iarraidh labhairt a 
thuilleadh.

Mhothaigh sé gurbh é an lá ba mheasa ina 
shaol é. Ní raibh sé in ann ithe. D'impigh sé lá 
saor ón scoil ar a Mhamaí. Bhí sé ag iarraidh 
bheith ina aonar agus ní raibh sé ag iarraidh 
aghaidh a thabhairt ar aon duine ar scoil, ach 
cheap a Mhamaí gurbh fhearr dó dul ar scoil. 
Ar an mbealach chun na scoile rinne a dheirfiúr 
beag iarracht labhairt leis ach níor thug sé 
freagra uirthi. Ar scoil an mhaidin sin bhí na 
páistí ag déanamh mata. Ní raibh Adam in ann 

díriú isteach ar na suimeanna. Bhíodh sé ag 
stánadh amach an fhuinneog agus ag 
smaoineamh faoi Ginger. Bhí an múinteoir 
crosta nuair nár chríochnaigh sé a chuid oibre. 
Ag am sosa bhí na buachaillí ag iarraidh cluiche 
peile a imirt, ach ní raibh Adam sásta imirt leo. 
Shiúil sé timpeall an chlóis súgartha ina aonar.

Tar éis tamaill, tháinig cara Adam Lorenzo 
chuige. 'An féidir liom teacht chuig do theach 
inniu chun bheith ag spraoi le Ginger?' a dúirt 
sé. Phléasc Adam amach ag caoineadh. 
D'fhiafraigh Lorenzo de cad a bhí cearr leis 
agus d'inis Adam dó faoinar tharla. Nuair a 
chuaigh siad ar ais chuig an rang, d'inis 
Lorenzo gach rud don mhúinteoir. Thug sí jab le 
déanamh don rang agus shuigh sí síos in aice 
le Adam. 'Tá an-bhrón orm a chloisteáil faoi 
Ginger', a dúirt sí. 'Is rud an-bhrónach é peata 
a chailliúint. Bíonn sé an-deacair déileáil le rud 
éigin a chailliúint. Anois tuigim níos fearr cén 
fáth nach raibh tú in ann mata a dhéanamh ar 
maidin. Tá brón orm nach raibh mé níos 
tuisceanaí.' D'iarr an múinteoir ar Lorenzo suí in 
aice le Adam ar feadh an chuid eile den lá.

Tar éis am scoile, tháinig Lorenzo chuig teach 
Adam chun seiceáil conas a mhothaigh sé. Bhí 
sé tar éis iarraidh ar a mháthair fanacht níos 
faide mar gur cheap sé go bhféadfadh go 
mbeadh cara ag teastáil ó Adam. Níos 
deireanaí an tráthnóna sin, nuair a bhí Adam 
réidh, thosaigh a Dhaid ag tochailt poill ag cúl 
an ghairdín. Chuir a Mhamaí braillín timpeall 
Ginger agus bhailigh a dheirfiúr roinnt 
bláthanna i bpróca suibhe.

Le chéile chuir siad Ginger in aice leis an 
gcrann silíní sa ghairdín. (Is féidir le múinteoirí 
an chuid sin a athrú chun a rá go bhfuair Ginger 
bás agus gur choimeád an tréidlia é chun é a 
chréamadh, má mheastar go bhfuil sé níos 
oiriúnaí.)

Chaoin gach duine beagáinín. Mhothaigh 
Adam nach n-imeodh an tocht ina scornach 
riamh. Rinne sé a dhícheall gan caoineadh os 
ard, ach, nuair a d'fhéach sé suas chonaic sé 
go raibh súile gach duine dearg.
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Chuir a Mhamaí ar a shuaimhneas é agus í ag 
rá go gcuimhneodh sé ar na hamanna sona go 
léir a bhí aige le Ginger nuair a thiocfadh 
bláthanna ar an gcrann silíní san earrach.

Agus iad ag siúl ar ais chun na cistine, thosaigh 
Lorenzo ag cuimhneamh faoin gcaoi a n-
imíodh Ginger leis lena gcuid rudaí agus faoin 
gcaoi a rachaidís sa tóir air timpeall an ghairdín. 
Nuair a smaoinigh siad faoi sin, in áit bheith ag 
caoineadh thosaigh siad ag gáire. Tar éis an 
dinnéir, chuaigh Adam agus Lorenzo amach 
chun cuairt a thabhairt ar uaigh Ginger. Chuir 
Lorenzo a lámh timpeall ghualainn Adam agus 
dúirt sé leis gur airigh sé uaidh Ginger freisin. 
Bhí áthas ar Adam go raibh Lorenzo aige mar 
chara.

Obair Chiorcail

Agus iad i gciorcal, d'fhéadfadh na páistí 
labhairt faoi na mothúcháin éagsúla a bhí ag na 
daoine sa scéal. Iarr ar na páistí na ceisteanna 
seo a leanas a fhreagairt:

- Cén mothúchán a bhí ag Adam?

- Conas a léirigh sé go raibh brón air?

- Cad a rinne sé agus cad nach raibh sé ag 
iarraidh a dhéanamh?

- Meas tú cad a bhí Adam ag smaoineamh dó 
féin sa chlós? (Meas tú cad a d'fhéadfadh a 
bheith á rá aige ina aigne?)

- Meas tú cén móthucháin a bhí aige ina 
chorp? (mar shampla, ucht throm, bolg thinn, 
tinneas cinn, glúine ag croitheadh.)

- Cad a tharla nuair a thosaigh Adam ag 
caoineadh?

- Meas tú an cabhair é caoineadh agus más ea, 
cén fáth?

- Cé acu is mó a chabhraíonn leat - bheith ag 
caoineadh i d'aonar nó bheith ag caoineadh le 
duine a bhfuil tú compordach leis.

Mínigh do na páistí gur féidir linn éirí brónach 
inár saol laethúil ar chúiseanna difriúla, mar 
shampla, má deireann duine éigin rud éigin a 
ghortaíonn muid nó má fhágtar amach as 
grúpa muid. Mínigh dóibh go n-imíonn brón go 
tapa uaireanta agus uaireanta eile tógann sé 
neart ama le himeacht. Iarr ar na páistí 

smaoineamh an mbeidh Adam togha ar fad an 
lá tar éis dá pheata bás a fháil.

Leag béim ar an bpointe gur féidir le caint faoi 
do chuid mothúchán cabhrú go mór leat. Inis 
dóibh gur smaoineamh maith é insint do 
dhuine fásta a bhfuil muinín acu astu conas a 
mhothaíonn siad. Cuir i gcuimhne do na páistí 
freisin go bhfuil sé tábhachtach go mbeidís 
báúil dá bhfeicfidís duine éigin brónach, 
uaigneach nó in ísle brí. Iarr ar na páistí rudaí 
praiticiúla a lua a d'fhéadfaidís a dhéanamh 
chun cabhrú le duine éigin a mbeadh brón 
orthu. Mínigh 'Gníomhartha Randamacha 
Cineáltais,' dóibh, rudaí beaga ar féidir linn a 
dhéanamh dá chéile gach lá, agus do dhuine ar 
bith fiú. Tabhair cuireadh do na páistí samplaí a 
thabhairt de rudaí beaga a d'fhéadfaimis a 
dhéanamh ar scoil a d'fhéadfaí a bheith 
amhlaidh. Iarr ar na páistí iad sin a chleachtadh 
sa rang agus sa chlós.

Agus an réad cainte á úsáid iarr ar na páistí 
smaoineamh faoi cé chuige/chuici a rachaidís 
dá mbeidís ag iarraidh labhairt faoi rud éigin 
brónach. D'fhéadfá a thosú trí shampla a 
thabhairt: Is féidir liom labhairt le... nuair a 
bhíonn brón orm. Ar deireadh, iarr ar na páistí 
an fréamh abairte seo a chríochnú: Nuair a 
bhíonn brón orm táim ag iarraidh go ndéanfadh 
duine éigin...

Leathnú

Ag brath ar chumas na bpáistí, bain úsáid as 
plátaí páipéir beaga chun gearrthóga croíthe  a 
dhéanamh, nó taispeáin do na páistí conas 
cruthanna croí a ghearradh amach.

Is féidir leis na páistí ainm an duine speisialta a 
scríobh agus a mhaisiú air sin agus é a 
ghreamú dá ndialann obair bhaile, áit a 
bhfeicfidh siad gach lá é. Freisin d'fhéadfá a 
mheabhrú do na páistí go mbíonn tusa ann i 
gcónaí mar dhuine ar féidir leo labhairt leis, 
chomh maith lena nduine speisialta.
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COINCHEAP LÁRNACH

Má bhíonn páistí ar an eolas faoi fhearg, 
más féidir leo glacadh léi agus labhairt 
fúithi, is féidir leo cinntí a dhéanamh faoi 
conas í a chur in iúl.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistintí agus mothúcháin

Cuspóirí Ábhair
A thuiscint go mbíonn freagracht bhreise 
air/uirthi féin agus ar dhaoine eile mar 
thoradh ar bheith ag fás aníos.

Braistintí agus mothúcháin.

Cuspóirí Ábhair
Na slite éagsúla inar féidir braistintí a chur 
in iúl agus déileáil leo a thuiscint agus a 
iniúchadh agus rogha a dhéanamh ar na 
slite is oiriúnaí agus is so-ghlactha.

A aithint gur féidir le gníomhartha duine 
amháin tionchar a imirt ar bhraistintí 
daoine eile.

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíon - Drámaíocht

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

Snáithaonad: Drámaíocht a Iniúchadh 
   agus a dhéanamh

Gaeilge

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

Snáithaonaid: Labhairt

   Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfaí puipéad de bhuachaill/chailín a 
úsáid sa ghníomhaíocht drámaíochta 
anseo, in áit gníomhaíochta 'Múinteoir ag 
imirt Róil'.

D'fhéadfá ainmneacha na bpáistí sa scéal 
a athrú go hainmneacha níos oiriúnaí do 
do rang.

D'fhéadfaí an ceacht seo a dhéanamh 
thar dhá sheisiúin i ndiaidh a chéile.

ACMHAINNÍ

• Balún

• Scéal Elena (Athraigh teideal agus 
téama an scéil le bheith in oiriúint do 
rang lán buachaillí nó rang mheasctha)

• Puipéad Buachalla nó Cailín 
(roghnach)

• Bord/Smeach-chairt

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Scéal

• Caint agus Plé

• An Múinteoir ag imirt Róil/Spraoi
 le Puipéid

• Féachaint Siar ar an Dráma

• Scríbhneoiracht

• Féachaint Siar

CEACHT 5
DO RACHT A LIGEAN
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Scéal

Maidin Dé Sathairn a bhí ann agus bhí sé ag 
cur báistí lasmuigh. Bhí Elena in suí ag stánadh 
amach an fhuinneog. Bhí sí ag iarraidh dul 
amach ar a cuid lann rollála nua, ach ní fhéadfaí 
scátáil san aimsir seo. Ghléas sí í féin, chaith sí 
bricfeasta agus chóirigh sí a seomra. Bualadh 
cnag ar an doras. Ba í Louise ón teach béal 
dorais. 'An féidir liom teacht isteach?' a 
d'fhiafraigh sí. 'Bhí mé ag iarraidh dul ag spraoi 
ar an ríomhaire mar go bhfuil sé ag cur báistí 
agus nach féidir linn dul amach ag scátáil ar 
lanna, ach tá sé á úsáid ag mo Dhaid agus 
beidh sé ag teastáil uaidh ar feadh i bhfad'. 
'Tuigim', a dúirt Elena. 'Is fuath liom an 
bháisteach sin, ach is féidir linn dul ag súgradh 
i mo sheomra.'

Thosaigh Louise agus Elena ag súgradh siopa. 
D'oscail siad cófra Elena agus chuir siad 
praghaslipéid ar a cuid éadaí. Ansin chuir siad 
na héadaí go léir orthu. Chuir Elena na héadaí 
uirthi ar dtús agus rinne Louise cur síos ar a 
raibh á chaitheamh aici. Ansin bhí sé in am do 
sheal Louise. Chuir Mamaí Elena a ceann 
timpeall an dorais. 'Cad atá á dhéanamh 
agaibh?' a d'fhiafraigh sí díobh. 'Díreach ag 
súgradh cluiche  siopa faisin', a dúirt Elena. 
'OK' arsa Mamaí, 'ach táim ag iarraidh go 
mbeidh an seomra seo slachtmhar nuair a 
bheidh sibh críochnaithe'. 'Ná bí buartha, a 
Mhamaí! 'Cuirfimid slacht air', a dúirt Elena. Bhí 
na cailíní ag spraoi ar feadh na n-uaireanta 
fada. Ba mhinic a bhíodh siad ag gáire. Faoi 
dheireadh na maidine bhí éadaí agus 
crochadáin éadaigh ar fud an tseomra, agus 
píosaí páipéir gach áit. Bhí na cailíní ag éirí 
tuirseach den chluiche.

Go tobann, chuala siad fuaim gluaisteáin 
lasmuigh. Bhrostaigh Louise chun na 
fuinneoige. 'Is é mo Dhaid', a dúirt sí. 'Tá sé ag 
dul amach. Anois is féidir liom an ríomhaire a 
úsáid. Caithfidh mé imeacht'. 'Ach cad faoi mo 
sheomra?' a ghlaoigh Elena i ndiaidh Louise 
agus í ag rith síos an staighre. 'Bhíomar chun é 
a ghlanadh' 'Ní féidir liom fanacht', a dúirt 
Louise. 'Mura ndéanaim deifir, gheobhaidh 
Darren an ríomhaire romham.' Ar aghaidh léi.
Bhí Elena crosta.

D'fhéach Elena ar Louise agus í ag brostú 

isteach ina teach. Ansin d'fhéach sí timpeall a 
seomra. 'Níl sé ceart, cóir ná cothrom', a cheap 
sí. 'Rinne Louise an rud céanna an tseachtain 
seo caite nuair a bhíomar ag súgradh oifige. Níl 
mé chun é seo a chóiriú.

 D'imigh sí de rúid as an seomra agus phlab sí 
an doras. 'Cad atá cearr leat?'  a d'fhiafraigh a 
deartháir Karl di. 'Is fuath liom Louise', a dúirt 
sí. Níl mé chun súgradh léi arís go deo.' Ní cara 
liom í a thuilleadh.' Bhí fearg ar Elena.

Níos déanaí an lá sin, nuair a bhí an bháisteach 
stoptha, bhuail Louise isteach ar theach Elena 
chun féachaint an raibh siad ag iarraidh dul 
amach ar a lanna rollála. 'Níl', a dúirt Elena. 'Tá 
mé gnóthach agus ar aon nós ní cairde muid.' 
Dhún Elena an doras de phlab mór.

D'fhéach si tríd na dallóga agus chonaic sí 
Louise ag bualadh isteach ar theach Sharon 
agus go luath ina dhiaidh sin bhí siad
amuigh ag spraoi agus an-am acu. Bhí Elena ar 
buile. Bhí siadsan lasmuigh ag baint an-
taitnimh as bheith ag spraoi agus bhí sise 
sáinnithe istigh sa teach. Díreach ansin chuala 
sí a Mamaí ag béicíl 'Elena, tar aníos anseo 
láithreach agus cóirigh an seomra seo! Gheall 
tú dom go raibh tú chun é a chóiriú.' Chuaigh 
Elena suas an staighre go feargach agus í ag 
greadadh a cos ar gach céim. Dhún sí an doras 
de phlab. Rug sí greim ar a cuid piliúr agus 
bhuail sí ar an leaba iad. Ansin chaith sí í féin 
suas ar a leaba agus chiceáil sí a cosa ar bharr' 
san aer. Scread sí go hard isteach ina piliúr...

Caint agus Plé

Iarr ar na páistí na ceisteanna seo a leanas a 
fhreagairt:

- Conas a mhothaigh Elena sa scéal?

- Cad a tharla di nuair a bhí fearg uirthi?

- Cad a tharlaíonn i do chorp nuair a 
mhothaíonn tú an-fheargach?

- Cén smaointe a bhíonn i do cheann nuair a 
bhíonn fearg ort?

- Nuair a bhíonn fearg ort an mbíonn beagán 
fuinnimh nó go leor fuinnimh agat?

- Cad a rinne Elena lena cuid fuinnimh go léir?
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Cuir aer i mbalún. Fiafraigh de na páistí cad a 
tharlódh sa deireadh dá leanfá ar aghaidh ag 
cur aeir sa bhalún. Ansin, iarr orthu bealaí a 
mholadh leis an aer a ligean as an mbalún 
(mura ndeireann éinne an balún a phléascadh, 
luaigh é). Ansin pléasc an balún. Fiafraigh de 
na páistí ar bhealach maith é sin, dar leo, chun 
an t-aer a ligean amach.

Tabhair cuireadh do na páistí labhairt faoi na 
mothúcháin atá ag Elena agus faoina 
bhféadfadh a bheith ar siúl istigh ina corp dar 
leo. Mínigh dóibh go dtarlaíonn sé uaireanta 
nuair a bhíonn an-fhearg ar dhaoine go mbíonn 
an oiread sin fuinnimh feargaigh acu go 
mothaíonn siad go bhfuil siad chun pléascadh. 
Déan cur síos ar roinnt rudaí a dhéanann 
daoine nuair a bhíonn fearg orthu. Mínigh dóibh 
go ndeireann daoine rudaí nach raibh de rún 
acu a rá uaireanta nuair a bhíonn fearg orthu.

Uaireanta gortaíonn siad daoine eile nó 
briseann siad rudaí nuair a bhíonn fearg orthu 
(fearg gan smacht agus a chuireann isteach ar 
dhaoine eile). Is gá dúinn go léir a fhoghlaim 
conas a aithint nuair a bhíonn fearg orainn agus 
níos mó smachta a bheith againn. Fiafraigh de 
na páistí conas a gheobhaidís réidh lena 
bhfuinneamh feargach ar bhealach sábháilte 
ionas nach gcuirfí eagla ar aon duine?

An Múinteoir ag imirt Róil nó ag Úsáid 
Puipéad Cailín/Buachalla

Inis do na páistí go bhfuil tú chun bheith i do 
Mhúinteoir ag imirt Róil mar 'Elena' nó puipéad 
buachalla/cailín a úsáid (ag brath ar na 
hainmneacha a d'úsáid tú sa scéal). Tosaigh 
mar seo:

- Seo/Is mise Elena, tá an-fhearg orm, mothaím 
go bhfuilim chun pléascadh! Cad is féidir liom a 
dhéanamh chun cabhrú liom féin?

Ansin fiafraigh de na páistí conas a 
d'fhéadfadh Elena an fuinneamh feargach a 
scaoileadh agus dearbhaigh agus déan dráma 
d'aon mholtaí a d'fhéadfadh a bheith acu, mar 
shampla, léim suas agus síos. Má mholann 
siad insint do dhuine fásta go bhfuil fearg ort, 
abair gur smaoineamh maith é sin, ach go 
bhfuil tú ag iarraidh rud éigin a dhéanamh 
anois díreach. Mura molann aon pháiste 
stopadh agus anáil a tharraingt,

ba cheart duitse mar an Múinteoir ag imirt Róil 
nó an puipéad é a mholadh agus dráma a 
dhéanamh de don rang. Nuair a bheidh an 
Múinteoir ag imirt Róil/an Puipéad tar éis 
stopadh agus anáil tarraingthe acu, ba cheart 
duit insint do na páistí go bhfuil sé níos éasca 
d'Elena smaoineamh anois. Ansin mol dóibh 
go mb'fhéidir go bhféadfaidís focail a úsáid, 
chun a rá cad atá cearr leo, chun insint do 
dhuine éigin cén fáth go bhfuil fearg orthu. 
Moltaí eile a d'fhéadfaí a lua ná dul amach ag 
siúl, éisteacht leis an gceol is fearr leat, scríobh 
faoi do chuid mothúchán etc.

Mar Mhúinteoir ag Imirt Róil/Puipéad, gabh 
buíochas leis an rang as a gcuid moltaí agus 
imigh ón ról agus straitéis shimplí á húsáid mar 
an méid seo a leanas a rá:

Anois is  Múinteoir ___ arís mé…, ní Elena mé a 
thuilleadh, nó trí chomhartha a úsáid mar 
chasadh timpeall i gciorcal iomlán.

Féachaint Siar ar an Dráma

Fiafraigh cad a rinne Elena chun déileáil leis an 
bhfearg sa dráma? Cabhraigh leis na páistí 
teacht ar an tuiscint gur stop sí, gur tharraing sí 
anáil, agus gur úsáid sí focail chun a rá cad a 
bhí cearr léi.

Déan taifead den phróiseas seo mar straitéis 
chun déileáil le fearg ar an gclár  bán nó  ar an 
smeach-chairt.

Scríobh

Inis do na páistí go bhfuil sibh chun dul ar ais 
go scéal Elena agus críoch a scríobh ina 
dtéann sí i ngleic lena fearg, díreach mar a 
rinne sí sa rólimirt. Fiafraigh de na páistí:

- Cad a d'fhéadfadh Elena a dhéanamh tar éis 
screadadh isteach ina piliúr?

- Cé a bheadh ina dhuine maith le labhairt leis?

- Conas a d'fhéadfadh sí a insint do Louise cad 
a bhí cearr léi agus cairde a dhéanamh léi?

D'fhéadfá féin agus na páistí an chríoch a 
scríobh le chéile, agus d'fhéadfadh sibh 
taifead a dhéanamh de.
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Féachaint Siar

Cuir ceisteanna oscailte ar na páistí, mar 
seo a leanas:

- Cad a d'fhoghlaim muid faoi bheith 
feargach inniu?

- Cad is bealach maith ann le dul i ngleic 
lenár bhfearg?

- Meas sibh cad é an rud ba thábhachtaí 
inár gcuid oibre inniu?

Leathnú

D'fhéadfadh na páistí a straitéis um 
dhéileáil le fearg a tharraingt nó a 
phéinteáil ar bhalúin, mar shampla:

1. Stop

2. Tarraing anáil dhomhain

3. Abair cad atá cearr leat

4. Déan cinneadh faoina bhfuil tú ag 
 iarraidh a dhéanamh ansin.

D'fhéadfaí na balúin a thaispeáint.
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COINCHEAP LÁRNACH

Bíonn eagla ar gach duine uaireanta le linn 
a saoil. Is gá do pháistí bheith in ann duine 
fásta tacúil a aithint ar féidir éisteacht lena 
gcuid ábhar imní agus lenar féidir leo 
labhairt faoin imní atá orthu.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

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

Cuspóirí Ábhair
A thuiscint go mbíonn freagracht bhreise 
as/aisti féin agus as daoine eile mar 
thoradh ar bheith ag fás aníos.

Braistintí agus mothúchain.

Cuspóirí Ábhair
Daoine a aithint lena bhféadfadh sé/sí 
braistintí agus mothúcháin a phlé.

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint
   Sábháilteacht phearsanta

Cuspóirí Ábhair
Cásanna ina mbraitheann páistí sábháilte 
a aithint agus a iniúchadh maraon leo 
siúd ina bhféadfadh sábháilteacht bheith i 
mbaol.

Pléigh agus cleachtaigh aon straitéisí cuí 
le dul i ngleic leis na cásanna sin.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe: cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Más cosúil go raibh taithí den chineál 
céanna leis an scéal seo ag aon pháiste 
sa rang, d'fhéadfadh gur mhaith leat 
sampla eile a roghnú ó leabhar pictiúr nó 
úrscéal ranga.

D'fhéadfadh go mbeadh 'Bosca Imní' nó 
'Am Bolgáin' nó córas cosúil leis sin agat 
sa rang cheana féin. Má tá, tarraing aird 
air agus ar a úsáid arís sa cheacht seo.

ACMHAINNÍ

• Réad cainte

• Aghaidheanna Mothúcháin

• Barra Clingíní nó Clog

• Bosca bróige nó aon chineál bosca a 
bhfuil clúdach air agus ar féidir scoilt a 
dhéanamh sa chlúdach

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Cluiche

• Scéal

• Obair Chiorcail

• 'An Bosca Imní'

• Féachaint Siar

CEACHT 6
NUAIR A BHÍONN EAGLA ORM IS FÉIDIR LIOM 
CABHAIR A LORG
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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 don mhúinteoir:
Chomh maith leis na ceachtanna seo a dhéanamh, ní 
mór do gach bunscoil an Clár 'Bí Slán' a chur i 
bhfeidhm ina iomláine. (ROS Ciorclán 0065/2011)



Cluiche: Ainmnigh an Mothúchán Sin

Tá cuntas tugtha ar an gcluiche seo sa cheacht 
roimhe seo. Tar éis an chluiche, buail an barra 
clingíní nó clog (nó úsáid bealach eile chun na 
páistí a ghlaoch chuig an gciorcal).

