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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 
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Brand, K. (2009). 'Keeping a watchful 
eye': the role of perceived parental 
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(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.
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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 
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An Chomhairle Náisiúnta Churaclaim 
agus Measúnachta (2008). Athbhreithniú 
ar Churaclam na Bunscoile: Céim a dó. 
Éire: NCCA

http://www.ncca.ie/en/Publications/
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School-aged Children (HBSC) Study 
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Dáta _______________

A Thuismitheoir/Chaomhnóir a chara,

Tá tús á chur againn le clár darb ainm Misneach sna seachtainí atá romhainn. Is cuid den 
churaclam Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte é an clár seo. Tabharfaidh sé 
tacaíocht do mhúinteoirí le heolas agus scileanna pearsanta, mothúcháin, sóisialta agus 
sláinte na bpáistí a fhorbairt. Ceann de phríomhaidhmeanna an chláir áirithe seo is ea mí-
úsáid substaintí (drugaí idir dhleathach agus mhídhleathach) a chosc. Tá sé d'aidhm aige 
chomh maith an mhuinín, na scileanna, na dearcthaí agus an t-eolas a thabhairt do pháistí le 
roghanna sláintiúla a dhéanamh.  Cuirtear an bhéim ar chabhrú le páistí scileanna saoil a 
fhreastalóidh go maith orthu amach anseo a fhorbairt. 

Clúdófar na téamaí seo a leanas ag an leibhéal seo:
- Mise agus mo chuid Cinntí   
- Ag tabhairt aire dár gCorp  
- Bainistiú Mothúchán 
- Misneach 
- Dea-shaoránaigh 
- Fógraíocht 
- Ag breathnú Siar, ag Breathnú Romhainn  

Mar nach féidir le tuismitheoirí ná múinteoirí a bheith le páistí an t-am go léir beidh ar pháistí 
a bheith níos neamhspleáiche agus bainistiú a dhéanamh ar dhúshláin an tsaoil i saol nua-
aimseartha, go háirithe agus iad ag éirí níos sine. Ag deireadh an chláir, táthar ag súil go 
mbeidh na páistí níos oilte le plé le haon chúinsí deacra a bheith rompu amach anseo. 

D'fhéadfaí a iarraidh ort páirt a ghlacadh i bhfoghlaim do pháiste trí ghníomhaíochtaí 
éagsúla sa chlár, mar shampla, trí ghrianghraif, eolas nó ábhar le haghaidh obair ealaíne a 
chur ar fáil.  B'fhéidir gur mhaith leat ábhar chuid de na ceachtanna sa chlár a phlé le do 
pháiste ó am go ham chomh maith. Is féidir leat, le spéis, tacaíocht, comhoibriú agus 
rannpháirtíocht ,cabhrú go mór linn aidhmeanna an chláir a bhaint amach.  

Tá cóip den na hábhair a úsáidfear ar fáil más mian leat amharc orthu. Má tá aon cheist 
agat, déan teagmháil liom 

Go raibh maith agat as comhoibriú linn.

_____________________________
Múinteoir an Ranga 

LITIR SHAMPLACH CHUIG TUISMITHEOIRÍ



AONAD A HAON 
MISE AGUS MO CHUID CINNTÍ 



AONAD A hAON 
MISE AGUS MO CHUID CINNTÍ 

SNÁITHE MISE

Snáithaonad  Féinaithne
  Féinfheasacht 
  Muinín a fhorbairt 
  Cinntí a dhéanamh 

RÉAMHRÁ DON AONAD 

Dírítear ar fhéinmheas agus tionchair in 
ábhair an aonaid seo. Pléitear feasacht 
na bpáistí faoi na tionchar éagsúla a 
bhíonn ar a gcinnteoireacht. Trí mhothú 
dearfach féinmheasa a threisiú 
cabhraítear le páistí dul i ngleic leis na 
tionchair seo. Tugtar deis do pháistí 
meabhrú ar an gcaoi a láimhseálann siad 
cúinsí ina mbíonn cairde ag tabhairt 
cuireadh dóibh nó ag tathant orthu a 
bheith rannpháirteach.  

Pléitear conas dul i ngleic le piarbhrú le 
toitíní a chaitheamh i gCeacht 2. 
Fiosraíonn na páistí na fáthanna go 
mbíonn páistí ag caitheamh agus cén fáth 
go ndiúltaíonn páistí eile, le súil go 
mbeidh soiléireacht le fáil acu agus go 
mbeidh siad ábalta a bheith freagrach as 
cinntí eolasacha sláintiúla a dhéanamh 
ina saol féin amach anseo. 

Sa cheacht deireanach san aonad seo, 
foghlaimíonn na páistí faoi chomh 
tábhachtach is atá sé rogha a dhéanamh 
faoi na daoine a mbeidh muinín acu astu 
agus conas muinín a bheith acu as a 
mbreithiúnas féin. 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht 1
Bíonn Tionchar ag Cairde ar a Chéile 

Ceacht 2
Caitheamh agus Toitíní  

Ceacht 3
Ag foghlaim muiníne  
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A hAON:1CEACHT 1
BÍONN TIONCHAR AG CAIRDE AR A CHÉILE  

COINCHEAP LÁRNACH 

Mothú dearfach féinmheasa a threisiú a 
chabhróidh le páistí dul i ngleic le 
tionchair ó phiair agus dea-roghanna a 
dhéanamh ar a son féin. 

CURACLAM OSPS 
SEISIÚN 1

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
Tuiscint ar neart, inniúlacht agus tréithe 
pearsanta a fhorbairt agus labhairt fúthu. 

Snáithe:  Mise
Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistint agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair 
A bheith eolach faoi bhealaí sláintiúla le 
mothú go maith fúthu féin, agus na bealaí 
sin a roghnú.

SEISIÚN 2

Snáithe:  Mise
Snáithaonad:  Féinaithne
   Cinntí a dhéanamh 

Cuspóirí  Ábhair
Roghanna a dhéantar gach lá a aithint 
agus machnamh a dhéanamh fúthu.

Na cúinsí a d'fhéadfadh dul i gcionn ar 
chinntí nó ar roghanna pearsanta a phlé.

A thuiscint go mbíonn níos mó 
freagrachta pearsanta ag teastáil le cinntí 
a dhéanamh.

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

Cuspóir Ábhair 
Féachaint ar an gcaoi a mbíonn tionchar 
ag cairde ar ghníomhartha agus cinntí 
pearsanta.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithí:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Forbairt mothúchán agus 
   samhlaíochta trí theanga 

Snáithaonad:  Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfadh dhá nó trí sheisiún a bheith 
ag teastáil don cheacht seo. 

Sa cheacht seo beidh ar na páistí bogadh 
timpeall le gníomhú le páistí eile i bpéirí. 
Ní mór aird a thabhairt ar leagan amach 
an troscáin ó thaobh na gníomhaíochta 
agus an phlé. 

ACMHAINNÍ

• Réad cainte 

• Plátaí Páipéir 

• Píosaí de chárta buí/ de pháipéar trom 

• Comhábhair Líníochta 

• Spás gluaiseachta 

• Bileog Oibre: Na Nithe is Fearr Liom 

• Ceol

• Acmhainn den scoth le coincheap an 
 fhéinmheasa a fhiosrú le
 http://classroom.kidshealth.org/ 
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A hAON:1
SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

Seisiún 1

• Obair Chiorcail 

• Cluiche Dearbhchothaithe 

• Gníomhaíocht Ealaíne 

• Féachaint agus Freagairt 

Seisiún 2

• Bileog Oibre 

• Athrú páirtnéirí - Plé  

• Obair Chiorcail 

• Ordóga Suas agus Ordóga Síos 

• Rólimirt
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CEACHT 1
BÍONN TIONCHAR AG CAIRDE AR A CHÉILE  



Obair Chiorcail 

Agus iad sa chiorcal, iarr ar na páistí duine 
atá go hiontach dar leo a ainmniú. Abair leis 
na páistí nuair a mheasann tú go bhfuil rud nó 
duine go hiontach go bhfuil ardmheas agat 
orthu. Is ionann féinmheas agus d'fhiúntas 
féin a aithint. Ní maíomh ná mór is fiú é, ach 
aithint gur tusa tú féin, agus a fhios agat go 
ciúin go bhfuil meas tuillte agat féin agus ag 
do smaointe agus do thuairimí, agus go 
nglacann daoine leat mar atá tú. 

Abair leis na páistí nuair a mhothaíonn tú go 
maith fút féin mar seo, go mbíonn smacht 
agat ar aon drochsmaoineamh nó 
smaoineamh diúltach a bheadh agat, m.sh, 
má dhéanann tú botún sa rang, is féidir leat 
smaoineamh mar seo:  

- Maith go leor, rinne mé botún, déanann 
gach duine iad uaireanta, is féidir liom 
foghlaim gan an botún céanna a dhéanamh 
arís. 

Má chuireann tú isteach ar dhuine eile le rud a 
dúirt tú, tar éis do leithscéal a ghabháil, is 
féidir leat a rá: 

- Maith go leor, níor chóir dom é sin a rá leis 
an duine sin, tá a fhios agam anois nár cheart 
é a rá arís leo. Déanfaidh mé níos fearr an 
chéad uair eile. 

Abair leis na páistí go bhfuilimid le babhta 
comhroinnte a dhéanamh sa chiorcal de na 
nithe is fearr linn ar scoil. Meabhraigh do na 
páistí go dtaispeánann éisteoirí maithe go 
bhfuil siad ag éisteacht leis an duine atá ag 
caint trí amharc ar an duine sin. Is féidir tosú 
mar seo: 

- Is é an rud is fearr liom a dhéanamh ar scoil 
ná  .... a mhúineadh. 

Féadfaidh na páistí an bhearna san abairt a 
líonadh dóibh féin: Is é an rud is fearr liom a 
dhéanamh ar scoil ná... 

Ansin abair leis na páistí gur féidir leo rud 
éigin a bhfuil siad go maith aige ar scoil a 
ainmniú. Aon rud - cairde a dhéanamh, a 
bheith cineálta, suimeanna a dhéanamh, 
Gaeilge a labhairt, líníocht a dhéanamh de 
chrainn. Tuig go mb'fhéidir nach mbeadh a 

fhios ag roinnt páistí nó nár mhaith leo a rá 
cad a cheapann siad a dhéanann siad go 
maith. Sa chás seo, is féidir cead na bpáistí a 
iarraidh le rud éigin a rá ar a son, nó tuairimí a 
lorg ar na páistí eile. Dearbhaigh iarrachtaí na 
bpáistí go léir, agus a n-iompar maith 
éisteachta.  

Gníomhaíocht Ealaíne 

Abair leis na páistí go bhfuil siad le bláth a 
chruthú - tá lus gréine go maith mar go bhfuil 
aghaidh mhór air agus a lán peiteal, ach tig 
leo cibé bláth is maith leo a chruthú. Ar 
aghaidh an bhlátha, is féidir leo a n-ainm a 
scríobh. Ar chuid de na peitil, is féidir leo 
nithe a bhfuil siad go maith acu ar scoil agus 
sa bhaile a scríobh, ar nós cairde a 
dhéanamh, a bheith cineálta, suimeanna a 
dhéanamh, Gaeilge a labhairt, crainn a 
tharraingt, comhroinnt, peil, cabhrú le 
glanadh suas sa bhaile, obair bhaile a 
dhéanamh. Mura mbíonn siad cinnte nó má 
bhíonn cabhair uathu le smaoineamh ar nithe 
a dhéanann siad go maith, tig leo labhairt le 
cara ag a mbord nó cabhair a iarraidh ortsa. 

Tabhair plátaí agus cárta amach agus iarr 
orthu ar dtús a n-ainm a scríobh ar a bpláta 
agus é a mhaisiú. 

Ansin taispeáin dóibh conas cruthanna móra 
peitil a ghearradh amach as an gcárta. Ansin, 
abair leo nithe a dhéanann siad go maith a 
scríobh ar na peitil. Nuair a bhíonn gach 
páiste tar éis scríobh ar 3 pheiteal nó níos 
mó, is féidir leis na páistí a gcuid peiteal a 
ghreamú le gliú ar aghaidh a lus gréine. Is 
féidir leo leanúint ar aghaidh ag scríobh agus 
ag greamú go dtí nach mbíonn aon 
smaoineamh fágtha acu. Más mian leo beirt 
é, is féidir le cara nó páirtí sa rang peiteal a 
dhéanamh dá mbláth, ag rá rud éigin a 
cheapann siad go bhfuil an páiste go maith 
aige. 

Machnamh

Féadfaidh na páistí taispeántas a dhéanamh 
dá gcuid obair ealaíne agus a rá cad is maith 
leo faoi na bláthanna.
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Bileog Oibre: Na Nithe is Fearr Liom

Scríobh na ráitis ón chead leath den 
bhileog oibre ar an gclár dubh, nó 
taispeáin iad ar an gclár bán 
idirghníomhach (CBI). Léigh tríothu leis na 
páistí le cinntiú go bhfuil siad in ann iad a 
léamh. Níor cheart go mbeadh gá le plé 
ag an gcéim seo ach is ceart an nath 'is 
fearr liom' a threisiú do pháistí nach 
dtuigeann é. Iarr ar na páistí an chéad 
chuid den bhileog a chomhlánú go ciúin. 
Abair leis na páistí stopadh ag an 
gcomhartha Stop agus fanacht le 
haghaidh treoracha eile. 
  

Athrú páirtnéirí - Plé 

Fágann na páistí a gcuid oibre ar na 
boird. Seinn roinnt ceoil. Agus an ceol á 
sheinm, bogann na páistí timpeall an 
tseomra ar bhealach ordúil gan chaint.  
Nuair a stopann an ceol, aimsíonn gach 
páiste páirtnéir agus pléann gach beirt a 
bhfreagairtí do na ráitis. 

Tar éis nóiméid nó mar sin, seinntear an 
ceol arís agus bogann na páistí timpeall 
an tseomra. Déantar an rud céanna 
timpeall ocht n-uaire. Abair leis na páistí 
páirtnéir nua a aimsiú gach uair a 
stopann an ceol. 

Spreag na páistí le smaoineamh ar an 
méid a dúirt na páistí eile leo agus iad ag 
siúl timpeall agus an ceol á sheinm. Iarr 
ar na páistí filleadh ar a gcuid suíochán. 
Mínigh go mbeidh siad ag freagairt do na 
ráitis chéanna arís mar go bhféadfadh a 
n-intinn a bheith athraithe ag cuid acu 
faoi roinnt de na freagraí.  Abair leo go 
bhfuil sé ceart go leor a n-intinn a athrú 
agus go bhfuil sé  ceart go leor chomh 
maith má theastaíonn uathu na freagraí 
céanna a thabhairt. Tabhair seans do na 
páistí a gcuid freagraí a chomhlánú arís. 
Ar deireadh féadfaidh na páistí líon na 
bhfreagraí a d'athraigh siad a 

chomhaireamh agus an uimhir sin a chur 
isteach ag bun an leathanaigh. 

Obair Chiorcail 

Bailíonn na páistí i gciorcal, agus cuirtear 
an réad cainte ó dhuine go duine. 
Féadfaidh gach páiste an cheist a 
fhreagairt: 
- Ar athraigh tú d'intinn faoi aon cheann 
de na ceisteanna, agus má d'athraigh, 
cén fáth? 

Luaigh aon treochtaí a thugann tú faoi 
deara maidir le patrúin laistigh den rang. 
D'fhéadfaí na ceisteanna a leanas a chur 
ar na páistí ansin: 

- An gceapann tú go n-athraíonn páistí go 
mór le bheith cosúil le páistí eile? 

- Cad iad na bealaí a mbíonn páistí ag 
iarraidh a bheith cosúil le daoine eile? 
(Éadaí)? Bróga reatha? An fhoireann a 
dtacaíonn siad leo? Ceol? Cluichí 
ríomhaire? Bréagáin? Milseáin?

- Dá n-iarrfadh cara ort triail a bhaint as 
rud éigin nua an ndéanfá e? 

- An ndiúltófá riamh? 

Aimsigh leis na páistí na cineálacha cinntí 
a dhéanann siad gach lá. 

Agus an réad cainte á úsáid acu, 
féadfaidh na páistí a fhiosrú an ceart go 
ndéanfaimis rudaí mar go molann ár 
gcairde dúinn iad, nó ar cheart dúinn cloí 
leis na nithe a mhothaímid féin má tá sé 
sin difriúil ón rud a mholann ár gcairde, 
agus an bhfuil srianta air sin nó nach 
bhfuil.

A hAON:1NÓS IMEACHTA SONRACH 
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Ordóga Suas agus Ordóga Síos 

D'fhéadfaí a mhúineadh do na páistí 
conas comharthaí ordóga suas agus 
ordóga síos a dhéanamh maidir le cinntí 
éagsúla a bhíonn orthu a dhéanamh gach 
lá. Is ceart do na páistí a chur in iúl le 
comhartha ordóg suas an ndéanfadh siad 
de réir mholadh a gcara. Má mhothaíonn 
siad nach ndéanfadh siad mar a mholann 
a gcara, is ceart comhartha ordóg síos a 
thabhairt. 

Léigh na moltaí a leanas amach: 

- Tá cluiche nua ríomhaire agam. An 
dtiocfaidh tú go dtí mo theach le hé a 
imirt? 

- Buailfimid ar dhoras na seanmhná sin 
agus rachaimid i bhfolach! 

- Tá uachtar reoite iontach deas nua sna 
siopaí agus ní chosnaíonn sé ach 75c. An 
gceannóidh tú ceann le d' airgead póca?

- Iarr ar do Mhamaí an gúna céanna a 
fháil duit agus atá agamsa agus beidh 
muid cosúil le chéile. 

- Léimimis den bhalla mór sin! 

- An ndéanfaidh tú an obair bhaile díreach 
tar éis na scoile agus glaoch dom ansin?

(Luaigh samplaí, idir dhearfach agus 
dhiúltach, le haird ar ghnéithe áitiúla agus 
ar an timpeallacht). 

Rólimirt

Ar deireadh is féidir cuid de na cúinsí inar 
mhaith le páistí diúltú a chur i ndráma. Tá 
sé tábhachtach a mhúineadh do na páistí 
nach ionann diúltú do chara agus 
deireadh a chur le cairdeas. Féadfaidh na 
páistí cúiseanna le diúltú a chleachtadh, 
mar shampla: 

- Ní theastaíonn uaim léim de bhalla mar 
gur bhris mo dheartháir a chos á 
dhéanamh sin, agus ní theastaíonn uaim 
go dtarlóidh sé sin domsa. 

- Ní dóigh liom go gcnagfaimid ar dhoras 
na mná sin mar níl sí go maith agus níl sé 
cothrom. 

D'fhéadfadh na páistí a rá go gciallaíonn 
diúltú do chara go n-imeoidh an cara 
uathu. Más amhlaidh a bhíonn, is ceart 
do na páistí a mheas an fíorchara iad. Ar 
deireadh spreag na páistí le smaoineamh 
ar a son féin agus muinín a bheith acu as 
a n-inchinn féin. 

Déan achoimre, ag rá go mbíonn orainn 
aghaidh a thabhairt ar a lán cinntí gach lá. 
Tugann cairde a lán smaointe dúinn faoi 
bhealaí le hathrú, cuid acu go maith agus 
cuid acu go dona. Bíonn orainn rogha a 
dhéanamh de na hathruithe a 
dhéanfaimid. Is ceart dúinn muinín a chur 
ionainn féin agus meas a bheith againn ar 
ár roghanna féin. 

A hAON:1
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Na Rudaí is Fearr Liom! 

Is mise:

An Clár Teilifíse is fearr liom

An Bia is fearr liom

An fhoireann nó an grúpa is fearr liom

An cluiche is fearr liom

Na héadaí is fearr liom

An dath is fearr liom

Fan go dtí go ndéarfaidh an múinteoir cad a dhéanfaidh tú! 

An Clár Teilifíse is fearr liom

An Bia is fearr liom

An fhoireann nó an grúpa is fearr liom

An cluiche is fearr liom

Na héadaí is fearr liom

An dath is fearr liom

Líon na bhfreagraí a d'athraigh mé:



CEACHT 2
CAITHEAMH AGUS TOITÍNÍ 

COINCHEAP LÁRNACH 

Bíonn iarmhairtí ar chaitheamh tobac, cuid a 
bhíonn dearfach dar le páistí agus cuid eile a 
bhíonn diúltach. Is cabhair í smaoineamh ar na 
hiarmhairtí seo sula mbíonn na páistí ag aois 
ina mbíonn orthu na cinntí seo a dhéanamh. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus cosaint
   Sábháilteacht phearsanta 

Cuspóirí Ábhair 
Féachaint ar an gcaoi ar féidir le daoine eile 
tathant orthu iompar neamhshábháilte a 
dhéanamh agus conas cur ina choinne seo.

Iompar baolach a aithint agus na hiarmhairtí 
dearfacha agus diúltacha a scrúdú.

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóirí Ábhair 
A bheith níos neamhspleáiche agus 
féintuilleamach 

Snáithaonad:  Féinaithne
   Cinntí a dhéanamh  

Cuspóirí Ábhair 
Na cúinsí a d'fhéadfadh dul i gcion ar 
chinntí nó ar roghanna pearsanta a phlé. 

A thuiscint go mbíonn níos mó freagrachta 
pearsanta ag teastáil le cinntí a dhéanamh. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt le teanga  
Snáithaonad:  Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh níos mó ná seisiún amháin a 
bheith ag teastáil don cheacht seo, má 
úsáidtear go hiomlán é. 

Bheadh sé tábhachtach litir a chur abhaile 
le sonraí faoin cheacht seo. (Féach litir 
shamplach chuig tuismitheoirí sa Réamhrá 
Ginearálta).  D'fhéadfadh tacaíocht a bheith 
ag teastáil ó pháistí le EAL agus SEN le linn 
an cheachta seo. 

D'fhéadfadh sé a bheith níos éasca do 
pháistí tionchair ghearrthéarmacha 
chaitheamh tobac a thuiscint ná na 
tionchair fhadtéarmacha. Ní mór a bheith 
tuisceanach má tá dlúththaithí ag páistí ar 
thionchair chaitheamh tobac ar bhall den 
teaghlach nó ar chara níos sine. 

ACMHAINNÍ

• Pictiúr: Niamh

• Bileog Oibre: Nóta chuig Niamh

• Pinn luaidhe, criáin 

• Suímh ghréasáin úsáideacha do 
thuismitheoirí agus do mhúinteoirí maidir 
le caitheamh tobac a phlé le páistí: 

 http://www.thechildrenshospital.org/well
ness/info/parents/21731.aspx

 http://www.nobuttsaboutit.net/

 https://www.quit.ie/

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Pictiúr: Féachaint agus Freagairt

• Liosta agus Plé 

• Bileog Oibre: Nóta chuig Niamh

A hAON:2
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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)



Pictiúr: Féachaint agus Freagairt

Tabhair cóip den Phictiúr: Niamh agus 
den Bhileog Ghníomhaíochta: Nóta 
chuig Niamh do gach páiste. Iarr orthu 
amharc go géar ar an bpictiúr. Is deis an-
mhaith í seo leis an difríocht idir fíricí 
agus barúlacha a shoiléiriú. 