Scéal

Inis do na páistí go bhfuil tú chun scéal a insint 
dóibh faoi bhuachaill ar baineadh geit 
mhillteanach as lá amháin. Iarr ar na páistí a 
mholadh cén saghas rudaí a d'fhéadfadh 'geit 
mhillteanach' a bhaint as páistí den aois 
chéanna leo. D'fhéadfadh go mbeadh sé cuí 
labhairt leis na páistí faoi am nuair a bhí 
scanradh ort féin, nó nuair a baineadh geit 
asat, mar dhuine fásta nó mar  pháiste.

Bhí James beagnach seacht mbliana d'aois. 
Bhí cónaí air síos an bóthar agus timpeall an 
chúinne ón siopa. Ó bhí sé sé bliana d'aois 
bhíodh a Mhamaí á chur chuig an siopa chun 
rudaí a fháil di. Bhí sé an-sábháilte, ní bhíodh 
air dul trasna aon bhóthar agus bhí aithne 
mhaith ag an siopadóir air. Bhí sé an-bhródúil 
go n-iarrfadh a Mhamaí air dul chuig an siopa di 
mar sin anois is arís.

Uaireanta dhéanadh an siopadóir iarracht a 
thomhas cad a bhí uaidh. 'Is dócha go bhfuil 
arán á lorg agat inniu!' a deireadh sé uaireanta 
agus deireadh James, 'Conas atá a fhios 
agat?', nó 'Ní hea! Is é bainne atá uainn inniu!' 
Ar an mbealach, rachadh James thar theach a 
charad Amara agus chroitheadh sé lámh léi. 
Bhíodh sé sásta nuair a d'fheiceadh Amara nó 
a deartháir é agus nuair a deiridís 'haigh' ar ais 
leis.

Uair amháin chonaic sé comhartha mór ar 
theach Amara agus bhí 'Ar Díol” scríofa air. 
D'fhiafraigh sé dá Mhamaí faoi agus dúirt sí leis 
go raibh muintir Gomez chun bogadh chuig 
Loch Garman agus go mbeadh clann nua ag 
bogadh isteach sa teach. Go deimhin féin, 
cúpla seachtain ina dhiaidh sin tháinig veain 
mór agus troscán agus earraí go léir an 
teaghlaigh nua istigh ann. Bhí James ag súil go 
mbeadh buachaill nó cailín eile den aois 
chéanna leis féin sa teaghlach freisin, ionas
go mbeadh cara eile aige le bheith ag spraoi 
leis/léi.

Cúpla lá ina dhiaidh sin, bhí James ar a 
bhealach abhaile ón siopa agus bainne aige. 
Bhí sé go deireanach san iarnóin, agus ag éirí 
beagáinín dorcha. Nuair a tháinig James thar an 
teach ag an gcúinne, phreab sé! Gan choinne, 
ba chosúil, tháinig madra mór dubh chuig an 
ngeata agus é ag tafann agus ag rith ina 
choinne. Ba chosúil go raibh sé i bhfad níos mó 
ná James agus bhí eagla ar James go 
léimfeadh an madra thar an ngeata agus go 
mbainfeadh sé plaic as. Lig James uaidh an 
bainne, ach níor phléasc sé. Phioc sé suas é 
agus bhog sé ar aghaidh go mall ar eagla go 
mbeadh an madra ag iarraidh dul sa tóir air. Ní 
dhearna sé ach siúl ar aghaidh go tapa, ach 
mhothaigh a chuid cos guagach, ar nós glóthaí. 
Stop an tafann.

Bhí croí James ag bualadh go han-tapa agus 
bhí a chuid glúine agus lámh ar crith anois! 
Nuair a tháinig James abhaile, bhí a Mhamaí 
thuas staighre, ag cur an naíonain a luí. D'fhág 
sé an bainne ar an mbord agus d'fhéach sé ar 
an teilifís. Ní dúirt sé tada faoin madra. Ní raibh 
sé ag iarraidh a rá go raibh scanradh air ar 
eagla go mbeadh daoine ag gáire faoi.

An lá dar gcionn d'iarr Mamaí ar James dul 
chuig an siopa le haghaidh málaí tae, ach ní 
raibh James sásta dul. 'Tá mé ag imirt cluiche 
ríomhaire', a dúirt sé. D'fhan Mamaí ar feadh 
cúpla nóiméad agus ansin dúirt sí 'Tá do 
chluiche críochnaithe agat anois, ar aghaidh 
leat agus faigh na málaí tae sin domsa'. Rinne 
sé leithscéal eile, 'Tá obair bhaile á déanamh 
agam'. Nuair a bhí a chuid leabhar don obair 
bhaile curtha i leataobh ag James, dúirt a 
Mhamaí 'An bhféadfá dul chun na málaí tae a 
fháil anois, le do thoil?' Dúirt James 'Ní féidir, is 
féidir leat féin dul, a Mhamaí'. Cheap Mamaí go 
raibh James an-dána agus d'éirigh sí crosta. 
'James ní féidir liom imeacht ón teach agus an 
leanbh ina chodladh agus mura bhfuil aon 
mhálaí tae againn, ní bheidh éinne in ann tae a 
ól!' D'éirigh aghaidh James dearg agus te agus 
bhí fonn goil air. 'Cén fáth nach gceannaíonn tú 
gach rud san ollmhargadh? Cén fáth go 
mbíonn ormsa dul chuig na siopaí i gcónaí?
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Stop anseo agus fiafraigh de na páistí 
cad atá ar siúl sa scéal.

- Conas a mhothaigh James ag an tús?

- Conas a mhothaigh sé nuair a chuala sé 
an madra?

- Cad a tharla dá chorp?

- Cén fáth nach bhfuil sé ag iarraidh dul 
chuig na siopaí anois?

- Cad atá ag tarlú idir a Mhamaí agus é 
féin?

- Meas tú cén fáth go bhfuil sé seo ag 
tarlú?

Fiafraigh de na páistí ar baineadh geit 
uafásach astu riamh nó an bhfuil aithne 
acu ar pháiste den aois chéanna leo gur 
baineadh geit mhillteanach astu? Iarr 
orthu labhairt faoi, más mian leo. 
Cuimhnigh go bhféadfadh nach mbeadh 
roinnt páistí ag iarraidh labhairt. Ansin 
fiafraigh díobh cad a d'fhéadfadh James 
nó a Mhamaí a dhéanamh chun an méid 
atá ag tarlú eatarthu a athrú?

Fill ar an scéal:

Bhí Mamaí James crosta ach stop sí, 
tharraing sí anáil dhomhain isteach agus 
smaoinigh sí ar feadh nóiméad. 'Tá iontas 
orm', a dúirt sí. Cheap mé gur thaitin sé 
go mór leat dul chuig an siopa dom'. 
D'fhan Mamaí James le freagra uaidh. Tar 
éis tamaill dúirt sé, 'Bhuel, thaitníodh sé 
liom, ach ní thaitníonn a thuilleadh'. Thug 
Mamaí James faoi deara go raibh sé ag 
labhairt go han-chiúin anois. 'James, an 
bhfuil rud éigin cearr leat?' a d'fhiafraigh 
sí de. 'Ar ghortaigh aon duine tú nó ar 
chuir siad eagla ort?' Shocraigh James 
gurbh fhearr dó an scéal a insint dá 
Mhamaí. 'Is iad na daoine a bhog isteach i 
dteach Amara', a d'inis sé di. 'Tá madra 
mór millteanach acu agus chuir sé 
scanradh orm. Níl mé ag iarraidh dul ann 
a thuilleadh'.

D'éist Mamaí agus ansin dúirt sí, 
'Gheobhaimis amach cad is féidir linn a 
dhéanamh maidir leis an madra mór seo'. 
An lá dar gcionn, tar éis am scoile, 
d'fhiafraigh sí dá comharsa aire a 
thabhairt don leanbh, fad is a bheadh sí 
féin agus James ag siúl chuig an siopa. 

Shiúil siad ar an taobh eile den bhóthar 
ionas nach mbeidís in aice leis an madra. 
Bhí an madra ag tafann ceart go leor, ach 
mhothaigh James sábháilte mar go raibh 
greim aige ar lámh a Mhamaí agus bhí 
siad fada go leor ón madra. Bhí a fhios 
aige go mbeadh sé ceart go leor. Labhair 
Mamaí leis faoin madra, d'iarr sí ar James 
féachaint air go cúramach. Ansin chuaigh 
siad chuig na siopaí. Ar an mbealach 
abhaile, d'fhan siad ar an taobh eile den 
tsráid.

Chuaigh Mamaí chuig na siopaí le James 
cúpla uair eile. Thuig sé go luath cé go 
raibh an madra an-ghlórmhar, nach 
ndéanfadh sé dochar dó. Tar éis tamaill 
bhíodh James in ann fanacht ar an taobh 
chéanna den bhóthar nuair a bhíodh a 
Mhamaí in éineacht leis. Tar éis  míosa nó 
mar sin, ní raibh eagla air a thuilleadh 
agus bhí sé in ann dul chuig an siopa dá 
Mhamaí arís.

'Má chuireann rud ar bith eagla ort arís', a 
dúirt a Mhamaí, 'inis dom láithreach. Ar 
an mbealach sin is féidir liom cabhrú leat. 
Bíonn eagla ar gach duine anois is arís 
ach is fearr i gcónaí labhairt faoi'.
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Obair Chiorcail

Inis do na páistí gur rud maith é i gcónaí 
bheith in ann dul chuig duine éigin agus 
labhairt faoi na rudaí a chuireann 
scanradh nó imní ort. D'fhéadfá tosú tríd 
an réad cainte a chur timpeall agus tú ag 
rá: Nuair a bhíonn eagla nó imní orm 
labhraím le... D'fhéadfadh an páiste duine 
fásta a ainmniú a d'fhéadfaidís labhairt 
leo.

B'fhéidir nach mbeadh roinnt páistí ag 
iarraidh ainm duine a lua. Cuir i gcuimhne 
do na páistí gur duine fásta tú féin gur 
féidir leo labhairt leat i gcónaí má bhíonn 
imní nó eagla orthu faoi rud ar bith.
  

An 'Bosca Imní'

Cuir páipéar bán timpeall bosca bróige a 
bhfuil scoilt sa chlúdach air. Inis do na 
páistí gur bosca é seo ar féidir leo a n-
ainm a chur isteach ann má bhíonn imní 
orthu faoi rud ar bith. Seiceálfaidh tú 
gach lá é agus má aimsíonn tú ainm sa 
bhosca, beidh a fhios agat go bhfuil siad 
ag iarraidh comhrá ciúin a dhéanamh leat 
agus gheobhaidh tú am chun labhairt leo.

Féachaint Siar

Iarr ar na páistí insint duit cad a 
d'fhoghlaim siad faoin ar féidir leo a 
dhéanamh má bhíonn eagla orthu.
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COINCHEAP LÁRNACH
 

Nuair a chuirtear ar chumas páistí déileáil 
le focail diúltacha ó dhaoine eile nó uathu 
féin cabhraítear leo féinmheas a chothú.

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistintí agus mothúcháin

Cuspóirí Ábhair
Na slite éagsúla inar féidir braistintí a chur 
in iúl agus déileáil leo a thuiscint agus a 
iniúchadh agus rogha a dhéanamh ar na 
slite is oiriúnaí agus is so-ghlactha.

A bheith feasach ar, agus a bheith in ann, 
bealaí sláintiúla a roghnú chun bheith  
measúil air/uirthi féin.

A aithint gur féidir le gníomhartha duine 
amháin tionchar a imirt ar bhraistintí 
daoine eile.

COMHTHÁTHÚ
 

Gaeilge

Snáithe: Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga
 

Snáithaonad: Labhairt

Oideachas Ealaíon Na 
hAmharcealaíona 

Snáithe: Líníocht
 

Snáithaonad: Líníochtaí a Dhéanamh

Snáithe: Péint and dath
 

Snáithaonad: Péinteáil

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ba cheart duit cuimhneamh go 
bhféadfadh go dtabharfadh páistí samplaí 
d'amanna nuair a dúirt a gcuid 
tuismitheoirí, teaghlach nó cairde féin 
rudaí diúltacha leo. D'fhéadfadh go 
gcabhródh sé leat an buneolas faoin 
aonad a léamh ina bhfuil treoirlínte faoi 
conas is fearr déileáil le mothúcháin nó 
eispéiris dheacra. Tá treoirlínte a 
d'fhéadfadh a bheith úsáideach freisin sa 
Réamhrá Ginearálta. Leag béim ar an 
smaoineamh nach gá dúinn focail 
diúltacha a deireann daoine eile linn a 
chreidiúint.

D'fhéadfaí an ceacht seo a dhéanamh 
thar dhá sheisiúin nó le linn  am 
Amharcealaíona, ag brath ar an rogha a 
dhéantar.

ACMHAINNÍ

• Scéalta Sam
 

• Rogha 1: rolla páipéar balla, péint nó 
 ábhar dathúcháin
 

• Rogha 2: 2 leathanach smeach-
 chairte, marcóirí daite.

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Scéal
 

• Caint agus Plé
 

• Scéal
 

• Gníomhaíocht Ealaíne Grúpa nó Déan 
 Liosta
 

• Féachaint Siar

CEACHT 7
IS FÉIDIR LIOM SMAOINEAMH GO DEARFACH!
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Scéal

Tarraing imlíne nó 'duine cipíneach' de pháiste 
ar an gclár bán. Léigh an scéal seo a leanas do 
na páistí:

Cuid 1: Sam Dofheicthe
Is buachaill é Sam agus tá sé i rang a haon. An 
mhaidin atá ann i dteach Sam agus tá Sam fós 
ina chodladh sámh ina leaba. Níor chuala sé a 
Mhamaí ag glaoch air an chéad uair. 'A 
bhuachaill leisciúil, ní éiríonn tú riamh in am. 
Cén fáth nach féidir leat bheith cosúil le do 
dheartháir?' a dúirt a Mhamaí nuair a shiúil sí 
isteach sa seomra don dara huair. Cheap Sam 
leis féin, 'Is fíor go bhfuilim leisciúil'.

Scriosann an múinteoir géag amháin amach ar 
imlíne an choirp.

Nuair a bhí siad ag ithe bricfeasta, d'inis Mamaí 
Sam dó a bheith cúramach faoin áit ar chuir sé 
a chuid uillinneacha. Leag Sam cupán tae trí 
thimpiste. 'A amadáin chiotaigh!' a dúirt a 
Mhamaí. Cheap Sam leis féin, 'Is fíor go 
bhfuilim ciotach. Leagaim rudaí i gcónaí'.

Scriosann an múinteoir géag amháin amach ar 
imlíne an choirp.

Chuaigh Sam ag cuardach a mhála ach ní raibh 
sé in ann é a aimsiú, d'fhiafraigh sé dá Dhaidí 
an raibh a fhios aige cá háit a raibh sé. 'Shhh! A 
dhiabhailín.Nach bhfeiceann tú go bhfuil mé 
gnóthach? Téigh agus cuardaigh tú féin é!' a 
dúirt a Dhaid. Shiúil Sam ar a bharraicíní óna 
Dhaid agus cheap sé leis féin 'Is drochdhuine 
mé mar gur chuir mé isteach ar Dhaid'.

Scriosann an múinteoir géag amháin amach ar 
imlíne an choirp.

Díreach agus é ag siúl amach an doras, thuig 
Sam go raibh dearmad déanta aige ar a bhosca 
lóin. 'Ní fhaigheann tú ceart riamh é', a dúirt 
deirfiúr Sam. 'Beimid go léir déanach mar 
gheall ort.' Mhothaigh Sam go huafásach. 
Cheap sé leis féin, 'Níl mé maith go leor. 
Déanaim dearmad ar rudaí'.

Scriosann an múinteoir géag amháin amach ar 
imlíne an choirp.

Agus é ag fanacht sa chlós go dtosódh am 
scoile, rith Sam chuig dream buachaillí agus 

cailíní óna rang chun labhairt leo. Bhuail sé 
isteach i bpáiste ó na Naíonáin Shinsearacha 
agus leag sé é trí thimpiste. 'A bhuachaill dána!' 
Nach mbreathnaíonn tú riamh cá mbíonn tú ag 
dul?' a dúirt tuismitheoir an pháiste eile. Bhí 
Sam ina luí ar an talamh. Cheap sé leis fein 'Níl 
aon mhaitheas ionam'.

Scriosann an múinteoir an chabhail ó imlíne an 
choirp.

Mhothaigh Sam go han-dona faoi féin. Is mór 
an trua gur éirigh sé an mhaidin sin.

Scrios an chuid dheireanach d'imlíne an 
choirp.

Caint agus Plé

Iarr ar na páistí a rá cad a tharla do Sam.

- Meas tú cén fáth gur tharla sé sin?

- An bhfuil sé dofheicthe i ndáiríre nó an 
amhlaidh go mothaíonn sé go bhfuil?

- Ar mhothaigh tú riamh mar sin?

Iarr ar na páistí smaoineamh faoi uaireanta 
nuair a chuala siad tuairimí nó focail a ghoill 
orthu.

Fiafraigh díobh conas a mhothaigh siad. An 
raibh siad ag smaoineamh faoi rudaí a rinne 
siad go maith ag an am sin? Ansin iarr orthu 
smaoineamh faoi amanna nuair a dúirt siadsan 
rudaí a ghoill ar dhuine eile. Fiafraigh díobh 
cén tionchar a bhí aige ar dhaoine eile dar leo?

Inis dóibh gur éirigh Sam chomh sáite sa 
mhéid a chuala sé daoine eile ag rá go ndearna 
sé dearmad glan ar a chuid buanna agus 
scileanna go léir. Iarr ar na páistí smaoineamh 
faoi aon bhealaí le cabhrú le Sam. Inis dóibh go 
bhfuil sé de dhualgas ar dhaoine fásta a 
chinntiú nach ndeireann siad focail a 
ghoilleann ar pháistí nuair atá siad ag iarraidh 
ar nó ag rá le páistí rud éigin a dhéanamh. Is 
féidir le Sam cinneadh  a dhéanamh freisin faoi 
conas déileáil leis na focail sin agus gan ligean 
do thuairimí diultacha cur as dó.

NÓS IMEACHTA SONRACH
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Scéal 
 

Cuid 2: Sam Dearfach
Is buachaill é Sam agus tá sé i rang a haon. An 
mhaidin atá ann i dteach Sam agus tá Sam fós 
ina chodladh sámh ina leaba. Níor chuala sé a 
Mhamaí ag glaoch air an chéad uair. Shiúil 
Mamaí isteach sa seomra don dara huair agus 
dúirt sí...

Tabhair cuireadh do na páistí a rá cad a 
d'fhéadfadh Mamaí Sam a rá a bheadh 
spreagúil agus dearfach, mar shampla,

'Sam, tá mé ag iarraidh go n-éireofá anois agus 
go ngléasfá tú féin chomh tapa agus is féidir 
ionas nach mbeimid déanach don scoil'. Cheap 
Sam leis féin: 'Is féidir liom éirí agus bheith 
réidh in am don scoil.'

Tarraingíonn an múinteoir an chabhail.

Nuair a bhí siad ag ithe bricfeasta, d'inis Mamaí 
Sam dó a bheith cúramach faoin áit ar chuir sé 
a chuid uillinneacha. Leag Sam cupán tae trí 
thimpiste. Dúirt Mamaí Sam...

Tabhair cuireadh do na páistí a rá cad a 
d'fhéadfadh Mamaí Sam a rá a bheadh 
spreagúil agus dearfach, mar shampla,

'Cuireann sé isteach orm  nuair a fheicim rud 
éigin doirte ar an mbord. An nglanfaidh tú suas 
é le do thoil'? Cheap Sam leis féin: 'Is féidir 
liom bheith níos cúramaí ag an mbord. Is féidir 
liom cabhrú le Mamaí'.

Tarraingíonn an múinteoir géag amháin ar 
imlíne an choirp.

Chuaigh Sam ag cuardach a mhála ach ní raibh 
sé in ann é a aimsiú. D'fhiafraigh sé dá Dhaid 
an raibh a fhios aige cá raibh sé. Dúirt Daid 
Sam...

Tabhair cuireadh do na páistí a rá cad a 
d'fhéadfadh Daid Sam a rá a bheadh spreagúil 
agus dearfach, mar shampla,

'Déan iarracht smaoineamh cá raibh sé agat an 
uair dheireanach. De ghnáth cabhraíonn sé sin 
liomsa rudaí a aimsiú a chaill mé.. Cheap Sam 
leis féin, 'Aimseoidh mé mo mhála agus 
cuimhneoidh mé é a fhágáil ag an doras 
tosaigh san oíche.

Tarraingíonn an múinteoir géag amháin ar 
imlíne an choirp.

Díreach agus é ag siúl amach an doras, thuig 
Sam go raibh dearmad déanta aige ar a bhosca 
lóin. Dúirt deirfiúr Sam...

Tabhair cuireadh do na páistí a rá cad a 
d'fhéadfadh deirfiúr Sam a rá a bheadh 
spreagúil agus dearfach, mar shampla,

'Tá sé ar an mbinse, ba cheart dom é a 
thabhairt duit nuair a fuair mé mo cheann féin. 
Téigh go tapa agus faigh é'. Mhothaigh Sam go 
dona mar go ndearna sé dearmad air. Cheap sé 
leis féin 'Cuimhneoidh mé mo bhosca lóin a 
chur i mo mhála maidin amárach'.

Tarraingíonn an múinteoir géag amháin ar 
imlíne an choirp.

Agus é ag fanacht sa chlós go dtosódh am 
scoile, rith Sam chuig dream buachaillí agus 
cailíní óna rang chun labhairt leo. Bhuail sé 
isteach i bpáiste ó na  Naíonáin Shinsearacha 
agus leag sé é trí thimpiste. Dúirt máthair an 
bhuachalla...

Tabhair cuireadh do na páistí a rá cad a 
d'fhéadfadh máthair an bhuachalla a rá a 
bheadh spreagúil agus dearfach, mar shampla,

'An bhfuil aon duine gortaithe? 'Bímis go léir 
níos cúramaí amach anseo', a dúirt tuismitheoir 
an pháiste eile.

Bhí Sam ina luí ar an talamh. Smaoinigh sé 
faoinar chuala sé díreach ansin. 'Timpiste a bhí 
ann. Bhíomar beirt ag rith ag an am céanna. 
Seiceálfaidh mé  an bhfuil an buachaill ceart go 
leor'.

Tarraingíonn an múinteoir géag amháin ar 
imlíne an choirp.

Shiúil Sam isteach sa scoil ag smaoineamh 'Is 
maith liom mé féin. Tá mo chuid buanna féin 
agam. Mothaím go maith faoinar féidir liom a 
dhéanamh. Is mo dhuine féin mé agus táim go 
maith ag déanamh rudaí níos fearr'.

Tarraingíonn an múinteoir an ceann, cuireann 
siad dreacha ar an aghaidh agus meangadh 
mar chríoch.
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Gníomhaíocht Ealaíne Grúpa (Rogha 1)

Agus páipéar den mhéid oiriúnach á 
úsáid (bheadh rolla páipéar balla i gceart) 
lorg beirt pháiste a bheadh toilteanach go 
ndéanfaí iad a rianú ar an bpáipéar ag 
páistí eile. Nuair a bheidh dhá imlíne 
soiléir ar mhéid nadúrtha beirt pháiste, 
labhair leis an rang faoi dhathanna te 
agus dathanna fuara. Mínigh go 
dtarlaíonn sé uaireanta go ndéanaimid 
ceangal idir dathanna fuara agus 
mothúcháin an bhróin agus an diúltachais 
agus go ndéanaimid ceangal idir 
dathanna te agus gile, sonas agus 
mothúcháin dearfacha.

Roinn an rang i ndhá ghrúpa agus iarr ar 
ghrúpa amháin dathanna fuara a 
phéinteáil ar imlíne an pháiste, agus iarr 
ar an ngrúpa eile dathanna te a phéinteáil 
ar an imlíne eile.