Ar dtús, iarr ar na páistí a rá ar bhealach 
fíorasach ar dtús cad a fheiceann siad 
leis na focail: Is é an rud a fheicim ná... 
Ansin, iarr ar na páistí ciall a bhaint as an 
bpictiúr trína fhiafraí: 

- Cad atá ag tarlú anseo, dar leat? 

Treoraigh na páistí le freagra a thabhairt 
leis na focail: Is dóigh liom... Ar an gcaoi 
seo, beidh seilbh acu ar an tuiscint a 
fhaigheann siad féin as an bpictiúr. Is 
dócha go mbeidh na tuairimí céanna ag 
na páistí go léir áfach. 

Ar deireadh, abair leis an rang gur Niamh 
is ainm don chailín agus gurb í seo an 
chéad uair a thairg aon duine toitín di. 
Fiafraigh díobh an dtarlaíonn a leithéid 
uaireanta agus lig do roinnt páistí a 
dtuairimí a thabhairt. 

Iarr ar na páistí a súile a dhúnadh 
nóiméad agus a shamhlú conas a 
mhothaíonn Niamh. Ansin, iarr orthu 
smaoineamh ar na ceisteanna seo agus 
iad a fhreagairt: 

- Cén fáth, dar leat, go bhfuil an cailín ag 
tairiscint toitíní do Niamh? 

- Cad atá ag tarlú i gcloigeann Niamh dar 
leat? 

- Conas a mhothaíonn sí, dar leat? 

- Cad atá ag tarlú ina corp, dar leat? 

- Cad é an cinneadh atá le déanamh aici? 

- An cinneadh é atá éasca le déanamh? 

Iarr ar na páistí dul ar ais chuig an 
bpictiúr de Niamh agus rud éigin a 

scríobh sna blúirí cainte agus sa bholgán 
smaointe. Meabhraigh dóibh 
smaoineamh faoina bhfuil pléite. 

Is féidir an próiseas cinnteoireachta seo a 
leanas a mhíniú do na páistí: 
Tarraing sraith soilse tráchta ar an gclár 
dubh nó teilg íomhá ar an gclár bán. 

Iarr ar na páistí rialacha soilse tráchta a 
mhíniú agus na gníomhartha is ceart do 
thiománaithe a dhéanamh nuair a bhíonn 
gach solas ar lasadh. Mínigh dóibh gur 
féidir linn go léir na céimeanna céanna a 
ghlacadh, cosúil leis na tiománaithe, nuair 
a bhíonn cinneadh le déanamh againn, 
faoi stopadh, am a ghlacadh le 
smaoineamh, agus ansin cinneadh a 
dhéanamh faoi cad a dhéanfaimid. 
D'fhéadfá an míniú seo a leanas a úsáid.  

- Bíonn a lán cleachtadh ag teastáil le 
bheith i do chinnteoir maith. Agus muid 
ag éirí níos sine bíonn orainn níos mó 
agus níos mó cinntí a thógáil. Bíonn sé 
an-éasca roinnt cinntí a thógáil (iarr roinnt 
samplaí), ach bíonn orainn smaoineamh 
faoi chinntí eile. Bíonn sé go hiontach 
más féidir linn comhairle a iarraidh ar 
dhuine éigin ach uaireanta bíonn orainn 
cinneadh a thógáil inár n-aonar - is ansin 
a bhíonn sé an-úsáideach roinnt 
céimeanna a bheith againn le cabhrú linn. 
Smaoinigh ar uaireanta a mbeadh sé an-
úsáideach céimeanna na soilse tráchta a 
leanúint le cinntí a thógáil. 

Is féidir leat anois níos mó a rá leis na 
páistí faoi na cailíní atá níos sine. Tá siad 
ag caitheamh le roinnt blianta agus tá 
andúil nicitín orthu anois. B'fhéidir go 
mbeadh a fhios ag na páistí cad is brí leis 
seo. Mura bhfuil, is féidir é a mhíniú mar 
seo a leanas: 

A hAON:2
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- Tá druga d'arb ainm nicitín i dtoitíní. 
Nuair a chaitheann duine toitíní téann a 
gcorp i dtaithí ar an druga sin. Tar éis 
tamaill ansin, mothaíonn an corp go 
gcaithfidh an nicitín sin a bheith aige. Fiú 
nuair nach mbíonn an duine ag caitheamh 
níos mó, bíonn an nicitín ag teastáil óna 
gcorp, agus mar sin tá sé deacair éirí as. 
Is rogha níos deacra é diúltú don 
chaitheamh nuair atá andúil nicitín ort. 

D'fhéadfadh tuairimí a bheith ag na páistí 
faoi seo agus go dteastódh uathu labhairt 
faoi dhaoine fásta a bhfuil aithne acu 
orthu, a rinne iarracht éirí as caitheamh 
ach gur theip orthu. Cabhróidh sé seo le 
smaoineamh na handúile a shoiléiriú 
dóibh. Abair leis na páistí nach raibh a 
fhios ag roinnt daoine fásta, nuair a 
thosaigh siad ag caitheamh agus iad óg, 
go raibh toitíní go dona dá sláinte.  

Liosta agus Plé

Mínigh do na páistí nach fada ó shíl 
daoine go raibh caitheamh toitíní go 
hiontach mar go bhfaca siad daoine ag 
caitheamh i scannáin agus ar an teilifís, 
beagáinín cosúil leis an fhógraíocht a 
fheicimid le haghaidh táirgí na laethanta 
seo. Rinne daoine a dhéanann toitíní a lán 
airgid mar gur theastaigh ón oiread sin 
daoine toitíní a cheannach agus iad a 
chaitheamh. 

Tá níos mó ar eolas againn anois faoi 
thoitíní agus caitheamh agus faoin dochar 
a dhéanann siad don sláinte. An féidir leat 
smaoineamh ar chúiseanna go mbeadh 
sé go maith gan andúil nicitín a fháil? 
(Samplaí a d'fhéadfaí a áireamh: tá 
caitheamh tobac daor, is féidir leis 
drochanáil a thabhairt duit, fiacla buí nó 
ruaimnithe, éadaí le boladh bréan, agus 
níos mó casachta agus slaghdáin ná 
daoine nach gcaitheann).

Déan liosta de na cúiseanna a thugann 
na páistí agus fiafraigh: 

- Cé acu seo atá ina thionchar gearr nó 
láithreach? 

- Cé acu atá ina thionchar fadtéarmach? 

- An bhfuil tionchair ann nach bhfeicimid? 

D'fhéadfadh eolas a bheith ag na páistí 
freisin faoi thionchair fhadtéarmacha 
chaitheamh tobac, mar shampla mar 
gheall ar bhall teaghlaigh a bhfuil 
fadhbanna sláinte a bhaineann le 
caitheamh acu. Ní mór a bheith 
tuisceanach má thagann an cheist seo 
chun tosaigh. 

Bileog Oibre: Nóta chuig Niamh

Iarrtar ar na páistí litir a scríobh chuig 
Niamh ag insint di faoin gcaitheamh 
tobac agus ag tabhairt comhairle di 
maidir le dul i ngleic leis an gcúinse ina 
bhfuil sí faoi láthair. 

D'fhéadfaí cuireadh a thabhairt dóibh a 
gcuid nótaí a léamh os ard do na páistí 
agus/nó d'fhéadfaí na nótaí a chur ar 
taispeáint. 

Machnamh

Iarr aiseolas ar na páistí maidir leis na 
soilse tráchta a bheith úsáideach le linn 
roghanna a dhéanamh agus faoi cén uair 
eile a d'fhéadfadh siad an cineál seo 
smaointeoireachta a úsáid amach anseo. 
Sna seachtainí atá le teacht d'fhéadfá 
samhail na soilse tráchta a úsáid sa rang i 
gcomhthéacsanna éagsúla. 

DETAILED PROCEDURE A hAON:2
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Seo í Niamh...



Nóta chuig Niamh
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COINCHEAP LÁRNACH 

Tá cumas muiníne riachtanach i ngach 
caidreamh gairid agus i rannpháirtíocht i 
ngrúpa. Ní mór do na páistí muinín a 
fhoghlaim ach ní mór dóibh chomh maith 
a bheith beagáinín aireach faoi chontúirtí.  

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   Cosaint
   Sábháilteacht phearsanta 

Cuspóir Ábhair 
Féachaint ar an gcaoi ar féidir le daoine 
eile áitiú orthu iompar neamhshábháilte a 
dhéanamh agus conas cur ina choinne 
seo. 

Snáithaonad:  Féinaithne
   Cinntí a dhéanamh 

Cuspóir Ábhair 
Na cúinsí a d'fhéadfadh dul i gcion ar 
chinntí nó ar roghanna pearsanta a phlé. 

COMHTHÁTHÚ 

Gaeilge 
Snáithí:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt le teanga  
Snáithaonad:  Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Beidh cluiche á imirt againn sa cheacht 
seo ina mbeidh 'drochdhuine' nó duine a 
dhéanann iarracht páiste a chur amú. Mura 

mbíonn an chuma air gur féidir leis na 
páistí na róil sa Bhac-chluiche a choinneáil 
suas, d'fhéadfadh sé a bheith úsáideach 
beirt nó triúr páiste níos sine a thabhairt 
isteach leis na róil a ghlacadh, nó daoine 
oiriúnacha eile.

Smaoinigh ar an rud is fearr a oireann dod 
chás féin. Tá sé riachtanach go n-éireodh 
an 'drochdhuine' as a ról agus go 
ngabhfadh siad leithscéal leis an bpáiste 
gach uair. 

Leagan amach mórchiorcail is fearr don 
cheacht seo ionas go mbeidh gach duine 
in ann gach duine eile, agus na baic a 
úsáidtear sa chluiche, a fheiceáil.  Tá sé 
níos fearr chomh maith don phlé a 
bhaineann leis an cheacht. 

Is féidir an ceacht seo a cheangal leis an 
cheacht faoi bhulaíocht (Aonad 4, Ceacht 6) 

ACMHAINNÍ 

• Bileog mhór cárta nó páipéir le sprioc 
 saighdeoireachta línithe uirthi. 

• Roinnt licíní 

• Baic ar nós málaí scoile agus 
 cathaoireacha breise 

• Réad cainte 

• Púicín 

• Ciúbanna cónasctha nó ábhair 
 líníochta 

• Cártaí Péirí Cothroma (acmhainn in 
 ábhair Rang 1) 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Cluiche: Súil sprice

• Síneadh Cluiche:  Cluiche na mBac

• Ceacht Tógála nó Líníochta 

• Obair Chiorcail 

• Machnamh

CEACHT 3
AG FOGHLAIM MUINÍNE 

A hAON:3
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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)



Cluiche: Súil sprice

Suíonn na páistí i gciorcal agus cuirtear an 
Cluiche: Súil Sprice i láthair. Cuirtear 
púicín ar pháiste amháin agus tugtar licín 
dó/di: Cuirtear an sprioc ar an urlár aon áit 
laistigh den chiorcal. Ní mór don pháiste 
an licín a chur i lár na sprice agus filleadh 
ar a shuíochán. Treoraíonn na páistí eile an 
páiste trí 'te' a ghlaoch má tá siad in aice 
leis an sprioc agus 'fuar' mura bhfuil. 

Imrítear an cluiche arís agus arís eile agus 
bogtar an sprioc gach uair a chuirtear 
púicín ar pháiste. Tar éis an chluiche seo, 
fiafraítear de na páistí a bhí páirteach 
conas a mhothaigh siad: 

- An raibh eagla nó imní ort? 

- Ar chreid tú go raibh na daoine eile do do 
threorú i gceart? 

- Ar éirigh sé níos éasca nó níos deacra na 
treoracha a leanúint? 

- An raibh tú in ann muinín a chur sna 
daoine eile? 

Síneadh Cluiche:  Cluiche na mBac

Cuirtear baic éagsúla sa chiorcal ar an 
urlár. Tá málaí scoile, cóin agus boscaí 
oiriúnach. Cuir cathaoir fholamh sa 
chiorcal. Cuirtear púicín ar pháiste 
deonach agus bogann duine éigin isteach 
sa chathaoir fholamh agus fágtar cathaoir 
eile folamh ionas nach bhfuil a fhios ag an 
bpáiste leis an bpúicín cá bhfuil sí anois. 

Tá an páiste le treorú chuig an gcathaoir 
fholamh gan tuisliú ar aon cheann de na 
baic. 

Iarrtar ar an bpáiste gluaiseacht go mall le 
bheith sábháilte. Ainmníonn an múinteoir 
beirt pháiste le treoracha a thabhairt - 
'drochdhuine' agus 'deadhuine'. Deirtear 
go ciúin leis an 'deadhuine' an páiste a 
threorú  mar a rinneadh sa chluiche 
deireanach. Deirtear go ciúin leis an 
'drochdhuine' treoracha difriúla a thabhairt 

le mearbhall a chur ar an bpáiste. 

Deirtear leis an bpáiste nach féidir leo 
muinín a chur ach i nduine amháin, ach ní 
féidir linn a rá ag an bpointe seo cén duine. 

Tar éis achair gearr tuigeann an páiste cén 
duine ar féidir leo muinín a chur ann agus 
críochnaíonn siad an tasc trí shuí sa 
chathaoir. Caithfidh an 'drochdhuine' 
teacht as a ról trí rud mar seo a rá: Ní mise 
an drochdhuine níos mó agus ní threoróinn 
an treo mícheart tú i ndáiríre. Tá aiféala orm.  

Fiafraítear den pháiste ansin conas a 
roghnaigh siad an duine a gcuirfeadh siad 
muinín ann. 

Is féidir an cluiche a imirt arís agus arís eile.  

Ceacht Tógála nó Líníochta 

Roinn na páistí i bpéirí leis na Cártaí Péirí 
Cothroma. Tabhair naoi gciúb cónasctha 
daite do gach beirt. Iarr orthu A a thabhairt 
ar pháiste amháin, agus B ar an bpáiste 
eile. 

Cuir púicín ar pháiste A. Mínigh go mbeidh 
orthu obair le chéile le ciúbóideach a 
dhéanamh as na ciúbanna daite. Ní mór 
do pháiste B treoracha a thabhairt, ach ní 
féidir leo teagmháil leis na ciúbanna ná 
lena bpáirtí. Nuair a bhíonn an ciúbóideach 
tógtha ag na péirí, iarr orthu róil a mhalartú 
agus an tasc a dhéanamh arís. 

Mar mhalairt air sin, is féidir pictiúr simplí a 
bheith ina lámh ag páiste A (líníocht de 
theach nó de chrann, mar shampla, nó 
dearadh céimseatúil). Ní mór do Pháiste B 
an rud  sa phictiúr a tharraigt le treoracha ó 
Pháiste A. Is féidir na róil a mhalartú le 
pictiúr eile.  

Ina dhiaidh sin, tabhair cuireadh do na 
páistí a rá conas a mhothaigh siad mar 
chúntóir nó mar an duine a bhí ag fáil 
cúnaimh.
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Obair Chiorcail 

Is féidir réad cainte a úsáid le struchtúr a 
chur ar phlé faoi mhuinín. Is féidir le páistí 
a dteastaíonn uathu a bheith páirteach 
comhartha aontaithe a úsáid (m.sh. 
ordóga suas, lámha suas). 

D'fhéadfaí na ceisteanna a leanas a chur 
ar na páistí: 

- Cén fáth gur féidir linn muinín a chur i 
ndaoine áirithe ach nach féidir muinín a 
chur i ndaoine eile? 

- Cad a chiallaíonn sé nuair a deirimid 'Tá 
muinín agam as duine'? 

- Conas a bhíonn a fhios agat gur féidir 
leat muinín a chur i nduine? 

- Cad a dhéanann siad nó a deir siad a 
léiríonn go bhfuil siad iontaofa? 

Machnamh

Iarr ar na páistí a shamhlú conas a 
bheadh sé dá mbeadh orthu an púicín a 
chaitheamh ar feadh an lae. Iarr orthu 
smaoineamh ar cheathrar nach mbeadh 
muinín acu astu lena dtabhairt slán tríd an 
lá. Tabhair cuireadh do pháistí deonacha 
a roghanna a roinnt leis an chuid eile den 
rang agus míniú gearr a thabhairt ar gach 
ceann. 

D'fhonn cabhrú leis na páistí 
smaoineamh orthu siúd a bhfuil muinín 
acu astu cheana féin ina saol, tabhair 
cuireadh dóibh an abairt a chríochnú:  

Tá muinín agam as (ainm duine) mar 
(gníomh) 
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AONAD A DÓ 
AIRE DÁR gCORP



SNÁITHE MISE

Snáithaonad  Ag tabhairt aire do
  mo chorp
  Eolas faoi mo chorp 

          Sábháilteacht agus Cosaint 
  Sábháilteacht phearsanta 
  Ceisteanna sábháilteachta 

  Féinaithne
  Féinfheasacht

RÉAMHRÁ DON AONAD 

Is í aidhm an aonaid seo ná cabhrú le 
páistí tuiscint a fhorbairt faoin obair a 
dhéanann baill tábhachtacha dá gcorp - 
an croí, an inchinn agus na scamhóga, 
agus an gá atá le haire a thabhairt don 
chorp. Cuirtear an bhéim ar an ainm ceart 
anatamaíoch atá ar na codanna 
sofheicthe agus na codanna 
príobháideacha den chorp. Tá sé 
tábhachtach go bhfoghlaimeodh na páistí 
an foclóir cuí le plé a dhéanamh ar 
ghnéithe den saol a bhaineann le 
gnéasacht, fás aníos agus athruithe 
fisiciúla an choirp ionas go mbeidh siad 
in ann labhairt go muiníneach fúthu féin. 
Le haghaidh Ranganna a hAon agus a 
Dó, tá na téarmaí a leanas maidir leis an 
ghné seo den churaclam ar fáil i 
dTreoracha OSPS don Mhúinteoir (1999): 

Mo Corp: Conas a oibríonn mo chorp. 
Ainmnigh agus aithin baill sheachtracha 
den chorp fireann agus baineann agus na 
feidhmeanna atá acu. 

Imleacán: An t-ainm ceart ar chuid den 

chorp mar a raibh báibín ceangailte leis 
an mháthair sular rugadh í/é. 

Péineas: An t-ainm ceart ar an mball de 
chorp buachalla a scaoileann a chuid 
fuail. 

Úiréadra: An t-ainm ceart ar an mball de 
chorp cailín a scaoileann a cuid fuail. 

Faighin: Oscailt mar a fhágann báibín 
broinn na máthar. 

Pit: Tá an phit lasmuigh agus is é an t-
ainm ceart é ar oscailt na faighne, atá 
laistigh den chorp. 

Beatha Nua: Aire a thabhairt do leanbh 
nuabheirthe. Fásann báibín i mbroinn na 
máthar go dtí go mbíonn sé/sí réidh le 
breith. 

San aonad seo, fiosróidh na páistí an gá 
atá le cothromas i mbia agus i 
ndeochanna leis an tsláinte a chothú 
agus foghlaimíonn siad faoi chumhacht 
Chógais leighis. Pléann siad cad a 
chuireann siad ina gcorp agus conas is 
féidir le rud maith dochar a dhéanamh má 
thógtar an iomarca de. I gCeacht 1, 
foghlaimíonn na páistí faoi na rudaí 
iontacha atá an corp in ann a dhéanamh 
agus conas baill áirithe den chorp a 
ainmniú. I gCeacht 2, foghlaimíonn na 
páistí faoi fheidhm an chroí agus na 
scamhóg trí ghluaiseacht agus plé. 
Cuirtear béim ar an inchinn mar ionad 
stiúrtha i gCeacht 3. Pléitear cineálacha 
éagsúla bia agus na fáthanna atá le réim 
chothrom bia leis an bpirimid bia i 
gCeacht 4. Pléitear tionchar an iomarca 
ithe nó óil i gCeacht 5. Dírítear ar luach 
drugaí agus cógais leighis nuair a 
úsáidtear i gceart iad i gCeacht 6. 
Cuirtear críoch leis an aonad le 
spléachadh ar thinnis óige agus le cur 
síos ar steallairí a úsáid go sábháilte.  

I gCiorclán 0065/2011 Nósanna Imeachta 
Cosaint Páistí do Bhunscoileanna agus 
Meánscoileanna deirtear go gcaithfidh
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gach bunscoil agus meánscoil an Clár 'Bí 
Slán' a chur i bhfeidhm go hiomlán'. 

Is clár scileanna pearsanta sábháilteachta 
é an clár 'Bí Slán' atá deartha le húsáid le 
paistí bunscoile ó na Naíonáin Sóisir go 
trí Rang 6. Tá breis eolais ag 
http://www.staysafe.ie

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht 1
Ár gCorp Iontach 

Ceacht 2
Mo Chroí agus mo Scamhóga  

Ceacht 3
M'Inchinn 

Ceacht 4
Tá Gá ag mo Chorp le Cineálacha 
Éagsúla Bia  

Ceacht 5
An Iomarca den Dea-Rud 

Ceacht 6
Is Drugaí Cumhachtacha iad Cógais  

Ceacht 7
Instealltaí 
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COINCHEAP LÁRNACH

Cabhrú le páistí na rudaí iontacha is féidir 
linn a dhéanamh lenár gcorp a thuiscint 
agus aire agus meas don chorp a chothú. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad: Aire do mo chorp
   Eolas faoi mo chorp 

Cuspóirí  Ábhair 
A aithint chomh tábhachtach is atá sé 
meas agus ómós a thabhairt don chorp. 

Féach na rudaí éagsúla is féidir leis an 
gcorp a dhéanamh. 

Ainmnigh baill den chorp fireann agus 
baineann, ag úsáid téarmaí cuí 
anatamaíocha, agus aithin cuid dá 
bhfeidhmeanna. 

COMHTHÁTHÚ 

Gaeilge
Snáithí: Glacacht teanga

   Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga 

   Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt le teanga  

   Forbairt mothúchán agus 
   samhlaíochta trí theanga 

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Tá breis ábhar ar fáil sa chlár OCG ag 
http://www.pdst.ie/node/811 

D'fhéadfadh ainmneacha eile, seachas na 
hainmneacha cearta anatamaíocha a 
bheith ag páistí ar bhaill den chorp. Ba 
cheart áfach na téarmaí cearta do bhaill 
an choirp agus d'fheidhmeanna an choirp 
a spreagadh ón aois is óige, ionas go 
dtugtar stádas do na téarmaí 
bitheolaíocha agus go mbeidh siad 
inghlactha. Má dhéantar é seo, is lú an 
seans a bheidh ann go mbainfidh páistí 
úsáid as teanga mhíchuí nó gháirsiúil le 
tagairt don chorp nó d' fheidhmeanna an 
choirp. 