Nuair atá na himlínte dathaithe, úsáid an 
imlíne a bhfuil dathanna 'fuara' uirthi chun 
samplaí a bhreacadh síos 'd'fhéinchaint 
dhiúltach' de réir mar a mholann na 
páistí, úsáid an imlíne a bhfuil dathanna 
te uirthi chun samplaí a thaifeadadh 
d'fhéinchaint dhearfach, de réir mar a 
mholann na páistí. D'fhéadfaí na 
híomhánna sin a thaispeáint sa seomra 
ranga nó lasmuigh de, is fearr áit gur 
féidir féachaint orthu go héasca le linn an 
lá scoile agus gur féidir le ranganna eile 
agus cuairteoirí chun na scoile taitneamh 
a bhaint astu.

Déan Liosta (Rogha 2)

Úsáid dhá bhileog mhór de mhéid 
smeach-chairte agus iarr ar pháiste 
aghaidh mhór a bhfuil meangadh uirthi a 
tharraingt ar bhileog amháin agus iarr ar 
pháiste eile aghaidh mhór bhrónach a 
tharraingt ar an gceann eile. Ar an 
aghaidh a bhfuil meangadh uirthi, breac 
síos samplaí d'fhéinchaint dhearfach, de 
réir mar a mholann na páistí; ar an 

aghaidh bhrónach breac síos samplaí 
d'fhéinchaint dhiúltach de réir mar a 
mholann na páistí. D'fhéadfaí na 
híomhánna sin a thaispeáint sa seomra 
ranga nó lasmuigh de, is fearr áit gur 
féidir féachaint orthu go héasca le linn an 
lá scoile.

Féachaint Siar

Inis do na páistí go mbeidh siad ina gcuid 
'Bleachtairí Smaointe' féin don chéad 
cúpla lá nó seachtain eile. Pé uair a 
thugann siad faoi deara go bhfuil siad ag 
caint ar nós 'Sam Dofheicthe', ba cheart 
féachaint ar an gcairt chun fáil amach 
conas a d'fhéadfaidís smaoineamh 
dearfach a dhéanamh de. Má theastaíonn 
cabhair uathu leis sin, is féidir leo i gcónaí 
teacht agus caint leatsa os íseal.
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AONAD A CEATHAIR
BHEITH SÁBHÁILTE



SNÁITHE MISE

Snáithaonad  Sábháilteacht agus 
  cosaint              
  Sábháilteacht phearsanta 
  Saincheisteanna 
  sábháilteachta

BUNEOLAS FAOIN AONAD

San aonad seo ceapfaidh na páistí 
rialacha ranga agus forbróidh siad meas 
orthu. Trí hoibriú as lámh a chéile ar na 
rialacha, tagann na páistí ar thuiscint ar 
na luachanna a bhaineann le rialacha 
agus ar an ngá leo. Freisin forbraíonn 
siad gealltanas chun cloí leo agus 
foghlaimíonn siad faoi fhreagracht 
phearsanta. Tá rialacha tábhachtach i go 
leor réimsí dár saol, sa bhaile agus sa 
phobal araon. Bíonn rialacha 
tábhachtach ach go háirithe nuair a 
bhíonn cógais i gceist. Foghlaimíonn 
páistí go bhfuil sé tábhachtach cloí le 
rialacha sábháilteachta maidir le cógais.

Tagraítear san aonad seo do choincheap 
an duine fhásta a bhfuil muinín acu astu, 
uaireanta tagraítear dó mar an 'duine 
fásta sábháilte' (tuismitheoir, caomhnóir, 
ball teaghlaigh nó gairmí) chun feabhas a 
chur ar fheasacht páistí faoi 
shábháilteacht agus cabhrú leo iad a féin 
a choimeád sábháilte.

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

Is é atá sa chlár Bí Sábháilte ná clár um 
scileanna sábháilteachta pearsanta atá 
ceaptha le húsáid le páistí bunscoile ó 
Naíonáin Shóisearacha suas go rang a 

Sé. Le haghaidh tuilleadh eolais féach 
www.staysafe.ie

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Tá ár gcuid Rialacha Seomra Ranga 
Tábhachtach

Ceacht 2
Tá Cúis le Rialacha

Ceacht 3
Rialacha maidir le Cógais

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



COINCHEAP LÁRNACH

Glacann páistí níos mó úinéireachta ar 
rialacha a chabhraíonn siad lena gcruthú 
agus cloíonn siad níos fearr leo.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint
   Saincheisteanna 
   sábháilteachta

Cuspóir Ábhair 
Bheith eolach agus tuisceanach ar an ngá 
chun cloí le rialacha sábháilteachta a 
bhfuil feidhm acu sa scoil, sa bhaile, ar an 
bhfeirm, san uisce, ar mhaithe lena 
s(h)ábháilteacht féin agus sábháilteacht 
daoine eile.

Snáithe: Mise agus daoine eile
Snáithaonad:  Mo chairde agus daoine 
   eile

Cuspóir Ábhair 
Fios a bheith aige/aici conas déileáil le 
daoine le dínit is le meas.

Snáithe: Mise agus an domhan mór
Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta
                       Pobal mo scoile

Cuspóir Ábhair
A bheith páirteach i gcumadh rialacha an 
tseomra ranga agus an tábhacht a 
bhaineann le cloí leis na rialacha seo ar 
mhaithe le sábháilteacht chách a aithint

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe: Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

Oideachas Ealaíona - Na 
hAmharcealaíona 

Snáithe: Líníocht

Snáithaonad: Líníochtaí a Dhéanamh

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is fearr an ceacht seo a dhéanamh ag tús 
na scoilbhliana, faoi lár mhí Mheán 
Fómhair, ionas go mbeidh na páistí in ann 
féachaint ar a gcuid rialacha/conradh 
seomra ranga féin de réir mar is gá.

D'fhéadfaí féachaint siar ar na rialacha ag 
tús gach téarma, mar go bhféadfadh go 
mbeadh gá leis na rialacha a thabhairt 
suas chun dáta nó féachaint orthu arís.

D'fhéadfadh go mbeadh tacaíocht 
bhreise ag teastáil ó pháistí a bhfuil EAL 
agus SEN acu, mar shampla íomhá de na 
rialacha seomra ranga.

Is féidir na focail 'rialacha, conradh, 
bunrialacha nó gealltanas' a mhalartú.
Ba cheart iad sin a shonrú ar bhealach 
dearfach, 'Mar shampla beimid cineálta 
dá chéile'.

ACMHAINNÍ

• Cártaí Pictiúr Péirí Cothroma
 (Aguisín 1)
• Leathanaigh smeach-chairte
• An réad cainte
• Barra Clingíní nó Clog
• Rialacha ó Rang a 1 nó a 2 a bhí ann 
 rompu
• Bileog Oibre (roghnach)

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Tobsmaointeoireacht
 

• Grúpobair
 

• Caint agus Plé
 

• Féachaint Siar

CEACHT 1
TÁ ÁR GCUID RIALACHA SEOMRA RANGA 
TÁBHACHTACH
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Tobsmaointeoireacht

Iarr ar na páistí cásanna nó áiteanna a lua 
inar tháinig siad trasna rialacha roimhe sin, 
agus a rá cad iad na rialacha sin. Glac leis 
na moltaí go léir ó na páistí agus breac 
síos iad ar an smeach-chairt. Iarr ar na 
páistí a mholadh cén fáth go dteastaíonn 
rialacha uainn, agus breac síos na freagraí 
sin freisin. Inis do na páistí go bhfuil jab 
tábhachtach le déanamh acu inniu chun  
roinnt rialacha tábhachtacha a chumadh 
dá rang; is é atá i rialacha ná comhaontú 
idir daoine ionas gur féidir le gach duine 
bheith sábháilte agus a gcuid oibre a 
dhéanamh go héasca sa seomra ranga. 
D'fhéadfaimis 'Ár Rialacha Seomra Ranga' 
nó 'Conradh Seomra Ranga' a thabhairt 
orthu. Ag an bpointe seo d'fhéadfá tagairt 
a dhéanamh do na rialacha samplacha 
don seomra ranga, iad a léamh do na 
páistí agus fiafraí díobh cad iad na rudaí a 
leag an rang sin tábhacht orthu nuair a 
chum siad na rialacha/an conradh sin. 
Fiafraigh de na páistí an raibh rialacha den 
chineál céanna nó difriúla acu i rang 
roimhe sin?

Grúpobair

Cuir na páistí ina ngrúpaí de cheathrar. Is 
féidir leis na páistí suí nó seasamh ina 
gcuid grúpaí. Inis dóibh go mbeidh cúig 
nóiméad acu le haghaidh plé grúpa, agus 
le linn an ama sin molfaidh gach duine 
acu bealaí le cabhrú le daoine mothú 
sábháilte agus lena gcuid oibre a 
dhéanamh go héasca sa seomra ranga. 
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara 
go bhféadfadh nach mbeadh roinnt páistí 
sásta riail a lua.

Tar éis thart ar chúig nóiméad, buail an 
barra clingíní agus iarr tuairisc ghairid ó 
gach grúpa.

Obair Chiorcail

Agus an réad cainte á úsáid, iarr ar na 

páistí go léir rud éigin a lua a bheadh 
tábhachtach dóibh sa rang: Rud éigin atá 
tábhachtach domsa sa rang ná... le 
haghaidh mar shampla, bheith sábháilte, 
gan ciceáil. Éist le haiseolas na bpáistí, 
déan taifead de gach moladh agus 
dearbhaigh dea-scileanna éisteachta nuair 
a léiríonn páistí go bhfuil siad ag éisteacht 
trí fhéachaint agus sealanna a thógáil. 
Breac síos riail ar mhaith leat féin sa rang 
freisin (más cuí) agus cuir ar an liosta í.

Caint agus Plé

D'fhéadfadh go mbeadh moltaí coitianta 
ag roinnt páistí, agus mar aibhsigh moltaí 
den chinéal céanna in aon dath amháin 
do gach catagóir, mar shampla rialacha 
faoi gan bulaíocht a dhéanamh agus 
bheith cineálta i ndath oráiste. Ansin inis 
do na páistí go bhfuil tú chun a gcuid 
moltaí a úsáid chun ár rialacha/conradh 
seomra ranga a dhéanamh.  Taispeáin do 
na páistí go bhfuil sé sin á dhéanamh 
agat tríd an bpróiseas um smaoineamh 
os ard agus scríobh a thaispeáint, agus 
leasuithe á ndéanamh agat más gá, e.g. 
Deireann Tara agus go leor daoine gur 
mhaith leo seomra ranga ina mbeadh 
gach duine ag roinnt, mar sin riail mhaith 
a bheadh ansin, agus scríobh síos é.

Dearbhaíonn sé sin moltaí páistí agus 
freisin léiríonn sé an próiseas 
cinnteoireachta agus scríbhneoireachta 
do pháistí.

Nuair a bheidh rialacha an tseomra ranga 
briste suas go 4 nó 5 phríomhabairt, iarr 
ar na páistí a gcuid lámh a ardú chun 
socrú an gcuirfear 'conradh seomra 
ranga' nó 'rialacha seomra ranga' air. Is 
féidir leis na páistí, an múinteoir agus an 
CRS (más ann dóibh) bun na rialacha nó 
an chonartha a shíniú sula dtaispeántar in 
áit fheiceálach sa seomra ranga é.
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Féachaint Siar

Leanfaidh sé seo ar aghaidh ar feadh na 
scoilbhliana - inis do na páistí go bhfuil tú 
chun aitheantas a thabhairt dóibh nuair a 
fheicfidh tú go bhfuil siad ag cloí lena 
gcuid rialacha. Freisin, mol do na páistí é 
a lua lena chéile nuair a chuimhníonn siad 
ar na rialacha seomra ranga. Mar rogha 
eile, d'fhéadfá é seo a cheangal le do 
chóras duaiseanna féin sa seomra ranga, 
má tá ceann agat féin nó ag an scoil.

Inis dóibh go mbreathnóidh tú ar na 
rialacha go léir thar na seachtainí agus na 
míonna atá le teacht agus féachaint an 
bhfuil gá aon rud breise a chur leo nó iad 
a athrú ar bhealach ar bith, mar is féidir le 
rudaí tarlú a chiallódh go mbeadh gá le 
hathruithe nó le riail nua.

Leathnú

Is féidir le gach páiste an riail is fearr leo a 
roghnú agus pictiúr a tharraingt di. Mol 
dóibh fotheideal a scríobh faoina bpictiúr 
chun é a mhíniú (agus litriú garbh á úsáid, 
más gá).D'fhéadfaí na pictiúir sin a 
thaispeáint sa seomra ranga nó in áit 
phoiblí sa scoil. D'fhéadfaí an Bhileog 
Oibre: Ár Rialacha Seomra Ranga a 
líonadh isteach freisin. Má roghnaíonn tú 
an bhileog oibre, bheadh sé go hidéalach 
dá dtabharfaí abhaile í chun é a phlé le 
tuismitheoir nó caomhnóir agus a síniú a 
fháil agus í a thabhairt ar ais le taispeáint 
sa scoil
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Ár rialacha don

seomra ranga

Mo phictiúr de riail 1
seomra ranga 

Mo phictiúr de riail 3
seomra ranga 

Mo phictiúr de riail 2
seomra ranga 

Mo phictiúr de riail 4
seomra ranga 

Is ainm dom:



COINCHEAP LÁRNACH

Mar dhaoine fásta déanaimid rialacha do 
pháistí. Má thuigeann na páistí na 
luachanna ar a bhfuil na rialacha sin 
bunaithe, cabhróidh sé leo glacadh le 
rialacha agus cloí leo.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint
   Sábháilteacht phearsanta

Cuspóirí Ábhair 
Cásanna ina mbraitheann páistí sábháilte 
maraon leo siúd ina bhféadfadh 
sábháilteacht bheith i mbaol a aithint 
agus a iniúchadh.

Saincheisteanna sábháilteachta.

Cuspóirí Ábhair 
Bheith eolach agus tuisceanach ar an 
ngá chun cloí le rialacha sábháilteachta a 
bhfuil feidhm acu sa scoil, sa bhaile, ar an 
bhfeirm, san uisce, ar mhaithe lena 
s(h)ábháilteacht féin agus sábháilteacht 
daoine eile.

Snáithe: Mise agus an domhan mór

Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta
   Ag maireachtáil sa phobal 
   áitiúil

Cuspóirí Ábhair 
Daoine a aithint a mbíonn freagracht 
speisialta orthu as aire a thabhairt do 
dhaoine sa phobal chomh maith le 
tábhacht an róil atá ag gach duine i saol 
an phobail.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

Oideachas Ealaíona  -Drámaíocht

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

Snáithaonad: Drámaíocht a iniúchadh 
   agus a dhéanamh

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfaí an ceacht seo a mhúineadh 
thar roinnt seisiún. Ní gá úsáid a bhaint 
as na híomhánna go léir a chuirtear ar fáil, 
is féidir leat iad a athrú le haghaidh do 
ranga.

ACMHAINNÍ

• Póstaer/Físeanna CBI de Gharda 
 Tarrthála, Maor Pictiúrlainne agus 
 Réiteoir

• Nótaí greamacha nó Spléach-Chártaí 
 agus Blu-Tack

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Réamhrá

• Caint agus Plé

• Gníomhaíocht Drámaíochta

• Scéal

• Líníocht agus Scríobh

 

CEACHT 2
TÁ CÚIS LE RIALACHA
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Nóta don mhúinteoir:
Chomh maith leis na ceachtanna seo a dhéanamh, ní 
mór do gach bunscoil an Clár 'Bí Slán' a chur i 
bhfeidhm ina iomláine. (ROS Ciorclán 0065/2011)



Réamhrá

Meabhraigh do na páistí faoin bplé nuair a 
cheap siad rialacha an tseomra ranga. Iarr 
orthu cuimhneamh ar roinnt dea-rudaí a 
d'fhoghlaim siad faoi rialacha. Fiafraigh 
díobh:

- An bhfuil aon mhíbhuntáiste ag baint le 
rialacha?

- An dtarlódh sé riamh nach mbeadh na 
rialacha sin ina gcabhair?

Iarr ar na páistí smaoineamh faoi na 
háiteanna eile inar gá leo cloí le rialacha, faoi 
na cineálacha áiteanna. D'fhéadfadh go 
luafadh na páistí dul trasna an bhóthair, ag 
an siopa, ionaid adhartha, ag an dochtúir. 
Dearbhaigh na freagraí go léir a d'fhéadfadh 
na páistí a mholadh. D'fhéadfaí iarraidh orthu 
áiteanna eile a mholadh freisin, mar shampla, 
slándáil aerfoirt, clóis súgartha, ar ardáin ag 
stáisiúin traenach.

Caint agus Plé

Taispeáin an fhís den 'Gharda Tarrthála' ar an 
gclár bán nó úsáid an póstaer agus iarr ar na 
páistí féachaint ar feadh tamaill ar a bhfuil ar 
siúl sa phictiúr.

- Cad a fheiceann tú sa phictiúr? Taispeántar 
sa phictiúr beirt pháistí ag spraoi ar bhealach 
míshábháilte sa linn snámha; tá garda 
tarrthála fir tar éis iad a thabhairt faoi deara 
agus tá sé ag séideadh a fheadóige.

- Briseadh riail? An féidir leat a thomhas cén 
riail í?

- Cén fáth go mbíonn an riail sin againn?

- An riail mhaith í?

- Cad a tharlódh mura gcloífeadh aon duine 
léi?

- Cé atá freagrach as cinntiú go gcloíonn 
gach duine sa linn leis an riail?

Gníomhaíocht Drámaíochta

Is féidir an ghníomhaíocht seo a athrú chun 
cur in oiriúint d'aon cheann de na cásanna 
atá léirithe sna póstaeir/físeanna nó do na 
cásanna go léir. Cuir na páistí ina ngrúpaí de 
sheisear. Inis dóibh go bhfuil siad chun 
smaoineamh faoi conas a mhothaíonn sé 
bheith sa phictiúr (sna pictiúir) sin trí phictiúr 
reoite a dhéanamh de.

Mínigh do na páistí cad atá i bpictiúr reoite 
(íomhá shocair). Mínigh dóibh nach 
mbogann agus nach labhraíonn aon duine 
agus nach leagann siad méar ar rud ar bith i 
bpictiúr reoite. Iarr ar na páistí pictiúr reoite 
nó íomhá shocair a dhéanamh de na 
gníomhartha sa phóstaer, agus róil a 
thabhairt do gach páiste, e.g. pictiúr den 
gharda tarrthála, páistí ag snámh, pictiúr ag 
briseadh na rialacha.

D'fhéadfadh go molfadh na páistí daoine 
eile, mar shampla daoine fásta a bhfuil páistí 
an-óga acu, nó b'fhéidir duine éigin a bhfuil 
cumas difriúil acu.

Cuir san áireamh moltaí na bpáistí an oiread 
agus is féidir. Tabhair cúpla nóiméad don 
ghrúpa le cleachtadh, agus ansin tabhair 
cuireadh do gach grúpa a bpictiúr reoite nó 
íomhá shocair a dhéanamh don rang. Tar éis 
don rang  na pictiúir reoite go léir  a fheiceáil, 
smaoinigh faoin dráma leis na páistí agus tú 
ag fiafraí díobh:

- Conas a mhothaigh sé bheith i do gharda 
tarrthála?

- Cén smaointe a bhí acu?

- Conas a mhothaigh sé ról daoine eile sa 
phictiúr a ghlacadh?

- Conas a mhothaigh na páistí a bhí ag 
briseadh na rialacha?

- An riail mhaith í?

- Cad a tharlódh mura gcloífeadh aon duine 
léi?

- Cé atá freagrach as cinntiú go gcloíonn 
gach duine sa linn leis an riail?
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Ansin d'fhéadfá iarraidh ar gach duine pictiúr 
reoite a dhéanamh de na gníomhartha arís, 
agus an uair seo bheadh gach duine ag cloí 
leis na rialacha sa linn snámha.

- Conas a mhothaímid nuair atá an garda 
tarrthála ag déanamh jab maith agus nuair 
atá gach duine ag cloí leis an riail?

Dearbhaigh an focal 'sábháilte' arís nuair a 
luann na páistí é, scríobh ar nóta greamach 
nó splanc-chárta é agus cuir ar an bpóstaer 
é.

Taispeáin an pictiúr den mhaor pictiúrlainne. 
D'fhéadfá an próiseas pictiúr reoite a 
dhéanamh arís agus ina dhiaidh na 
ceisteanna seo a leanas a chur:

- Cad a fheiceann tú sa phictiúr?

- Cén riail atá á briseadh anseo?

- Cad a tharlódh dá mbeadh gach duine ag 
iarraidh an riail sin a bhriseadh?

- Cé atá freagrach as cinntiú go gcloítear leis 
an riail sin?

- Cad é jab an mhaor pictiúrlainne?

- Cad a smaoiníonn daoine faoin scuaine 
nuair a dhéanann an maor pictiúrlainne jab 
maith/nuair a chloíonn gach duine leis an 
riail?

Dearbhaigh an focal 'cóir' nuair a luann na 
páistí é, scríobh ar an nóta greamach nó an 
splanc-chárta é agus cuir ar an bhfís nó ar 
an bpóstaer é.

Taispeáin an pictiúr den réiteoir ag tabhairt 
cárta dheirg d'imreoir. D'fhéadfaí an próiseas 
pictiúr reoite a úsáid anseo agus na 
ceisteanna seo a leanas a chur:

- Cad a fheiceann tú anseo?

- Meas sibh cén fáth gur tugadh cárta dearg 
don imreoir sin?

- Cad a tharlódh dá ndéanfadh gach duine sa 
pháirc na rudaí sin?

- Má tá réiteoir maith ann, nó má chloíonn 
gach duine leis na rialacha, conas a bhíonn 
an cluiche?

D'fhéadfadh go ndéarfadh na páistí go 
mbeadh an cluiche níos taitneamhaí, féarailte 
nó sábháilte. Is féidir roinnt focal luacha a 
chur ar an bhfís/an bpóstaer le nóta 
greamach nó splanc-chárta.

Scéal

Bhí sceitimíní an domhain ar Ayesha, Kelly 
agus Mi-Ching. Tráthnóna Dé hAoine a bhí 
ann, díreach tar éis am scoile agus bhí 
mamaí Ayesha tar éis iarraidh ar Mhamó 
Kelly agus Mamaí Mi-Ching an bhféadfadh sí 
an triúr acu a thógáil chuig an gclós súgartha 
nua. Clós súgartha mór a bhí ann, le 
haghaidh páistí idir 6 agus 9 mbliana d'aois 
amháin. Tugadh cead do gach duine dul, mar 
sin ag 2.30, phioc Mamaí Ayesha suas ó 
gheata na scoile iad. 'An bhfuil sibh réidh?' a 
d'fhiafraigh sí de na páistí? Bhí siad go léir ag 
gáire mar go raibh siad ar bís.

Bhí áit dreaptha nua sa chlós súgartha nua, 
trí chineál difriúil luascáin, sleamhnán casta 
agus luascán guagach speisialta a bhogfadh 
timpeall cosúil le sásar eitilte.
Bhí a fhios acu faoin luascán sin, mar 
chonaic siad fógra de an uair dheireanach a 
raibh siad san ionad pobail. Lá breá a bhí ann 
agus bhí na páistí ag scipeáil in aice le Mamaí 
Ayesha agus an bugaí go dtí gur bhain siad 
amach bealach isteach sa chlóis súgartha.

Stop Mamaí Ayesha agus dúirt sí, 'OK, táimid 
chun dul isteach anois agus tá súil agam go 
mbeidh an-spraoi agaibh. Is féidir linn 
fanacht ar feadh leathuair an chloig, mar sin 
inseoidh mé daoibh nuair a bheidh orainn 
imeacht.' Shín sí méar chuig an gcomhartha 
a raibh roinnt rialacha air, agus léigh sí os ard 
iad: 'Sa chomhartha seo tá sé scríofa nach 
bhfuil cead rith timpeall na luascán, ná suí ag 
bun an tsleamhnáin, agus go gcaithfidh gach 
duine bruscar a chur sa bhosca bruscair'.