Beidh polasaí OCG ag gach scoil ina 
dtabharfar treoir maidir leis an 
téarmaíocht le húsáid do bhaill an choirp i 
ranganna éagsúla agus is ceart go 
mbeadh ról an mhúinteora soiléir nuair a 
thagann deiseanna chun cinn le teanga a 
shoiléiriú go neamhfhoirmiúil sa rang nó 
sa chlós. 

ACMHAINNÍ

• Bileog Oibre: Ár gCorp Iontach (cóip 
 amháin an páiste)

• Cóip OSPS nó leathanach bán 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Réamhrá 

• Bileog Oibre: Ár gCorp Iontach

• Tráth na gCeist 

• Plé 

CEACHT 1
ÁR gCORP IONTACH 

A DÓ:1
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Réamhrá 

Mínigh do na páistí go mbeimid ag caint 
faoin chorp ar feadh cúpla seachtain, 
chomh tábhachtach is atá sé aire a 
thabhairt dó agus conas is féidir linn aire 
a thabhairt don chorp. Ceisteanna do na 
páistí: 

- An féidir le duine ar bith na cúig 
chéadfaí a ainmniú? 
(Beidh sé seo déanta ag leibhéal na 
naíonán den chlár) 

- Cad a chuireann an céadfa radhairc ar 
ár gcumas a dhéanamh? Éisteacht? Blas? 
Tadhall? Boladh? 
- Conas a mhairfimis gan iad? 

Bileog Oibre 

Ag úsáid an Bhileog Oibre: Ár gCorp 
Iontach, iarr ar na páistí rudaí is féidir leo 
a dhéanamh leis na céadfaí go léir a 
ainmniú (Roinn A). Úsáidfear an dara cuid 
lena bhfreagraí ar na ceisteanna i dtráth 
na gceist a thaifeadadh sa chéad roinn 
eile. 

Tráth na gCeist 

Léigh gach ceist amach do na páistí ar a 
seal, agus iarr orthu a gcuid freagraí a 
scríobh taobh leis an uimhir chéanna ar 
an mbileog oibre. Abair leis na páistí gan 
a bheith buartha mura bhfuil cuid de na 
freagraí ar eolas acu, míneofar ar ball iad! 
Tá níos mó ceisteanna ná spásanna le 
haghaidh freagraí ann, rud a ligeann duit 
na ceisteanna is mian leat a chur a 
roghnú. 

Ceisteanna: 

1. Cabhraíonn an ball seo de mo chorp 
liom bia blasta a bhlaiseadh! (teanga)

2. Tá an ball seo de mo chorp ag teastáil 
le hinsint dom go bhfuil boladh maith ó 
rud. (srón)

3. Tá an ball seo de mo chorp ag teastáil 
le mo chuid bia a dhíleá. (goile) 

4. Má theastaíonn uaim mo chuid fuail a 
dhéanamh tá an ball seo de mo chorp ag 
teastáil. (nod: tá sé difriúil do bhuachaillí 
agus cailíní!) (péineas, úiréadra)

5. Nuair a theastaíonn uaim damhsa, 
cabhraíonn an ball seo de mo chorp liom 
gluaiseacht. (cosa)

6. Úsáidim an ball seo de mo chorp i 
gcónaí agus mé ag éisteacht le ceol. 
(cluasa)

7. Tar éis dom ithe, faighim réidh leis an 
dramhaíl tríd an ball seo de mo chorp. 
(nod: tá sé mar an gcéanna do bhuachaillí 
agus cailíní!) (tóin)

8. Nuair a theastaíonn uaim rud éigin a 
fhoghlaim, úsáidim an ball seo de mo 
chorp. (inchinn)

9. Is féidir liom canadh leis an mball seo 
de mo chorp. (béal)

10. Má theastaíonn uaim análú, líontar 
ball de mo chorp le haer. (scamhóga)

11. Má theastaíonn uaim a thaispeáint go 
bhfuil mé sona, úsáidim an ball seo de 
mo chorp. (aghaidh)

12. Dá mbeadh brón orm, d'úsáidfinn an 
ball seo de mo chorp le hé a léiriú. (súile)

13. Nuair a bhíonn uirlis á seinm agam, 
cabhraíonn an ball  seo de mo chorp 
liom. (lámha)

NÓS IMEACHTA SONRACH A DÓ:1
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Plé

B'fhéidir nach raibh cuid de na freagraí ar 
eolas ag na páistí. Fiafraigh: 

- An raibh baill den chorp nach raibh a n-
ainm ar eolas agat, nó an raibh ainm eile 
agat dóibh? 

- Cén fáth go raibh sé amhlaidh dar leat? 

Mínigh: Nuair a théimid go dtí an linn 
snámha nó an trá cad a chaithimid? Is iad 
na baill  den chorp a chlúdaíonn culaith 
snámha ná na baill ghiniúna agus tá meas 
againn ar ár mbaill ghiniuna mar chuid dár 
gcorp iontach. 

Úsáideann daoine ainmneacha eile 
uaireanta in áit na n-ainmneacha cearta 
do na baill seo, ach is maith an rud é na 
hainmneacha cearta a úsáid ar eagla go 
mbeadh ort dul go dtí an dochtúir lá éigin 
le pian agat ann! 

Síleann daoine áirithe go bhfuil sé 
drochmhúinte na hainmneacha sin a 
úsáid agus úsáideann siad ainmneacha 
eile - níl sé drochmhúinte na 
hainmneacha cearta a úsáid dár gcorp fiú 
agus muid ag caint faoi na baill ghiniúna. 

Ag an bpointe seo is féidir na páistí a 
spreagadh le ceisteanna a chur má 
mheasann tú go bhfuil sé cuí, nó tuairimí 
a thabhairt. 

Conclúid

Ag úsáid cúl na bileoige oibre, nó a gcóip 
OSPS, féadfaidh na páistí obair i bpéirí le 
himlíne coirp a tharraingt, lipéad a chur ar 
an oiread ball den chorp is atá ar eolas 
acu, laistigh agus lasmuigh. Is féidir leat a 
mhíniú go mbeidh cuid de na baill seo á 
bhfiosrú i gceachtanna eile níos déanaí. 
Is ceart páistí a spreagadh le labhairt lena 
dtuismitheoirí faoina bhfuil foghlamtha 
acu sa cheacht. 
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Ár gCorp Iontach!

Roinn A
Scríobh nó tarraing cuid de na nithe is féidir a dhéanamh leis na cúig chéadfaí 

Radharc 

Blas

Éisteacht

Tadhall

Boladh

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Roinn B - Tráth na gCeist 
Úsáid na focail atá measctha suas sa bhosca leis na ceisteanna sa tráth na gceist 
faoin chorp a fhreagairt. Ná bí buartha mura bhfuil tú cinnte faoi chuid de na 
freagraí - gheobhaidh tú amach ar ball! 

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

gloie lsúeli 

léab smhógc aadhghi 

enpis

draúiré
easpéin

almhá nórs 

banir

aosc sungl
gantea 

thraure
chininn

nóti 



COINCHEAP LÁRNACH 

Cabhraíonn feasacht faoin gcaoi a 
oibríonn an corp agus feidhmeanna na n-
orgán le páistí roghanna sláintiúla a 
dhéanamh maidir le haire a thabhairt 
dóibh féin. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Aire do mo chorp
   Eolas faoi mo chorp 

Cuspóirí  Ábhair 
A thuiscint cén fáth gur gá aire a thabhairt 
don chorp lena choinneáil láidir agus 
sláintiúil.

Féach na rudaí éagsúla is féidir leis an 
corp a dhéanamh. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga
Snáithaonad:  Labhairt

OSCE - Eolaíocht 

Snáithe:  Nithe Beo
Snáithaonad:  Mise

Corpoideachas 

Snáithe:  Cluichí
Snáithaonad:  Cluichí a chruthú agus  
   a imirt

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Má bhíonn an ceacht ar siúl sa halla, 
d'fhéadfaí an léaráid faoin chroí agus na 
scamhóga a thabhairt isteach sa halla 
ionas go mbeadh na páistí in ann tagairt 
dó le linn an cheachta.  Mura mbíonn, 
féadfaidh na páistí staidéar a dhéanamh 
ar an gceacht leis an léaráid agus/nó le 
suímh ghréasáin ar an gClár Bán 
Idirghníomhach (CBI) sa seomra ranga tar 
éis an cheachta. 

ACMHAINNÍ 

• Tá suíomh gréasáin idirghníomhach 
den scoth ag an nasc a leanas mar ar 
féidir leis na páistí nó an múinteoir 
steiteascóp fíorúil a úsáid le croí a 
aimsiú ar an scáileán agus 
gníomhaíochtaí ar nós steiteascóp 
simplí a dhéanamh le héisteacht le 
bualadh a gcroí féin. Tá léaráidí agus 
gníomhaíochtaí ann do na scamhóga 
chomh maith. 

http://www.smm.org/heart/heart/top.html 

• Halla nó spás mór eile 

• Cairt den chroí agus na scamhóga 
(féach an nasc idirlín thuas agus/nó 
léaráid) 

• Lipéid ghreamaitheacha seoltaí, criáin, 
pinn luaidhe 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Réamhchleachtadh 

• Plé

• Cleachtadh Anála 

• Tráth na gceist 

• Lipéadú

CEACHT 2
CROÍ AGUS SCAMHÓGA 
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Réamhchleachtadh

Tabhair na páistí chuig an halla. Tosaigh le 
réamhchleachtadh simplí. Glaoigh amach: 
Déanaigí tadhall le lámha, agus gluaiseann 
na páistí timpeall an tseomra. Gach uair a 
bhualann siad le páiste, stopann siad agus 
buaileann siad a lámha le dhá lámh an 
pháiste eile. Tar éis tamaill, athraigh go 
huillineacha, glúine nó rostaí.  

Plé

Bailigh na páistí le chéile agus cuir ina suí 
iad. Iarr orthu smaoineamh ar na baill coirp 
go léir a bhí luaite sa chluiche nó cinn eile a 
mholadh le húsáid sa chluiche seo. Anois 
fiafraigh díobh: 

- An bhfuil baill den chorp ann nach féidir 
tadhall leo? 

Spreag iad leis na horgáin inmheánacha go 
léir atá ar eolas acu a ainmniú. Nuair a 
luaitear an croí, stop agus abair gur mhaith 
leat labhairt leo faoin chroí. Fiafraigh de na 
páistí cad atá ar eolas acu faoi chroí: Cén áit 
ina bhfuil sé sa chorp? Mura bhfuil an t-eolas 
seo acu, mínigh dóibh é: 

- Is matán é an croí a phumpálann fuil ar fud 
an choirp. Bíonn peitreal ó charr lena 
thiomáint. Bíonn fuinneamh uainn (bia agus 
ocsaigin) le gluaiseacht thart agus tugann an 
fhuil an fuinneamh go dtí na háiteanna ina 
mbíonn sí ag teastáil.

Bíonn fuil á pumpáil ar fud an choirp i gcónaí 
ag an chroí, ach uaireanta bíonn air obair níos 
crua. Má bhím ag ciceáil, beidh fuinneamh ó 
mo chos agus pumpálann mo chroí a lán fola 
chuig mo chos. Má táim ag croitheadh lámh, 
cá gcuireann an croí an fhuil? Má bhíonn 
ceist chrua matamaitice á réiteach agam, cén 
áit a mbeidh ar an chroí a lán fola a 
phumpáil? Má tá mé ag scipeáil, cén áit a 
mbeidh ar an chroí a lán fola a phumpáil?

Iarr ar na paistí seasamh suas agus a n-ucht 
a mhothú lena gcroí a aimsiú. Ansin iarr orthu 
léim mar a bheadh siad ag iarraidh tadhall 
leis an síleáil 5 - 10 n-uaire. Fiafraigh díobh 

anois an bhfuil siad in ann a gcroí a aimsiú. 
Tabhair cúpla nóiméad dóibh lena gcroí féin 
agus croí a gcara a bhrath. Féadfaidh siad a 
gcuisle a bhrath ag a rosta nó ag taobh a 
muiníl chomh maith. 

- Conas gur féidir linn ár gcroí a bhrath anois 
nuair nach raibh muid in ann cúpla nóiméad 
ó shin? Gluaiseacht an-mhór ba ea an léim 
agus bhí a lán fuinnimh ag teastáil lena 
dhéanamh agus mar sin bhí ar an chroí 
pumpáil níos tapúla agus níos láidre chun an 
fuinneamh sin a thabhairt dúinn. 

Fiafraigh de na páistí cad iad na 
gníomhaíochtaí eile a bhfuil a lán fuinnimh ag 
teastáil uathu. Inis na fíricí thíos dóibh faoin 
chroí. 
  
Fíricí Iontacha Croí 

•  Tá do chroí timpeall an mhéid chéanna le 
do dhorn. 

•  Dá gcuirfí gach soitheach fola sa chorp le 
chéile ceann le ceann bheadh siad 62,000 
míle ar fhad nó rachadh siad timpeall an 
domhain dhá uair go leith. 

•  Déanann an croí soláthar fola an choirp a 
chúrsáil timpeall míle uair sa lá. 

Cleachtadh Anála 

Fiafraigh de na páistí ar mhothaigh siad athrú 
in aon bhall eile den chorp nuair a léim siad. 
B'fhéidir go ndéarfadh duine éigin: m'anáil, 
nó mo scamhóga. Mura ndeir, fiafraigh díobh 
ar mhothaigh siad aon athrú san anáil. 
D'fhéadfadh sé cabhrú leis na páistí luí síos 
ag an bpointe seo agus a n-anáil a thabhairt 
faoi deara. 
D'fhéadfaí na focail seo a leanas a úsáid 
chomh maith:

- Luigh síos ar do dhroim agus bí an-chiúin. 
Tabhair d'anáil faoi deara, an t-aer ag dul 
isteach is amach as do shrón nó do bhéal.  
Ná déan aon iarracht é a athrú, ach é a 
thabhairt faoi deara. Cuir do lámh ar d'ucht 
agus do ghoile agus féach cad a tharlaíonn 
agus tú ag análú.   
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Cas ar leataobh anois agus seas suas go 
han-mhall. Déanfaimid iarracht léim go dtí an 
síleáil 20 uair arís....

Luígí síos arís anois agus tugaimis faoi deara 
an bhfuil aon athrú ar an análú. Conas atá sé 
difriúil? 

(Lig do na páistí a rá cad a thugann siad faoi 
deara agus iad ina luí). Féach cé chomh fada 
is a thógann sé don análú filleadh ar a 
ghnáthleibhéal. Cad faoin chroí? Cas ar 
leataobh anois go han-mhall agus suigh 
suas go mall. 

Tá sé riachtanach go n-éireodh na páistí go 
mall. D'fhéadfaí meadhrán a theacht orthu 
má léimeann siad suas go mear agus 
bheadh sé sin contúirteach. 

Beidh sé tugtha faoi deara ag na páistí go 
mbíonn an t-análú níos doimhne, agus go 
mbíonn preabadh an chroí níos tapúla, nuair 
a mhéadaíonn an ghníomhaíocht. Taispeáin 
cairt an chroí do na páistí. Agus an chairt á 
húsáid, mínigh: 

- Nuair a bhíonn a lán ocsaigine ag teastáil, ní 
mór don chroí fuil atá lán d'ocsaigin a 
sheoladh amach. Nuair a análaímid cuirimid 
ocsaigin san fhuil tríd na scamhóga. Bíonn 
dath dearg geal ar fhuil atá lán d'ocsaigin. 
Nuair a bhíonn a gnó déanta ag an fhuil sin 
agus ocsaigin tugtha dár matáin, bíonn sí 
dúdhearg agus tagann sí ar ais go dtí an croí. 
Cuireann an croí an fhuil go dtí na scamhóga 
ansin le níos ocsaigine a fháil. Tagann sí ar 
ais le níos mó ocsaigine agus bíonn sí réidh 
le pumpáil timpeall an choirp le gnó eile a 
dhéanamh. Má bhíonn muid ag léim, bíonn 
an croí gnóthach ag pumpáil, ach bíonn na 
scamhóga gnóthach chomh maith, ag cur 
neart ocsaigin san fhuil. 

Inis na fíricí scamhóige sa liosta thíos dóibh:

Fíricí Iontacha na Scamhóg

• Is iad na scamhóga an t-aon orgán atá 
in ann a bheith ar snámh ar uisce. 

• Nuair a bhíonn duine ar a shuaimhneas, 

bíonn sé ag análú timpeall 14 go 16 uair 
in aghaidh an nóiméid. 

• Tar éis aclaíochta is féidir leis ardú go 
os cionn 60 uair in aghaidh an nóiméid. 

Tráth na gCeist 

Roinn an rang i ndhá nó i gceithre ghrúpa 
(ag brath ar a líon), agus cuir na 
ceisteanna seo thíos orthu. Is féidir leis 
an bhfoireann a thugann an méid is mó 
freagraí cearta cluiche a roghnú don rang 
go léir sula dtéann siad ar ais go dtí an 
seomra ranga m.sh. déan rogha idir 'Deir 
Ó Grádaigh' agus 'Dealbha Ceoil'. 

- Conas a chuirimid ocsaigin isteach inár 
gcuid fola? 

- Cad as a dtagann sí? 

- Cén dath a bhíonn ar fhuil atá lán 
d'ocsaigin? 

- Cad faoi fhuil nach bhfuil mórán 
ocsaigine inti? 

- Cad a phumpálann an fhuil tríd an 
gcorp? 

- Cathain a bhíonn ar an chroí obair go 
crua? 

- Nuair a bhíonn an croí ag obair go crua, 
cad a tharlaíonn do na scamhóga? 

- Cad a cheapann tú a tharlaíonn nuair a 
bhímid inár gcodladh? 

Lipéadú

Fill ar an tseomra ranga. Tabhair lipéad 
bán seoltaí do gach páiste ar ar féidir leo 
é seo a leanas a scríobh: D'aimsigh mé 
mo chroí, agus/nó tarraing pictiúr de 
chroí agus greamaigh ar a gcuid éadaí é 
san áit a bhfuil a gcroí. 

Síneadh

Ar an CBI, is féidir ceachtar de na suímh 
idirlín atá luaite thuas a úsáid le haghaidh 
taiscéaladh idirghníomhach a dhéanamh 
ar an gcroí agus ar na scamhóga. 
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An Croí agus

na Scamhóga 

Croí Scamhóga



COINCHEAP  LÁRNACH

Is ionad stiúrtha don chorp í an inchinn. 
Bíonn teachtaireachtaí céadfacha ag dul 
anonn is anall idir an inchinn agus gach 
ball eile den chorp. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Aire do mo chorp
   Eolas faoi mo chorp 

COMHTHÁTHÚ 

OSCE - Eolaíocht 

Forbairt Scileanna: Ag obair go 
    heolaíoch 

Oideachas Ealaíne - Drámaíocht 

Snáithe:  Dráma le mothúcháin, 
   eolas agus smaointe a 
   fhiosrú, le teacht ar 
   thuiscint

Snáithaonad: Comhoibriú agus 
   cumarsáid i ndéanamh 
   dráma

Corpoideachas

Snáithe:  Cluichí

Snáithaonad: Cluichí a chruthú agus 
   a imirt

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfadh tacaíocht a bheith ag teastáil 
ó pháistí le SEN le linn an cheachta seo. 

Is féidir an ceacht seo a dhéanamh thar 
dhá sheisiún nó níos mó. 

ACMHAINNÍ

• Spás gluaiseachta 

Rogha 1

• Míreanna Mearaí (12 phíosa ar a 
mhéid, ag brath ar inniúlacht) do gach  
beirt 

• Mar mhalairt air sin, úsáid íomhá ar 
bith gearrtha in 12 phíosa mar 
mhíreanna mearaí do gach beirt. Is 
féidir na míreanna mearaí céanna a 
bheith ag gach beirt don fhiosrú seo. 

• Uaineadóir (má tá CBI agat, beidh clog 
le snáthaid soicindí go breá don 
ghníomhaíocht seo) 

Rogha 2

• Dráma: Dul go dtí an Bus - féadfaidh 
páistí iad seo a fhoghlaim mar 
ullmhúchán lena n-úsáid. 

• Luamhán stiúrtha nó comhartha 
stiúrtha eile 

• Cúig bhileog mhór páipéir le líníochtaí 
den inchinn, an croí, na scamhóga, na 
cosa agus na súile. (Caitheann na 
páistí na bileoga mar bhealach le hiad 
a aithint mar bhall amháin den chorp 
sa dráma.)

• Criáin agus pinn luaidhe 

• Bileog Oibre Is í an Inchinn m'Ionad 
Stiúrtha

• Léaráid: X-ghathú den Inchinn 
(roghnach)

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Cluiche

• Plé

• Cluiche

• Rogha 1: Triail Inchinne

• Rogha 2: Dráma agus Bileog Oibre

• Léirshamhlú 

CEACHT 3
M'INCHINN
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Cluiche

Imir Deir Ó Grádaigh. Fiafraigh ansin: cad 
í an riail? (Ná déan ach mar a deir Ó 
Grádaigh)

Plé

Fiafraigh de na páistí cad is ionad stiúrtha 
ann. Óna dtaithí ar amharc ar scannáin nó 
cluichí ríomhaire a imirt d'fhéadfadh go 
leor samplaí a bheith acu. D'fhéadfá 
ionaid stiúrtha i meaisíní a fhiosrú ansin, 
mar shampla: 

- Cad a chuireann carr sa treo ceart? 

- Cad a tharlaíonn i gcró an phíolóta in 
eitleán? 

- Cá bhfuil an t-ionad stiúrtha sa teilifís? 

Fiafraigh díobh cén áit a cheapann siad a 
bhfuil ionad stiúrtha an choirp. Tabhair an 
t-eolas seo a leanas: 

- Tá ionad stiúrtha ár gcoirp san inchinn. 
Tá cúig chéadfa againn: radharc, 
éisteacht, blas, boladh agus tadhall. 
(Beidh siad seo fiosraithe sna ranganna 
naíonáin agus beidh taithí ag na páistí 
orthu). Is é an gnó atá ag na céadfaí ná  
teachtaireachtaí a chur chuig an inchinn 
faoina bhfuil ag tarlú sa domhan, agus is é 
gnó na hinchinne ná  teachtaireachtaí a 
chur ar ais chuig gach ball den chorp le rá 
leo cad a dhéanfaidh siad. Cuirtear na 
teachtaireachtaí chuig an inchinn agus ón 
inchinn trí na néaróga. Tugtar an 
'néarchóras' air sin, mar gur gréasán é de 
na néaróga go léir atá ar fud an choirp. 

Inis roinnt Fíricí Iontacha Inchinne do na 
páistí: 

- Sa néarchóras cuireann an inchinn 
teachtaireachtaí síos trí chorda an 
dromlaigh ag luasanna suas le 200 míle 
san uair - níos mó ná dhá uair níos tapúla 
ná síota ag rith ar lánluas.

- Cabhraíonn go leor codlata leis an 
inchinn feidhmiú mar is ceart. 

- Cabhraíonn bia folláin leis an inchinn 
feidhmiú mar is ceart. 

Fiafraigh de na páistí cad iad na 
teachtaireachtaí a chuirfeadh an inchinn, 
agus chuig cén ball den chorp: 

- Dá gcuirfeadh na cluasa teachtaireacht 
chuig an inchinn go bhfuil clog an doras 
tosaigh ag bualadh. (Is í an teachtaireacht 
a chuireann an inchinn ná éirí agus dul 
chuig an doras.)

- Cuireann na blaslóga i mo bhéal 
teachtaireacht chuig an inchinn go bhfuil 
an bainne atá á ól agam ag éirí géar. (Is í 
an teachtaireacht a chuireann an inchinn 
ná é a chaitheamh amach nó éirí as é a 
ól).

- Cuireann an srón teachtaireacht go 
bhfuil boladh rud á dhó ag teacht as an 
tóstaer.

(Cuireann an inchinn teachtaireacht éirí 
go tapa agus an tóstaer a mhúchadh.) 

- Cuireann na súile teachtaireacht chuig 
an inchinn go bhfuil siad tinn agus 
tuirseach. (Cuireann an inchinn 
teachtaireacht ar ais iad a chuimilt nó éirí 
as léamh.)

Nóta: Is samplaí róshimplithe iad seo 
agus mar sin tá siad neamhchruinn ó 
thaobh braistinte. Ach ní hí castacht na 
braistinte a theastaíonn uainn a 
mhúineadh faoi láthair. 

Cluiche

Mínigh do na páistí go bhfuil ár n-inchinn 
beagáinín cosúil leis an chluiche Ó 
Grádaigh a bhí á imirt againn. Deir sí linn 
cad a dhéanfaimid. Imir Ó Grádaigh, ag 
rá 'Deir an Inchinn'. 
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Rogha 1 Triail Inchinne

Roinn na páistí i bpéirí. Abair leis na páistí 
go mbeidh fiosrúchán ar bun acu le fáil 
amach cé chomh tapa agus is féidir lenár 
n-inchinn iontach foghlaim agus 
teachtaireachtaí a sheoladh tríd ár gcorp. 
Is é cuspóir na gníomhaíochta seo ná a 
thaispeáint conas a fhoghlaimíonn an 
inchinn go tapa agus gníomh á 
athdhéanamh. 

Bíodh 'Uaineadóir' agus 'Déantóir' mar 
dhuine de gach beirt. 

Abair leis na hUaineadóirí go mbeidh siad 
ag tomhas an méid ama a bheidh ag 
teastáil ó na Déantóirí le tomhas 
míreanna mearaí a dhéanamh trí huaire i 
ndiaidh a chéile. Fiafraigh de na páistí 
cad a cheapann siad a tharlóidh. An 
gceapann tú go mbeidh an t-am a thógann 
sé ar na Déantóirí an tomhas a dhéanamh 
níos tapúla nó níos moille? Tuige? 

Tabhair an méid céanna ama do na péirí i 
ngach babhta ar an uaineadóir (m.sh. 60 
soicind) le triail chothrom a dhéanamh de. 
Nuair a bhíonn an fiosrúchán thart, 
fiafraigh de na páistí cad a thug siad faoi 
deara nuair a rinne siad don tríú huair é. 
An raibh orthu na míreanna mearaí a chur 
le chéile ar an mbealach céanna go 
díreach nó an raibh an inchinn in ann 
aicearra a ghlacadh ón gcéad agus ón 
dara huair a rinne siad é? 

Inis do na páistí go bhfuil sé seo 
amhlaidh mar go bhfuil teachtaireachtaí a 
fheiceann sí trí na súile á bpróiseáil ag an 
inchinn agus á n-eagrú i gceart níos 
tapúla gach uair a dhéanann siad an 
tomhas. Mar sin, cé go mbíonn sé 
deacair rud a dhéanamh den chéad uair, 
éiríonn sé níos éasca dá mhéid a 
dhéanann tú é, mar go bhfuil d'inchinn ag 
foghlaim agus ag cur feabhais ar an gcaoi 
a dhéanann tú rudaí.  

Rogha 2: Drámaíocht

Roghnaigh cúigear páiste le páirteanna 
na hinchinne, an croí, na scamhóga, na 
súile agus na cosa a dhéanamh. 
Suíonn an té atá i bpáirt na hinchinne in 
ionad tábhachtach (m.sh. i gcathaoir an 
mhúinteora, laistiar de bhord an 
mhúinteora, ar chathaoir ardaithe) agus 
tugtar luamhán stiúrtha dó/di. Seasann 
an chuid eile ar an urlár. Caitheann gach 
páiste braillín mór a thaispeánann cén 
bhall den chorp atá iontu. 

Cuirtear i gcás go bhfuil páiste ag siúl go 
stad bus chun an bus a fháil, agus ar an 
mbealach go bhfeiceann siad an bus ag 
teacht agus go gcaithfidh siad rith. 
Tabhair cóipeanna den script dóibh siúd 
atá páirteach. Níl ach riail amháin ann: is 
leis an inchinn is gá do gach baill choirp 
teagmháil a dhéanamh  agus ní lena 
chéile.   

Is féidir leis na páistí mím a dhéanamh de 
ghníomhartha le gníomhaíocht an bhall 
coirp a chur in iúl, mar shampla: 

•  Cosa: máirseáil.

•  Croí: na doirne dúnta, agus na lámha 
ag pumpáil suas agus síos.

•  Scamhóga: lámha amach agus á 
dtarraingt chuig an ucht le scamhóga 
ag líonadh agus ag crapadh a chur in 
iúl.

•  Súile: ag scanáil an tseomra le 
gluaiseachtaí súl agus cinn. 

Is féidir an dráma a dhéanamh arís agus 
arís eile le páistí difriúla sna páirteanna go 
dtí go dtuigeann na páistí go soiléir gurb í 
an inchinn an t-ionad rialaithe. D'fhéadfaí 
drámaí nua a chumadh chomh maith. 
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Dráma: Ag dul go dtí an bus

Inchinn:   A scamhóga! Análaigh 
ocsaigin don fhuil. Táimid 
ag dul ar shiúlóid.

Scamhóga:  Cinnte, a cheannasaí! 

Inchinn:   A chroí! Pumpáil a lán fola 
go dtí na cosa. Beidh a lán 
siúil le déanamh acu. 

Croí:    Cinnte, a cheannasaí! 

Inchinn:   A chosa! Tosaigí ag siúl go 
stad an bhus. 

Cosa:    Cinnte, a cheannasaí! 

Súile:    A Inchinn! Tá an bus ag 
teacht timpeall an chúinne 
anois. 

Inchinn:   Go raibh maith agaibh as 
an teachtaireacht sin, a 
shúile. Beidh orainn obair 
níos tapúla anois. 

   A chosa! 

   Níos tapúla! Chomh tapa 
agus is féidir! A chroí! 
Pumpáil níos mó fola síos 
go dtí na cosa. 

   A scamhóga! Análaigh 
isteach níos mó ocsaigine! 

Scamhóga:  Cinnte, a cheannasaí! 

Croí:    Cinnte, a cheannasaí! 

Súile:    Tá an bus ina stad. Táimid 
díreach in aice leis. 

Inchinn:   Go raibh maith agaibh, a 
shúile. Faigh suíochán 
folamh anois. 

Súile:    Cinnte, a cheannasaí! 

Inchinn:   A chosa! Éirígí as an siúl 
agus dreapaigí na trí chéim 
sin.

   Ansin fanaigí. 

Cosa:    Cinnte, a cheannasaí! 

Inchinn:   A Shúile: An bhfuil 
suíochán folamh faighte 
agaibh? 

Súile:    Tá, sa sraith suíochán ar 
chúl an bhus. 

Inchinn:   Go raibh maith agaibh, a 
shúile.

   A chosa, casaigí ar dheis. 
Ar aghaidh libh deich 
gcéim. Cas timpeall ansin, 
lúbaigí na glúine agus suígí 
síos. Ansin tógaigí sos. 

Cosa:    Cinnte, a cheannasaí! 

Inchinn:   A chroí! Tóg go bog é ar 
feadh cúpla nóiméad. A 
scamhóga! Tógaigí go bog 
é. 

   Ní gá análú chomh 
domhain ar feadh tamaill.

   A Shúile: Déanaigí bhur 
ngnó. Bígí ag faire amach 
don ionad siopadóireachta 
agus inis dom nuair 
atáimid in aice leis! 

Súile:    Cinnte, a cheannasaí! 

NÓS IMEACHTA SONRACH A DÓ:3

48



Bileog Oibre 

Dáil amach an Bhileog Oibre: Is í an 
Inchinn m'Ionad Stiúrtha 

Scríobh isteach na teachtaireachtaí a 
chuir an inchinn chuig baill éagsúla an 
choirp agus an páiste ag siúl le breith ar 
an mbus. 
 

Ionsamhlú 

D'fhéadfaí an script seo a leanas a úsáid 
nó a oiriúnú: 

Dún do shúile... suigh go compordach i 
do chathaoir... mothaigh d'anáil ag dul 
isteach is amach... 

Mothaigh na scamhóga ag éirí níos mó 
agus níos mó agus tú ag análú an aeir 
isteach...  

Mothaigh na scamhóga ag éirí níos lú 
agus níos lú agus an t-aer á análú amach 
agat...

Smaoinigh ar na heasnacha agus na 
matáin a chosnaíonn do scamhóga... 
Análaigh isteach agus amach go mall... 

An mothaíonn tú d'ucht ag ardú agus ag 
titim agus tú ag análú?...  An mothaíonn 
tú tiomp tiomp do chroí? 

Tá obair thábhachtach á déanamh ag do 
chroí... tá fuil á hiompar aige go dtí do 
scamhóga agus ar fud do choirp... tá do 
chroí an-tábhachtach... Smaoinigh ar do 
chroí ar feadh tamaill... 

I d'intinn féin, abair leat féin, go raibh 
maith agat, a chroí... 

(sos)

Suas linn anois go dtí an cloigeann... 
Istigh i do chloigeann tá inchinn agat... 
Cuireann d'inchinn teachtaireachtaí chuig 
gach ball de do chorp... Cad í an 
teachtaireacht atá á cur ag d'inchinn 
anois?...

Tá tú in ann smaoineamh... Tá cuimhne 
agat... Tá tú in ann léamh agus scríobh 
mar go bhfuil inchinn agat...

Is í d'inchinn d'ionad rialaithe... Tá 
d'inchinn ag tabhairt aire duit anois agus i 
gcónaí... Éist... 

An gcloiseann tú teachtaireacht 
d'inchinne? 

Tá teachtaireacht á cur ag d'inchinn 
anois, éist go haireach... 

(sos) 

Iarrfaidh mé ar d'inchinn anois 
teachtaireacht a chur, do shúile a oscailt 
go mall, mall...

Fiafraigh de na paistí cad é an rud is 
spéisiúla a d'fhoghlaim siad faoin inchinn 
inniu.  Is féidir leo é a thaifeadadh ina 
gcóipleabhar OSPS nó Misneach agus 
léaráid a chur leis. 
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Inchinn an Duine



Is í an Inchinn

m'Ionad Stiúrtha 



COINCHEAP  LÁRNACH

Chomh maith le haer, bíonn cothaithigh 
ag teastáil ónár gcorp ó réim chothrom 
bia. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Féinaithne
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair 
A bheith eolach faoin domhan thart 
timpeall orainn trí na céadfaí. 

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Aire do mo chorp
   Bia agus Cothú 

Cuspóirí Ábhair 
Tábhacht an bhia le fás agus folláine a 
chur chun cinn, agus fuinneamh a 
sholáthar.

A thuiscint go bhfuil cothroime, rialtacht 
agus measarthacht riachtanach sa réim 
bia.

Ainmnigh cuid na na bianna a fhaightear 
ó fhoinsí plandaí agus ainmhithe. 
Aithin agus cleachtaigh deashláinteachas 
agus bia á láimhseáil. 

COMHTHÁTHÚ 

Gaeilge 

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad:  Labhairt

OSCE - Eolaíocht 

Snáithe:  Nithe Beo

Snáithaonad:  Mise

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfaí an ceacht seo a dhéanamh 
thar dhá sheisiún nó níos mó. 

D'fhéadfaí páistí le EAL a spreagadh le 
gach bia a ainmniú ina dteanga dhúchais 
ar dtús sula bhfoghlaimíonn siad a ainm i 
nGaeilge. 

Tabhair faoi deara go bhféadfadh cuid de 
na páistí teacht as cúlra nach dtugann 
tábhacht d'ithe go sláintiúil go leanúnach. 

Tá sé tábhachtach freisin íogaireachtaí 
faoi íomhá coirp na bpáistí a aithint nuair 
a bhímid ag caint faoi bhia. Cuir béim ar 
thábhacht bianna folláine, go háirithe 
torthaí agus glasraí, ach ná cuir an 
iomarca béime ar bhia a dhéanann 
daoine 'ramhar'. 

CEACHT 4
TÁ GÁ AG MO CHORP LE CINEÁLACHA ÉAGSÚLA BIA  
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ACMHAINNÍ 

• Cóip de phirimid an bhia. Tá 
leaganacha ar fáil le híoslódáil ó 
http://www.nourishinteractive.com/hco
/free_printables. 

• Mála siopadóireachta le roinnt torthaí 
agus glasraí, agus páipéir chlúdaigh ó 
phrátaí, rís, spaigití, brioscaí, arán, 
bainne, feoil, cáis, uibheacha, criospaí, 
canna cóla agus roinnt barraí. 

• Trí scríobh chuig na tuismitheoirí 
(féach an litir shamplach) is féidir le 
gach páiste páipéar ó earra amháin a 
thabhairt ar scoil chomh maith leis na 
torthaí agus na glasraí is fearr leo. Ar 
an gcaoi seo beidh na tuismitheoirí 
eolach faoina bhfuil ag tarlú sa rang 
agus beidh siad in ann a bheith 
páirteach agus na páistí ag foghlaim 
faoi réim bia. 

• Bileog Oibre: Réim bia Dhónaill

• Pinn luaidhe, criáin 

• Ábhar an Mhúinteora: Pirimid an Bhia 

• Boird leis na páipéir chlúdaigh bia a 
leagan amach orthu 

• Smeach-chairt mhór nó páipéar A2 nó 
páipéar balla mar chúlra don cholláis. 

• Maidí gliú 

• Briogúin Cheibeabanna 

• Cláir mhionghearrtha agus Sceana 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Plé

• Cleachtadh Sórtála

• Colláis

• Bileog Oibre: Ag déanamh 
 ceibeabanna

• Machnamh 

CEACHT 4
TÁ GÁ AG MO CHORP LE CINEÁLACHA ÉAGSÚLA BIA
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Plé

Cuimhnigh ar Cheacht 1 nuair a labhair 
muid faoin aer agus faoin ngá atá againn 
lena análú isteach le fanacht beo. Fiafraigh 
de na páistí cad eile atá ag teastáil uainn le 
fanacht beo. Iarr ar na paistí an bia go léir 
a thabhairt chuig an mbord agus é a 
leagadh amach. Fiafraigh díobh an bhfuil 
siad in ann gach rud a ainmniú. (B'fhéidir 
nach mbeadh taithí acu ar chuid de na 
torthaí agus na glasraí, go háirithe má 
bhíonn an-éagsúlacht ann, rud a 
spreagfaidh tuilleadh oibre OSPS, mar a 
ndéanann na páistí foinse na dtorthaí agus 
na glasraí éagsúla a rianú.

Iarr ar na páistí cúiseanna éagsúla a 
thabhairt faoin ngá atá le cineálacha 
éagsúla bia: 

1. Fuinneamh
Tá bia ag teastáil le haghaidh fuinnimh 
agus faighimid fuinneamh ó bhianna 
stáirsiúla agus siúcrúla ar nós prátaí, ríse, 
arán agus spaigití. Tugtar na 
carbaihiodráidí ar an ngrúpa seo. 

2. Fás go láidir
Toisc go mbímid ag fás an t-am go léir, ní 
mór don chorp cnámha níos mó, fiacla, 
gruaig agus craiceann nua, a fhás agus 
bíonn próitéin ag teastáil uainn ar mhaithe 
le cnámha, fiacla agus gruaig shláintiúil. 
Faighimid é seo ó uibheacha, éisc, feoil 
agus piseánaigh. 

3. Sláinte a choinneáil
Tá a fhios agat go bhfuil a lán frídíní sa 
domhan agus gur féidir le frídíní sinn a 
dhéanamh tinn. Cabhraíonn torthaí agus 
glasraí linn troid leis na frídíní, leis na 
vitimíní atá iontu. Is bia an-mhaith é an 
bainne mar go gcabhraíonn sé leis an 
chorp na jabanna seo go léir a dhéanamh. 
Sin é an fáth gur bainne an chéad bhia a 
thugtar do bháibíní. 

4. Mar phléisiúr
Níl mórán tairbhe i roinnt bianna, ar nós 
milseán, ach is maith le páistí (agus 

daoine fásta) go mór iad. Bíonn siad go 
deas mar phléisiúr ó am go ham. 

Déanann bianna éagsúla jabanna éagsúla 
mar sin, agus tá sé tábhachtach roinnt as 
gach grúpa a ithe. 

Ní féidir le bia amháin na cothaithigh go 
léir nó na rudaí maithe go léir atá ag 
teastáil ón chorp a sholáthar - mar sin is 
maith an rud an éagsúlacht. 

Cleachtadh Sórtála 

Cuir Pirimid an Bhia i láthair agus mínigh 
na grúpaí bia. Mínigh go bhfuil méid 
éagsúil de gach grúpa ag teastáil le 
fanacht sláintiúil. (Féach Ábhar an 
Mhúinteora: Pirimid an Bhia.)  Iarr ar na 
páistí na páipéir clúdaigh bia a shórtáil i 
ngrúpaí trí bhord amháin a thabhairt le 
haghaidh gach ceann de na grúpaí bia. 

Colláis

Ansin, déan colláis de phirimid an bhia. 
Le haghaidh rannóg na dtorthaí agus na 
nglasraí, féadfaidh na páistí líníocht a 
dhéanamh de na torthaí agus na glasraí is 
fearr leo, iad a ghearradh amach as 
bróisiúir ollmhargaidh, nó meascán de 
ghearradh amach agus de líníochtaí a 
úsáid. 

Bileog Oibre

Tugtar an Bhileog Ghníomhaíochta do na 
páistí: Réim bia Dhónaill. Tá an bhileog le 
léamh acu agus gach earra a chur sa 
roinn cheart den triantán. (Is féidir é seo 
go léir a dhéanamh le chéile mar rang, ar 
an CBI nó ar an gclár, i bpéirí nó ina n-
aonar.)

Ag an deireadh, is féidir a fhiafraí de na 
páistí cad a bhí go maith i réim bia 
Dhónaill, cad a bhí in easnamh agus cad 
iad na hathruithe is gá dó a dhéanamh 
lena réim bia le bheith níos sláintiúla. 
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Ceibeabanna torthaí agus Glasraí a 
dhéanamh 

Fiafraigh de na páistí cad is ceart dúinn a 
dhéanamh i gcónaí roimh bhia a ullmhú 
nó a ithe.  
Mol aon pháiste a deir gur ceart na lámha 
a ní agus/nó an spás oibre a ghlanadh. 

Ag úsáid na dtorthaí agus na glasraí is 
fearr leis na páistí, agus aon torthaí nó 
glasraí a d'úsáid tú mar shamplaí ó 
phirimid an bhia, taispeáin do na páistí 
conas torthaí agus glasraí a ghearradh 
agus a shocrú ar a mbriogún ceibeab, 
mar sneaic shláintiúil. 

Is féidir grianghraif a dhéanamh de na 
páistí agus iad i mbun na gníomhaíochta 
seo agus na pictiúir a thaispeáint lena 
gColláis Phirimid an Bhia. 

Machnamh 

Iarr ar na páistí na trí bhia is mó a 
thaitníonn leo a ainmniú agus féachaint 
cén grúpa ina bhfuil siad i bpirimid an 
bhia. 
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Dáta _______________

A Thuismitheoir/Chaomhnóir a chara,

Beidh na bianna éagsúla atá ag teastáil uainn le fás go sláintiúil á bplé againn sa rang an 
tseachtain seo. Tá súil agam go gcabhróidh sé sin leis na páistí smaoineamh ar réim 
chothrom bia a bheith acu. Is póstaer de réim chothrom bia é Pirimid an Bhia atá á chur 
chun cinn ag an Roinn Sláinte agus Leanaí. Beidh sé feicthe agat san ionad sláinte nó i 
seomra do dhochtúra. Tá sé an-éasca é a thuiscint agus beidh mé á chur i láthair na bpáistí. 

Beidh mé ag iarraidh ar na páistí roinnt oibre a thabhairt abhaile le síniú. Tabharfaidh sé seo 
deis duit réim bia do pháiste a phlé leo. Iarrfaidh mé ar gach páiste cóip de Phirimid an Bhia 
a thabhairt abhaile freisin agus d'fhéadfá í a chur ar taispeáint ar an gcuisneoir mar 
mheabhrú ar feadh tamaill. 

Beidh a lán bia ag teastáil sa seomra ranga le cabhrú leis an fhoghlaim. Tá mé ag iarraidh ar 
gach páiste earra amháin bia a thabhairt isteach. Beidh an rang ar siúl ar an 
____________________ agus ba mhaith liom go dtabharfadh _____________ isteach roinnt 
_______________ ar an lá sin. Tabharfar an bia go léir ar ais ar an lá céanna. 

Go raibh maith agat as comhoibriú linn.