Chlaon Ayesha a ceann agus dúirt siad go 
gcloífidís go léir leis na rialacha. Shuigh 
Mamaí Ayesha ar an mbinse, áit a 
bhféadfadh sí iad a fheiceáil, agus thóg sí an 
leanbh ón mbugaí le haghaidh barróige.
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Rith gach duine go tapa chuig na 
luascáin. Bhí roinnt páistí eile ar na 
luascáin, agus mar sin d'fhan siad go 
raibh na luascáin saor agus chuaigh siad 
suas orthu. Luascáin iontacha a bhí iontu, 
go háirithe an ceann mór a bhí déanta as 
seanbhonn. Ansin, dúirt Mi-Ching, 'Téimis 
ar an sleamhnán casta'. Chuaigh siad 
chuige agus thosaigh siad ag déanamh 
réidh le dul suas an dréimire chuig an 
sleamhnán. Thug Kelly faoi deara go raibh 
a bróg reatha scaoilte, mar sin shuigh sí 
ar bhun an tsleamhnáin chun í a chur i 
gceart. Go tobann chuala sí Mamaí 
Ayesha ag glaoch, 'Kelly, féach cá háit a 
bhfuil tú i do shuí, d'fhéadfadh go leagfaí 
tú!' D'éirigh Kelly go tapa, bhí náire uirthi 
go ndearna sí dearmad ar an riail, ach 
cheap sí 'Tá sé ceart go leor, 
cuimhneoidh mé uirthi an chéad uair eile'. 
Chroith sí lámh ar Mhamaí Ayesha, a dúirt 
'Tá sé sin níos fearr, Kelly!'

Bhí an sleamhnán casta thar cionn; 
chasfadh sé timpeall 4 huaire sula 
sroichfeá an talamh, mar sin bhí 
meadhrán ar pháistí nuair a tháinig siad 
chuig an mbun. Bhí áit bhog ann ina 
bhféadfá suí síos ina dhiaidh.

Díreach ansin, fuair an dream páistí a bhí 
ag spraoi ar an sásar eitilte réidh le 
himeacht. 'Go tapa!' a dúirt Ayesha, 'Tá 
an sásar eitilte réidh, téimis air!' Rith sí go 
tapa, gar do na luascáin, agus d'éirigh a 
cairde chun í a leanúint. Díreach ansin, 
chuala siad béic - Bhí Ayesha tar éis rith 
thar na luascáin agus cic a fháil ó pháiste 
ag bhí ag luasacadh ar an seanbhonn. 'Tá 
brón orm!' a ghlaoigh sé ina diaidh. 
Chuimil Ayesha a lámh agus tháinig a 
Mamaí chuici. 'Ayesha, an bhfuil tú ceart 
go leor?' a dúirt sí. Dúirt Ayesha go raibh 
ach go raibh a lámh pianmhar. Ní raibh 
fearg ar Mhamaí Ayesha, ach bhí cuma 
an-dáiríre uirthi. Dúirt sí 'Ayesha, is í an 
riail ná nár cheart duit bheith ag rith 

timpeall luascán, meas tú cén fáth go 
bhfuil an riail sin ann'? Dúirt Ayesha 
'B'fhéidir go bhfuil an riail sin ann ionas 
nach dtabharfaí cic dom agus mé ag dul 
thart?' 'Díreach é', a dúirt Mamaí Ayesha.
Chuimil Mamaí Ayesha a lámh agus 
chuaigh na páistí ag spraoi ar an sásar 
eitilte. Nuair a chríochnaigh siad, bhí an-
tart orthu. Bhí cartúin sú dóibh go léir ag 
Kelly. D'ól siad go tapa iad, agus ansin 
chuir siad a gcartáin sa bhosca bruscair in 
aice leis an mbinse. D'fhéach Mamaí 
Ayesha ar a huaireadóir agus dúirt sí leo 
go raibh sé in am déanamh réidh le dul 
abhaile. Bhí an-am ag gach duine sa 
chlós súgartha.

Fiafraigh de na páistí an féidir leo 
smaoineamh ar riail ar chuimhnigh 
Ayesha agus a cairde uirthi. Fiafraigh 
díobh cén rialacha nár chuimhnigh na 
páistí orthu.

- Cad a tharla ansin?

- Cad eile a d'fhéadfadh tarlú mura 
gcloisfeadh Kelly Mamaí Ayesha ag 
glaoch uirthi?

Mínigh do na páistí go mbíonn cúis 
mhaith le riail mhaith i gcónaí. Is iad na 
cúiseanna le rialacha ná sábháilteacht, 
cothroime agus spraoi.

Féachaint Siar

Iarr ar na páistí dhá rud tábhachtach a 
ainmniú a d'fhoghlaim siad ina seisiún 
inniu. Má tá neart ama agaibh, 
d'fhéadfadh na páistí pictiúr a tharraingt 
nó scríobh faoi na rudaí tábhachtacha ina 
gcóipleabhar OSPS nó Misneach nó ar 
pháipéar le haghaidh a bhfillteán OSPS 
nó Misneach.
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Gardaí Tarrthála



Maor Pictiúrlainne



Réiteoir



COINCHEAP LÁRNACH

Tá sé tábhachtach go mbeadh na rialacha 
maidir le cógais ar eolas ag páistí, ó 
thaobh úsáid agus stóráil na gcógas.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   cosaint
             Saincheisteanna 
   sábháilteachta

Cuspóirí Ábhair 
Ócáidí a mbíonn gá le leighis a aithint 
agus a iniúchadh.

Substaintí sa bhaile nó ar scoil atá 
sábháilte a idirdhealú uathu sin atá 
dainséarach agus  cead a lorg sula 
ndéantar iniúchadh orthu.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe: Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga
.

Snáithaonad: Labhairt

Oideachas Ealaíona - Drámaíocht

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

Snáithaonad: Dramaíocht a iniúchadh 
   agus a dhéanamh

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh go mbeadh litir abhaile ina 
mbeadh sonraí faoi ábhar an cheachta 
seo ina cabhair (tá sampla sa Réamhrá 
Ginearálta)

Bí tuisceanach faoi aon pháiste a 
mbeadh orthu cógais a thógáil gach lá 
agus go mb'fhéidir go mbeidís nó nach 
mbeidís ag iarraidh é a phlé.

Bí tuisceanach freisin faoi pháistí a 
d'fhéadfadh go mbeadh a dtuismitheoirí 
nó baill dá dteaghlach breoite, nó go 
raibh fadhbanna úsáide substainte acu 
san am atá thart nó faoi láthair.

Ceapadh an ceacht seo  le déanamh thar 
dhá sheisiúin.

ACMHAINNÍ

• Fearas Garchabhrach Scoile (nó fís)

• Bileog Oibre: An Bosca Garchabhrach

• Físeanna de Chógais (tá siad san 
 áireamh)

• Sím nó barra clingíní de réir mar a 
 theastaíonn

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

Seisiún 1

• Plé/Obair Chiorcail

• Gníomhaíocht Drámaíochta

• Obair i bPéirí agus Bileog Oibre

• Féachaint Siar

Seisiún 2

• Plé/Obair Chiorcail

• Rialacha maidir le Cógais

• Gníomhaíocht Drámaíochta

• Féachaint Siar
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Plé/Obair Chiorcail

D'fhéadfaí é sin a dhéanamh i gciorcal 
agus úsáid á baint as an réad cainte. Ar 
dtús taispeáin an Bosca Garchabhrach nó 
físeanna de chógais. Fiafraigh de na páistí, 
cad a fheiceann siad, más eol dóibh cad 
dó an Bosca Garchabhrach agus más eol 
dóibh nó má aithníonn siad aon ábhair nó 
rialacha le haghaidh cógas a d'fhéadfaí a 
fheiceáil air. Fiafraigh de na páistí ar 
tugadh aon cheann de na cógais sin dóibh 
riamh agus labhairt faoina dtaithí más mian 
leo. Fiafraigh díobh an bhfuil a fhios acu cá 
háit a gcoimeádtar an Bosca 
Garchabhrach ar scoil.

- Cá gcoimeádfaí bosca garchabhrach nó 
bosca cógas sa bhaile?

- Meas tú cén fáth?

- Cén cineálacha rudaí a bheadh i mbosca 
cógas nó cófra cógas?

- Cé a úsáideann iad?

- Cathain a úsáidtear iad?

Inis dóibh go bhfuil cógais an-
chumhachtach mar gur féidir leo cabhrú le 
daoine a leigheas agus cóir leighis a chur 
orthu nuair a bhíonn pian orthu nó nuair a 
bhíonn siad breoite. Caithfimid bheith an-
chúramach, áfach, faoi na cógais a 
thógaimid agus faoin méid a thógaimid. 
Mura gcloímid leis na rialacha 
d'fhéadfaimis éirí an-tinn. Fiafraigh de na 
páistí an bhfuil aon rialacha faoi chógais ar 
eolas acu.

Breac síos na rialacha a mholann na páistí. 
D'fhéadfaí na rialacha seo a leanas a phlé:

1. Ná tóg cógais riamh ach amháin má 
thugtar duit iad ag do thuismitheoirí, altra, 
dochtúir nó duine fásta a bhfuil muinín agat 
astu.

2. Ná bí ag spraoi le cógais riamh.

3. Ná tóg níos mó ná an méid a dúradh leat 
a thógáil.

4. Ní mór cógais a choimeád in áit 
shábháilte ionas nach mbeidh daoine óga 
ábalta iad a fháil.

5. Ná leag méar ar, nó bain triail as nó tóg 
rud ar bith a mheasann tú a d'fhéadfadh a 
bheith contúirteach nó mura bhfuil a fhios 
agat cad atá ann.

Gníomhaíocht Drámaíochta

Cuir na páistí ina ngrúpaí de cheathrar. 
Pléigh an scéal seo a leanas le gach grúpa 
agus tabhair róil dóibh.

Scéal

Tá grúpa páistí ag spraoi. Tógann duine 
amháin acu stán brioscaí ón gcófra atá lán 
le cógais. Thosaigh siad ag féachaint ar a 
raibh ann.

D'fhéadfá róil eile a thabhairt sna grúpaí, 
mar shampla an páiste a thóg an stán 
brioscaí ón teach agus atá ag iarraidh 
cluiche altraí agus dochtúir a imirt lena 
bhfuil ann, an páiste atá ag iarraidh triail a 
bhaint as na cógais, an páiste atá ag 
iarraidh an stán a dhúnadh agus an bosca 
a fhilleadh, an páiste nach bhfuil cinnte 
cad ba cheart a dhéanamh.

Tabhair 5 nóiméad do na páistí le 
cleachtadh, ansin buail an barra clingíní 
agus iarr ar gach grúpa a rólimirt nó pictiúr 
reoite a dhéanamh duit féin agus do na 
grúpaí eile. Fiafraigh den chuid eile de na 
grúpaí (an lucht féachana) cad iad na 
rialacha maidir le cógais a bhfuil sé 
tábhachtach go gcuimhneoidís orthu sa 
rólimirt nó sa phictiúr reoite seo.

Obair i bPéirí agus Bileog Oibre

Cuir timpeall an Bhileog Oibre: An Bosca 
Garchabhrach do na páistí, agus tú ag 
cuimhneamh go bhféadfadh go mbeadh 
cabhair bhreise ag teastáil ó pháistí a 
bhfuil EAL nó RSO acu. Mol do na páistí 
obair a dhéanamh i bpéirí agus litriú garbh 
a úsáid, más gá.
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Féachaint Siar

Nuair a bheidh neart ama faighte ag na 
páistí chun a gcuid bileog oibre a líonadh 
isteach, iarr orthu teacht ar ais chuig an 
gciorcal (má bhí sé déanta roimhe sin) 
agus suí lena bpáirtí. Iarr ar gach péire 
tuairisc a thabhairt ar a mbileoga oibre. 
Tosaigh le roinnt ceisteanna oscailte, mar 
shampla.

Farah, roghnaigh tusa pictiúr a dhéanamh 
de phaicéad plástar/bosca baitíní cadáis, 
ar mhaith leat a insint dúinn cén fáth gur 
roghnaigh tú an pictiúr sin?

Ansin, iarr ar gach péire a rá cad a 
d'fhoghlaim siad faoi chógais, agus tú ag 
tagairt dá mbileog oibre. Dearbhaigh an 
méid a deireann gach péire. Ansin 
d'fhéadfaí an bhileog oibre sin a sheoladh 
abhaile le plé agus le síniú ag 
tuismitheoirí nó caomhnóir.

Murar pléadh úsáid steallairí agus na 
réamhchúraim a bhaineann leo cheana 
féin, luaigh gur bealach amháin é 
steallaire le cógas a chur inár gcuid corp. 
Pléigh an tábhacht a bhaineann le 
sábháilteacht agus rudaí géara ar nós 
steallairí á láimhseáil.
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Plé/Obair Chiorcail 

D'fhéadfaí é sin a dhéanamh i gciorcal leis an 
réad cainte. Meabhraigh do na páistí faoi na 
rialacha a bhaineann le cógais, agus freisin 
faoin mBosca Garchabhrach. Fiafraigh de na 
páistí an bhfuil a fhios acu cá háit nó cén 
chaoi a bhfaigheann a gcuid tuismitheoirí nó 
caomhnóirí cógais. D'fhéadfadh go mbeadh 
eolas réasúnta sonrach ag roinnt páistí faoin 
ábhar sin, d'fhéadfadh go mbeadh níos lú 
eolais ag páistí eile.

Inis do na páistí gurb amhlaidh an chuid is 
mó den am, go mbeidh ort dul chuig 
dochtúir a thabharfaidh oideas duit don 
chógas agus gurb é an poitigéir an duine a 
fhéadann an cógas a dhíol leat.

Labhair faoi obair cógaiseora nó poitigéara 
agus úsáid á baint as na Físeanna Cógais 
(atá curtha ar fáil). Fiafraigh de na páistí cén 
t-eolas atá acu fúthu:

- An raibh tú riamh ag an gcógaseoir/an 
bpoitigéir?

- Conas atá a fhios agat cé hé/hí an 
cógaiseoir?

Labhair faoin bhfíric nach mór do dhuine 
oiliúint a dhéanamh ar feadh roinnt blianta 
sula mbeidh siad ina gcógaiseoir agus faoi 
na róil thábhachtacha atá ag an dochtúir 
agus ag an gcógaiseoir i dteannta a chéile sa 
phobal.

Rialacha maidir le Cógais

Mínigh an méid seo a leanas do na páistí:

- Ní féidir an chuid is mo de chógais a dhíol 
ach le duine a bhfuil oideas dochtúra acu.

- Ní mór don chógaiseoir díreach an méid 
leighis a luann an dochtúir a thabhairt amach.

- Ní mór don chógaiseoir treoracha a scríobh 
ar an gcógas faoi cén uair ar cheart é a 
thógáil.

- Is féidir linn freisin cógais a cheannach 
nach dteastaíonn oideas uainn dóibh ón 
bpoitigéir/ón gcógaslann, ón ollmhargadh nó 
ó shiopaí eile. Ní mór dúinn bheith an-

chúramach maidir leis na cógais sin a úsáid 
freisin agus na treoracha atá scríofa orthu a 
leanúint go cúramach.

De ghnáth díolann cógaiseoirí rudaí ina siopa 
nach cógais iad, mar shampla, scuaba fiacla, 
scuaba gruaige, fáiscíní gruaige, baibíní, 
milseáin, bréagáin do linbh, clúidíní, 
smideadh agus cumhrán. Ní cógais iad sin, 
agus mar sin ní theastaíonn oideas dochtúra 
uainn chun iad a cheannach.

Téigh siar ar rialacha na bpáistí le haghaidh 
cógas arís:

1. Ná tóg cógais riamh ach má thugtar duit 
iad ag do thuismitheoirí, altra, dochtúir nó do 
dhuine fásta sábháilte

2. Ná bí ag spraoi le cógais riamh.

3. Ná tóg níos mó ná an méid a dúradh leat a 
thógáil.

4. Ní mór cógais a choimeád in áit shábháilte 
ionas nach mbeidh daoine óga ábalta iad a 
fháil.

5. Ná leag méar ar, nó bain triail as nó tóg rud 
ar bith a mheasann tú a d'fhéadfadh a bheith 
contúirteach nó mura bhfuil a fhios agat cad 
atá ann.

Dráma

Le haghaidh na gníomhaíochta seo a leanas 
is cuma má tá níos mó grúpaí ná scéalta, 
mar go mbeidh léirmhínithe difriúla ag na 
grúpaí éagsúla ar na scéalta.

Cuir timpeall na scéalta, agus tú ag cinntiú 
gur féidir leis na páistí gach ceann a léamh 
agus a thuiscint.

Tabhair cúig nóiméad do na páistí le 
cleachtadh, ansin buail an barra clingíní nó 
clog agus iarr ar gach grúpa an rólimirt a 
tugadh dóibh a dhéanamh duit féin agus do 
na grúpaí eile.

Tar éis  gach scéal a léiriú, iarr ar an gcuid 
eile de na grúpaí (an lucht féachana) cén 
rialacha maidir le cógais nach mór dóibh 
cuimhneamh orthu.
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Scéal 1
Tagann grúpa páistí níos sine agus 
tairgeann siad 'milseán' gorm óna lámh.

Scéal 2
Léann duine fásta an méid seo a leanas 
ar bhosca: Tóg dhá phiolla dhá uair sa lá. 
Ceapann siad go bhfuil a dtinneas cinn 
go han-dona agus cuireann siad glaoch 
ar an gcógaiseoir chun féachaint an féidir 
leo níos mó a thógáil.

Scéal 3
Mothaíonn duine éigin tinn sa bhaile. 
Molann duine fásta dóibh cógas a thógáil 
chun go dtiocfadh biseach orthu.

Scéal 4
Tá a n-análóir le haghaidh asma, a n-
uachtar le haghaidh eachma nó a junior 
Disprin ag do chara ina mála le húsáid ar 
scoil. Tairgeann siad duitse é díreach 
ionas gur féidir leat triail a bhaint as.

Scéal 5
Tá dream páistí ag dul trasna an chlóis 
roimh am scoile nuair a fheiceann siad 
steallaire ar an talamh. Níl tú féin agus do 
chairde cinnte cad ba cheart daoibh a 
dhéanamh.

Féachaint Siar

Cuir ceisteanna oscailte ar na páistí, mar 
seo a leanas:

- Cérbh é an rud ba thábhachtaí a 
d'fhoghlaim muid ón ár ndráma inniu?

- Conas a mhothaigh do charachtar le 
linn an dráma?

- An féidir leat a rá cén fáth?

- Cad a d'fhéadfadh an carachtar sin a 
dhéanamh ina dhiaidh sin?

- Cad a d'fhoghlaim tú inniu nach raibh ar 
eolas agat cheana féin?

- Cad é an rud ba thábhachtaí a 
d'fhoghlaim tú inniu?

Leathnú

Bunaigh cúinne spraoi samhailteach agus 
cuir clinic an dochtúra agus an 
chógaslann/an siopa poitigéara ann.

Bhainfeadh an rang leas chomh maith as 
cuairt ó phoitigéir nó ó chógaiseoir.
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An Bosca Garchabrach

Is ainm dom:

Is é mo pháirtí ná:

Déan pictiúr de roinnt rudaí a chonaic tú sa 
Bhosca Garchabhrach agus cuir lipéad orthu.

Breac síos cuid de na rudaí a d'fhoghlaim sibh faoi chógais:

1. 2.

3. 4.



An Cógaiseoir/Poitigéir

Tógann an poitigéir/cógaiseoir an t-oideas a thug an 

dochtúir duit agus tugann siad an cógas do do 

thuismitheoirí nó don chaomhnóir.

Scríobhfaidh an poitigéir síos rialacha maidir leis an gcógas 

a thógáil ionas go mbeidh a fhios ag do thuismitheoirí nó 

cúramóirí conas an cógas a thabhairt duit.

Is é an Cógaiseoir/Poitigéir duine a chuaigh chun na 

hollscoile chun foghlaim faoi chógais.



Cineálacha Leighis

Is féidir le cógas do pháistí bheith i mbuidéal,

ar nós cógas casachta.

D'fhéadfadh  cógais a bheith i dtáibléid

nó i gcapsúil chomh maith.

Tagann cógas i bhfoirm uachtair le cur

ar an gcorp nó ar d'aghaidh.

Tagann cógais ar bhealaí éagsúla,

seo roinnt samplaí.



Bí Cúramach i gcónaí

Uaireanta bíonn cuma milseán ar chógais ach ní milseáin 

iad. Má thógann tú cógas nuair nach bhfuil tú tinn 

d'fhéadfá éirí an-tinn

Tá steallairí géar agus contúirteach.

Stop i gcónaí, bog amach uathu agus inis do dhuine fásta

má fheiceann tú steallaire nó aon chógas ina luí thart ar 

fud na háite.

Bíonn ar roinnt daoine instealladh a fháil trí steallaire. 

Is féidir le steallairí cógas a thabhairt duit nó cógas a 

thabhairt duit chun nach bhfaighfeá tinn, mar shampla, 

an 'vacsaín fliú. Tá steallairí géar agus contúirteach. Níl 

cead ach ag daoine fásta iad a úsáid.



AONAD A CÚIG
MISE AGUS DAOINE EILE



AONAD A CÚIG
MÉ FÉIN AGUS DAOINE EILE

SNÁITHE MISE AGUS DAOINE EILE

Snáithaonaid  Mise agus mo theaghlach

  Mo chairde agus daoine 
  eile

  Caidreamh le daoine eile 

SNÁITHE MISE AGUS AN
  DOMHAN MÓR

Snáithaonad Ag forbairt saoránachta

  Pobal mo scoile

  Ag maireachtáil sa phobal 
  áitiúil

  Cúram imshaoil

BUNEOLAS FAOIN AONAD

San aonad seo cuirtear le chéile eolas ó 
roinnt snáithí agus snáithaonad sa 
Churaclam OSPS bainteach le téama  an 
mhuintearais.

Sa chéad cheacht, féachann páistí ar a 
dteaghlach féin agus forbraíonn siad 
meas ar a mbaile agus ar bhaill a 
dteaghlach.

Anois bogann siad amach chuig 
timpeallacht na scoile agus smaoiníonn 
siad faoina bhfuil i gceist le bheith i do 
bhall den rang agus de phobal na scoile. 
Nuair atá tú i do bhall de phobal ar bith 
bíonn freagrachtaí ort ó thaobh aire a 
thabhairt don phobal sin agus é a 
chaomhnú.

Sa tríú ceacht, aithníonn na páistí 
feabhsúcháin i dtimpeallacht na scoile 
agus oibríonn siad as lámh a chéile chun 
spriocanna ainmnithe a bhaint amach.

Cothaíonn sé sin tuiscint ar fhreagracht 
agus ar an ngá le comhoibriú. Tá sé seo 
mar réamhobair ar a bhfuil i gceist le 
bheith i do bhall de phobal áirithe, agus 
conas is féidir le gach duine againn ról 

luachmhar a ghlacadh inár dtimpeallacht.
Sa deireadh, samhlaíonn na páistí an 
todhchaí agus aithníonn siad a gcuid 
mianta agus brionglóidí don uair a bheidh 
siad níos sine, rud a chabhraíonn leo 
sprioc don todhchaí a shamhlú.

Mar is amhlaidh i gcónaí agus scileanna 
sóisialta á bhfoghlaim, beidh an múinteoir 
ina eiseamláir dhearfach le timpeallacht 
seomra rang slán agus tacúil a fhorbairt 
do na páistí go léir.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Tá Mé i mo Bhall de mo Theaghlach Féin

Ceacht 2
Tá Mé i mo Bhall de mo Rang

Ceacht 3
Aire a Thabhairt dár dTimpeallacht sa 
Seomra Ranga

Ceacht 4
Tá Mé i mo Bhall de mo Phobal

Ceacht 5
Nuair a Bheidh mé Níos Sine Ba Mhaith 
Liom a Bheith i mo Bhall de...
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CEACHT 1
TÁ MÉ I MO BHALL DE MO THEAGHLACH FÉIN

COINCHEAP LÁRNACH

Is sa teaghlach ar dtús a fhaigheann 
páistí deis taithí a fháil ar ghrá, 
muintearas agus sábháilteacht. 
Foghlaimíonn na páistí go bhfuil go leor 
cineálacha éagsúla 'teaghlaigh' ann agus 
go mbíonn tuiscintí difriúla ag daoine 
éagsúla ar a bhfuil i gceist le teaghlach.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus daoine eile

Snáithaonad:  Mise agus mo 
   theaghlach

Cuspóirí Ábhair
Iad siúd a chónaíonn sa bhaile a ainmniú 
agus labhairt fúthu agus a aithint nach 
ionann gach baile agus gach teaghlach.
A ról agus a (h)áit sa teaghlach a aithint 
maraon leis an gcabhair a thugann gach 
ball den teaghlach.

A t(h)eaghlach féin a léirthuiscint agus 
bealaí a aithint inar féidir le baill 
teaghlaigh cabhrú agus tacú lena chéile 
agus aire a thabhairt dá chéile.

Iniúchadh a dhéanamh ar go leor de na 
rudaí a fhoghlaimítear i dteaghlaigh, rudaí 
praiticiúla agus rudaí nach iad.

Snáithe:  Mise agus an domhan mór

Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta
   Pobal mo scoile

Cuspóirí Ábhair
Féachaint ar a bhfuil i gceist le bheith i do 
bhall de rud éigin agus féachaint ar roinnt 
grúpaí éagsúla ar féidir leo bheith ina 
mbaill díobh.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonaid: Labhairt

   Scríbhneoireacht

Nóta don Mhúinteoir  

D'fhéadfadh go mbeadh litir chuig 
tuismitheoirí ina cabhair, mar go 
bhféadfadh go mbeadh ar pháistí eolas 
cúlra don aonad seo a lorg sa bhaile 
(féach an litir shamplach chuig 
tuismitheoir sa Réamhrá Ginearálta).

Cuimhnigh go bhféadfadh go mbeadh 
tuiscintí difriúla ag páistí ar a bhfuil i 
gceist lena 'dteaghlach' féin - beidh sé 
sonrach dóibh féin agus dá gcuid cúinsí 
faoi leith. Bí tuisceanach freisin maidir leis 
an bhfíric go bhféadfadh nach mbeadh 
cúlra seasta ná sona ag roinnt páistí.

D'fhéadfadh go mbeadh páistí a bhfuil 
EAL acu, nó páistí nua sa rang, ag 
iarraidh a rá go bhfuil dhá theach acu: an 
áit ónar tháinig siad roimhe sin agus an 
áit ina bhfuil cónaí orthu anois.

ACMHAINNÍ

• Réad cainte

• Bileog Oibre: Tá mé i mo Bhall de mo 
 Theaghlach Féin

• Ábhair Dathúcháin nó Líníochta

• Físeanna 'Teaghlach'*

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Obair Chiorcail/Plé

• Bileog Oibre
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Obair Chiorcail/Plé

Cuir na páistí i gciorcal. Inis dóibh go 
bhfuil siad chun smaoineamh faoina 
gcuid bailte inniu.

Taispeáin an íomhá 'na Cineálacha 
Éagsúla Tithe' dóibh. Fiafraigh de na 
páistí an féidir leo an cineál tí a bhfuil 
cónaí orthu ann a ainmniú, agus an 
bhfeiceann siad rud éigin cosúil leis sa 
phictiúr.

Labhair leo faoi na cineálacha éagsúla tí 
agus ainmnigh iad, agus na híomhánna á 
n-úsáid. Inis do na páistí go bhfanann 
roinnt daoine sa teach céanna ar feadh 
go leor ama, agus tá daoine eile a 
mbíonn cónaí orthu i go leor áiteanna 
éagsúla le linn a saoil.

D'fhéadfadh páistí sealanna a thógáil 
chun a n-ainm agus a sloinne a insint 
chomh maith leis an gcineál tí a bhfuil 
cónaí orthu ann agus cé leis a bhfuil siad 
ina gcónaí. D'fhéadfá féin tosú mar seo 
mar shampla:

- Gina is ainm dom, is é mo shloinne ná 
Foran agus tá cónaí orm in árasán. Tá 
cónaí orm le mo dheirfiúr.

Inis do na páistí an méid a mheasann tú a 
bheith cuí (nó a bhfuil tú compordach 
labhairt faoi) faoi do theaghlach agus do 
shaol lasmuigh den scoil.

Roinn leo an cineál eolais a bhfuil tú ag 
iarraidh orthusan a thabhairt duitse. Ar an 
mbealach sin cothóidh tú muinín.

Ansin iarr ar na páistí a gcuid súl a 
dhúnadh ar feadh nóiméid agus labhairt 
faoi am sona lena dteaghlach. Mínigh 
dóibh gur féidir smaoineamh faoi am lena 
dteaghlach go léir nó le haon tuismitheoir 
amháin, cara Chríost, deartháir nó 
deirfiúr, aintín nó uncail, seantuismitheoir 
etc.

Iarr orthu smaoineamh faoina raibh siad 
ag déanamh, cé a bhí ann an raibh sé sa 
teach nó lasmuigh, an cuimhin leo ar lá 
den tseachtain nó an deireadh seachtaine 
a bhí ann. Iarr ar pháistí atá sásta labhairt 
cur síos a dhéanamh ar am sona lena 
dteaghlach. Ná bí buartha má labhraíonn 
na páistí go ginearálta faoina dteaghlach, 
mar níl anseo ach pointe tosaigh.

Spreag plé leis na ceisteanna seo a 
leanas:

- Meas tú cén fáth go mbímid i 
dteaghlaigh?

- Cad iad na rudaí maithe a bhaineann le 
bheith i do bhall de theaghlach?

- Cad iad na rudaí crua nó deacra a 
bhaineann le bheith i do bhall de 
theaghlach?

Ar smeach-chairt nó CBI, déan liosta de 
rudaí dearfacha agus crua nó deacra a 
bhaineann le bheith i do bhall den 
teaghlach, agus teanga atá aois oiriúnach 
a úsáid. Féach siar ar an bplé agus na 
smaointe agus déan achoimre orthu.

Chun an plé a chríochnú, iarr ar na páistí 
smaoineamh faoi dhuine ina dteaghlach 
agus a rá cad iad tréithe an duine sin a 
thaitníonn leo agus cén fáth.

- Is maith liom mo... mar...
  

Bileog Oibre

Cuir timpeall an Bhileog Oibre: Tá mé i 
mo Bhall de mo Theaghlach Féin agus 
mínigh í. Is féidir í seo a líonadh i bpáirt i 
scoil agus sa bhaile nó is féidir í a 
thabhairt mar obair bhaile. Mínigh dóibh 
gur féidir le leanaí scriobláil nó méarlorg a 
dhéanamh agus gur féidir lena madra nó 
a gcat lorg lapaí a dhéanamh freisin.
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Cineálacha Éagsúla Tithe

Árasáin agus Bloc Árasán

Carbháin agus Tithe Grúpa

Tithe

Bungalónna agus Teachíní



Tá mé sa bhaile i mo theach

Seo mise sa bhaile le mo theaghlach!

Is é an rud is fearr faoi mo theaghlach ná

Deireann mo theaghlach go bhfuil mé  agus

Is é mo sheoladh baile ná

Seo sínithe mo theaghlaigh!



CEACHT 2
TA MÉ I MO BHALL DE MO RANG

COINCHEAP LÁRNACH

Tá sé tábhachtach go mothódh páistí slán 
agus go nglacfaí leo i dtimpeallacht an 
tseomra ranga ag an múinteoir agus ag 
na páistí eile chun go mbainfidís an leas 
is mó as an scoil.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus daoine eile

Snáithaonad:  Mo chairde agus daoine 
   eile

Cuspóirí Ábhair
Cairde pearsanta a phlé agus an fáth a 
bhaineann sé/sí taitneamh as bheith ina 
dteannta.

Cáilíochtaí agus scileanna atá bainteach 
le cairdeas a aithint, a iniúchadh agus a 
phlé

Snáithe:  Mise agus an domhan mór

Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta
   Pobal mo scoile

Cuspóirí Ábhair
Féachaint ar a bhfuil i gceist le bheith i do 
bhall de rud éigin agus féachaint ar roinnt 
grúpaí éagsúla ar féidir leo bheith ina 
mbaill díobh.

Ainm agus ionad a scoile féin a aithint 
agus a scríobh agus na daoine atá ina 
mbaill de phobal na scoile a aithint.

Plé a dhéanamh agus tuiscint a fháil ar an 
gcaoi go gcuireann ról dearfach gach 
duine leis an rang nó an scoil a 
dhéanamh níos fearr do chách.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsaid teanga

Snáithaonaid: Labhairt

   Léitheoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ceapadh an ceacht seo le múineadh thar 
dhá sheisiúin.

Ba cheart do mhúinteoirí féachaint ar 
pholasaí a scoile i leith bulaíochta agus 
aon teanga nó téarmaí sonracha faoin 
mbulaíocht a úsáid sa cheacht seo, más 
gá. Le linn an cheachta seo tá sé 
tábhachtach riail a dhéanamh maidir le 
gan aon rud gránna ná míchineálta a rá le 
haon duine.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go 
bhféadfadh go mothódh páistí nua sa 
rang nó scoil nach bhfuil siad ina mball 
den rang fós agus go mbeidís ag iarraidh 
é sin a chur in iúl sa phlé seo. Ba cheart 
duit comhbhá a léiriú agus tú ag tabhairt 
freagra orthu.

ACMHAINNÍ

• Dán: Tá mé i mo Bhall de mo Rang

• Mála nó coimeádán agus ainmneacha 
 na bpáistí ann

• Leathanach Smeach-Chairte/CBI

• Íomhá: Roxanna agus Síofra

• Bileog Oibre: Tá mé i mo Bhall de mo 
 Rang 

• Réad cainte

• Leabhráin 'Cool School Bully Free' ar 
 fáil ag 
http://www.hse.ie/eng/services/Publicatio
ns/Children/Cool%20School%20Bully%2
0Free%20Project%20Booklets.html

• Children’s BBC
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/static
/guides/bullying/bullying.stm
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CEACHT 2
TA MÉ I MO BHALL DE MO RANG

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

Seisiún 1
• Réamhrá
• Obair Chiorcail
• Dán
• Obair Chiorcail
  
Seisiún 2
• Obair Chiorcail
• Tobsmaointeoireacht
• Bileog Oibre
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Réamhrá

Cuir na páistí ina suí i gciorcal. Labhair leo ar 
feadh tamaill gairid faoi theaghlaigh agus 
faoin gcaoi a bhfuilimid inár mbaill díobh. 
Mínigh dóibh go bhfuil tú chun labhairt faoi 
bheith mar bhall den rang.

Ar dtús, iarr ar na páistí a shamhlú conas a 
bheadh an saol mura mbeadh aon scoil ann. 
Iarr ar gach duine sa chiorcal an fréamh 
abairte seo a leanas a chríochnú: mura 
mbeadh aon scoil ann...

Iarr ar na páistí a shamhlú conas a bheadh 
an saol dá mbeifeá ag tabhairt cuairte orthu 
go léir ina n-aonar ina gcuid tithe chun iad a 
mhúineadh. Cabhraigh leo a aithint cén rudaí 
a d'aireoidís uathu mura mbeadh scoil ann. 
Is cosúil go bpléifear an ghné shóisialta den 
scoil.

Ag an deireadh, labhair leo faoin gcaoi a 
mbeadh sé deacair ceachtanna a mhúineadh 
do gach páiste ina aonar agus faoin méid 
ama a thógfadh sé. Mínigh dóibh fiú dá 
mbeidís go léir ag foghlaim trí r-fhoghlaim 
nach bhfeicfidís ach focail agus pictiúir agus 
nach mbeidís in ann idirghníomhú ar an 
mbealach céanna le daoine. Ní bheidís 
rannpháirteach i rang mar atá anois. 
Cabhraigh leis na páistí a thuiscint go 
bhféadfadh nach gcuirfidís aithne ar a chéile 
agus cairde a dhéanamh mura mbeidís ag 
teacht chun na scoile.

Obair Chiorcail

Mínigh do na páistí chun cabhrú le chéile ní 
mór dúinn iarracht a dhéanamh bheith 
macánta agus muid ag labhairt faoinár gcuid 
mothúchán lena chéile.

Má mhothaíonn duine éigin nach bhfuil siad 
ina bhall den ghrúpa nó go bhfuil siad fágtha 
amach, beidh tú ag iarraidh smaoineamh faoi 
bhealaí chun feabhas a chur ar chúrsaí, ach 
chun é sin a dhéanamh beidh orthu siúd a 
bheith macánta agus a insint duit conas a 
mhothaíonn siad. Iarr ar na páistí a gcuid súl 

a dhúnadh agus smaoineamh faoi am:

- nuair a mhothaigh siad i ndáiríre go raibh 
siad ina mbaill den rang

- nuair a mhothaigh siad an-sona sa rang

- nuair a mhothaigh siad go raibh fáilte 
rompu, go raibh luach  orthu agus go raibh 
ardmheas ag daoine eile orthu

- nuair a mhothaigh siad go raibh ról 
dearfach acu sa rang.

Mínigh dóibh murar tharla sé sin dóibh 
riamh, go gcaithfidh tú a bheith ar an eolas 
ionas gur féidir leat rud éigin a dhéanamh 
faoi. Meabhraigh do na páistí gur féidir leo 
labhairt leat i gcónaí faoi aon rud a chuireann 
isteach orthu.

Ansin d'fhéadfaí fiafraí díobh:

- Dá ndúiseofá ar maidin agus dá mothófá 
nach mbeifeá i do bhall den rang, cad a 
bheadh tar éis tarlú?

- Cad a bheadh difriúil?

- Cad a bheadh ag tarlú?

Tá sé ríthábhachtach gan aon mhaslaí a 
cheadú agus an páiste ag labhairt faoina 
gcuid smaointe.

Tar éis éisteacht leis an aiseolas ó na páistí, 
iarr ar an rang díriú ar a d'fhéadfaí a 
dhéanamh chun rudaí a dhéanamh níos fearr 
i gcásanna den sórt sin. D'fhéadfadh go 
mbeadh roinnt páistí in ann moltaí cuidiúla a 
thabhairt le haghaidh páistí aonair i gcás 
áirithe tríd an bhfréamh abairte seo a leanas: 
D'fhéadfadh go gcabhródh sé dá...

Ansin is féidir iarraidh ar an bpáiste aonair 
freagra a thabhairt ar na moltaí agus an méid 
seo a leanas á rá: Sea, ceapaim go 
gcabhródh sé liom, nó Ní dóigh liom é, ach 
go raibh maith agat as an moladh a 
dhéanamh.

Ansin d'fhéadfaí moladh dóibh smaoineamh 
faoi bhealach eile ina bhféadfadh  na páistí 
eile sa rang cabhrú leo sa chás sin.

NÓS IMEACHTA SONRACH
SEISIÚN 1
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Dán

Léigh an dán leis na páistí.

Tá Mé i mo Bhall de mo Rang

Gach maidin, le breacadh an lae
Nuair a bhuaileann an clog

Tagaim chuig mo sheomra ranga,
Le mo chuid earraí go léir

Mo mhála, mo chás pinn luaidhe,
mo leabhair agus mo lón,
 Ansin sa seomra ranga
 cuirtear fáilte romham!

Táim i mo bhall den ghrúpa
sa chiorcal nó ag an mbord

Cabhraímid go léir lena chéile
Chomh maith agus is féidir.

Cosúil leis na rudaí i mo mhála, 
A théann le chéile

Táim i mo bhall de mo rang 
Le mo chairde, le chéile

- By Audrey Devereux©

Obair Chiorcail

Agus iad fós sa chiorcal, iarr ar na páistí 
smaoineamh faoi na cairde go léir a rinne 
siad sa rang, iarr orthu a gcuid 
aghaidheanna a shamhlú.

Ansin iarr orthu smaoineamh faoi bheirt 
chara ach go háirithe chomh maith leis na 
fáthanna go dtaitníonn sé leo bheith in 
éineacht leo/ag caint leo/ag spraoi leo. 
Cuir an réad cainte timpeall an chiorcail 
agus tabhair deis do gach páiste na 
fáthanna a lua go dtaitníonn sé leo bheith 
in éineacht lena gcuid cairde.

Tar éis an bhabhta is féidir leis an 
múinteoir achoimre a dhéanamh ar na 
fáthanna a luaigh na páistí agus fiafraí de 
na páistí an mian leo aon rud a rá faoi na 

fáthanna go léir a chuala siad.
Ansin iarr ar  pháiste ainm a tharraingt ón 
mála ainmneacha. Cuir in aghaidh maslaí 
chucu féin nó chuig daoine eile agus rud 
mar seo á rá agat:

- Tá lochtanna orainn go léir, mise san 
áireamh, ach inniu táimid ag díriú ar ár 
gcuid tréithe maithe. Roghnaigh pointe 
maith faoi (ainm).

D'fhéadfadh go ndéarfadh na páistí rudaí 
mar:

Tá _____ ina (h)amhránaí maith

Tá _____ greannmhar

Tá _____ ábalta rith go tapa

Tá _____ ábalta pictiúir áille a tharraingt

Roinneann _____ a gcuid dathanna

Bíonn meangadh ar _____ i gcónaí

Bíonn _____ ag spraoi le gach duine.

Mar chríoch dearbhaíonn na daoine a 
roghnaíodh iad féin agus an fréamh 
abairte seo a leanas á chríochnú acu: 
Deireann daoine i mo rang go bhfuil mé...

Má bhíonn sé deacair do dhaoine 
smaoineamh faoi rud éigin le labhairt 
fúthu féin, d'fhéadfá iarraidh ar dhuine 
eile moladh a dhéanamh nó é a 
dhéanamh tú féin.

NÓS IMEACHTA SONRACH
SEISIÚN 1
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Obair Chiorcail

Iarr ar na páistí teacht isteach sa chiorcal. 
Agus an réad cainte á úsáid, fiafraigh de na 
páistí:

- Cad a d'fhoghlaim muid faoi bheith inár n-
aonar an uair dheireanach a rabhamar ag 
caint?

- Cad é an rud ba thábhachtaí a d'fhoghlaim 
muid faoi bheith sa rang?

Mol do gach duine rud éigin a rá, agus tú ag 
cuimhneamh go bhféadfadh nach mbeadh 
gach duine ag iarraidh rud éigin a rá.

Tobsmaointeoireacht

Inis do na páistí go bhfuil muid chun 
smaoineamh faoi na bealaí ina ndéanaimid 
cairde. Breac síos na focail agus na frásaí 
go léir a mholann na páistí, mar shampla:

• Cabhraímid lena chéile.

• Bíonn spraoi againn le chéile.

• Roinnimid rudaí lena chéile.

• Suímid in aice lena chéile.

• Tá cónaí orainn gar dá chéile.

• Táimid sa rang céanna.

• Bímid ag spraoi le chéile.

• Tá aithne ag ár máithreacha ar a chéile.

• Téimid chuig damhsa nó peil lena chéile. 

Mol dóibh rudaí sonracha a rá. D'fhéadfadh 
go mbeadh na páistí ag iarraidh samplaí a 
thabhairt agus a chéile a dhearbhú chomh 
maith. Ba cheart é sin a mholadh.

Obair Chiorcail

Taispeáin an íomhá: Roxanna agus Síofra 
do na páistí. Mínigh an scéal:

- Tá an-fhearg ar Roxanna agus Síofra. Thóg 
Roxanna bioraitheoir peann luaidhe Shíofra 
gan é a iarraidh uaithi. Bhí Síofra á lorg agus 
ní raibh sí in ann é a aimsiú ach ansin 
chonaic sí ar dheasc Roxanna é. Is gnách do 
Roxanna agus Síofra a bheith ag spraoi le 
chéile sa chlós, ach inniu dúirt Síofra le 
Roxanna, 'Tá mé an-fheargach/an-chrosta 

gur thóg tú mo bioraitheoir, Is mór an trua 
go bhfuil tú i mo rangsa!' Ní raibh a fhios ag 
Roxanna cad ba cheart di a rá agus 
mhothaigh sí an-ghortaithe...

Fiafraigh de na páistí, dar leo, cén páiste í 
Roxanna?

- Cén fáth?

- An féidir leat é a oibriú amach ó iompair 
coirp na gcailíní?

Fiafraigh de na páistí:

- Meas tú cad ba cheart tarlú anois?

- Cé a d'fhéadfadh cabhrú leo a bhfadhb a 
réiteach?

- Cad a smaoiníonn tú faoin méid a rinne 
Síofra?

- Cad a smaoiníonn tú faoin méid a rinne 
Roxanna?

Inis do na páistí go bhfuil Síofra agus 
Roxanna tar éis titim amach le chéile, mar a 
tharlaíonn uaireanta idir cairde agus páirtithe 
ranga. Tarlaíonn titim amach uaireanta agus 
is gnách go dtagann deireadh léi go han-
tapa nuair a deireann páirtithe ranga nó 
cairde go bhfuil brón orthu. Fiafraigh de na 
páistí:

- Conas a d'fhéadfadh na páirtithe ranga seo 
a bheith ina gcairde arís?

Ansin inis do na páistí:

- Má bhíonn duine ag troid leat nó 
míchineálta duit gach lá, agus má 
mhothaíonn tú mar gheall air nach mbíonn tú 
i do bhall den rang gach lá, is iompar 
bulaíochta é. Teastaíonn cabhair ón duine a 
bhfuil an t-iompar bulaíochta ar siúl acu chun 
go mbeidh siad in ann a n-iompar a athrú. Tá 
sé an-tábhachtach má tá sé seo ag tarlú duit 
go labhrófá le do mhúinteoir nó le duine fásta 
eile a bhfuil muinín acu astu, mar tá sé de 
cheart ag gach duine mothú go bhfuil siad 
ina mball dá rang.

Inis dóibh go bhfuil tú ag iarraidh, mar  
mhúinteoir, go mbeidh do rang ina áit  
sábháilte do gach duine agus go bhfuil siad 
ina mball de.
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D'fhéadfá an Dán: Tá Mé i mo Bhall de 
mo Rang a léamh leis an rang ag an 
bpointe sin (féach Seisiún 1 sa rang seo) 

Bileog Oibre

Téigh tríd an mBileog Oibre: Tá mé i mo 
Bhall de mo Rang leis na páistí agus iarr 
orthu í a líonadh isteach.

Mol do na páistí bogadh timpeall agus 
síniú a bhailiú ó gach duine sa rang.

Má thugann gach páiste cead chun a 
gcuid oibre a úsáid, d'fhéadfaí na bileoga 
oibre sin a thaispeáint in áit phoiblí sa 
scoil i dteannta le grianghraf ranga a 
tógadh le déanaí de na páistí.
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Roxanna agus Síofra



Ta mé i mo bhall den rang…

Seo mise i mo sheomra ranga in éineacht le mo mhúinteoir 
agus mo chairde!

Suím in aice le

Tá    páiste inár rang.

Is é mo mhúinteoir ná

    is ainm dom. Tá mé i rang a

Deireann mo chairde go bhfuilim    agus                                     

Is é an rud is fearr faoi mo rang ná

Deireann mo mhúinteoir go bhfuilim go maith ag

Is é seoladh mo scoile ná

Tá go leor cairde agam i mo rang
agus seo roinnt dá gcuid sínithe!



CEACHT 3
AIRE A THABHAIRT DO THIMPEALLACHT ÁR 
SEOMRA RANGA

COINCHEAP LÁRNACH

Foghlaimíonn na páistí nuair a bhíonn 
siad ina mball de rud éigin go mbíonn 
freagracht orthu aire a thabhairt don 
timpeallacht lena mbaineann siad.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus an domhan mór

Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta
   Pobal mo scoile

Cuspóirí Ábhair
Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí grúpa 
sa rang agus foghlaim conas roinnt, 
comhoibriú, éisteacht, saothrú agus 
súgradh le chéile.

Cúram imshaoil.

Cuspóir Ábhair
Meas a bheith acu ar an timpeallacht 
agus a thuiscint go bhfuil freagracht ar an 
bpobal agus an duine aonair aire a 
thabhairt don timpeallacht agus í a 
chosaint.

COMHTHÁTHÚ

OSIE - Eolaíocht agus Tíreolaíocht
Snáithe:  Feasacht agus cúram 
   imshaoil

Snáithaonad:  Ag tabhairt aire do mo 
   cheantar áitiúil

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh go mbainfeadh páistí a bhfuil 
EAL nó SEN acu leas as íomhánna sa 
cheacht seo, tá rogha díobh curtha san 
áireamh anseo.

ACMHAINNÍ

• Leathanaigh smeach-
 chairte/Clár/Marcóirí

• Cártaí Pictiúr Péirí Cothroma
 (Aguisín 1)

• Ainmneacha páistí ar phíosaí 
 cárta/páipéir i gcoimeádán

• Ábhair Líníochta

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Plé

• Obair i bPéirí (Rogha A)

• Obair ghrúpa (Rogha B)

• Féachaint Siar
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Plé

Iarr ar na páistí áiteanna lena mbaineann 
siad a ainmniú: an baile, an scoil, clubanna, 
páirceanna, an leabharlann, ionaid 
adhartha...