_____________________________
Múinteoir an Ranga 

LITIR SHAMPLACH CHUIG TUISMITHEOIRÍ 



Réim bia Dhónaill

Bricfeasta
Calóga Arbhair 

Lón Beag 
Seacláid agus Cóla 

Lón Mór 
Bainne agus 
Bonnóg 

Tar Éis 
Scoile 
Criospaí agus 
iógart 

Dinnéar
Sicín, Prátaí agus 
Bainne 

Suipéar 
Tae agus Tósta 





COINCHEAP LÁRNACH

Tá bianna a thugann fuinneamh go maith 
iontu féin má itear le measarthacht iad, 
ach is féidir leis an iomarca míchothroime 
a chruthú sa réim bia. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe: Mise 

Snáithaonad:  Aire do mo chorp
   Eolas faoi mo chorp 

Cuspóirí  Ábhair 
Tuiscint go mbíonn ar gach duine aonair a 
bheith freagrach as aire a thabhairt dóibh 
féin. 

Aithin agus scrúdaigh cuid de na 
substaintí a ghlactar isteach sa chorp, 
aidhm agus feidhm gach ceann acu.  

Snáithe: Mise 

Snáithaonad:  Aire do mo chorp
   Bia agus Cothú 

Cuspóirí  Ábhair 
A thuiscint go bhfuil cothroime, rialtacht 
agus measarthacht riachtanach sa réim 
bia.

COMHTHÁTHÚ 

Gaeilge

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht 

OSCE - Eolaíocht 

Snáithe:  Nithe Beo

Snáithaonad:  Mise

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfadh mí-úsáid alcóil a bheith ina 
fadhb i gcúlra chuid de na páistí. Déan 
athrú ar an gceacht más gá. Tá na 
ceisteanna faoi dhaoine fásta agus mí-
úsáid alcóil, agus an bhileog 
ghníomhaíochta san áireamh, gan ainm le 
rúndacht a chosaint. 

ACMHAINNÍ 

• Réad cainte 

• Pinn luaidhe, criáin 

• Bileog ghníomhaíochta:  An Iomarca 
den Dea-Rud

• Cairt de Phirimid an Bhia 
 (féach an ceacht roimhe seo) 

• Scálaí Meá agus ciúbanna, licíní nó 
earraí oiriúnacha eile (roghnach) 

ACMHAINNÍ 

• Plé 

• Bileog Oibre 

CEACHT 5
AN IOMARCA DEN DEA-RUD
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Tá rochtain ar sheit iomlán acmhainní don chlár 
Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta a léiríonn 
riachtanais forbartha paistí ag an aois seo ag  
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Plé

Más mian leat, is féidir na scálaí meá a 
úsáid le taispeáint cé mhéid ciúb, bloc nó 
earra oiriúnach eile a chuirfidh na scálaí as 
cothrom. 

Iarr ar na páistí an bia a itheann páistí ag 
cóisir a ainmniú. Iarr orthu ansin amharc ar 
Phirimid an Bhia agus féachaint an bhfuil 
an bia a thugtar amach ag cóisir ina bhéile 
cothrom. Is dócha go dtuigfidh na páistí 
gur bia a thugann fuinneamh is ea an bia i 
gcóisir. D'fhéadfadh siad teacht ar an 
bharúil gur bia  'pléisiúir' i bPirimid an Bhia 
a bhíonn sa bhia ag cóisir. Beifear ag súil 
go n-aithneoidh siad gur bia é seo atá le 
hithe go tíosach seachas mórán a ithe in 
aon bhabhta amháin. 

D'fhéadfaí na ceisteanna a leanas a chur ar 
na páistí ansin: 

- An mbíonn a lán fuinnimh ag páistí ag 
cóisir? Tuige? 

- Cad a tharlaíonn má itheann tú an 
iomarca bia cóisire? 

- An ndéanann roinnt páistí é sin? 

- An raibh tú tinn tar éis cóisire riamh? 
Tuige? 

- Ar mhaith an rud é gan ach bia cóisire a 
ithe? Tuige? 

- Cad a bheadh go maith le smaoineamh 
air nuair a bhíonn tú ag ithe bia ag cóisir? 

Abair leis na páistí go mbíonn bia go maith 
uaireanta nuair a itheann tú beagán de. Is 
féidir le barra seacláide fuinneamh a 
thabhairt duit. 

Dá mbeinn ag dul ar shiúlóid an-fhada 
d'fhéadfainn barra seacláide a bhreith liom. 
Ach ní thabharfainn ceithre bharra liom. Dá 
n-íosfainn ceithre bharra seacláide, 
mhothóinn tinn agus ní bheinn ábalta mo 
dhinnéar a ithe agus ansin bheadh 
easnamh próitéine agus glasraí orm. Ní 
bheadh réim chothrom bia agam. Tá 
beagán go maith mar sin, ach tá an 

iomarca go dona. An féidir leat 
smaoineamh ar aon bhianna nó deochanna 
eile atá ceart go leor mura n-itheann tú ach 
beagán? 

Tabhair am do na páistí samplaí a 
thabhairt, agus déan taifead de na freagraí 
ar smeach-chairt nó ar an CBI. B'fhéidir go 
mbeadh deochanna alcólacha á lua acu, 
agus is féidir iad sin a thaifeadadh ar chuid 
ar leith den smeach-chairt nó CBI faoin 
teideal:  Do Dhaoine Fásta 

Mínigh mar a leanas:

Uaireanta feicimid daoine fásta ag ól 
beorach, fíona nó uisce beatha, nó 
deochanna alcólacha eile. Is breá an rud é 
do dhaoine fásta beagán de na deochanna 
seo a ól. Nuair a ólann duine an iomarca 
beorach agus nuair a bhíonn sé ar meisce, 
déantar na teachtaireachtaí a théann go dtí 
an inchinn agus a thagann uaithi a 
mheascadh suas. Tá a fhios againn ó 
ranganna roimhe seo chomh tábhachtach 
is atá an inchinn. Is í ár n-ionad rialaithe í. 
Mura mbíonn ár n-ionad rialaithe ag obair 
go maith, táimid i gcontúirt. Nuair a ólann 
duine an iomarca alcóil, ciallaíonn sé nach 
bhfuil siad in ann smaoineamh go soiléir, 
agus go bhfuil fadhb acu na cinntí cearta a 
thógáil, gluaiseacht go sábháilte nó fiú 
labhairt. 

Lean ar aghaidh leis na ceisteanna seo a 
leanas: 

- Má tá an iomarca ólta ag duine, cad a 
bheadh le feiceáil againn? 

- Conas atá sé do pháistí daoine fásta a 
fheiceáil sa riocht sin? 

- Conas a mhothaíonn páistí? 

- Cén fáth go bhfuil riail in Éirinn (agus i 
dtíortha eile) faoi ól agus tiomáint? 

- An riail mhaith í dar leat? 

- Nuair a rinne daoine an riail sin, cad a bhí 
tábhachtach dóibh dar leat? 
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An Iomarca den Dea-Rud

Déan líníocht do gach cás. Scríobh conas a d'fhéadfadh an 
duine rud eile a dhéanamh. 

Tá an páiste seo ag mothú tinn mar 
gheall ar an iomarca bia cóisire. 

Mar gheall ar an iomarca alcóil 
níl an duine fásta seo in ann siúl 
go díreach 

Mar gheall ar an iomarca milseán 
agus barraí ní féidir leis an 
bpáiste seo an dinnéar a ithe. 

Mar gheall ar an iomarca 
deochanna siúcraithe tá an páiste 
seo giodamach 

Cad eile a d'fhéadfadh siad a 
dhéanamh? 

Cad eile a d'fhéadfadh siad a 
dhéanamh? 

Cad eile a d'fhéadfadh siad a 
dhéanamh? 

Cad eile a d'fhéadfadh siad a 
dhéanamh? 



COINCHEAP LÁRNACH 

Is substaintí cumhachtacha iad 
cógais/drugaí ar féidir beatha a shábháil 
leo agus tinneas a leigheas nuair a 
úsáidtear iad faoi stiúir dochtúra nó 
poitigéara. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Aire do mo chorp
   Eolas faoi mo chorp 

Cuspóir Ábhair
Aithin agus scrúdaigh cuid de na 
substaintí a ghlactar isteach sa chorp, 
cuspóir agus feidhm gach ceann acu.  

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   Cosaint
   Ceisteanna 
   sábháilteachta 

Cuspóir Ábhair
Tuiscint agus taithí a fháil ar an ngá atá le 
cloí le rialacha sábháilteachta a bhíonn i 
bhfeidhm ar scoil, sa bhaile, ar an 
bhfeirm, san uisce, ar mhaithe lena 
sábháilteacht féin agus sábháilteacht 
daoine eile. 

Cásanna ina mbíonn gá le cógais a aithint 
agus a fhiosrú.  

Idirdhealú idir substaintí sa bhaile nó ar 
scoil atá sábháilte agus cinn atá 
contúirteach, agus cead a lorg sula 
mbaintear triail astu.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad:  Labhairt

OSCE - Eolaíocht

Snáithe:  Nithe Beo

Snáithaonad:  Mise

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfadh páistí le hasma, diaibéiteas 
nó riochtaí eile a bheith i do rang. 
D'fhéadfadh páistí eile a bheith díreach 
tagtha ar ais tar éis a bheith tinn. 
D'fhéadfadh páistí a bheith ar chógais ar 
chúis eile. Más féidir leis na páistí seo a 
bheith páirteach lena scéal féin 
chabhródh sé. Is féidir ceist a chur ar 
thuismitheoirí páistí a bhfuil asma orthu 
an bhféadfadh siad a n-analóir a thabhairt 
leo agus a thaispeáint sa rang, má tá siad 
toilteanach.   

ACMHAINNÍ 

• Ceann brocailí

• Rialacha sábháilteachta le Cógais 

• Léaráidí Cógas (faoi iamh) 

• Tá samhlacha idirghníomhacha de na 
scamhóga ag feidhmiú le fáil ar an 
suíomh gréasáin seo a leanas: 

http://www.smm.org/heart/heart/top.html 

ACMHAINNÍ

• Réamhrá 

• Scéal 

• Líníocht 

CEACHT 6
IS DRUGAÍ CUMHACHTACHA IAD CÓGAIS
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Réamhrá

Cuir an ceacht i láthair trí iarraidh ar na páistí 
cuimhneamh ar a bhfuil foghlamtha acu faoi na 
scamhóga i gceachtanna eile. 

Taispeáin an brocailí agus mínigh go bhfuil a 
struchtúr cosúil leis na scamhóga sa dóigh a 
bhfuil géaga ag fás amach as go dtí na céadta 
bioranna beaga. Mínigh nach bhfuil ár 
scamhóga glas áfach. Bíonn scamhóga 
bándearga ag formhór na ndaoine ach éiríonn 
siad dubh má bhíonn duine ag caitheamh, mar 
go ndéanann análú deataigh dochar do na 
scamhóga. Mínigh mar a thógtar an t-aer 
isteach go dtí na bioranna nuair a análaímid 
isteach, ach go gcaithfimid análú go 
fíordhomhain leis na scamhóga a oscailt go 
hiomlán. 

Scéal

Léigh an scéal seo a leanas: 

Bhí Keith sé bliana d'aois. Chónaigh sé lena 
Mhamaí agus a dheirfiúr bheag Rachel a bhí 
dhá bhliain d'aois. Leantóir Liverpool a bhí in 
Keith agus bhí an geansaí aige. Ba bhreá leis 
sacar a imirt ar an lána os comhair an tí. Dúirt a 
Mham leis go mbeadh sé ag dul isteach i 
bhfoireann agus ag tosú ar thraenáil nuair a 
bheadh sé seacht mbliana d'aois. 

Tamall beag tar éis dó dul isteach i rang a haon, 
thosaigh sé ag casacht. Bhíodh an chasacht go 
fíordhona nuair a dhúisigh sé ar maidin agus 
uaireanta ní raibh sé in ann a anáil a tharraingt. 
Ansin, níos déanaí sa lá nuair a bhíodh sé ag 
imirt peile, bhíodh sé gan anáil agus bheadh air 
stopadh. Thosaigh imní ag teacht air nach 
mbeadh sé ina pheileadóir ceart tar éis an 
tsaoil. 

Lá amháin thug a Mham é chuig an Dr Ní 
Dhálaigh. Thaitin sé le Keith dul chuici mar go 
raibh umar éisc aici sa seomra feithimh agus an 
uair dheireanach a raibh sé ansin thug sí peann 
saor in aisce dó. B'shin nuair a bhí drochphian 
ina chluas aige. Thug an Dr Ní Dhálaigh oideas 
dá Mham le haghaidh cógais bhándearg i 
mbuidéal agus d'imigh an phian sa chluas. "An 
dtabharfaidh an Dr Ní Dhálaigh an cógas sin 

dom arís le stop a chur leis an chasacht?" ar 
seisean lena Mham ar an mbealach. "Níl a fhios 
agam', arsa a Mham. "Níl mórán ar eolas agam 
faoi thinneas agus cógas. Bhí ar an Dr Ní 
Dhálaigh foghlaim faoin gcaoi a oibríonn ár 
gcorp, gach rud faoi thinneas agus faoi dhrugaí 
sula bhféadfadh sí obair mar dhochtúir. Is dóigh 
liom go raibh uirthi staidéar ar feadh timpeall 
seacht mbliana. Sin é an fáth go raibh a fhios 
aici go mbeadh an cógas bándearg in ann do 
chluas a leigheas. B'fhéidir go dteastódh uaithi 
druga eile a thabhairt duit anois mar go bhfuil 
tinneas eile ort.' "Cad is druga ann?' arsa Keith. 
"Shíl mé go raibh drugaí go dona.' 'Níl,' arsa 
Mam. 'Is rud cumhachtach é druga a chuirimid 
inár gcorp agus athraíonn sé an corp ar 
bhealach éigin. Druga a bhí sa chógas 
bándearg agus rinne sé athrú, nach ndearna? 
Chuir sé an ruaig ar an bpian i do chluas. Bhí an 
druga sin go maith duit mar sin. Ach dá dtógfá 
ar an mbealach contráilte é d'fhéadfadh sé a 
bheith go dona duit. Ach ceist mhaith is ea í 
sin, Keith. Tá daoine ann a thógann drugaí eile. 
Ceannaíonn siad na drugaí sin ó dhaoine ar an 
tsráid agus tógann siad iad mar go gceapann 
siad go mothóidh siad go maith. Bíonn na 
drugaí an-láidir agus is féidir leo a bheith an-
chontúirteach. Sin é a thug an tuairim duit go 
bhfuil drugaí go dona. Ach is cógais iad na 
drugaí a thugann an Dr Ní Dhálaigh dúinn agus 
cabhraíonn siad linn nuair a bhíonn muid tinn. Is 
féidir linn muinín a chur inti leis an rud atá ag 
teastáil uainn a thabhairt dúinn.'

Bhí Keith ag an lialann faoin am seo. Bhain sé 
taitneamh as amharc ar na héisc. Ligeadh dó 
bia a thabhairt dóibh. Bualadh an clog agus 
chuaigh sé isteach leis an Dr Ní Dhálaigh a 
fheiceáil. Mhínigh Mam go raibh sé ag casacht 
agus nach raibh Keith in ann cluiche sacair a 
chríochnú. Scrúdaigh an Dr. Ní Dhálaigh a ucht, 
a chluasa agus a scornach. D'iarr sí air 
séideadh go han-láidir isteach i bhfeadán cúpla 
uair. Chuir sí ina shuí é ansin agus labhair sí leis. 
'Tá asma ort.' ar sise. 'An dtuigeann tú cad a 
dhéanann do scamhóga?' a d'fhiafraigh sí. 
'Tuigim', arsa Keith, 'd'fhoghlaim muid ar scoil 
go bhfuil siad againn leis an aer a análú 
isteach.' 'Sin é', ar sise 'Is amhlaidh nach bhfuil 
do scamhóga ag oscailt go hiomlán. Sin é an 
fáth go bhfuil gearranáil ort. 

NÓS IMEACHTA SONRACH A DÓ:6

63



'An mbeidh mé mar seo go deo?' arsa Keith 'Ní 
bheidh' arsa an dochtúir. 'Tabharfaidh mé 
cógas duit le cabhrú le do scamhóga oscailt 
níos fearr.' 'Ní hé sin an cógas bándearg a fuair 
mé cheana an ea?'  arsa Keith. 'Ní hea,' ar sise. 
'Níl sé bándearg. Tá sé glé mar uisce. Ach ní 
thabharfaidh mé buidéal duit. Tabharfaidh mé 
análóir duit. Teastaíonn uaim go n-análóidh tú 
isteach é.' Thóg an Dr Ní Dhálaigh analóir beag 
gorm amach agus mhúin sí do Keith conas é a 
úsáid. Bhí air brú ar a bhun le fuaim puth a 
dhéanamh agus análú ag an am céanna. 
Chuaigh sé i dtaithí air go mear. Mhínigh an Dr 
Ní Dhálaigh go raibh dhá phuth le glacadh aige 
ar maidin, dhá cheann tar éis scoile, agus dhá 
cheann san oíche. Dá mbeadh gearranáil air 
d'fhéadfadh sé dhá phuth a ghlacadh chomh 
maith, ach bheadh air a rá lena Mham gach 
uair. Dúirt an Dr Ní Dhálaigh le Mam é seo go 
léir a mhíniú do mhúinteoir Keith ar eagla go 
mbeadh gearranáil air sa rang corpoideachais. 
D'iarr sí ar Mham glaoch uirthi i gceann cúpla lá 
le hinsint di conas a bhí cúrsaí. Thug sí oideas 
do Mham le tabhairt don phoitigéir. 

Ghabh Mam buíochas leis an dochtúir agus 
d'imigh siad leo. D'fhág siad an t-oideas i siopa 
an phoitigéara agus rinne siad roinnt 
siopadóireachta sular bhailigh siad é. Bhí na 
treoracha scríofa ar an mbosca, díreach mar a 
mhínigh an dochtúir dóibh. Bhí Keith sásta. Bhí 
sé ag súil go mór le cluiche sacair a chríochnú! 

Nuair a tháinig siad abhaile bhailigh siad Rachel 
ó chomharsa a bhí ag tabhairt aire di. 
Thaispeáin Keith a análóir di agus thóg sé cúpla 
puth mar a thaispeáin an dochtúir dó. 
Theastaigh puth ó Rachel chomh maith. Bhí sí 
an-chrosta nuair a dhiúltaigh Mam. Bhí sí ag gol 
agus ag caoineadh. Ach níor athraigh Mam a 
hintinn. 'Tá druga an-chumhachtach', a dúirt sí 
le Keith. 'Má thugaim do Rachel é gan ordú ón 
dochtúir d'fhéadfainn an-chuid dochair a 
dhéanamh di.  Ní thuigeann sise é sin, ach 
tuigeann tusa.' As sin amach, choinnigh Mam 
análóir Keith go hard sa chófra cógas. Thóg sí 
anuas é nuair a theastaigh sé uaidh, ach bhí sé 
as bealach Rachel. 

Cuir na ceisteanna seo a leanas: 

– Cén fáth go raibh ar Keith an dochtúir a 
fheiceáil? 

- An raibh muinín ag Keith agus ag a mháthair 
as an dochtúir? Tuige? 

- Chuir Keith a lán ceisteanna ar a Mham ar an 
mbealach - an cuimhin leat cad iad? 

- Cad a dúirt máthair Keith nuair a d'fhiafraigh 
sé an raibh drugaí go dona? 

- Cén fáth gur dhiúltaigh Mam do Rachel nuair 
a theastaigh puth den análóir uaithi? 

D'fhéadfadh na páistí sa rang a bhfuil análóirí 
acu iad a thaispeáint do na páistí eile agus na 
treoracha a thug an dochtúir dóibh maidir lena 
n-úsáid a mhíniú. D'fhéadfaí cógais eile atá á 
nglacadh ag páistí sa rang a phlé chomh maith. 
Mínigh go mbíonn ar dhaoine áirithe cógais a 
ghlacadh lena sláinte a choinneáil. 

Líníocht

D'fhéadfadh na páistí pictiúr de roinnt 
gnéithe den scéal a tharraingt ina 
gcóipleabhar OSPS nó Misneach agus an 
teideal seo a chur air: Tá drugaí 
cumhachtach! Bíonn dochtúir nó poitigéir 
ag teastáil le rá linn cén uair is ceart iad a 
thógáil. 

Anois, téigh siar ar na Rialacha um 
Shábháilteacht le Cógais, a cuireadh i 
láthair i Rang a hAon. Tá siad anseo 
maille le háiseanna amhairc 

Rialacha sábháilteachta le Cógais: 

1 Ná tóg aon chógas ach amháin má 
thugann do thuismitheoir, altra, dochtúir 
nó duine fásta duit é. 

2 Ná tóg riamh níos mó ná mar a deirtear 
ar an mbuidéal nó ar an mbosca. 

3 Ná bí ag súgradh riamh le cógais. 

4 Coinnigh cógais in áit shábháilte - as 
bealach páistí beaga. 

5 Ná déan tadhall, ná blais agus ná tóg 
aon rud díreach mar go ndúirt duine éigin 
leat é. 
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Análóir

Is féidir análóir a úsáid nuair a bhíonn 
cógas ag teastáil ó dhaoine le hanálú.



An Poitigéir/

Ceimiceoir 

Glacann an poitigéir an t-oideas ón dochtúir 
agus tugann siad an cógas do do thuismitheoirí 
nó do do chúramóirí. Scríobhfaidh an poitigéir 
síos na rialacha leis an chógas a thógáil ionas 
go mbeidh a fhios ag do thuismitheoirí nó do 
chúramóirí conas an cógas a thabhairt duit. 

Is duine é an Poitigéir/Ceimiceoir 
a chuaigh ar choláiste le foghlaim 

faoi chógais 



Cineálacha Cógais

Is féidir le cógas a bheith i dtáibléid nó 
i gcapsúil chomh maith.

Uaireanta is uachtar le cur ar an gcorp 
nó ar an aghaidh a bhíonn i gcógas.

Is féidir le cógas teacht i riochtaí 
éagsúla, seo roinnt samplaí.

Féadfaidh cógas do pháistí a bheith i 
mbuidéal, cosúil le cógas casachta.



Bí cúramach i gcónaí

Is féidir le cógais a bheith cosúil le milseáin, ach ní 
milseáin iad. Má ghlacann tú cógas nuair nach 

mbíonn tú tinn, is féidir leis tú a dhéanamh an-tinn.

Bíonn steallairí géar agus contúirteach.
Stop i gcónaí, seas siar agus abair le duine fásta má 
fheiceann tú steallaire nó aon chógas ag luí thart.

Uaireanta bíonn instealltaí de dhíth ar 
dhaoine le steallaire. Is féidir le steallairí 

cógas a thabhairt duit nó is féidir leo cógas a 
thabhairt duit le tú a stopadh ó bheith tinn, 

an vacsaín fliú mar shampla.

Bíonn steallairí géar agus contúirteach. Ní 
féidir ach le daoine fásta, nó páistí a fuair 

traenáil speisialta, iad a úsáid.