Iarr orthu smaoineamh faoi na daoine a 
thugann aire do na háiteanna sin, sa 
leabharlann, sa bhaile, ar scoil.

Meas tú cad a tharlódh:

- mura gcoimeádfadh aon duine ord agus 
eagar ar na leabhair sa leabharlann?

- mura scuabfaí an t-urlár inár seomra ranga 
gach lá?

- mura dtabharfadh a dtuismitheoirí nó 
cúramóirí aire don teach, mura gcuirfidís 
uisce ar phlandaí nó mura gcoimeádfaidís an 
gairdín slachtmhar sa bhaile?

- Conas a bheadh na háiteanna sin mar sin?

Fiafraigh díobh cé a dhéanann na jabanna 
sin sa bhaile de ghnáth. Fiafraigh díobh an 
gcabhraíonn siad leo.

- Má chabhraíonn, cad a dhéanann tú?

- Cad é an rud is fearr leat le déanamh chun 
cabhair a thabhairt, cad é an rud is lú a 
thaitníonn leat?

D'fhéadfadh go mbeadh nó nach mbeadh 
cur amach ag na páistí ar jabanna agus 
uainchlár jabanna sa rang. Fiafraigh díobh 
cad a tharlódh mura mbaileofaí cóipleabhair 
nó mura bhfolmhófaí na boscaí bruscair?

Taispeáin na híomhánna 'Jabanna ar Féidir 
Linn a Dhéanamh' dóibh agus fiafraigh 
díobh:

- Cad atá á dhéanamh ag na páistí?

Mínigh do na páistí go nglacann siad níos 
mó freagrachta as na háiteanna lena 
mbainimid agus muid ag fás aníos. Inis 
dóibh go bhfuil muid chun smaoineamh faoi 
roinnt bealaí nua le timpeallacht ár seomra 
ranga a dhéanamh níos fearr do gach duine.

Rogha A:

Uainchlár Ranga de Jabanna
Obair i bPéirí
Labhair leis na páistí faoi na rudaí nach mór 
a dhéanamh sa seomra ranga, sa chlós nó in 
áiteanna spraoi gach lá chun na háiteanna a 
choimeád deas. Breac síos moltaí na bpáistí 
ar an smeach-chairt nó ar an gclár bán.

Cuir na páistí ina bpéirí. Fiafraigh díobh an 
féidir leo roinnt jabanna a ainmniú nach mór 
a dhéanamh cúpla uair sa lá, mar shampla, 
cóipleabhair a bhailiú, an clár bán a 
ghlanadh; jabanna a dhéantar uair amháin sa 
lá, mar shampla, boscaí bruscair a fholmhú, 
an áit ina mbíonn na leabhair a ghlanadh, 
uisce a chur ar phlandaí; agus jabanna a 
dhéantar uair amháin sa tseachtain mar 
shampla, scuaba péinte a ghlanadh, 
taispeántais ealaíne, Béarla, mata nó eile a 
athrú. Déan liosta de jabanna laethúla agus 
seachtainiúla.

Ansin fiafraigh de na páistí an bhfuil aon 
jabanna ar fearr iad a dhéanamh i bpéirí nó 
ina n-aonar. Déan na jabanna is fearr a 
dhéanamh i bpéirí nó ina n-aonar a 
shainaithint ón liosta. Tar éis duit an t-eolas 
go léir a bhailiú faoi na jabanna nach mór a 
dhéanamh gach lá nó gach seachtain, ar 
bhonn aonair, i bpéirí nó i ngrúpaí, mínigh do 
na páistí go bhfuil tú chun Uainchlár Ranga 
de Jabanna a cheapadh.

Mínigh do na páistí go mbeidh na daoine a 
bheidh ag déanamh na jabanna ag athrú 
gach seachtain, ionas go bhfaighidh gach 
duine deis cabhair a thabhairt agus nach 
bhfuil aon duine ag déanamh jab níos minice 
ná duine eile - is é atá i gceist leis seo ná 
bheith féarailte.

Inis dóibh, chun go mbeidh sé níos féarailte 
arís, go bhfuil tú chun ainmneacha a 
tharraingt ó choimeádán, ionas nach mbeidh 
coinne acu leis an jab a gheobhaidh siad.
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Rogha B:

Ár n-Uainchlár Ranga de Jabanna a 
uasdátú
Ag brath ar riachtanais an mhúinteora 
agus an ranga, d'fhéadfaí é sin a 
dhéanamh don chlós nó don áit 
shúgartha, nó d'aon áit ghlas sa scoil. 
Cuir na páistí ina bpéirí, agus ansin ina 
ngrúpaí de cheathrar. Agus iad ina gcuid 
grúpaí, iarr orthu smaoineamh faoi 
bhealach eile leis an seomra ranga a 
dhéanamh níos fearr do chách - b'fhéidir 
gur mhaith leo níos mó plandaí nó níos 
mó póstaer; b'fhéidir gur mhaith leo athrú 
a dhéanamh ar conas a shocraítear an t-
uainchlár.

Ceap tuairisceoir sa ghrúpa. Tabhair 
roinnt ama do 'smaoineamh aonair' do na 
páistí (thart ar 2 nóiméad) agus ansin 
tabhair 5 nóiméad dóibh le smaointe a 
roinnt. Tar éis plé grúpa ar feadh cúig 
nóiméid, iarr ar  na 'Tuairisceoirí' tuairisc 
a thabhairt faoi smaointe, agus ainm an 
duine agus a smaoineamh a lua. Ba 
cheart duit smaointe a bhreacadh síos ar 
an smeach-chairt nó ar an gclár bán.
Glac le gach smaoineamh, is cuma má 
bhíonn siad áiféiseach.

Ansin, féach siar ar na smaointe in 
éineacht leis na páistí, agus cabhraigh leo 
anailís a dhéanamh orthu trí smaoineamh 
áiféiseach a roghnú, mar shampla, ba 
cheart go mbeadh ár gcuid leapacha 
againn inár seomra ranga, agus labhair 
faoi ó thaobh conas a d'fhéadfaí é sin a 
dhéanamh, cá háit a gcuirfí na leapacha, 
an mbeadh leapacha ag gach duine? An 
ceart go mbeadh páistí ina gcodladh sa 
seomra ranga, cosúil leis an crèche, nó 
an ceart go mbeadh díreach 'am ciúin' 
acu, áit ar féidir leo a scíth a ligean ar 
feadh cúpla nóiméid agus éisteacht le 
ceol?

Déan na smaointe a shórtáil ó na cinn is 
so-dhéanta, praiticiúil nó úsáideach do 
na cinn is lú dodhéanta, praiticiúil nó 
úsáideach.

Nuair atá siad laghdaithe go líon bheag ar 
féidir a láimhseáil, iarr ar an rang moltaí a 
dhéanamh maidir le conas a d'fhéadfaí 
iad a dhéanamh.

- An mbeidh orainn jabanna nua a chur ar 
an uainchlár, nó an mbeidh orainn 
uainchlár nua a dhéanamh?

- An mbeidh orainn an jab a dhéanamh 
gach lá nó uair nó dhó sa tseachtain?

- An gcuimhneoidh daoine nuair a bheidh 
sé in am dóibh seal a thógáil?

Déan an t-uainchlár a uasdátú dá réir 
agus modh féaráilte á úsáid leis na 
jabanna a dháileadh.

Féachaint Siar

Leanfaidh sé sin ar aghaidh, mar tiocfaidh 
athrú ar riachtanais an ranga le himeacht 
ama agus mar sin b'fhéidir go mbeadh gá 
leis na jabanna a athrú. Gach cúpla 
seachtain d'fhéadfá fiafraí de na páistí an 
bhfuil aon bhealach nua a d'fhoghlaim 
siad chun a jab a dhéanamh níos tapúla 
nó níos fearr agus/nó meas siad cad a 
tharlódh mura ndéanfaí a jab riamh.

Leathnú

Má cuí, d'fhéadfá an teimpléad uainchláir 
ceangailte, Jabanna Tábhachtacha inár 
Seomra Ranga, a phriontáil agus a 
mhéadú le haghaidh an ranga. Agus iad 
ag obair i bpéirí, d'fhéadfadh na páistí 
pictiúir a tharraingt le haghaidh gach jab, 
é a ghearradh amach agus a ghreamú 
den uainchlár, agus 'uainchláir pictiúir' a 
dhéanamh don rang.
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Jabanna tábhachtacha

inár seomra ranga

Jab Ainm



Jabanna gur féidir

linn a dhéanamh

Scuabadh

An clár bán a ghlanadh

Uisce a chur ar na plandaí

Scuaba péinte a ghlanadh

Slacht a chur ar na leabhair

Pinn Luaidhe a Bhailiú



CEACHT 4
TÁ MÉ I MO BHALL DE MO PHOBAL

COINCHEAP LÁRNACH

Cabhraíonn sé le páistí a thuiscint gur 
féidir a gcuid riachtanas ó thaobh cairdis 
agus muintearais a chomhlíonadh ar go 
leor bealaí ina bpobal.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus an domhan mór

Snáithaonad:  Ag forbairt saoránachta
   Ag maireachtáil sa phobal 
   áitiúil

Cuspóir Ábhair
Tuiscint a fhorbairt gur ball dá p(h)obal 
áitiúil féin é/í

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus muinín a 
   fhorbairt in úsaid teanga 

Snáithaonaid: Labhairt
   Léitheoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh gurbh fhearr roinnt laethanta 
a cheadú don obair bhaile sa cheacht 
seo, nó deireadh seachtaine fiú. Ós rud é 
go mbeidh tacaíocht agus spreagadh ag 
teastáil ó roinnt páistí chun an tásc seo a 
dhéanamh, bheadh sé úsáideach nóta a 
sheoladh abhaile agus míniú ar an obair 
ann.

Féach an litir shamplach chuig 
tuismitheoirí nó caomhnóirí sa Réamhrá 
Ginearálta.

ACMHAINNÍ

• Bileog Oibre: Tá Mé i mo Bhall de mo 
 Phobal

• Cártaí beaga agus ainmneacha na 
 bpáistí orthu

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Réamhrá

• Tobsmaointeoireacht

• Obair Chiorcail

• Bileog Oibre
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Réamhrá

Cuir na páistí ina suí i gciorcal. Mínigh an 
ceacht agus an méid seo a leanas á rá 
agat: Inniu táimid chun labhairt níos mó  
faoi bheith inár mbaill de rudaí. Labhair 
muid faoi bheith i do bhall de do 
theaghlach agus mhínigh daoine go 
mothaíonn siad gur baill thábhachtacha 
dá dteaghlach iad nuair a itheann siad 
béilí nó ar laethanta breithe nó nuair a 
fhéachann gach duine ar fhíseán le 
chéile. (Úsáid cibé samplaí a thug na 
páistí sna seisiúin roimhe seo). Labhair 
muid faoi scoil agus dúirt sibh go 
mothaíonn sibh gur baill thábhachtacha 
den rang sibh nuair a bhímid ag canadh 
le chéile nó ag gáire nó nuair a théimid ar 
thuras. (Arís, úsáid samplaí na bpáistí).

Tobsmaointeoireacht

Deireann tú:

- Cad iad na mothúcháin a bhíonn agaibh 
nuair a mhothaíonn tú go bhfuil tú i do 
bhall de rud éigin? D'fhéadfaí go luafaí na 
focail sona, sábháilte agus suaimhneach. 

Lean ar aghaidh:

- An bhfuil áiteanna eile ina mothaíonn 
sibh sona agus sábháilte. Breacaimis síos 
na háiteanna go léir ina mothaíonn sibh 
sábháilte agus sona agus ina mothaíonn 
sibh go bhfuil sibh in bhur mbaill de rud 
éigin.

Taispeáin an liosta sa seomra ranga. Is 
dócha go mbeidh freagraí ar nós teach 
mhamó, na gasóga, teach m'fheighlí 
linbh, teach m'aintín, ag an gclub iar-
scoile nó ceachtanna peile ag na páistí.

Obair Chiorcail

Mínigh do na páistí go bhfuil siad chun 
éisteacht dá chéile ag labhairt beagáinín 
faoi na háiteanna lena mbaineann siad. 
Iarr orthu éisteacht go cúramach lena 
chéile mar go n-imreoidh siad cluiche 
cuimhne ag an deireadh chun féachaint 
cé a bhí ag éisteacht go maith.

Cuir timpeall an réad cainte agus tabhair 
cuireadh do gach páiste labhairt faoi áit 
amháin seachas an scoil nó a mbaile, 
lena mbaineann siad. Nuair a bheidh rud 
éigin ráite ag na páistí go léir, cuir timpeall 
na cártaí a bhfuil ainmneacha na bpáistí 
orthu.

Piocann gach páiste amach ainm páiste 
amháin eile. Má tá siad in ann 
cuimhneamh ar an áit ar labhair an páiste 
sin fúithi, d'fhéadfadh an rang bualadh 
bos nó 'moladh' a thabhairt dóibh, nó 
d'fhéadfaí greamán nó réalta a 
bhronnadh as a gcuid scileanna 
éisteachta, ag brath ar do chóras 
duaiseanna sa seomra ranga.

Bileog Oibre

Mínigh an Bhileog Oibre: Tá mé i mo 
Bhall de mo Phobal agus tabhair dóibh í 
mar obair bhaile ar feadh cúpla lá.

126

A CÚIG:4NÓS IMEACHTA SONRACH



Tá mé sa bhaile i mo phobal

Seo pictiúr d'áit i mo phobal lena mbainim!

Nuair a théim chuig an áit seo 

B'é an lá ba shona a chaith mé anseo ná

Tá na daoine a fheicim anseo

Deireann siad go bhfuil mise

Seo roinnt  dá gcuid sínithe!



CEACHT 5
NUAIR A BHEIDH MÉ NÍOS SINE BA MHAITH LIOM 
BHEITH I MO BHALL DE…

COINCHEAP LÁRNACH

Is rud maith é do pháistí brionglóidí agus 
mianta dearfacha a bheith acu don 
todhchaí. Nuair a bhíonn seans acu na 
brionglóidí sin a chur in iúl, cuirtear lena 
bhféiniúlacht, lena n-uathúlacht agus lena 
bhfeidhm.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne
   Féinfheasacht

Cuspóir Ábhair
Roghanna pearsanta, aislingí don 
todhchaí agus mianta a aithint agus a 
phlé.

Snáithe:  Mise agus daoine eile

Snáithaonad:  Caidreamh le daoine eile

Cuspóir Ábhair
Éisteacht lena mbíonn á rá ag daoine eile, 
é a chloisteáil agus a fhreagairt.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga 

Snáithaonad:  Scríbhneoireacht

Oideachas Ealaíona - Na   
hAmharcealaíona 
Snáithe:  Líníocht

Snáithaonad:  Líníochtaí a Dhéanamh

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá sé tábhachtach go n-éistfeadh gach 
páiste go measúil lena bhfuil le rá ag 
páistí faoi na rudaí a bhfuil súil acu leo, 
faoina gcuid brionglóidí agus mianta, is 
cuma cé chomh dochreidte is atá siad.

ACMHAINNÍ

• Smeach-chairt/Clár

• Ainmneacha na bpáistí ar chártaí 
 beaga/pháipéar

• Bileog Oibre Scamaill Bhrionglóide 
 (Rogha A)

• Páipéar siúcra nó cárta A4/A3 agus 
 ábhair líníochta (Rogha B)

• Irisí, siosúr, gliú

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Tobsmaointeoireacht nó Obair 
 Chiorcail

• Cluiche Éisteachta

• Rogha A: Bileog Oibre

• Rogha B: Gníomhaíocht Ealaíne
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Tobsmaointeoireacht nó Obair Chiorcail

Agus iad ina suí i gciorcal, iarr ar na páistí 
smaoineamh faoi na háiteanna go léir 
lena mbaineann siad. Scríobh a gcuid 
freagraí ar an smeach-chairt nó ar an 
gclár bán. Iarr orthu féachaint ar na 
háiteanna go léir agus a rá an raibh siad 
ina mbaill díobh nuair a bhí siad trí bliana 
d'aois - cuir ciorcal buí timpeall na n-
áiteanna sin; mura raibh, cuir ciorcal 
dearg timpeall orthu.

Ansin iarr ar na páistí áiteanna nó grúpaí 
a aithint ar mhaith leo bheith ina mbaill 
díobh nuair a bheidís níos sine. Glac le 
haon ghrúpa nó áit a mholann na páistí.

Breac síos moltaí na bpáistí ar an 
smeach-chairt nó an gclár bán.
  

Cluiche Éisteachta

Mínigh do na páistí go bhfuil siad chun 
éisteacht lena chéile ag labhairt beagáinín 
faoi na háiteanna ar mhaith leo bheith ina 
mbaill díobh. Iarr orthu éisteacht go 
cúramach lena chéile mar go n-imreoidh 
siad cluiche cuimhne ag an deireadh 
chun féachaint cé a bhí ag éisteacht go 
maith (tá sé seo cosúil leis an gcluiche 
cuimhne sa cheacht roimhe seo).

Cuir timpeall an réad cainte agus tabhair 
cuireadh do gach páiste labhairt faoi aon 
áit amháin seachas an scoil nó a mbaile, 
ar mhaith leo bheith ina mball di. Ag an 
deireadh, cuir timpeall na cártaí agus 
ainmneacha na bpáistí orthu. Piocann 
gach páiste amach ainm páiste amháin 
eile. Má tá siad in ann cuimhneamh ar an 
áit ar labhair an páiste sin fúithi, 
d'fhéadfadh an rang bualadh bos nó 
'moladh' a thabhairt dóibh, nó d'fhéadfaí 
greamán nó réalta a bhronnadh as a 
gcuid scileanna éisteachta, ag brath ar 
do chóras duaiseanna sa seomra ranga.

Rogha A: Bileog Oibre
Líonann na páistí go léir isteach an 
Bhileog Oibre: Scamaill Bhrionglóide trí 
phictiúir agus liostaí a dhéanamh de na 
háiteanna ar mhaith leo bheith ina mbaill 
díobh agus litriú garbh á úsáid más gá.

D'fhéadfadh na páistí a gcuid bileog oibre 
a thaispeáint agus iad i bpéirí nó a 
mbileog oibre a chur i láthair don rang 
agus iad ag labhairt faoi na rudaí lena 
bhfuil súil acu agus a gcuid brionglóidí, 
más mian leo.

Rogha B: Gníomhaíocht Ealaíne
Tarraingíonn na páistí, le cúnamh nó gan 
chúnamh uaitse, scamaill ar phíosaí móra 
de pháipéar siúcra nó ar chárta agus 
gearrann siad amach iad.

Tabhair scamall do gach duine aonair nó 
grúpa. Iarr ar na páistí a gcuid 
ainmneacha a scríobh ar na scamaill.

Ansin iarr orthu focail a scríobh, pictiúir a 
tharraingt nó pictiúir gearrtha amach ó 
irisí nó nuachtáin a ghreamú chun na 
rudaí a bhfuil súil acu leo agus a gcuid 
brionglóidí don am faoi láthair agus don 
todhchaí a thaispeáint, mar shampla, 
laethanta saoire, scoileanna, cluichí nó 
cairde.

D'fhéadfadh na páistí a gcuid oibre a 
roinnt i bpéirí nó i ngrúpaí beaga agus/nó 
a gcuid brionglóidí a chur i láthair do na 
páistí eile.
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Scamaill Bhrionglóideacha

M’ainm:

Cuid de na háiteanna ar mhaith 
liom a bheith bainteach leo:

Nuair a bheidh mé níos sine ba mhaith liom a 
bheith bainteach le:



AONAD A SÉ
NA MEÁIN



AONAD A SÉ
Na MEÁIN CHUMARSÁIDE

SNÁITHE MISE AGUS AN 
  DOMHAN MÓR

Snáithaonaid  Oideachas na meán 
  cumarsáide  

BUNEOLAS FAOIN AONAD

Mar gheall ar chumhacht na meán sa 
tsochaí agus sa chultúr a bhfuil siad ag 
cónaí ann, tá sé tábhachtach go mbeadh 
páistí in ann tionchar na meán ina saol a 
thuiscint, ar bhealach atá aois oiriúnach.

Is iad aidhmeanna na gceachtanna san 
aonad seo ná cabhrú le páistí idirdhealú a 
dhéanamh idir an fhírinne  agus an 
bhréag. Foghlaimíonn siad conas eolas a 
aimsiú agus a fháil trí thabhairt faoi 
thionscadal ranga. Trí mheán oibre 
tionscadail, déanann  na páistí 
cleachtadh ar chomhoibriú agus 
scileanna taighde.

San aonad seo, foghlaimíonn páistí go 
seoltar teachtaireacht faoi tháirge i 
bhfógra, agus go mbíonn fógróirí an-
chúramach faoin eolas a thugann siad 
maidir lena gcuid táirgí mar go mbíonn 
siad ag iarraidh iad a dhíol.

Tá súil ann, mar thoradh ar na 
ceachtanna seo, go mbeidh tuiscint níos 
fearr ag páistí ar a gcuid roghanna, go 
mbeidh níos mó eolais acu faoi thionchar 
na meán, agus go ndéanfaidh siad 
roghanna níos eolaí dóibh féin.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Fíor nó Bréagach?

Ceacht 2
Is Taiscéalaithe Muid!

Ceacht 3
Is Teachtaireachtaí iad Fógraí
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COINCHEAP LÁRNACH

Tá sé tábhachtach go dtosódh páistí ag 
forbairt an chumais an fhírinne a scagadh 
ón mbréag chun go n-úsáidfidís na meáin 
ar bhealach eolach.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus an domhan mór

Snáithaonad:  Oideachas na meán 
   cumarsáide

Cuspóir Ábhair
Tosú ar idirdhealú a dhéanamh idir fírinne 
agus finnscéalaíocht i scéalta nó suímh i 
bhfoirmeacha éagsúla de na meáin.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonad:  Léitheoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfaí nóta a sheoladh abhaile chun 
na tuismitheoirí a chur ar an eolas faoin 
obair san aonad seo (féach an litir 
shamplach chuig tuismitheoirí sa 
Réamhrá Ginearálta).

Cuimhnigh go bhféadfadh nach mbeadh 
cur amach ag gach páiste ar nuachtáin 
nó ar chineálacha eile téacsanna eolais.

Más féidir, d'fhéadfaí iarraidh ar 
thuismitheoirí páistí a bhfuil EAL acu 
leabhair scéalta agus samplaí de 
scríbhneoireacht faisnéise ina dteanga 
féin a thabhairt ar iasacht don mhúinteoir 
le haghaidh an cheachta seo.

ACMHAINNÍ

• Rogha leabhar ficsin agus 
 neamhfhicsin atá aois oiriúnach

• Rogha nuachtán

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Réamhrá

• Caint agus Plé

• Sórtáil agus Aicmiú

• Féachaint Siar

CEACHT 1
FÍOR NÓ BRÉAGACH?
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Réamhrá

D'fhéadfaí 'Nuacht' an lae de chuid na 
bpáistí iad féin a úsáid mar phointe tosaigh 
don cheacht seo. Inis dóibh nuair a insíonn 
siad nuacht ar scoil go mbíonn siad ag caint 
de ghnáth faoi rudaí a tharla i ndáiríre, mar 
shampla, Bhí a lá breithe ag Samira inné nó 
Tá sé ag cur báistí inniu.

Caint agus Plé

Ansin, taispeáin nuachtán a foilsíodh le 
déanaí do na páistí. Fiafraigh díobh:
- An bhfuil aithne agat ar éinne a léann 
nuachtáin?
- Cad dó a n-úsáideann daoine nuachtán?
- Cén saghsanna eolais a bhíonn sa chineál 
seo meáin?

Úsáid focail ar nós leathanach tosaigh, 
pictiúir, ceannlínte agus liostaí leis na 
páistí.
- Meas tú ar tharla i ndáiríre na rudaí go léir 
a scríobhtar fúthu sna nuachtáin?

Inis dóibh gurb é atá i nuachtáin ná cineál 
scríbhneoireacht faisnéise, a insíonn fíricí 
dúinn faoi fhíor-rúdaí.

Ansin taispeáin dóibh an leabhar mór is 
fearr leis an rang nó leabhar scéalta eile, 
úsáid focail ar nós teidil, údair agus 
léiritheora. Fiafraigh díobh:
- Cad a tharlaíonn sa scéal seo?
- Meas tú ar tharla sé i ndáiríre?
- Cén fáth gur tharla?
- Cén fáth nár tharla?

Iarr orthu finnscéalta eile den chineál 
chéanna a ainmniú.

Mínigh do na páistí gur minic gur ficsean a 
bhíonn i leabhar scéalta; ciallaíonn sé sin 
gur úsáid an t-údar a shamhlaíocht chun 
an scéal a cheapadh, chun ligean air gur 
tharla na himeachtaí sa scéal i ndáiríre. 
Mínigh dóibh go mbíonn fíricí i roinnt 

leabhar (scéalta faoi rudaí agus faoi 
dhaoine a tharla i ndáiríre), ach is ficsean 
iad go leor leabhar (scéalta a chum an t-
údar/an scríbhneoir agus a samhlaíocht á 
húsáid acu).

Sórtáil agus Aicmiú

Fiafraigh de na páistí cad iad na difríochtaí 
idir na nuachtáin agus na leabhair scéalta.
- An mbíonn cuma dhifriúil orthu?
- An mbíonn an scríbhneoireacht difriúil?
- Conas a eagraítear ar an leathanach í?

Fiafraigh díobh an féidir leo a rá cén 
saghas teanga/focal a úsáideann 
scríbhneoir scéalta? Conas a thosaíonn 
siad an scéal, mar shampla, 'tráth dá 
raibh', 'fadó, fadó', nó críochnaíonn an 
scéal, mar shampla, 'mhair siad le chéile 
go sona sásta as sin amach?

An féidir leo focail a mholadh a 
d'úsáidfeadh scríbhneoir faisnéise, mar 
shampla 'inniu an ____', 'inné ____'.

Cuir na páistí ina ngrúpaí beaga. Bíodh 
rogha leabhar ficsin agus neamhfhicsin 
agat le haghaidh gach grúpa agus roinnt 
nuachtán, mar is cuí. Iarr ar na páistí 
féachaint orthu go cúramach agus iad a 
shórtáil i scéalta, i bhfíricí agus i 
scríbhneoireacht faisnéise. Bog timpeall 
na grúpaí agus tabhair treoir dóibh mar is 
gá.

Nuair a bheidh neart ama ag na páistí chun 
na roghanna a aicmiú agus a phlé, féach 
siar ar obair gach grúpa. Iarr orthu leabhar 
nó téacs a roghnú agus fáth amháin a lua 
go gceapann siad gur scéal nó leabhar 
fíricí agus faisnéise é - d'fhéadfaidís an 
fréamh abairte seo a leanas a úsáid: Tá a 
fhios agam gur leabhar scéalta é seo mar 
tosaíonn an scríbhneoir le 'tráth dá raibh…' 
nó, Tá a fhios agam gur scríbhneoireacht 
faisnéise í seo mar tugtar treoir ann nó 
insíonn sé dúinn faoi rud éigin a tharla.

NÓS IMEACHTA SONRACH
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Féachaint Siar

Iarr ar na páistí atá sásta é a dhéanamh, 
labhairt faoi na rudaí ba thábhachtaí a 
d'fhoghlaim siad i rith an cheachta inniu.

Leathnú

Gach uair a thugtar isteach téacs nua 
don rang, fiafraigh díobh an bhfuil siad in 
ann é  a aicmiú mar scéal nó 
scríbhneoireacht fíricí/faisnéise

NÓS IMEACHTA SONRACH
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COINCHEAP LÁRNACH

Trí thionscadal meán a eagrú do na páistí 
éiríonn siad níos cumasaí ó thaobh úsáid 
na faisnéise agus teicneolaíocht na 
faisnéise.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus an domhan mór 

Snáithaonad:  Oideachas na meán 
   cumarsáide

Cuspóir Ábhair
Éirí feasach ar na slite difriúla inar féidir 
eolas a chur in iúl agus foghlaim mar 
gheall orthu.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumais chognaíocha a 
   fhorbairt trí theanga

Snáithaonaid: Labhairt
   Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Beidh sé seo ina cheacht leanúnach le 
linn shraith seisiún agus an tionscadal á 
dhéanamh.

Déan suirbhé ranga roimh ré, chun fáil 
amach cén t-ábhar ar mhaith leis na 
páistí tionscadal a dhéanamh air, ar 
bhunús mholtaí na bpáistí féin nó rud a 
d'fhéadfaidís vótáil maidir leis nó iarraidh 
ar na páistí féachaint trína gcuid leabhar 
OSPS agus leabhar eolais eile agus 
ábhar a roghnú ar an mbealach sin. Ansin 
d'fhéadfá nuachtáin, irisí etc. a bhailiú 
agus na páistí a thógáil chuig an áit ina 
mbíonn na leabhair thagartha sa 
leabharlann áitiúil sula dtosaíonn an 
ceacht seo.

Beidh scileanna taighde, smaoineamh ós 
ard agus scríobh á léiriú agat.

Má bhíonn an t-idirlíon in úsáid agat, 
féach ar Pholasaí Idirlín na scoile sula 
dtosaítear  ar an obair.

ACMHAINNÍ

• Rogha foinsí eolais ar an ábhar 
tionscadail a roghnaíonn na páistí, mar 
shampla, leabhair, póstaeir, cairteacha, 
téacsleabhair atá aois oiriúnach agus 
suímh ghréasáin fhaofa atá oiriúnach.

• Suíomh gréasáin úsáideach: 
http://www.webwise.ie/teachers/webwise
primaryprogramme/ for rules and safety 
tips for children using internet

• Smeach-chairt, Clár agus Marcóirí

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Obair Chiorcail

• Taighde a Phleanáil

• Taighde a Thaispeáint

• Féachaint Siar

CEACHT 2
IS TAISCÉALAITHE MUID!
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Obair Chiorcail

Inis do na páistí go bhfuil siad chun 
tionscadal ranga a dhéanamh ar (ábhar a n-
aontaítear air roimh ré) Inis dóibh gur tharla 
sé fadó fadó go mbíodh taiscéalaithe ag 
taisteal an domhain chun rudaí nua a 
fhoghlaim. Sa lá atá inniu ann, tá bealaí eile 
againn le heolas a fháil.
Fiafraigh díobh:

- Conas a fhaighimid amach rudaí a 
bhfuilimid ag iarraidh foghlaim fúthu?

Breac síos na moltaí go léir atá ag na páistí. 
D'fhéadfadh go mbeadh na nithe seo san 
áireamh: an t-idirlíon, leabhair, nuachtáin, 
DVDanna, an leabharlann, CDanna, cuir ceist 
ar dhuine fásta, nó cuir ceist ar shaineolaí.

Déan liosta de na roghanna éagsúla go léir 
maidir le cé is féidir cabhrú linn úsáid a 
bhaint as na huirlisí eolais sin, mar shampla, 
tuismitheoirí nó caomhnóirí, múinteoirí nó 
CSRanna.

Labhair faoi na rialacha faoin idirlíon sa 
bhaile agus ar scoil agus faoina thábhachtaí 
is atá sé seiceáil i gcónaí le duine fásta a 
bhfuil muinín agat astu sula n-úsáideann tú 
an t-idirlíon.

Má tá CBI agat d'fhéadfá é sin a úsáid chun 
taighde idirlín a thaispeáint de réir mar a 
bhogann an tionscadal ar aghaidh.

Taighde a Phleanáil

Tabhair gnéithe den ábhar do ghrúpaí páistí. 
Is féidir le gach grúpa gnéithe difriúla den 
ábhar céanna a dhéanamh, mar shampla, 
más mian le do rang tionscadal a dhéanamh 
ar 'Éisc Órga' ansin d'fhéadfaí obair ghrúpa a 
dhéanamh ar 'Aire a Thabhairt d'Éisc Órga', 
'Cá háit as a dTagann Éisc Órga?' 'Saolré 
Éisc Órga;, 'Cineálacha Éisc Órga'. Is iad na 
torthaí foghlama a d'fhéadfá a shocrú do 
chríoch an tionscadail ná go mbeadh gach 
páiste in ann cuimhneamh ar cheithre fhíric 
faoi éisc órga.

Leis an rang go léir, tarraing an tábla seo a 
leanas ar smeach-chairt nó ar chlár bán, 
agus úsáid á baint as na ceithre 
cheannteideal a chuirtear ar fáil:

Ansin, líon isteach cóip den chairt le gach 
grúpa chun a léitheoireacht nó cuardach 
eolais a dhíriú.

Aimsíonn gach páiste fíric nó pictiúr spéisiúil 
ina gcuid ábhar eolais dá n-ábhar. 
Scríobhann siad faoi agus déanann siad 
pictiúr de, agus litriú garbh á úsáid más gá.

Más cuí, d'fhéadfaí taifeadadh a dhéanamh 
de na páistí ag cur i láthair a dtionscadail. 
Freisin, más cuí, d'fhéadfadh na páistí a 
gcuid oibre a chlóscríobh. D'fhéadfadh go 
dtógfadh an chuid seo den tionscadal roinnt 
ama, ach bheadh sé úsáideach teorainn a 
chur leis an méid ama, mar go bhféadfadh 
go rachadh an spéis ann i laghad dá 
leanfadh sé ar aghaidh ró-fhada - b'fhéidir 
go mbeadh seachtain oiriúnach mar 
thréimhse ama.

Taispeáint

Bailigh an obair go léir a rinne na páistí faoin 
ábhar, agus taispeáin gach píosa oibre don 
rang. Iarr ar na páistí smaoineamh faoin 
mbealach is fearr leis an tionscadal a 
thaispeáint, mar shampla, i leabhar 
gearrthóg, mar thionscadal de chineál 
Leabhair Mhóir, nó ar an mballa mar chairt. 
Fiafraigh de na páistí an áit ab fhearr le hé a 
thaispeáint.

- Cé ar mhaith libh go bhfeicfeadh an 
saothar?

- An ndéanfadh sé sin athrú ar ár n-intinn 
maidir le cá dtaispeánfaí é?

NÓS IMEACHTA SONRACH
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Féachaint Siar

Tar éis an tionscadal a thaispeáint, 
fiafraigh de na páistí cad a rinne siad 
chun an t-eolas go léir a aimsiú dá 
dtionscadal.

Fill ar an smeach-chairt nó an tábla (na 
rudaí atá ar eolas againn, na rudaí ar 
mhaith linn a fháil amach, conas a 
gheobhaimid amach, Conas a fhaighimid 
amach? agus An Méid a d'Fhoghlaim 
Muid) agus déan measúnú leis na páistí 
ar an méid a d'fhoghlaim siad i rith an 
phróisis.

Inis do na páistí go bhféadfadh nach 
mbeadh freagraí againn ar ár gcuid 
ceisteanna go léir, ach gur féidir linn 
leanúint ar aghaidh ag aimsiú freagraí 
agus ag cur leis an gcairt iad.

Léiríonn sé sin don rang gur próiseas 
leanúnach atá san fhoghlaim. Déan 
comhghairdeas leis na páistí as an obair 
tionscadail, óna mbeidh scileanna faighte 
acu ó thaobh foghlama neamhspleáiche 
agus comhoibrithí de.
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COINCHEAP LÁRNACH

Tá sé tábhachtach cabhrú le páistí teacht 
ar an eolas faoi aidhmeanna fógróirí agus 
faoi chuid de na tosca a mbíonn tionchar 
acu ar a gcuid roghanna ionas go mbeidh 
siad ina dtomhaltóirí géarchúiseacha.

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne                                            
   Ag déanamh cinntí

Cuspóirí Ábhair
Roghanna a dhéantar gach lá a aithint 
agus machnamh a dhéanamh orthu.

Na tosca a mbeadh tionchar acu ar 
chinnteoireacht nó roghanna pearsanta a 
phlé.

A thuiscint go n-éilíonn páirtíocht i  
gcinnteoireacht níos mó
freagrachta pearsanta.

Snáithe:  Mise agus an domhan mór

Snáithaonad:  Oideachas na meán 
   cumarsáide

Cuspóirí Ábhair
Fógraíocht a dhírítear go speisialta ar 
pháistí a phlé agus a iniúchadh

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíon - Na 
hAmharcealaíona 

Snáithe:  Líníocht

Snáithaonad:  Líníochtaí a Dhéanamh

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfaí an ceacht seo a dhéanamh 
thar dhá sheisiúin nó níos mó.

D'fhéadfadh páistí a bhfuil EAL acu táirgí 
agus fógraí óna dteanga féin a ainmniú.

D'fhéadfadh go mbeadh tacaíocht 
bhreise sa cheacht seo ag teastáil ó 
pháistí a bhfuil RSO acu ó thaobh cuspóir 
fógra a aithint.

D'fhéadfadh go mbeadh sé úsáideach 
rogha oiriúnach de ghligíní fógraíochta a 
bheith agat, a roghnaigh tú roimh ré.

ACMHAINNÍ

• Ar an suíomh gréasáin seo a leanas 
tugtar naisc le suímh ghréasáin eile ar 
a bhfuil clibeanna fógraíochta chomh 
maith le heolas do pháistí faoi conas a 
fheidhmíonn fógraíocht.

http://42explore.com/advehttp://42explor
e.com/advertis.htm 

• Rogha fógraí atá oiriúnach ó thaobh 
aoise agus ábhair (pictiúir d'fhógraí, 
clibeanna scannáin nó teilifíse) atá 
dírithe ar pháistí.

• Ábhair ealaíne

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Réamhrá

• Caint agus Plé

• Bileog Oibre

• Gníomhaíocht Ealaíne

• Féachaint Siar

CEACHT 3
IS TEACHTAIREACHTAÍ IAD FÓGRAÍ
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Réamhrá

Úsáid clibeanna fógra a roghnaigh tú roimh 
ré le haghaidh gránach, bréagán nó táirgí eile 
atá dírithe ar pháistí, nó úsáid fógraí pictiúir ó 
irisí, ó ghreannáin nó  óna meáin phrionta 
den chineál céanna. Cuir ceist orthu:

- Cá háit a bhfeicimid na fógraí seo de 
ghnáth?

- An bhfuil siad mar an gcéanna le cláir?

- Cén difríocht atá eatarthu agus na cartúin 
nó cláir a d'fhéadfadh go mbeifeá féin ag 
féachaint orthu?

Mínigh do na páistí go dtugtar 'táirgí' ar go 
leor rudaí a dhéantar agus a cheannaímid i 
siopaí.

Caint agus Plé 

Fógraí
Féach ar fhógra do pháistí nó taispeáin don 
rang é. Iarr ar na páistí a rá cad air a bhfuil 
siad ag féachaint agus a thabhairt faoi deara 
cibé acu go luann nó nach luann aon duine 
ann an focal fógra. Labhair faoin bhfógra 
agus faoi na gnéithe de a thugann na páistí 
faoi deara.

- An dtaitníonn na dathanna, an ceol, na 
carachtair leat, ar mhaith leat go mbeadh an 
táirge seo agat?

- Cén fáth? (Úsáid an focal táirge do rud 
éigin a dhéantar agus atá ar díol.)

- An bhfuil aon daoine cáiliúla ann?

- An bhfuil aon charachtair a aithníonn tú 
ann?

- Cá háit a bhfaca tú na carachtair sin roimhe 
seo?

- An aithníonn tú an mana?

Mínigh do na páistí gurb é atá i mana ná aon 
rud a deireann daoine nó carachtair a 
chabhraíonn leat cuimhneamh ar an táirge.

- An bhfuil a fhios agat cá háit a bhféadfá é a 
fháil?

- Cad a bheadh ag teastáil uait chun an 
táirge a fháil?

- An mbeadh na déantóirí sásta dá n-
imreoidís tionchar ort sa mhéid is go mbeifeá 
ag iarraidh an táirge seo a cheannach?

Iarr ar na páistí na roghanna go léir a 
dhéanann siad gach lá a lua. Breac síos 
freagraí na bpáistí ar an smeach-chairt nó an 
gclár bán. Cabhraigh leo a thuiscint go 
ndéanann siad roghanna gach lá faoi na 
rudaí seo a leanas: na rudaí a dhéanann siad 
agus na táirgí a úsáideann siad, ó bhia agus 
ó bhréagán go greannáin, cluichí, cláir agus 
fiú na héadaí a chaitheann siad.

Cabhraigh leo smaoineamh ar na rudaí a 
mbíonn tionchar acu ar a gcuid roghanna. 
Iarr moltaí ó na páistí maidir leis na rudaí a 
mbíonn tionchar acu ar na roghanna a 
d'aithin siad agus a dhéanann siad gach lá.

- Cén fáth go bhféachann tú ar na cláir 
teilifíse a bhféachann tú orthu?

- Cén fáth go n-itheann tú an bia a itheann 
tú?

- Cén fáth gur maith leat na bréagáin a 
thaitníonn leat?

- Cén fáth go n-imríonn tú na cluichí a 
imríonn tú?

- Cén fáth go n-iarrann tú ar do thuismitheoirí 
na héadaí a cheannaíonn siad duit a 
cheannach?

Cabhraigh le páistí teacht ar an eolas faoin 
tionchar a bhíonn ag na meáin agus rudaí 
eile ar na rudaí a thaitníonn leo agus a gcuid 
roghanna. Iarr ar na páistí smaoineamh faoin 
todhchaí agus na roghanna nó cinntí a 
shamhlú nach féidir leo a dhéanamh anois 
ach a bheidh siad in ann a dhéanamh i rang 
a 6.

- Cén cinntí a bheidh tú in ann a dhéanamh i 
rang a 2,3,4,5 nó 6 nach féidir leat a 
dhéanamh anois?

- Meas tú cén fáth go mbeidh tú in ann níos 
mó cinntí a dhéanamh de réir mar a éiríonn 
tú níos sine?
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Cabhraigh le páistí teacht ar an tuiscint 
go dteastaíonn níos mó freagrachta 
pearsanta chun cinntí a dhéanamh.

Bileog Oibre

Is féidir le páistí an Bhileog Oibre: Cinntí 
Anois agus sa Todhchaí: Cad iad na 
Rudaí a mBíonn Tionchar acu Orm? a 
líonadh isteach agus úsáid á baint as 
focail agus frásaí nó trí phictiúir a 
tharraingt nó a ghearradh agus a 
ghreamú.

Nuair a bheidh siad críochnaithe is féidir 
leo a gcuid oibre a roinnt ina bpéirí, agus 
ansin ina ngrúpaí de cheathrar. Is féidir 
leat freisin cuireadh a thabhairt do pháistí 
a gcuid bileog oibre a chur i láthair. Is 
féidir leat iarraidh ar na páistí na 
cosúlachtaí agus na difríochtaí idir a 
gcuid oibre féin agus obair a bpiaraí a 
thabhairt faoi deara agus is féidir iad sin a 
phlé.

Gníomhaíocht Ealaíne

Dearann na páistí fógra ina n-aonar nó 
ina bpéirí nó grúpaí beaga don bhia, 
chluiche, bréagán, leabhar nó scannán is 
fearr leo. Is iad na príomhghnéithe le cur 
san áireamh ná:

• dathanna geala agus tarraingteacha a 
roghnú

• carachtar a chruthú chun an táirge a 
'dhíol’

• mana deas gonta a chumadh le rá ag 
an gcarachtar a chuirfidh ina luí ort go 
bhfuil tú ag iarraidh an táirge a 
cheannach.

Tabhair neart ama do na páistí le 
smaoineamh faoina bhfógra, é a phleanáil 
agus a fhorbairt. Is féidir leis na páistí a 
gcuid fógraí a chur i láthair don rang. Ba 
cheart moladh do na páistí eile sa rang 

aiseolas a thabhairt faoi na fógraí a 
chuirtear i láthair. Cabhróidh na 
ceisteanna seo a leanas le haiseolas a 
spreagadh:

- Cén ghné den fhógra seo a thaitin leat?

- An bhfuil aon rud a dhéanfadh an fógra 
seo níos fearr fós?

- An gcuirfeadh an fógra seo ina luí ort an 
táirge a cheannach nó a úsáid?

- Cén fáth?

Féachaint Siar

D'fhéadfaí cuireadh a thabhairt do na 
páistí na rudaí ba thábhachtaí a 
d'fhoghlaim siad faoi dhéanamh cinntí a 
aithint.

Leathnú

Tar éis cur i láthair agus aiseolais 
d'fhéadfadh na páistí a gcuid oibre a chur 
i láthair do rang níos sine agus/nó do 
thuismitheoirí.

NÓS IMEACHTA SONRACH 
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Cinntí anois agus níos déanaí:

Na tionchair a bhíonn orm?

Mo roghanna nó cinntí 
laethúla i Rang a hAon

Cad iad na rudaí a mbíonn 
tionchar acu orm?

Cinntí nó roghanna
sa todhchaí

Cad iad na rudaí a mbíonn 
tionchar acu orm?



AONAD A SEACHT
ÁR BHFOGHLAIM A CHEILIÚRADH



AONAD A SEACHT
AG CEILIÚRADH ÁR gCUID FOGHLAMA

SNÁITHE MISE

Snáithaonad  Féinaithne

BUNEOLAS FAOIN AONAD

Is í aidhm an aonaid seo ná na rudaí go 
léir a d'fhoghlaim na páistí i gcaitheamh 
an chláir iomláin a chur le chéile agus iad 
a cheiliúradh.

Gheobhaidh na páistí deis a rá cérbh é an 
rud ba thábhachtaí a d'fhoghlaim siad dar 
leo agus trí chur i láthair a dhéanamh 
cothófar a gcuid muiníne ó thaobh 
labhairt os comhair cuairteoirí agus a 
dtuairim féin a chur in iúl.

Taispeánfar cineálacha éagsúla oibre a 
rinneadh i gcaitheamh na bliana agus 
cabhrófar le páistí díriú ar a gcuid buanna 
agus a gcumas pearsanta féin chomh 
maith le buanna agus cumais a bpiaraí.

CEACHT

Clabhsúr
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COINCHEAP LÁRNACH

Tá féachaint siar ar fhoghlaim agus í a 
mheas ina gné bhunúsach den phróiseas 
foghlama. 

AN CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne                                            
   Ag forbairt féinmhuiníne

   Féinfheasacht

Cuspóirí Ábhair
Léirthuiscint ar bhuanna, ar chumas agus 
ar thréithe pearsanta a fhorbairt agus 
labhairt mar gheall orthu.

Tuairimí agus roghanna pearsanta a 
nochtadh agus cuid daoine eile a aithint 
agus labhairt fúthu.

NÓTAÍ DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfaí cuireadh chuig an seisiún seo 
a thabhairt do thuismitheoirí nó don 
phríomhoide scoile nó rang eile sa scoil 
nó d'fhéadfaí é a dhéanamh ag an tionól 
scoile.

Labhróidh na páistí faoin obair a rinne 
siad i rith na bliana. Beidh neart ama ag 
teastáil roimh ré chun féachaint siar ar an 
méid a d'fhoghlaim na páistí sna haonaid 
a clúdaíodh i rith na bliana, agus 
féachaint siar ar shamplaí den obair a 
rinneadh.

Má tá an seomra ranga á úsáid, 
d'fhéadfaí ciorcal dúbailte cathaoireacha 
a úsáid, an ciorcail istigh le haghaidh na 
bpáistí agus an ciorcal amuigh le 
haghaidh na gcuairteoirí. D'fhéadfaí an 
halla nó seomra eile a úsáid, mura bhfuil 
dóthain spáis ann. Chun é sin a 
dhéanamh bheadh gá na saothair ealaíne 
a thógáil chuig an áit sin agus iad a 
thaispeáint. Más féidir, d'fhéadfaí roinnt 

sólaistí a shocrú le haghaidh na bpáistí 
agus le haghaidh aon chuairteoirí.

Acmhainní

• Réad cainte

• Bileog Oibre (agus í déanta roimh an 
 gcur i láthair)

• Samplaí d'obair ó gach aonad

• Sólaistí

• Fillteáin nó Cóipleabhair OSPS

• Teastais do na páistí

Sracfhéachaint ar an nós imeachta

• Ullmhú

• Cur i Láthair

• Obair Chiorcail

• Cur i Láthair

CEACHT 1
CLABHSÚR
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Ullmhú

Is féidir meabhrú do na páistí roimh ré 
faoi na haonaid a clúdaíodh sa chlár seo, 
agus is féidir aon obair a rinneadh sna 
haonaid a bhailiú agus féachaint siar 
uirthi. Is féidir cinntí a dhéanamh maidir 
leis an méid a thaispeántar ar lá an chur i 
láthair. Freisin is féidir leis na páistí an 
Bhileog Oibre: Na Rudaí ar Bhain mé 
Taitneamh Astu sa Chlár Misneach.