COINCHEAP LÁRNACH 

Cabhraíonn ár gcóras imdhíonachta linn 
sinn féin a chosaint ó ghalar. Mar gheall 
ar fhorbairt na himdhíonachta, is féidir a 
lán de thinnis na  hóige a bhí coitianta 
glúin nó dhó ó shin a sheachaint anois. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   Cosaint
   Ceisteanna 
   sábháilteachta 

Cuspóir Ábhair 
Cásanna ina mbíonn gá le cógais a aithint 
agus a fhiosrú

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Aire do mo chorp
   Eolas faoi mo chorp 

Cuspóir Ábhair 
A bheith eolach faoin gcaoi a scaipeann 
ionfhabhtú go mear agus chomh 
tábhachtach is atá sé cloí le cód 
sláinteachais. 

COMHTHÁTHÚ 

Gaeilge 

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht 

OSCE - Eolaíocht 

Snáithe:  Nithe Beo

Snáithaonad:  Mise

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Má bhíonn Oifigeach Leighis Limistéir ar 
cuairt ar an scoil le hinstealltaí 
imdhíonachta a thabhairt, d'fhéadfaí an 
ceacht seo a thabhairt timpeall an ama 
seo, mar go mbeidh spéis nádúrtha na 
bpáistí múscailte. Ach is féidir an ceacht 
seo a mhúineadh ag am ar bith. Tá 
suirbhé faoi thinnis óige sa Síneadh. 
B'fhéidir go mbeadh ar na páistí é a 
dhéanamh thar dheireadh seachtaine 
ionas go mbeidh deis acu bualadh le 
Mamó nó duine aosta eile. 

ACMHAINNÍ 

• Bileog Oibre: Scéal Pictiúr

• Bheadh sé úsáideach treoracha leighis 
atá oiriúnach dá n-aois a thabhairt 
isteach chun gur féidir leis na páistí iad 
a fhiosrú. 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Scéal 

• Plé 

• Bileog Oibre

CEACHT 7
INSTEALLTAÍ 
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Scéal Nikki 

(Tá an scéal seo tógtha as Living Learning 
Together 4, Snáithe 1, Aonad 3 Growing 
Means Changing ag: 
http//www.nicurriculum.org.uk/docs/key_sta
ges_1_and_2/areas_of_learning/pdmu/livingl
earningtogether/year4/yr4_unit3.pdf

Abair leis na páistí go mbeimid ag foghlaim 
beagáinín faoinár gcóras imdhíonachta. Tá ár 
gcóras imdhíonachta cosúil le sciath a 
thugann cosaint dúinn ó thinnis a théann ó 
dhuine go duine, ar nós casacht, slaghdán 
nó tinneas goile. Is féidir na tinnis seo a chur 
ar aghaidh nuair a dhéanann duine sraoth nó 
casacht gan a mbéal a chlúdach agus nuair 
nach níonn daoine a lámha go rialta. 

Uaireanta, bíonn níos mó cabhrach ná sin ag 
teastáil ón gcóras imdhíonachta. D'fhéadfá 
an vacsaín fliú a lua anseo, nó na hinstealltaí 
a thugtar do bháibíní beaga, mar phointe 
tagartha do na páistí. 

Léigh an scéal seo a leanas: 

Bhí Nikki cúig bliana d'aois nuair a tháinig an 
bhruitíneach uirthi. Ba í siúd an cúigiú páiste 
ina rang ar tháinig sí air an tseachtain sin. 
Thosaigh sí le casacht thirim chrua agus súile 
silteacha. Shíl a mam nach raibh ann ach 
slaghdán ar dtús go dtí gur labhair sí le 
máithreacha eile agus gur chuala sí go raibh 
ráig den bhruitíneach sa rang. 

Dúirt Mam le Nikki fanacht sa teach ionas 
nach gcuirfeadh sí ar aghaidh í go páistí eile. 
Dhúisigh Nikki le tromluí an oíche sin. Bhí sí 
chomh te sin go raibh ar Mham í a fhliuchadh 
le spúinse le hí a fhuarú. Tháinig spotaí uirthi 
an lá dár gcionn. Bhí siad ar chúl a muiníl ar 
dtús. Ansin scaip siad go mear trasna a boilg 
agus síos go dtí na cosa. Bhí spotaí istigh ina 
béal agus ní raibh sé ábalta ithe. Mhothaigh 
Nikki go hainnis. 

Ghlaoigh an dochtúir níos déanaí an lá sin 
agus dúirt sé go raibh an bhruitíneach go 
cinnte ar Nikki. Dúirt sé léi a scíth a ligean 
agus gan dul amach ag súgradh ar feadh 

seachtaine. Theastaigh cógas ó Nikki leis an 
bhruitíneach a leigheas ach dúirt an dochtúir 
nach raibh a leithéid ann. D'imeodh an 
bhruitíneach i gceann seachtaine í féin. Thug 
sé oideas le haghaidh cógas casachta dá 
mam. 

Bhí an chuid eile den tseachtain go 
huafásach. Mhothaigh corp Nikki nimhneach 
agus tochasach agus bhí an-chantal uirthi. 
Bhí fearg uirthi mar go raibh uirthi fanacht 
istigh sa teach, agus nach raibh cead aici 
súgradh lena deartháir beag. Níor theastaigh 
uaithi ithe ná ól, ach chaith Mam an-chuid 
ama ag iarraidh í a mhealladh le gloiní beaga 
uisce a ól. 

Bhí imní ar Mham i rith an ama go dtógfadh 
Sam, deartháirín Nikki, an bhruitíneach 
chomh maith. Ach bhí an t-ádh air, níor 
tháinig an galar air.

Ag druidim le deireadh na seachtaine, 
mhothaigh Nikki níos fearr agus thosaigh na 
spotaí ag imeacht. Stop an chasacht chomh 
maith. Bhí sí ábalta dul amach ag súgradh. 
Chuaigh sí ar ais ar scoil cúpla lá ina dhiaidh 
sin, ach bhí seisear páistí fós as láthair mar 
gheall ar an tinneas. 

Is máthair í Nikki anois agus tá páistí dá cuid 
féin aici. Tuigeann sí chomh tábhachtach is 
atá sé vacsaíní a thabhairt do pháistí in 
aghaidh galair thógálacha. Bhí sí in ann a 
cuid páistí go léir a thabhairt go dtí an 
dochtúir nuair a bhí an aois cheart acu le 
vacsaín a fháil don bhruitíneach agus don 
leicneach, agus tinnis eile a bhíonn ar pháistí. 
Dá bharr sin ní dócha go mbeidh uirthi a 
bheith buartha go mbeidh na galair seo ar na 
páistí ná go mbeidh siad tinn ar feadh i 
bhfad. Mhínigh sí an t-iomlán dá hiníon Cora: 
"Is trua nach raibh an vacsaín sin ann nuair a 
bhí mise i mo bháibín. Is maith is cuimhin 
liom go raibh an bhruitíneach uafásach.'
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Plé

D'fhéadfaí na ceisteanna seo a leanas a 
chur le plé a thosú: 

- Cad is ainm don ghalar a tháinig ar 
Nikki? 

- Conas a fuair sí é? 

- An raibh an bhruitíneach ortsa riamh? 

- Conas a mhothaigh sí? 

- Cad iad na comharthaí a bhí uirthi? 

- Cén fáth go raibh sí chomh cantalach 
sin? 

- An féidir leat na rudaí go léir nach raibh 
cead aici a dhéanamh a ainmniú? 

- Cad a chuir imní ar a Mam? 

- Cén fáth nach bhfuair Cora an 
bhruitíneach riamh? 

Tabhair am do na páistí caint faoi amanna 
a fuair siad féin, nó duine dá lucht 
aitheantais, instealladh. Iarr ar na páistí 
smaoineamh ar na daoine a thugann 
instealltaí (dochtúirí, altraí, fiaclóirí). 

Inis dóibh chomh tábhachtach is atá sé a 
bheith cúramach agus snáthaidí nó 
steallairí á láimhseáil. Tabhair an 
teachtaireacht dóibh go tréan nach ceart 
lámh a leagan riamh ar steallairí ná 
súgradh leo, ná ar ghloine bhriste ná 
rudaí géara. Pléigh cén fáth go bhfuil sé 
contúirteach steallairí nó snáthaidí 
úsáidte a phiocadh suas. Abair leo go 
bhfuil contúirt ann go bpriocfadh siad iad 
féin nó duine eile agus go bhféadfaí galar 
a tholgadh. Is féidir an íomhá de steallaire 
ón rang roimhe seo a úsáid anseo.  

Bileog Oibre 

Tabhair amach an Bhileog Oibre: Scéal 
Pictiúr D'fhéadfadh na páistí an scéal a 
chríochnú, le litriú dá gcuid féin más gá, 
ina n-aonar nó i ngrúpaí beaga. Is féidir 
na ceisteanna seo a leanas a úsáid le plé 
a spreagadh sula scríobhtar an scéal: 

- Cá raibh na páistí? 

- Cad a bhí á dhéanamh acu? 

- Conas a fuair siad an steallaire? 

- Cad a dúirt siad? 

- Cad a rinne siad? 

- Cad a tharla ansin? 

Léann na páistí a scéalta. Tabhair an 
teachtaireacht dóibh go tréan nach ceart 
lámh a leagan riamh ar steallairí ná 
súgradh leo, ná ar ghloine bhriste ná 
rudaí géara. Pléigh cén fáth go 
bhféadfadh sé a bheith contúirteach 
snáthaidí nó steallairí úsáidte a phiocadh 
suas (d'fhéadfá tú féin nó duine eile a 
phriocadh, baol ionfhabhtuithe). 
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Scéal Pictiúr

Críochnaigh an scéal



AONAD A TRÍ 
LÁIMHSEÁIL NA MOTHÚCHÁN 



AONAD A TRÍ 
LÁIMHSEÁIL NA MOTHÚCHÁN 

SNÁITHE MISE

Snáithaonad  Féinaithne 
  Féinmhuinín a fhorbairt 

   Ag fás agus ag athrú 
        Agus mé ag fás bím
  ag athrú 
        Braistint agus mothúcháin 

RÉAMHRÁ DON AONAD 

Tiocfaidh athrú ollmhór ar pháistí le linn a 
mblianta sa bhunscoil, go fisiciúil agus ó 
thaobh na mothúchán de. Is gnáthchuid 
den fhás aníos é seo a aithint, agus go n-
athraíonn daoine ar bhealaí éagsúla agus 
ag rátaí éagsúla, agus cabhraíonn sé seo 
leis na páistí glacadh lena bhfuil ag tarlú 
dóibh in imeacht ama. Cé go bhfuil 
príomhbhéim an aonaid seo ar inniúlacht 
mothúchán a fhorbairt, i gCeacht 1 beidh 
na páistí ag amharc ar na hathruithe 
fisiciúla a tharla ó bhí siad i ranganna na 
naíonán. 

I gCeacht 2 fiosraítear mothúchán 
dearfach an tsonais trí cheol agus obair 
ealaíne. 

I gCeacht 3, ainmníonn na páistí 
mothúcháin agus pléann siad focail a 
bhaineann le mothúcháin. 

Cuirtear béim ar mhothúchán a roinnt, fiú 
nuair a chuireann sé sin isteach orainn, i 
gCeacht 4.  

Ar deireadh, i gCeacht 5, ainmníonn na 
páistí duine speisialta ina saol agus 
ceiliúrann a gcaidreamh leo trí leabhrán 
duine speisialta a chruthú. 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht 1
Agus mé ag fás bím ag athrú 

Ceacht 2
Nuair a bhíonn muid Sona  

Ceacht 3
Ainmnigh an Mothúchán sin 

Ceacht 4
Fíor-mhothúcháin 

Ceacht 5
Mo Dhuine Speisialta agus Mé Féin 

74

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



COINCHEAP LÁRNACH 

Bíonn gach rud beo ag síorathrú. Agus 
muid ag fás bíonn ár ndreach, ár 
ngníomhaíochtaí, na nithe a thaitníonn 
agus nach dtaitníonn linn, agus ár 
gcaidrimh ag síorathrú. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Agus mé ag fás bím
   ag athrú 

Cuspóirí Ábhair 
Aithne a chur ar na cúinsí fisiciúla, 
mothúchánacha, sóisialta agus 
spioradálta a chothaíonn an fás.

A thuiscint go dtarlaíonn fás i mbealaí 
éagsúla agus go bhfásann gach duine ar 
a bhealach féin.

Aithint go méadaíonn an fhreagracht a 
bhíonn orainn asainn féin agus daoine eile 
agus muid ag fás aníos. 

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistint agus mothúcháin 

Cuspóir Ábhair 
Na mothúcháin éagsúla a athraíonn agus 
muid ag fás aníos a fhiosrú. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge 

Snáithe: Forbairt mothúchán agus 
   samhlaíochta trí theanga

Snáithaonad: Léitheoireacht

Mata

Snáithe: Tomhais

Snáithaonad: Am

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Tabhair faoi deara go mb'fhéidir nár fhás 
cuid de na páistí mórán ó bhí siad sna 
Naíonáin Shóisearacha nó sna Naíonáin 
Shinsearacha agus go bhféadfadh sé seo 
cur isteach orthu. 

Más mian leat, is féidir líon na n-
íomhánna seicheamhacha físicúla a athrú 
de réir mar a oireann do chumais do 
ranga. 

ACMHAINNÍ 

• Réad cainte 

• Geansaí scoile nó bróg le páiste as na 
Naíonáin Shóisearacha nó geansaí nó 
bróg ó Rang 2

• Íomhánna Fás agus Athrú, go leor 
foirne gearrtha suas do gach grúpa 

• Dán: Agus mé ag fás bím ag athrú

• Pinn luaidhe, criáin 

• Spás míme 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Obair Chiorcail 

• Obair Ghrúpa 

• Mím 

• Dán 

• Machnamh 

CEACHT 1
AGUS MÉ AG FÁS BÍM AG ATHRÚ 

A TRÍ:1
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Obair Chiorcail 

Déan ciorcal. Taispeáin éadach nó 
coisbheart ó na Naíonáin Shóisearacha do 
na páistí agus ansin taispeáin geansaí nó 
coisbheart 'Rang 2'. Ceisteanna do na 
páistí: 

- Conas atá na hearraí seo difriúil? - 
B'fhéidir go bhfuil siad cosúil le chéile ar go 
leor bealaí, ach cad í an difríocht is 
soiléire? 

- Cén fáth go bhfuil éadaí rang 2 níos mó? 

Fiafraigh díobh conas a d'athraigh siad go 
fisiciúil agus ó thaobh mothúchán de ó bhí 
siad sna Naíonáin Shóisearacha. 

- An bhfuil tú in ann aon rud a dhéanamh 
anois nach raibh tú in ann a dhéanamh an 
uair sin? 

- An bhfuil aon rud is féidir leat a 
dhéanamh leat féin anois nach raibh ar do 
chumas an uair sin? 

- An bhfuil do dhreach athraithe? 

- An bhfuil tú níos láidre go fisiciúil anois? 
Tuige? 

- An bhfuil fiacla caillte agat agus cinn nua 
faighte agat? Cén fáth gur tharla sé seo? 

- Cad é mar atá sé a bheith ag fás agus ag 
athrú? 

- Conas a mhothaíonn sé? 

- An bhfuil sé éasca/deacair? Tuige? 

Dearbhaigh gach aon fhreagra a thugann 
na páistí. 

Obair Ghrúpa 

Seicheamhú 
Roinn na páistí i ngrúpa ag úsáid modh na 
bpéirí cothroma (féach ábhair Rang 1 don 
acmhainn seo). Abair leis na páistí go 
bhfuilimid le hamharc ar roinnt pictiúr de 
dhaoine ag athrú agus iad ag fás. 

Is é an dúshlán atá orthu sa ghrúpa, na 
pictiúir a chur san ord nó sa seicheamh 

cheart. Tabhair amach na pictiúir agus lig 
do na páistí iad a fhiosrú, agus ansin 
tabhair 30 soicind do na grúpaí leis na 
pictiúir a chur i seicheamh. 

Féadfaidh duine deonach as gach grúpa 
tuairisc a thabhairt faoi sheicheamhú a 
rinne siad ar na pictiúir. Ceisteanna do na 
páistí: 

- Cé hé an duine is óige, is sine sna 
pictiúir?

- Cé atá ar chomhaois leat féin, dar leat? 

Mím
Iarr ar na páistí spás a fháil agus iad féin a 
chuachadh ar an urlár. Treoraigh mím de 
shíol lus gréine ag fás. D'fhéadfaí na focail 
seo a leanas a úsáid: 

Samhlaigh gur síol tú atá díreach curtha. Tá 
an ithir tais agus te. Tosaíonn tú ag fás. De 
réir a chéile péacann tú os cionn na talún.  
Tá an ghrian ag taitneamh. Mothaíonn tú an 
teas. Éiríonn tú níos mó agus níos mó. Tar 
éis roinnt ama bíonn tú fásta go hiomlán. 

Molann na daoine sa teach tú. Feiceann 
siad an méid a d'fhás tú. Tosaíonn na 
piotail ag teacht amach. Méadaíonn siad 
agus osclaíonn siad beagáinín. Ansin 
osclaíonn siad beagáinín eile.  Bíonn a lán 
piotal áille agat gan mhoill. 

Baineann tú taitneamh as teas na gréine, 
taise na báistí agus as an leoithne bhog. 
Mothaíonn tú bród, mar gur lus gréine 
álainn tú. 

Tar éis a fháil amach go mbíonn an planda 
de shíor ag athrú, d'fhéadfaí a iarraidh ar 
na páistí na ceisteanna seo a leanas a 
phlé: 

- An athraíonn gach rud beo? 

- Conas? 

- An féidir leat smaoineamh ar aon rud beo 
nach n-athraíonn riamh? 
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Dán 

Léigh an dán: 'Agus mé ag Fás, bím ag 
Athrú' sa rang.

Dán: Agus mé ag fás bím ag athrú

Fásann an báibín ina thachrán 
agus fásann an tachrán ina pháiste. 

Tosaíonn lus gréine mar shíol, 
a fhásann le beannú don ghrian, 

tagann an t-athrú ina lán slite 
chuig gach duine agus gach rud. 

Athraíonn an aimsir gach lá 
Athraíonn na séasúir i rith na bliana, 

D'athraigh na bréagáin ón am atá thart 
agus beidh bréagáin nua ann amárach! 

Athraíonn an rang agus an múinteoir, 
Athraíonn an scoil féin, 
Ag fás agus ag athrú 

Sin mar a bhíonn muid! 

- By Audrey Devereux©

Machnamh

Bailíonn na páistí i gciorcal, agus cuirtear 
an réad cainte ó dhuine go duine. 
Spreagtar gach páiste leis na ceisteanna 
a fhreagairt: 

- Nuair a bhí tú sna Naíonáin 
Shóisearacha an cuimhin leat na 
mothúcháin a bhí agat?

- Cad iad na mothúcháin atá agat anois 
agus tú i Rang 2?

- An bhfuil siad mar an gcéanna ón uair a 
bhí tú sna Naíonáin Shóisearacha?

- An mbeadh a fhios agat cad iad na 
mothúcháin a bhíonn ag daoine fásta?

- An bhféadfá cuid acu a ainmniú?

- An bhfuil siad mar an gcéanna nó 
éagsúil ó na mothúcháin a bhíonn ag 
páistí?

- Conas ar mhaith leat athrú sa bhliain atá 
romhainn? 

- An bhfuil rud éigin ar mhaith leat a 
bheith in ann a dhéanamh go difriúil?

- An bhfuil rud éigin ar mhaith leat a 
fhoghlaim?

- Cad a chabhraíonn linn athrú agus fás?

- Cé a chabhraíonn linn nuair a bhímid ag 
fás agus ag athrú?

Síneadh

Suíonn na páistí i gciorcal. Cuirtear 
planda nó bleib atá i mbláth i lár an 
chiorcail. 

Iarrtar ar na páistí tuairisc a thabhairt ar a 
bhfeiceann siad agus ansin a shamhlú 
cad a d'fheicfeadh siad dá dtaispeánfaí 
an planda céanna dóibh seachtain nó mí 
ó shin. 

Ansin féadfaidh siad a shamhlú conas a 
bheidh an planda i gceann seachtaine nó 
míosa ó inniu. Is féidir an réad cainte a 
úsáid mar bhealach le plé an ghrúpa a 
struchtúrú. 
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COINCHEAP LÁRNACH

Foghlaimíonn na páistí go bhfuil bealaí 
ann le cur síos ar shonas agus iad a 
nascadh lena dtaithí féin. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistint agus mothúcháin

Cuspóirí  Ábhair 
Ainmnigh agus aithin réimse leathan 
mothúchán agus labhair faoi 
mhothúcháin agus fiosraigh iad i gcúinsí 
éagsúla.

A bheith eolach faoi bhealaí sláintiúla le 
mothú go maith fúthu féin, agus na bealaí 
sin a roghnú. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe: Forbairt mothúchán agus 
   samhlaíochta trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

Oideachas Ealaíne - Ceol 

Snáithe: Éisteacht agus freagairt

Snáithaonad: Éisteacht le ceol agus 
   freagairt dó.

Oideachas Ealaíne - Ealaín Fhísiúil  

Snáithe: Líníocht
   
Snáithaonad: Líníochtaí a dhéanamh 

ACMHAINNÍ 

• CD nó gearrthóg fuaime d'Óid an 
Aoibhnis le Beethoven, nó ceol 
oiriúnach eile 

• Smeach-chairt nó CBI 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Éisteacht le Ceol 

• Caint agus Plé (is féidir é a dhéanamh i 
bhfoirm ciorcail, más mian leat)

• Líníocht nó péintéireacht 

• Cur i Láthair Pictiúir 

CEACHT 2
NUAIR A BHÍMID SONA 

A TRÍ:2
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Éisteacht le Ceol 

Féadfaidh na páistí suí i gciorcal nó i 
ngrúpaí réamh-shocraithe nó ag a ndeasca 
don ghníomhaíocht éisteachta agus 
freagartha seo. Abair leis na páistí go 
mbeidh siad ag éisteacht le píosa ceoil 
agus go mbeidh orthu a thomhas conas a 
mhothaigh an cumadóir nuair a scríobh sé 
an ceol, agus smaoineamh ar an 
mothúchán a spreagann an ceol iontu féin. 

Le tomhas cruinn a dhéanamh, ní mór 
dóibh éisteacht leis an sliocht go léir, le 
feiceáil an bhfuil siad in ann teachtaireacht 
an chumadóra a aithint sa cheol. Seinn an 
píosa. Spreag na páistí le mím a 
dhéanamh d'uirlisí a sheinm in éineacht 
leis an cheol. 