Is féidir leat na leathanaigh a úsáid chun 
roinnt abairtí a scríobh faoi gach ceann 
de na haonaid chun ullmhú i gcomhair an 
chur i láthair. Is féidir iad sin a thabhairt 
do phéirí páistí le cleachtadh roimh an 
gcur i láthair.

Go hidéalach, bheadh abairt amháin le rá 
ag gach páiste. D'fhéadfadh páistí eile 
aird a tharraingt ar shaothair ealaíne, 
pictiúir a thaispeáint, pictiúr reoite a 
dhéanamh - aon rud a thabharfaidh blas 
do na cuairteoirí den obair a rinneadh. 
D'fhéadfadh go mbeadh oraibh an ghné 
sin a chleachtadh roimh ré.

Cur i Láthair

Tugtar cuireadh do chuairteoirí suí i 
gciorcal taobh thiar de na páistí. Beidh a 
mbileog oibre agus í líonta isteach ag na 
páistí ar a nglúine nó faoina gcuid 
cathaoireacha ionas gur féidir leo 
féachaint orthu. D'fhéadfaí an fillteán nó 
cóipleabhar OSPS a chur ar fáil sa 
seomra freisin. D'fhéadfá féin nó na daltaí 
an seisiún a chur i láthair.

Dia daoibh go léir ar maidin. Ba mhaith 
liom/linn fáilte a chur romhaibh go léir 
anseo ar maidin chun ceiliúradh a 
dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha againn 
le bliain anuas agus úsáid á baint as an 
gClár Misneach in OSPS. Tá an-áthas 
orainn an deis seo a bheith againn an 
méid a rinne muid i rith na bliana a 

thaispeáint daoibh agus labhairt libh faoi. 
Tabharfaidh sibh faoi deara go bhfuil an 
seomra/halla/áit maisithe againn leis an 
obair a rinne muid i rith na bliana.

Tagann roinnt páistí chun tosaigh ina 
bpéirí. Léann páiste amháin amach ainm 
an aonaid, léann páiste eile an achoimre, 
agus í ullmhaithe roimh ré, faoin méid a 
d'fhoghlaim na páistí uaidh. Fad is atá sé 
sin ar siúl, taispeánann páistí eile samplaí 
den obair a rinneadh san aonad sin 
(saothair ealaíne, bileoga oibre, colláisí, 
pictiúr reoite etc.)

Mar rogha eile, má bhí tú in ann 
íomhánna samplacha den obair nó de 
pháistí i mbun oibre a scanadh, d'fhéadfá 
iad a thaispeáint ar an CBI.

1. In Aonad a hAon d'fhoghlaim muid faoi 
Fhéinaithne...

2. In Aonad A Dó d'fhoghlaim muid faoi 
Ag tabhairt aire do mo chorp…

3. In Aonad A Trí d'fhoghlaim muid faoi 
Ag fás agus ag athrú…

4. In Aonad a Ceathair d'fhoghlaim muid 
faoi Bheith Sábháilte

5. In Aonad A Cúig d'fhoghlaim muid faoi 
Mise agus Daoine Eile

6. In Aonad a Sé d'fhoghlaim muid faoi 
na Meáin Chumarsáide

7. Agus inniu táimid ag Ceiliúradh ár  
gCuid Foghlama

Obair Chiorcail

D'fhéadfá féin nó na páistí an script seo a 
leanas a úsáid:

Anois tá gach páiste chun a insint daoibh 
cad é an rud ba thábhachtaí a 
d'fhoghlaim siad, dar leo féin, i rith na 
bliana. Feicfidh tú go bhfuil úsáid á baint 
againn as réad cainte. Tá rialacha ag baint 
leis an réad cainte seo a úsáid. Is é an 
duine a bhfuil an réad cainte aige/aici a
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bhfuil an chumhacht aige/aici  labhairt 
agus tá an chumhacht ag gach duine eile 
éisteacht leo. Iarraim oraibhse, na 
cuairteoirí, cloí leis an riail seo. 
Coimeádaigí in bhur dtost le bhur dtoil 
agus na páistí ag caint. Má theastaíonn an 
réad cainte ó aon chuairteoirí  
tabharfaimid deis dóibh labhairt ag an 
deireadh.

Tógann gach páiste seal chun an réad 
cainte a thógáil agus freagraíonn siad an 
cheist:

Cad é an rud ba thábhachtaí a 
d'fhoghlaim tú i rith na bliana?

Más amhlaidh, ag deireadh an bhabhta, 
go bhfuil roinnt páistí ag iarraidh níos mó 
a rá, is féidir an réad cainte a thabhairt 
dóibh duine ar dhuine.

Ag an deireadh, cuirtear an réad cainte 
timpeall chiorcal na gcuairteoirí agus is 
féidir le haon duine atá ag iarraidh rud 
éigin a rá é sin a dhéanamh. Insítear do 
na cuairteoirí nach gá aon rud a rá más 
mian leo.

Bronnadh Teastas

Bronnann tú féin nó duine eile a ceapadh 
na teastais ar na páistí. Tar éis ainm gach 
páiste a ghlaoch amach, tógann siad 
céim chun tosaigh chun a dteastas a 
fháil.

Ag an deireadh, d'fhéadfaí bualadh bos 
ginearálta a dhéanamh. Tugtar roinnt ama 
do na páistí le suí in éineacht lena gcuid 
piaraí agus cuairteoirí chun a dteastas 
agus an obair ina gcuid fillteán a 
thaispeáint, más mian leo. Is féidir sólaistí 
a thabhairt ansin.

Tógann na páistí a gcuid fillteán agus 
teastas abhaile leo an lá sin chun iad a 
thaispeáint dá dtuismitheoirí nó 
caomhnóirí.
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Na rudaí a thaitin liom

sa chlár Misneach

Smaoinigh faoi na habairtí seo a leanas agus críochnaigh iad:

1. Roinnt rudaí a thaitin liom...

2. Roinnt rudaí a d'fhoghlaim mé...

3. Bealach amháin inar athraigh mé anuraidh...

4. Bealach amháin ar mhaith liom athrú an bhliain seo chugainn...



Comghairdeas!

Bronntar an Teastas seo ar

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

As Rang a hAon a chríochnú

Sínithe:............................    Dáta:..............



AGUISÍN
CUSPÓIRÍ ÁBHAIR OSPS DO RANGANNA A hAON AGUS A DÓ

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

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

*Nóta 1

**Nóta 2



Cuir na páistí ina bpéirí tríd na cártaí péirí cothroma a chur timpeall. Is féidir le páistí cárta a 
roghnú nó ceann a thógáil ó choimeádán. Téann páistí a bhfuil na cártaí céanna acu i ngrúpa 
- is féidir leatsa a chinneadh roimh ré cé mhéid páistí a bheidh sa ghrúpa agus líon cuí cártaí 
a thabhairt amach.

Bíonn uimhir scríofa ar gach toradh freisin, ionas má tá ar  pháiste rud éigin a dhéanamh ar 
dtús agus an páiste eile an dara rud a dhéanamh ina dhiaidh le haghaidh na gníomhaíochta, 
go mbeidh uimhir cheana féin ar an gcárta a roghnaigh siad.

AGUISÍN 1
CÁRTAÍ PÉIRÍ COTHROMA

#

Úll 1

Banana 1

Piorra 1

 Oráiste 1

Úll 2

Banana 2

Piorra 2

 Oráiste 2



#

 Cíobhaí 1

Péitseog 1

Mangó 1

Pluma 1

Anann 1

Aibreog 1

 Cíobhaí 2

Péitseog 2

Mangó 2

Pluma 2

Anann 2

Aibreog 2

CÁRTAÍ PÉIRÍ COTHROMA



#

Líomóid 1

Fionchaora 1

Silín 1

Líoma 1

Sú craobh  1

Sú talún  1

Líomóid 2

Fionchaora 2

Silín 2

Líoma 2

Sú craobh  2

Sú talún  2

CÁRTAÍ PÉIRÍ COTHROMA



Féinaithne (Féinfheasacht)

AGUISÍN 2
CUSPÓIRÍ ÁBHAIR OSPS DO RANG A hAON AGUS RANG A DÓ

Snáithe: Mise

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht

Léirthuiscint ar bhuanna, ar chumas agus ar 
thréithe pearsanta a fhorbairt agus labhairt mar 
gheall orthu

Na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir dhaoine 
a aithint agus a léirthuiscint

Roghnachas pearsanta, aislingí don todhchaí 
agus mianaidhmeanna a aithint agus a phlé

A bheith feasach ar an saol mórthimpeall orthu 
trí na céadfaí

Éirí níos neamhspleáiche agus níos 
féinmhuiníní

Slite difriúla chun déileáil le hathrú a iniúchadh

Tuairimí agus roghanna pearsanta a nochtadh 
agus cuid daoine eile a admháil agus labhairt 
fúthu

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

1ú

1ú

1ú

2ú

2ú

2ú

1ú

2ú

Aonad 1
Ceacht 2

Aonad 1
Ceacht 4

Aonad 5
Ceacht 5

Aonad 2
Ceacht 4

Aonad 1
Ceacht 2

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 7
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 5

Aonad 1
Ceacht 3

Aonad 7
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 5

Aonad 7
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 5

Aonad 1
Ceacht 1

Féinaithne (Ag forbairt féinmhuiníne)
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Aonad 7
Ceacht 1

ü 2ú

ü 2ú



Snáithe: Mise

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht

Roghanna a dhéantar gach lá a aithint agus 
machnamh a dhéanamh orthu

Na tosca a mbeadh tionchar acu ar 
chinnteoireacht nó roghanna pearsanta a phlé

A thuiscint go n-éilíonn páirtíocht i 
gcinnteoireacht níos mó freagrachta pearsanta

ü

ü

ü

ü

ü

ü

1ú

2ú

1ú

2ú

1ú

2ú

Aonad 6
Ceacht 3

Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 6
Ceacht 1

Aonad 6
Ceacht 3

Aonad 1
Ceacht 1/2/3

Aonad 6
Ceacht 1

Aonad 6
Ceacht 3

Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 6
Ceacht 1

Ag tabhairt aire do mo chorp  (Bheith eolach ar mo chorp)  **Nóta 2
An gá le haire a thabhairt dá c(h)orp féin a 
léirthuiscint agus conas aire a thabhairt dó a 
chiallú d'fhonn é a choimeád sláintiúil folláin

A thábhachtaí atá sé caitheamh leis an gcorp 
le meas agus le dínit a aithint

Na rudaí éagsúla is féidir leis an gcorp a 
dhéanamh a iniúchadh

Scileanna bunúsacha sláinteachais a shaothrú 
agus a chleachtadh

A aithint nach foláir do gach duine glacadh le 
freagracht áirithe as aire a thabhairt dó/di féin

Codanna den chorp fireann is den chorp baineann 
a ainmniú, ag úsáid téarmaí anatamaíocha 
oiriúnacha, agus roinnt dá bhfeidhmeanna a aithint

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

1ú

2ú

2ú

1ú

2ú

1ú

1ú

Aonad 2
Ceacht 2/3

Aonad 2
Ceacht1/2/3

Aonad 2
Ceacht 4

Aonad 2
Ceacht 5

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 2
Ceacht 7

Aonad 2
Ceacht 4

Aonad 2
Ceacht 2/3

Aonad 2
Ceacht 1

Aonad 2
Ceacht 1

Féinaithne (Ag Déanamh Cinntí)
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Aonad 2
Ceacht 5/6

Éirí feasach ar chomh héasca agus a 
scaipeann galrú agus an tábhacht a bhaineann 
le cloí le cód sláinteachais

Cuid de na substaintí a thógtar isteach sa 
chorp a aithint agus a scrúdú mar aon le gnó 
agus feidhm gach ceann díobh

ü 2ú

ü 2ú

ü 2ú

ü 2ú



Snáithe: Mise

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht

Tábhacht bia i gcothú fáis, i mbuanú sláinte 
agus i soláthar fuinnimh a iniúchadh

Dea-shláinteachas a aithint agus a 
chleachtadh nuair a bhítear ag plé le bia

Roinnt de na bianna a fhaightear as foinsí 
plandúla is ainmhíocha a aithint

A thuiscint go bhfuil cothromaíocht, rialtacht 
agus measarthacht riachtanach sa réim bia

Tosú ar na tosca fisiciúla, mothúchánacha, 
sóisialta agus spioradálta a chuidíonn le fás a 
aithint

A thuiscint go dtarlaíonn fás ar an-chuid slite 
difriúla agus gur rud sainiúil é i gcás gach 
duine

A thuiscint go mbíonn freagracht bhreise 
as/aisti féin agus as daoine eile mar thoradh ar 
bheith ag fás aníos

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

2ú

1ú

1ú

2ú

2ú

2ú

1ú

1ú

Aonad 2
Ceacht 4

Aonad 2
Ceacht 4

Aonad 3
Ceacht 1

Aonad 1
Ceacht 2

Aonad 3
Ceacht 5/6

Unit 2
Ceacht 4

Aonad 2
Ceacht 3

Aonad 2
Ceacht 3

Bia agus Cothú

Ag fás agus ag athrú  (Athraím agus mé ag fás)   **Nóta 2
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ü 2ú Aonad 2
Ceacht 4

ü 2ú Aonad 3
Ceacht 1

ü 2ú Aonad 3
Ceacht 1



Snáithe: Mise

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht

Dul i gceann tuisceana gur gnéithe den saolré 
uile iad síolrú, breith, beatha, fás agus bás

Na rólanna éagsúla atá ag tuismitheoirí agus 
ag baill eile teaghlaigh maidir le soláthar do 
naíonáin nuabheirthe a thuiscint

A bhfuil riachtanach chun soláthar do agus aire 
a thabhairt don naí nuabheirthe sa saol 
ainmhíoch agus daonna araon a thuiscint

Raon leathan de bhraistintí a ainmniú agus a 
aithint agus braistintí a phlé agus a iniúchadh i 
dtosca éagsúla

A bheith feasach ar, agus bheith in ann, bealaí 
folláine a roghnú chun bheith measúil air/uirthi 
féin

Na slite éagsúla inar féidir braistintí a chur in iúl 
agus déileáil leo a thuiscint agus a iniúchadh 
agus rogha a dhéanamh ar na slite is oiriúnaí 
agus is so-ghlactha

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

1ú

1ú

1ú

1ú

1ú

2ú

1ú

2ú

2ú

Aonad 2
Ceacht 1

Aonad 2
Ceacht 1

Aonad 2
Ceacht 1

Aonad 3
Ceacht 1/2/3/4

Aonad 3
Ceacht 3/4/5

Aonad 3
Ceacht 5

Aonad 3
Ceacht 4/6

Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 3
Ceacht 7

Aonad 3
Ceacht 2/3/4

Aonad 3
Ceacht 2/4/5/7

Beatha Nua

Braistintí agus mothúcháin
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Aonad 3
Ceacht 2

Aonad 5
Ceacht 4

ü 2ú Aonad 3
Ceacht 1

ü 1ú Aonad 3
Ceacht 4/5/7

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 4

Daoine a aithint lena bhféadfadh sé/sí braistintí 
agus mothúcháin a phlé

Na mothúcháin éagsúla a athraíonn agus 
duine ag fás a iniúchadh

ü 2ú

ü 1ú

A aithint gur féidir le gníomhartha duine 
amháin tionchar a imirt ar bhraistintí daoine 
eile



Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht

An tslí inar féidir le daoine eile a áiteamh 
air/uirthi páirt a ghlacadh in iompraíocht 
neamhshábháilte a iniúchadh agus conas is 
féidir é seo a chur ar ceal

Cásanna ina mbraitheann páistí sábháilte 
maraon leo siúd ina bhféadfadh sábháilteacht 
bheith i mbaol a aithint agus a iniúchadh

Pléigh agus cleachtaigh aon straitéisí cuí um 
dhéileáil leis na cásanna sin

Bheith eolach agus tuisceanach ar an ngá 
chun cloí le rialacha sábháilteachta a bhfuil 
feidhm acu sa scoil, sa bhaile, ar an bhfeirm, 
san uisce, ar mhaithe lena s(h)ábháilteacht féin 
agus sábháilteacht daoine eile.

Straitéisí chun bheith sábháilte le linn taistil a 
fhorbairt agus a chleachtadh

Áiteanna atá sábháilte le haghaidh súgartha a 
aithint agus an tábhacht atá le roghnú 
iompraíochta atá freagrach agus cothrom le 
linn súgartha a thuiscint

A aithint cad is cúis le timpistí agus cad is 
féidir a dhéanamh chun iad a chosc

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

1ú

1ú

1ú

2ú

2ú

2ú

2ú

1ú

Aonad 4
Ceacht 2

Aonad 3
Ceacht 6

Aonad 1
Ceacht 2/3

Aonad 4
Ceacht 2

Aonad 2
Ceacht 6

Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 5

Aonad 4
Ceacht 5

Aonad 4
Ceacht 3

Aonad 4
Ceacht 5

Aonad 3
Ceacht 6

Aonad 1
Ceacht 2

Aonad 4
Ceacht 1

Sábháilteacht agus Cosaint (Sábháilteacht phearsanta)   *Nóta 1

Substaintí sa bhaile nó ar scoil atá sábháilte a 
idirdhealú uathu sin atá dainséarach agus 
cead a lorg sula n-iniúchtar iad

ü

ü

2ú

2ú

Aonad 2
Ceacht 6/7

Aonad 2
Ceacht 6

Aonad 4
Ceacht 3
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Snáithe: Mise

Iompraíocht chontúirteach a aithint agus na torthaí 
deimhneacha is diúltacha a leanann í a scrúdú

Sábháilteacht agus cosaint  (Saincheisteanna sábháilteachta)

ü 2ú

Ócáidí a mbíonn gá le leighis a aithint agus a 
iniúchadh

ü 2ú

ü 1ú



Caidreamh le daoine eile

Mo chairde agus daoine eile

Snáithe: Mé Féin agus Daoine Eile

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht

Iad siúd a chónaíonn sa bhaile a ainmniú agus labhairt fúthu 
agus a aithint nach ionann gach baile agus gach teaghlach

A t(h)eaghlach féin a léirthuiscint agus bealaí a 
aithint inar féidir le baill teaghlaigh cabhrú agus 
tacú lena chéile agus aire a thabhairt dá chéile

A ról agus a (h)áit sa teaghlach a aithint mar 
aon leis an gcabhair a thugann gach ball den 
teaghlach

Go leor de na rudaí a fhoghlaimítear i 
dteaghlaigh, rudaí praiticiúla agus rudaí nach 
iad, a iniúchadh

Cairde pearsanta a phlé agus an fáth a mbaineann 
sé/sí taitneamh as bheith ina dteannta

ü

ü

ü

ü

ü

ü

1ú

1ú

1ú

1ú

1ú

2ú

Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 2

Aonad 3
Ceacht 5

Mise agus mo theaghlach
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ü 1ú Aonad 5
Ceacht 2

Cáilíochtaí agus scileanna atá bainteach le 
cairdeas a aithint, a iniúchadh agus a phlé

ü 2ú Aonad 3
Ceacht 5

Aonad 4
Ceacht 3

ü 2ú Aonad 1
Ceacht 1

An bealach inar féidir le cairde tionchar a imirt ar 
ghníomhartha is ar chinntí pearsanta a iniúchadh

ü 1ú Aonad 1
Ceacht 1/4

Fios a bheith aige/aici conas déileáil le daoine 
le dínit is le meas

ü 2ú Aonad 4
Ceacht 6

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

ü 2ú Aonad 4
Ceacht 6

A thuiscint go mbíonn bulaíocht i gcónaí olc agus a bheith 
feasach ar cad ba chóir a dhéanamh má bhíonn sé/sí á 
b(h)ulaíocht nó má fheiceann sé/sí á himirt ar dhuine eile í

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 1

ü 1ú Aonad 1
Ceacht 3

Iompraíocht bhriathartha agus neamhbhriathartha a 
idirdhealú ó chéile agus mar a úsáidtear iad i 
gcomhlíonadh feidhmeanna sóisialta a thuiscint

ü 1ú Aonad 1
Ceacht 2/3

Éisteacht lena mbíonn á rá ag daoine eile, é a 
chloisteáil agus a fhreagairt

Aonad 5
Ceacht 5

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 4



Ag maireachtáil sa phobal áitiúil

Snáithe: Mé Féin agus an Domhan Mór

Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht

Eispéiris, tuairimí agus braistintí a chur in iúl 
agus a chlárú ar shlite éagsúla

Féachaint ar a bhfuil i gceist le bheith i do bhall 
de rud éigin agus féachaint ar roinnt grúpaí 
éagsúla ar féidir leo bheith ina mbaill díobh

Ainm agus ionad a scoile féin a aithint agus a 
scríobh agus na daoine atá ina mbaill de 
phobal na scoile a aithint

ü

ü

ü

2ú

1ú

1ú

Aonad 4
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 1/2

Aonad 5
Ceacht 2

Caidreamh le daoine eile

Ag forbairt saoránachta: Pobal mo scoile

Plé a dhéanamh agus tuiscint a fháil ar an 
gcaoi go gcuireann ról dearfach gach duine 
leis an rang nó an scoil a dhéanamh níos fearr 
do chách

A bheith páirteach i gcumadh rialacha an 
tseomra ranga agus an tábhacht a bhaineann 
le cloí leis na rialacha seo ar mhaithe le 
sábháilteacht chách a aithint

Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí grúpa sa 
rang agus foghlaim conas roinnt, comhoibriú, 
éisteacht, saothrú agus súgradh le chéile

ü

ü

ü

1ú

1ú

1ú

Aonad 5
Ceacht 2

Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 1
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An chaoi le coimhlint a láimhseáil gan bheith 
ionsaitheach a iniúchadh agus a chleachtadh

ü 2ú Aonad 4
Ceacht 1/2/4

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 3

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 3/4

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 5
Ceacht 3

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 2/3

Dul i gceann tuisceana ar an gcaoi a mbraitheann 
daoine ar a chéile in an-chuid gnéithe den saol

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 1/2/3

Tuiscint a fhorbairt gur ball dá p(h)obal áitiúil 
féin é/í

ü 1ú Aonad 5
Ceacht 4

Bheith feasach agus léirthuisceanach ar 
ilghnéitheacht na gcultúr is na ndaoine sa phobal 
áitiúil, an chabhair a thugann siad a aithint agus 
bheith feasach ar an gcaoi ar féidir le difríochtaí a 
(h)eispéiris féin a shaibhriú

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 5

Éirí feasach faoi dhaoine in áiteanna eile ü 2ú Aonad 5
Ceacht 5

Daoine a aithint a mbíonn freagracht speisialta 
orthu as aire a thabhairt do dhaoine sa phobal 
chomh maith le tábhacht an róil atá ag gach 
duine i saol an phobail

ü 1ú Aonad 4
Ceacht 2

ü 2ú Aonad 4
Ceacht 3



Clúdaithe Leibhéal 
Ranga Aonad / Ceacht

Meas a bheith acu ar an timpeallacht agus a 
thuiscint go bhfuil freagracht ar an bpobal 
agus an duine aonair as aire a thabhairt don 
timpeallacht agus í a chosaint

Éirí feasach ar na slite difriúla inar féidir eolas a 
chur in iúl agus foghlaim mar gheall orthu

Tosú ar idirdhealú idir an fhírinne agus 
finnscéalaíocht i scéalta nó suímh i 
bhfoirmeacha éagsúla de na meáin

ü

ü

ü

1ú

1ú

1ú

Aonad 5
Ceacht 3

Aonad 6
Ceacht 2

Aonad 6
Ceacht 1

Cúram imshaoil

Oideachas na meán cumarsáide

Fógraíocht a dhírítear go speisialta ar pháistí a 
phlé agus a iniúchadh

ü 1ú Aonad 6
Ceacht 3

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 3

ü 2ú Aonad 6
Ceacht 1

ü 2ú Aonad 6
Ceacht 1
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Snáithe: Mé Féin agus an Domhan Mór
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