Caint agus Plé 

Nuair a chríochnaíonn an píosa, abair leis 
na páistí go mbeimid ag caint agus ag 
éisteacht le chéile. Meabhraigh rialacha an 
ranga maidir le caint agus éisteacht. 
B'fhéidir gur mhaith leat réad cainte a 
úsáid má tá sibh i gciorcal. 

D'fhéadfadh an píosa a bheith cloiste ag 
cuid de na páistí, ó scannán nó ón teilifís. 
Iarr orthu caint faoin uair a chuala siad é. 
Iarr ar na páistí a rá cad a shíleann siad a 
mhothaigh an cumadóir agus an píosa á 
scríobh aige. Spreag focail ar nós sona, 
corraithe, aoibhneas agus mar sin de, agus  
scríobh ar smeach-chairt nó ar CBI iad. 

Inis do na páistí gur 'Óid don Aoibhneas' is 
ainm don phíosa ceoil, nó 'dán ceolmhar 
faoi mhothú go haoibhinn'. Fiafraigh díobh 
an féidir leo smaoineamh ar am a 
mhothaigh siad mar a mhothaigh an 
cumadóir, b'fhéidir uair a bhí siad chomh 
sona sin gur theastaigh uathu léim agus 
canadh. Mar shampla: nuair a bhuaigh 
siad rás, nuair a fuair siad greamaitheoir sa 
rang, nuair a rugadh a ndeartháir nó a 

ndeirfiúr óg. 

Roinn na páistí i ngrúpaí agus ceap 
tuairisceoir. Is é gnó an tuairisceora ná 
éisteacht le gach páiste. Tabhair timpeall 2 
nóiméad do na páistí le smaoineamh ar 
uair a bhí siad an-sona agus é a rá, agus 
ansin iarr ar na tuairisceoirí tuairisc a 
thabhairt don rang faoin uair a mhothaigh 
gach páiste ina ngrúpa fíorshona. 

Líníocht nó péintéireacht 

Tabhair ábhar líníochta nó péintéireachta 
do na páistí. Is féidir leo a bheith i meán ar 
bith (péint, crián, peann luaidhe, 
cailceanna srl). Abair leis na páistí go 
mbeidh 'am smaointe' acu faoi uair a 
mhothaigh siad an-sona nó go haoibhinn. 
Iarr orthu íomhá a dhéanamh ina gceann 
den uair sin. Abair leo gur féidir leo an 
íomhá seo a tharraingt nó a phéinteáil 
anois. Nó, d'fhéadfadh siad aon íomhá a 
spreagann an ceol iontu a tharraingt. 
Fiafraigh de na páistí ar mhaith leo an ceol 
a chloisteáil agus iad ag obair. 

Cur i Láthair Pictiúir 

Nuair a bhíonn a gcuid freagairtí 
críochnaithe ag na páistí, iarr orthu, más 
mian leo, labhairt faoi na nithe atá 
tarraingte nó péinteáilte acu. Cuir an 
saothar ar taispeáint sa láthair OSPS nó 
Ceol nó Ealaíne. 

Síneadh 

Cuir focail na bpáistí le chéile ar an 
smeach-chairt nó CBI le linn an cheachta, 
déan córas grádaithe simplí do gach focal 
- straoiseog amháin d'fhocal a chiallaíonn 
sona, dhá straoiseog le haghaidh áthasach 
agus trí straoiseog le haghaidh lúcháir nó 
ríméad.  Léigh na focail ar ais do na páistí 
agus iarr orthu grádú a thabhairt do gach 
focal trína lámha a ardú. Féadfar an chairt 
seo a thaispeáint sa láthair Gaeilge. 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Is cuid lárnach de gach taithí dhaonna iad 
na mothúcháin. Bíonn ár sláinte ag brath 
ar ár gcumas chun ár mothúcháin a 
thuiscint, a léiriú agus a rialú agus ár 
gcumas comhbhá le daoine eile.  

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistint agus mothúcháin 

Cuspóirí  Ábhair 
Ainmnigh agus aithin réimse leathan 
mothúchán agus labhair faoi 
mhothúcháin agus fiosraigh iad i gcúinsí 
éagsúla. 

Aithin agus fiosraigh na bealaí éagsúla is 
féidir mothúcháin a chur in iúl agus plé 
leo agus roghnaigh na cinn is oiriúnaí 
agus is inghlactha. 

Na mothúcháin éagsúla a athraíonn agus 
muid ag fás aníos a fhiosrú. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

B'fhéidir go mbeadh breis tacaíochta de 
dhíth ar pháistí le EAL nó SEN sa 
ghníomhaíocht seo. 

ACMHAINNÍ 

• Cóipeanna  d'Aghaidheanna 
Mothúchán' (acmhainn i Rang 1), 
ceann do gach páiste. 

• Réad cainte 

• Lipéid mhothúchán fótachóipeáilte. 

• Irisí, coimicí agus pictiúir atá oiriúnach 
dá n-aois. 

 
SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Caint agus Plé 

• Cluiche

• Obair Phéirí agus Gníomhaíocht 
Ealaíne 

• Machnamh 

CEACHT 3
AINMNIGH AN MOTHÚCHÁN SIN 

A TRÍ:3
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Caint agus Plé

Má tá an ceacht roimhe seo déanta leis na 
páistí fiafraigh díobh: 

- Cad is cuimhin leat ón gceacht roimhe 
seo? 

- Cad a rinne muid? 

- Cén teachtaireacht rúnda a bhí i gceol an 
chumadóra? 

Iarr orthu an mothúchán a bhí á nochtadh ag 
an gcumadóir ina chuid ceoil a ainmniú. 
Abair leo go mbeimid ag caint faoi níos mó 
mothúchán inniu. 

Cluiche

Rogha 1 
Cuir na haghaidheanna mothúcháin thart 
chuig gach páiste, agus iarr orthu gan a n-
aghaidh mothúcháin a thaispeáint. Taispeáin 
lipéad agus iarr ar an bpáiste leis an aghaidh 
mothúcháin sin an aghaidh a mheaitseáil leis 
an lipéad. Cuir na focail agus na 
haghaidheanna atá ainmnithe i gceart ar 
smeach-chairt nó ar phíosa páipéir A2 lena 
dtaispeáint. 

Rogha 2  
Roinn an rang i bpéirí, ag úsáid an modh 
péire cothrom más mian leat. Tarraing ciorcal 
mór agus scríobh an focal Mothúcháin istigh 
sa chiorcal. I bpéirí, iarr ar na páistí 
mothúchán amháin ar mhaith leo labhairt 
lena bpáirtí faoi a roghnú. Féadfaidh siad 
labhairt faoi an raibh an mothúchán seo 
riamh acu féin nó an bhfaca siad duine ar an 
Teilifís nó i scannán á mhothú. 

Scríobh na focail mhothúcháin atá acu 
timpeall ar an gciorcal. Léigh na focail leis na 
páistí, agus mínigh aon téarmaí nua. 
Rangaigh na freagairtí mar a leanas: 

1 Mothúchán a mhothú, mar shampla, brón, 
fearg, sonas.

2 Mothúcháin coirp, mar shampla tuirse, 
teannas, creathán.

Obair Phéirí agus Gníomhaíocht Ealaíne 

Tabhair Aghaidh Mhothúcháin do gach beirt, 
le híomhánna, atá oiriúnach dá n-aois, de 
dhaoine nó de charachtair agus mothúcháin 
éagsúla acu - is féidir coimicí agus irisí a 
úsáid anseo. Iarr ar na páistí pictiúir de 
dhaoine a bhfuil na mothúcháin chéanna is 
atá san aghaidh mhothúcháin a ghearradh 
amach agus a mheaitseáil. Beidh a lán cainte 
agus plé ag teastáil mar go mbeidh sé 
deacair do roinnt de na páistí cuid de na 
mothúcháin a aithint.  Cuir ceisteanna mar 
seo a leanas ar na páistí: 

- Cén fáth go gceapann tú go bhfuil an 
mothúchán seo ag an duine sin? 

- Cad iad na focail a d'úsáidfeadh siad le rá 
conas a mhothaíonn siad? 

- Cad a tharla, meas tú? 

- Cad a d'fhéadfadh tarlú le mothúchán eile a 
thabhairt dóibh? 

Machnamh 

Nuair a bhíonn an ghníomhaíocht ealaíne 
déanta, iarr ar gach beirt tuairisc a thabhairt 
faoi na mothúcháin a tugadh agus na pictiúir 
a roghnaigh siad le meaitseáil leis an 
mothúchán sin. Spreag iad le míniú a 
thabhairt cén fáth. Iarr orthu focail a mholadh 
do na carachtair sa phictiúr leis an 
mothúchán atá acu a léiriú. Is féidir saothar 
gach beirte a thaispeáint sa réimse OSPS. 
  

Síneadh 

Le linn oibre i réimsí eile den churaclam 
m.sh. scéalaíocht nó Stair, d'fhéadfá a 
iarraidh ar na páistí tuairimí a thabhairt faoi 
na mothúcháin a bheadh ag carachtair i 
scéalta, ag tagairt do thaispeántas 
mothúchán na bpáistí. Cabhróidh sé seo leis 
na páistí a bheidh níos líofa agus a gcuid 
mothúchán á n-aithint acu. 

NÓS IMEACHTA SONRACH 
(ROGHA A):
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COINCHEAP LÁRNACH 

Uaireanta bíonn sé deacair do dhaoine 
fásta agus do pháistí na mothúcháin a 
bhíonn acu a aithint agus a chur in iúl. 
Uaireanta ceilimid ár mothúcháin seachas 
iad a aithint agus a admháil. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistint agus mothúcháin 

Cuspóirí Ábhair 
Ainmnigh agus aithin réimse leathan 
mothúchán agus labhair faoi 
mhothúcháin agus fiosraigh iad i gcúinsí 
éagsúla. 

Aithin agus fiosraigh na bealaí éagsúla 
gur féidir mothúcháin a chur in iúl agus 
plé leo agus roghnaigh na cinn is oiriúnaí 
agus is inghlactha. 

COMHTHÁTHÚ

OIDEACHAS EALAÍNE - DRÁMAÍOCHT 

Snáithe: Drámaíocht le 
   mothúcháin a fhiosrú, 
   chomh maith le heolas 
   agus smaointe, le dul i 
   dtreo na tuisceana. 

Snáithaonad: Drámaíocht a fhiosrú 
   agus a dhéanamh 

GAEILGE

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

ACMHAINNÍ

• Scéal Bella 

• Lipéid Focail Mhothúchán nó spléach-
chártaí 
 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Scéal

• Plé

• Drámaíocht 

• Machnamh 

CEACHT 4
FÍOR-MHOTHÚCHÁIN 
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Scéal

Léigh Scéal Bella don rang: 

Bhí sceitimíní ar gach duine sa bhaile, 
mar go raibh an páiste nua ag teacht. 
Bhí Mam ag dul go dtí an t-ospidéal ar 
feadh roinnt laethanta, agus nuair a 
thiocfadh an báibín bheadh sí ag teacht 
ar ais abhaile. Tháinig Mamó le cabhrú 
leis an dinnéar a dhéanamh le haghaidh 
Bella agus a deartháir mór Jonas. Bhí an 
carr á phacáil ag Jim, leasathair Bella. Bhí 
Jonas ag cabhrú le Mam dul síos an 
staighre. Bhí rud éigin le déanamh ag 
gach duine, ach amháin Bella. Sheas sí sa 
halla, ag mothú go raibh sí i leataobh. 
Theastaigh uaithi cabhrú chomh maith. 
Bheadh uaigneas uirthi chomh maith gan 
Mam. Ní raibh sí riamh imithe ó Mham 
seachas oíche a chaith sí le Mamó. Bhí 
Jim ag fanacht ag an doras. 'Bella, a 
chroí, an bhfuil tú ceart go leor?' ar 
seisean. Chuir Bella cuma an mhisnigh ar 
a haghaidh. 'Tá mé go breá' ar sí. 

Fiafraigh de na páistí an dtuigeann siad 
cad is brí le 'cuma an mhisnigh' a chur 
ort féin. 

- An gciallaíonn sé gur mhothaigh sí 
misneach i ndáiríre? 

- Cad eile a mhothaíonn sí? 

- An bhfuil na fíormhothúcháin á léiriú 
aici? 

Bhí sé in am do Mham imeacht. Sheas 
Jonas, Mamó agus Bella ag an doras. 
Rug Jim agus Mam barróg ar gach duine. 
Bhí fonn caointe ar Bhella ach choinnigh 
sí na deora faoi smacht.

'Ceart go leor gach duine, cuirfidh Jim 
glaoch chomh luath is a bheidh aon scéal 
againn'. arsa Mam.

'A Bhella, is dóigh liom go mbeidh féirín 
speisialta ag an mbáibín nua duitse nuair 

a thagaim abhaile'. arsa Jim. 'Nach bhfuil 
sé sin go hiontach?' arsa Mamó. Bhí 
fearg ar Bhella le gach duine. Bhí sí trína 
chéile mar go raibh ar Mham imeacht 
agus bhí sí ag iarraidh gan caoineadh. 'Níl 
féirín ar bith uaim!' a bhéic sí le Jim.
'Agus ní theastaíonn báibín nua uaim!' 
Rith sí isteach sa chistin. 

Ceisteanna do na páistí: 

- Cén fáth gur tháinig fearg ar Bhella go 
tobann? 

- Cad eile a d'fhéadfadh sí a dhéanamh 
má bhí fearg uirthi? 

- Cén duine eile a d'fhéadfadh sí é a insint 
dóibh? 

- Conas a bheadh gach duine eile ag 
mothú anois - Mam, Jim, Mamó agus 
Jonas? 

Lean ar aghaidh leis an scéal: 

Sa chistin, thosaigh sí ag caoineadh i 
ndáiríre. Thuig sí gur theastaigh báibín 
nua uaithi i ndáiríre, chabhraigh sí le Mam 
na héadaí beaga a phacáil, agus anois 
mhothaigh sí go dona mar gheall ar an 
rud a dúirt sí agus mar go raibh sí ag 
béicíl ar Jim. Ach b'fhéidir go raibh sé 
rómhall, b'fhéidir go raibh siad imithe leo 
agus nach mbeadh sí ábalta leithscéal a 
ghabháil faoina hiompar. Chuir sé seo ag 
caoineadh níos mó í. 

Iarr ar na páistí na mothúcháin a bhíonn 
agat nuair a mhothaíonn tú go dona faoi 
rud éigin atá déanta agat. Fiafraigh díobh: 

Cad a d'fhéadfadh Bella a dhéanamh 
chun nach mothódh sí mar seo? 

Mhothaigh Bella lámh ar a droim agus 
chuala sí guth Mam. 'Cad atá cearr i 
ndáiríre, a Bhella?' Chas Bella timpeall 
agus rug sí barróg ar Mham. 'Ní 
theastaíonn uaim go n-imeoidh tusa, a 
Mham', ar sise. Mhínigh Mam do Bhella 
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nach mbeadh sí imithe ach tamall gearr 
agus go mbeadh sí ar ais go luath le 
deartháirín nó deirfiúirín nua do Bhella. 
Bheadh siad le chéile arís ansin. 'An 
bhfuil aon rud eile ag cur isteach ort, a 
Bhella?' Dúirt Bella go raibh aiféala uirthi 
as béicíl ar Jim. 

Fiafraigh de na páistí an gceapann siad 
go bhfuil Bella fírinneach faoina 
mothúcháin anois? 
Conas a mhothódh sí anois, dar leo? 

Dúirt Mam léi go dtuigfeadh Jim agus go 
bhféadfadh sí i gcónaí a rá go raibh brón 
uirthi nuair a mhothaigh sí go dona faoi 
rud éigin a bhí déanta aici.  D'fhiafraigh 
Mam de Bhella ar mhothaigh sí níos fearr 
anois. Rinne Bella meangadh agus sméid 
sí. Thriomaigh Mam deora Bhella agus 
chuaigh siad beirt ar ais sa halla le chéile. 
Tharraing Bella anáil mhór dhomhain; 
bheadh deartháir nó deirfiúr nua aici go 
luath! 

Fiafraigh de na páistí conas a cheapann 
siad a mhothaíonn Bella anois fúithi féin 
agus faoin bpáiste nua. Fiafraigh díobh 
conas a mhothaíonn Mam anois.                                        

Plé

Tabhair spléach-chártaí nó lipéid amach 
do na páistí. Iarr orthu an mothúchán ar 
an gcárta a ainmniú agus a fheiceáil an 
féidir leo an pointe sa scéal a raibh an 
mothúchán sin ag Bella a ainmniú. 
Spreag iad le fáth a chur lena bhfreagra. 

Drámaíocht

Cruthaigh grúpa de 5 páiste agus tabhair 
na radhairc seo a leanas do gach grúpa 
le fráma reoite a dhéanamh as an scéal. 

Radharc 1: 
Bella ag béicíl ar Jim ag an doras. 

Radharc 2: 
Tagann Bella ar ais go dtí an doras tar éis 
caint le Mam. 

Má bhíonn an t-am ann, tabhair deis do 
gach grúpa an dá radharc a dhéanamh 
don rang.

Machnamh 

Fiafraigh de na páistí conas a cheapann 
siad a mhothaigh na carachtair díreach 
sular rith Bella léi. Fiafraigh díobh ansin 
conas a mhothaigh na carachtair tar éis 
do Bella teacht ar ais le Mam. Iarr ar na 
páistí a ghlac páirteanna Mam, Jim, Bella, 
Mamó nó Jonas a rá conas a mhothaigh 
na carachtair i Radharc 2, más mian leo. 

Conclúid 

Críochnaigh le fráma reoite sona de 
Mham agus an báibín ag teacht abhaile, 
nó Bella ag déanamh rud éigin simplí don 
bháibín don chéad uair. 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Ainmníonn na páistí duine éigin atá 
tábhachtach dóibh, duine a dtaitníonn sé 
leo am a chaitheamh leo agus caint leo.  

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise agus Daoine eile

Snáithaonad:  Mise agus mo Mhuintir

Cuspóirí Ábhair 
Meas a bheith acu ar a dteaghlach nó ar 
a muintir féin agus bealaí inar féidir le baill 
den teaghlach cabhair, tacaíocht agus 
aire a thabhairt dá chéile.

Fiosraigh roinnt de na nithe atá 
foghlamtha acu i dteaghlaigh, idir 
phraiticiúil agus eile. 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistint agus mothúcháin 

Cuspóirí Ábhair 
Aithin agus fiosraigh na bealaí éagsúla 
gur féidir mothúcháin a chur in iúl agus 
plé leo agus roghnaigh na cinn is oiriúnaí 
agus is inghlactha.

Ainmnigh daoine ar féidir leo braistint 
agus mothúcháin a phlé leo. 

COMHTHÁTHÚ

GAEILGE 

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Is féidir an ceacht seo a dhéanamh thar 
thréimhse coicíse le deis a thabhairt do 
na páistí labhairt lena nduine speisialta.  

Chabhródh sé nóta a chur abhaile le 
hobair an cheachta seo a chur in iúl do 
thuismitheoirí nó do chúramóirí (tá litir 
shamplach sa Réamhrá Ginearálta). 

Mura mbaintear úsáid as an teimpléad 
atá tugtha, beidh ort treoir a thabhairt do 
na páistí faoi cad atá le cur ar gach 
leathanach dá leabhrán A4. 

ACMHAINNÍ 

• Teimpléad leabhar Mo Dhuine 
Speisialta le haghaidh gach páiste nó 
leabhrán déanta as dhá bhileog A4, 
roinnte in 8 leathanach le spás le 
haghaidh scríobh agus pictiúir a 
tharraingt. Tá na treoracha a thugtar sa 
cheacht ag tagairt don teimpléad - 
b'fhéidir go mbeadh ort cuid de na 
gníomhaíochtaí a oiriúnú má tá 
leathanaigh bhána á n-úsáid agat, nó 
má iarrann tú ar na páistí teidil a 
scríobh ón teimpléad. 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Caint agus Plé 

• Scríobh

• Agallamh

• Ceiliúradh 

CEACHT 5
MO DHUINE SPEISIALTA AGUS MÉ FÉIN

A TRÍ:5
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Caint agus Plé

Mínigh do na páistí go mbeidh duine a 
dtaitníonn sé go mór leo a bheith leo á 
cheiliúradh acu. Duine mar seo: 

• duine níos sine 

• duine a thugann aire dóibh ó am go 
ham 

• duine a chuireann suim iontu 

• duine a bhfuil spraoi ag baint le bheith 
leo 

• duine nach tuismitheoir leo iad 

Tabhair am do na páistí an duine 
speisialta a roghnú agus smaoinigh ar 
cén fáth go bhfuil siad speisialta. 

Scríbhneoireacht 

Le Teimpléad an Duine Speisialta (Clóite 
ar an dá thaobh ar A4, fillte ar an imeall 
gearr agus fillte arís ansin) nó leabhrán 
déanta de leathanaigh A4. Leabhrán 
(ainm/gaol leis an duine) agus Mé Féin, 
agus tabhair cóip do gach páiste. 
Iarr orthu an leabhrán a thosú mar seo: 

Is leabhar é seo faoi ...  agus mé féin. 

Ansin scríobhfaidh siad: 
Le... agus Dáta...

Inis dóibh nuair a bheidh an leabhrán 
críochnaithe acu go n-iarrfaidh tú orthu 
an clúdach a mhaisiú agus é a bhronnadh 
ar an duine atá roghnathe acu ag an 
gceiliúradh ranga. Lean ar aghaidh chuig 
na chéad leathanaigh eile den leabhrán 
mar seo a leanas:

Ar scoil (Leathanaigh 1 agus 2) 
Iarr ar na páistí dul go leathanaigh 1 agus 
2 den leabhrán. Iarr orthu an chéad 
leathanach a úsáid le heolas, ar nós 
ainm, dath gruaige, dath is fearr leo, bia 
is fearr leo, srl, an duine speisialta a 
scríobh agus an dara leathanach a úsáid 

le heolas den chineál céanna a scríobh 
fúthu féin. Chomh maith leis sin, iarr ar na 
páistí an caidreamh atá acu leis an duine 
speisialta a scríobh.  Mar shampla is 
féidir leo Cara, Mamó, Daideo, Aintín nó 
gaol eile a scríobh. Mínigh go mb'fhéidir 
nár mhaith le daoine uaireanta a n-aois a 
nochtadh agus gur leor os cionn 21 a 
scríobh má theastaíonn ó na páistí an t-
eolas seo a thabhairt. 

Sa Bhaile: An Chéad Ghníomhaíocht
Iarr ar na páistí dul go leathanaigh 3 agus 
4 den leabhrán. Sna leathanaigh seo is 
ceart do na páistí agus don duine is 
rogha leo líníochtaí dá chéile a chur sna 
boscaí atá ann dóibh. Ansin is féidir leo 
na boscaí a úsáid le dhá rud a thaitníonn 
leo a dhéanamh le chéile a scríobh. Abair 
leis na páistí gur féidir leo siombail, 
líníocht, grianghraf nó focail a úsáid le cur 
síos ar na gníomhaíochtaí. Is féidir leis na 
páistí na leathanaigh a mhaisiú le 
greamaitheoirí nó lena ndeartha féin. 

Sa Bhaile: An Dara Gníomhaíocht
Iarr ar na páistí dul go leathanaigh 5 agus 
6.  Abair leo a iarraidh ar a nduine 
speisialta an liosta ar leathanach 5 de na 
nithe is maith leo a dhéanamh leo a 
chomhlánú. Tabhair cuireadh do na páistí 
ansin leathanach 6 a chomhlánú agus na 
sonraí sa dá leathanach a úsáid leis na 
gníomhaíochtaí deireanacha ag bun 
leathanaigh 5 agus 6 a chomhlánú. Is 
ceart dóibh na leathanaigh a mhaisiú le 
greamaitheoirí nó líníochtaí beaga de na 
gníomhaíochtaí sna liostaí. 

Sa Bhaile: An Tríú Gníomhaíocht
Iarr ar na páistí dul go leathanaigh 7 agus 
8 den leabhrán. Iarr orthu agallamh a 
chur ar an duine speisialta leis na 
ceisteanna atá molta ar leathanach 7. Tig 
leo ansin cuireadh a thabhairt don duine 
speisialta agallamh a chur orthu féin leis 
na ceisteanna atá molta ar leathanach 8. 
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Ceiliúradh

Nuair a bhíonn a leabhráin críochnaithe 
ag na páistí cuir na páistí i gciorcal. 
Tabhair cuireadh dóibh labhairt faoina 
leabhráin le chéile, ag míniú cé faoi a 
bhfuil sé agus cén fáth gur roghnaigh 
siad an duine sin. Iarr ar gach duine 
machnamh a dhéanamh faoina bhfuil 
foghlamtha ó na gníomhaíochtaí. Úsáid 
na ceisteanna seo a leanas le plé a 
spreagadh, nó cuir in oiriúint iad mar is 
gá: 

- Conas a mhothaigh tú nuair a bhí do 
leabhrán á chríochnú agat?

- An raibh sé níos éasca é a dhéanamh in 
éineacht le do dhuine speisialta nó leo 
féin?

- An raibh mothúcháin dhifriúla agat nuair 
a bhí sibh ag obair le chéile?

Cad a d'fhoghlaim tú faoin duine 
speisialta nach raibh ar eolas agat 
cheana?

- Cad a d'fhoghlaim tú fút féin?

- Conas a mhothóidh tú nuair a 
bhronnfaidh tú do leabhar ar an duine 
speisialta?

- Conas a d'fhéadfadh sé seo cabhrú leat 
labhairt leo siúd atá tábhachtach duit? 

Síneadh

Féadfaidh na páistí cuireadh a thabhairt 
dá dtuismitheoirí agus don duine 
speisialta teacht go dtí an rang agus a 
leabhrán críochnaithe a thaispeáint 
dóibh. D'fhéadfá grianghraf a ghlacadh 
den rang lena ndaoine speisialta. 
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AONAD A CEATHAIR 
  MISNEACH 



SNÁITHE MISE AGUS DAOINE EILE

Snáithaonad  Mise agus mo Mhuintir 

  Caidreamh le daoine eile 

  Mo chairde agus
  daoine eile 

RÉAMHRÁ DON AONAD 

Dírítear i gceachtanna an aonaid seo ar 
idirghníomhaíocht na bpáistí le daoine 
eile. 

I gCeacht 1, foghlaimíonn na páistí faoi 
éisteacht le tuairimí daoine eile agus 
meas a bheith acu orthu. 

Cleachtaítear bunscileanna treallúis i 
gCeacht 2. 

Foghlaimíonn na páistí faoina gcearta 
agus a ndualgais i gCeacht 3, 

Treisítear scileanna treallúis i gCeacht 4. 

Pléitear cásanna a mheas ó thaobh 
sábháilteachta pearsanta  de i gCeacht 5. 

I gCeacht 6, fiosraíonn na páistí cad is 
bulaíocht ann agus foghlaimíonn siad go 
mbíonn iompar bulaíochta mícheart i 
gcónaí. 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht 1
Tá Tuairimí Agam 

Ceacht 2
Táim ag foghlaim conas an Rud atá uaim 
a Iarraidh 

Ceacht 3
Táim ag foghlaim faoi mo Chearta

Ceacht 4
Táim ag Foghlaim conas Diúltú

Ceacht 5
Táim ag Foghlaim conas m'Inchinn féin a 
Úsáid

Ceacht 6
Bulaíocht 

AONAD A CEATHAIR 
MISNEACH 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Castar mórán daoine orainn sa saol nach 
bhfuil ár ndearcadh ná ár dtuairimí acu. 
Ní mór dúinn éisteacht agus urraim a 
thabhairt do thuairimí daoine eile, mar a 
theastaíonn uainn go mbeadh meas ar ár 
dtuairimí féin. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise agus Daoine eile

Snáithaonad:  Caidreamh le
   daoine eile

Cuspóirí Ábhair 
Taithí, tuairimí, braistintí agus mothúcháin 
a chur in iúl agus a thaifeadadh ar bhealaí 
éagsúla. 

Fiosraigh conas plé le coimhlint gan a 
bheith ionsaitheach, agus cleachtaigh é. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Is fearr an ceacht seo a dhéanamh ag tús 
na scoilbhliana, faoi lár Mheán Fómhair, 
ionas go mbeidh na páistí in ann tagairt 
dá rialacha/gconradh ranga mar is gá.  

Is féidir na rialacha a leasú ag tús gach 
téarma, de réir mar is gá iad a nuashonrú 
nó a athscrúdú. 

D'fhéadfadh breis tacaíochta a bheith ag 
teastáil ó pháistí le EAL agus SEN, mar 
shampla léaráid de rialacha an tseomra 
ranga. 

Is féidir an focal 'rialacha' a úsáid nó a 
mhalartú le 'conradh' bunrialacha nó 
geallúntais. 
Is ceart iad seo a lua go dearfach, mar 
shampla: 'Is ceart dúinn a bheith 
cineálta.' 

ACMHAINNÍ 

• Réad cainte 

• Ceisteanna scríofa ar chairtchlár, 
 I mbosca 

• Cártaí glana 

• Ábhair scríbhneoireachta 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Obair Chiorcail 

• Plé

• Agallamh le páirtí 

CEACHT 1
TÁ TUAIRIMÍ AGAM 

A CEATHAIR:1

99



Obair Chiorcail 

Suíonn na páistí i gciorcal. Tosaigh le 
míniú go bhfuil freagra ceart amháin ar 
roinnt ceisteanna agus nach bhfuil 
freagra cinnte ar cheisteanna eile. Ag 
baint na gceisteanna seo a leanas as 
bosca, léigh amach iad agus lig do na 
páistí cinneadh a thógáil an bhfuil freagra 
(fíorasach) amháin ar an gceist nó an 
féidir le tuairimí éagsúla a bheith ann faoi. 
D'fhéadfaí iad a chur ar dhá charn ar leith 
ar an urlár.  

- Cé atá ina phríomhoide ar an scoil seo?

- Cad iad na dathanna atá ar bhratach na 
hÉireann?

- Cé hiad an popghrúpa is fearr?

- Cén lá a bhíonn ann tar éis Déardaoin?

- Cad é an t-uachtar reoite is deise is 
féidir a cheannach?

- Cad é an clár is fearr do pháistí ar an 
teilifís?

- Cad é an bia is fearr? 

Scar amach na ceisteanna leis na freagraí 
cearta. Scaip na ceisteanna atá fágtha 
amach ar an urlár agus cuir tuairim atá 
scríofa ar chárta taobh le gach ceann, 
m.sh. 

- Cé hiad an grúpa popcheoil is fearr? 
JLS (nó grúpa éigin eile)

- Cad é an clár teilifíse is fearr? 
SpongeBob (nó ceann éigin eile)

- Cad é an t-uachtar reoite is deise is 
féidir a cheannach? Cornetto (nó ceann 
eile)

Plé

Mínigh na focail aontú agus easaontú. 
Léigh an chéad cheist agus an chéad 
tuairim. Cuir an réad cainte timpeall agus 
tabhair deis do gach páiste a rá: aontaím, 
nó ní aontaím. Ansin léigh gach ceann de 
na ceisteanna agus na freagraí eile ceann 
ar cheann agus iarr orthu siúd a 
aontaíonn seasamh agus iad siúd a 
easaontaíonn fanacht ina suí. D'fhéadfaí 
lámha a ardú le haontú nó le heasaontú 
freisin. D'fhéadfaí cuireadh a thabhairt do 
roinnt páistí siúl chuig gach tuairim agus 
a rá:  Aontaím leis an gceann seo, ach 
easaontaím leis sin agus leis sin. 
Féadfaidh na páistí caint le chéile i bpéirí 
agus tuairimí a chur i gcomparáid le 
chéile. 

Spreag na páistí le teanga mar seo a 
úsáid: I mo thuairim, sílim go…
Déan machnamh ar an réimse tuairimí atá 
sa rang agus ar an gcaoi is féidir linn 
easaontú lenár gcairde faoi na nithe sin 
gan aon fhadhb a chruthú. 

Agallamh le páirtí 

I bpéirí, ina gcóipleabhar OPSP nó 
Misneach, féadfaidh na páistí agallamh a 
chur ar a chéile, na nithe a thaitníonn 
agus nach dtaitníonn lena bpáirtí a 
thaifeadadh, le litriú garbh más gá. Is 
féidir cuid de na torthaí a thaispeáint ar 
an gclár bán nó CBI. Taifead a bheidh 
anseo de thuairimí a mbeidh na páistí 
ábalta breathnú siar orthu níos déanaí sa 
bhliain. Is féidir dul ar ais chuig an 
agallamh agus na gníomhaíochtaí eile i 
rith na bliana, agus féadfaidh na páistí 
comparáid a dhéanamh idir na nithe a 
thaitin leo agus a dtuairimí agus an t-
athrú a thagann orthu le himeacht na 
seachtainí agus na míonna. 
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Síneadh 

Féin-phortráid Déanann na páistí imlínte 
coirp le rollaí páipéar balla. Maisíonn siad 
iad, ag taispeáint cad is maith leo agus 
cad atá siad go maith aige.  Scríobhann 
na páistí ráiteas dearfach ar dhuillíní 
páipéir le haghaidh na páistí eile go léir 
(nó grúpa páistí).  Scríobhann siad ráiteas 
dearfach dóibh féin ansin. Greamaítear 
de na póstaeir iad. Is féidir na póstaeir a 
thabhairt abhaile agus cuireadh a 
thabhairt do bhaill eile den teaghlach 
ráiteas dearfach a dhéanamh don 
phóstaer. Nó is féidir na póstaeir a 
thaispeáint sa seomra ranga m.sh. deich 
bpóstaer ar feadh seachtaine. Is féidir iad 
a thabhairt abhaile le taispeáint. 

Móibíl 'Is maith liom'

Gearr cruthanna éagsúla amach as 
páipéar (ciorcal, triantán, cearnóg, 
diamaint). Abair leis na páistí pictiúr de 
rud is maith leo a tharraingt nó a 
ghreamú. Ceangail na cruthanna ar 
chrochadáin agus taispeáin iad. 

Plé

Nuair a thuigtear do na páistí gur féidir 
leo easaontú lena gcairde ach meas a 
bheith acu orthu, agus tuairimí éagsúla a 
bheith acu, is féidir leo ceisteanna 
éagsúla a fhiosrú. Is féidir leis an saothar 
seo a leanas a bheith mar bhonn do 
mhórán ceachtanna. 

Scríobh gach ábhar ar chárta. Cuir na 
cártaí i mbosca agus iarr ar pháiste cárta 
a roghnú go fánach. D'fhéadfaí topaicí 
mar seo a leanas a fhiosrú: 

• Dá mbeadh dath dubh ar gach carr? 

• Ainmhithe faoi ghlas i ngéibhinn - an 
bhfuil sé cruálach? 

• Athruithe gur mhaith liom a dhéanamh 
sa scoil seo. 

• Teilifís sa tráthnóna - ar cheart 
deireadh a chur léi? 

• Tá obair bhaile go dona le haghaidh 
páistí 

• Is maith an rud éide scoile a 
chaitheamh 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Le treallús is féidir an rud atá riachtanach 
duit agus atá uait a iarraidh ar bhealach a 
thugann meas do chearta daoine eile. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad:  Caidreamh le
   daoine eile

Cuspóir Ábhair  
Fiosraigh conas plé le coimhlint gan a 
bheith ionsaitheach, agus cleachtaigh é. 

COMHTHÁTHÚ 

Oideachas Ealaíne - Drámaíocht 

Snáithe: Dráma le mothúcháin, 
   eolas agus smaointe a 
   fhiosrú, le teacht ar 
   thuiscint

Snáithaonad: Drámaíocht a fhiosrú 
   agus a dhéanamh

Gaeilge

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt le teanga  

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht 

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D'fhéadfadh níos mó ná seisiún amháin a 
bheith ag teastáil don cheacht seo. 

ACMHAINNÍ 

• Bonn caoga cent 

• Spás le cleas na bacóide a imirt 

• Páipéar le haghaidh cairte, marcóirí 

• Cóipeanna den chomhrá má iarrtar ar 
na páistí aisteoireacht a dhéanamh 
don scéal. 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Cluiche

• Scéal agus Drámaíocht 

• Plé

• Obair Ghrúpa 

• Dán 
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Cluiche

Suíonn na páistí i gciorcal. Siúil go dtí 
deasc agus tóg an caoga cent.  Iarr ar na 
páistí a bheith ag faire go cúramach. 
Suigh síos agus nocht an caoga cent go 
mall.  Ansin dún do dhorn go docht. 
Fiafraigh de na páistí ar mhaith leo caoga 
cent. 

- Cuir do lámh in airde más maith leat 
triail a bhaint as an gcaoga cent a bhaint 
as mo lámh. Is féidir aon bhealach is 
maith leat a úsáid ach gan a bheith garbh. 

Roghnaigh páiste le hiarracht a dhéanamh. 
Féadfaidh na páistí margaíocht a 
dhéanamh, cigilt, nó fórsa a úsáid ar an 
lámh. Ná tabhair ach timpeall cúig shoicind 
déag do pháiste.  Roghnaigh páiste eile le 
hiarracht a dhéanamh ansin. 

Gheobhaidh an chéad pháiste a iarrann 
an caoga cent go soiléir díreach gan 
ionsaitheacht an t-airgead le coinneáil.  
D'fhéadfadh sé gurb é sin an chéad 
pháiste ar ndóigh, ach de ghnáth ní hé. 

Scéal agus Drámaíocht 

Fanann na páistí i gciorcal. Iarr ar na 
páistí éisteacht leis an scéal seo: 

Bhí Jackie i rang a dó nuair a chuaigh sí 
go teach eile. Fuair a Daideo bás agus bhí 
Mamó ina cónaí léi féin. Bheartaigh 
máthair Jackie go rachadh siad a chónaí 
le Mamó le haire a thabhairt di. Bhí 
sceitimíní ar Jackie faoin athrú agus 
thaitin an teach léi mar go raibh sé in aice 
leis an mbaile mór agus an phictiúrlann. 
Bhí an múinteoir nua go deas agus bhí an 
obair éasca. Ach b'fhuath léi an t-am sa 
chlós. Bhí cuma chomh sona ar na páistí 
go léir agus ba chosúil go raibh a lán 
cairde acu go léir. Ní raibh aithne ag 
Jackie ar aon duine agus chaitheadh sí a 
cuid ama ag fánaíocht thart sa chlós agus 
í ag mothú go hainnis. Theastaigh uaithi a 

bheith ag scipeáil nó ag imirt cleas na 
bacóide ach bhí an chuma air gur leis na 
páistí eile an clós. Ba chosúil go raibh 
siad ag súgradh ansin i gcónaí riamh. 
Mhothaigh sí níos measa gach lá. 

Iarr ar sheisear nó seachtar páistí siúl 
timpeall laistigh den chiorcal cosúil le 
Jackie ar feadh nóiméid nó dhó. Nó iarr 
ar chuid de na páistí cleas na bacóide a 
imirt agus duine amháin acu i bpáirt 
Jackie. D'fhéadfadh na páistí an pháirt 
seo a dhéanamh duine ar dhuine. 

Faoin Aoine bhí sí chomh bréan sin gur 
thug sí cic do chailín eile a bhuail ina 
coinne trí thimpiste. Cuireadh Jackie go 
dtí an oifig. Sheas sí ansin ag fanacht leis 
an bpríomhoide teacht ar ais óna lón. 

D'fhéadfadh cuid de na páistí gothaí a 
chur orthu leis an mothú a bheadh ag 
Jackie lasmuigh den oifig a chur in iúl. 
Iarr ar chuid acu an comhrá a 
d'fhéadfadh a bheith idir Jackie agus an 
príomhoide a dhéanamh. Nó d'fhéadfadh 
na páistí obair i bpéirí agus d'fhéadfadh 
gach duine aisteoireacht astu féin a 
dhéanamh. 

Duine an-tuisceanach ba ea an 
príomhoide agus nuair a chonaic sí go 
raibh an cailín nua sa scoil i dtrioblóid, 
d'oibrigh sí amach cén fhadhb a bhí aici. 

Tá an chuid eile den scéal i bhfoirm 
comhrá. Is féidir é a léamh os ard ag 
úsáid guth nó gothaí le hidirdhealú a 
dhéanamh, nó d'fhéadfá an aisteoireacht 
a dhéanamh le duine de na páistí. 

P. Tusa Jackie an cailín nua, nach tú?

J. Is mé, a Bhean Uí Bhrádaigh 

P. Cén fáth go bhfuil tú lasmuigh de 
m'oifig. 

J. Thug mé cic do chailín. 

P. Cén fáth?
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J.  Ní raibh sé i gceist agam, ach bhuail sí 
i mo choinne trí thimpiste.

P.  Caithfidh go raibh an-fhearg ort, a 
Jackie. 

J.  (Tost).  

P.  An maith leat an clós? 

J.  Ní maith i ndáiríre. 

P.  Cad a bhí á dhéanamh agat le 
seachtain sa chlós? 

J.  Ag siúl timpeall. 

P.  Agus an é sin an rud a theastaíonn 
uait? 

J.  Ní hea. Ba mhaith liom cleas na 
bacóide nó scipeáil a dhéanamh. 

P.  Agus cad a rinne tú go dtí seo le dul 
isteach sna cluichí cleas na bacóide nó 
sa scipeáil. 

J.  Dada.  

P.  Níor chabhraigh sé leat siúl timpeall 
mar sin? 

J.  Níor chabhraigh. 

P.  Agus cad faoin chiceáil? Ar chabhraigh 
sé sin le dul isteach i gcleas na 
bacóide nó sa scipeáil? 

J.  Bhí sé sin níos measa. Is dócha gur 
fuath leo mé anois. 

P.  Ní dóigh liom é. Ach amháin Yvonne ar 
thug tú cic di. B'fhéidir nach mbeidh sí 
ceanúil ort ar feadh tamaill. Sa scoil 
seo bímid ag súil go ngabhfaidh 
daoine leithscéal agus go ndéanfaidh 
siad rud beag deas don duine atá 
gortaithe. An gceapann tú go bhféadfá 
é sin a dhéanamh? 

J.  Cinnte, mar ní raibh sé i gceist agam i 
ndáiríre. Ach mhothaigh mé go raibh 
mé fágtha i leataobh i ngach rud. 

P.  Tuigim. An bhfuil a fhios ag aon duine 
gur maith leat cleas na bacóide. 

J.  Níl a fhios ag duine ar bith. 

P.  An gceapann tú go bhfaighidh siad 
amach gur breá leat súgradh má 
leanann tú ar aghaidh ag siúl timpeall 
leat féin? 

J.  Ní bhfaighidh. 

P.  Agus an bhfuil a fhios ag duine ar bith 
gur maith leat scipeáil. 

J.  Níl a fhios ag duine ar bith. 

P.  Agus an gceapann tú go bhfaighidh 
siad amach má bhíonn tú ag ciceáil? 
An gcabhraíonn sé sin leat? 

J.  Ní chabhraíonn, beidh orm é a rá leo. 

P.  Is dóigh liom go mbeidh. 

J.  Ach b'fhéidir nach ligfidh siad dom 
súgradh. 

P.  B'fhéidir, ach b'fhéidir go ligfidh. Tá 
seans ann nach bhfuil? 

J.  Tá, d'fhéadfainn ceist a chur. 

P.  An ndéanfaidh tú iarracht mar sin? 

J.  Déanfaidh. 

P.  Maith thú. Caithfidh tú a rá le Yvonne 
go bhfuil brón ort agus a mhíniú di cad 
a tharla. Ní dóigh liom go mbeidh sí 
naimhdeach leat ansin. Agus tar ais 
chugam anseo ar an gCéadaoin agus 
inis dom conas atá ag éirí leat sa 
chlós. 

J.  Ní múinteoir róchrosta tú. 

P.  Is féidir liom a bheith crosta. Má 
leanann tú ag aghaidh ag ciceáil 
feicfidh tú gur féidir liom a bheith 
crosta. Ach ní dóigh liom go 
ndéanfaidh tú é sin arís agus plean 
níos fearr againn don chlós.  
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Plé

Cuir na ceisteanna seo a leanas: 

- Cad a bhí ag teastáil ó Jackie? 

- An raibh sí ag déanamh an rud ceart leis 
an rud a bhí uaithi a fháil? 

- Ar chabhraigh sé sin? Cad a bhí á 
dhearmad aici? 

- An gceapann tú go n-éireoidh leis an 
bplean nua? 

- An féidir leat a thaispeáint conas a d' 
iarrfadh sí ar na páistí eile cead a 
thabhairt di súgradh? (Lig do pháistí 
éagsúla é seo a thriail.) 

Lean ar aghaidh leis na ceisteanna seo a 
leanas: 

- Conas a chuaigh Jackie isteach sna 
cluichí faoi dheireadh? 

- Conas a fuair .......... (ainm) an caoga 
cent? 

- Cad é an chéad rud is féidir linn a 
dhéanamh nuair a theastaíonn rud éigin 
uainn? 

- Conas is gá dúinn é a iarraidh? 

Obair Ghrúpa 

Iarr ar na páistí dul isteach i ngrúpaí de 
thriúr nó ceathrar. Iarr ar gach grúpa na 
rudaí a bhfuil gá ag páistí leo a scríobh 
síos (ní gach rud a theastaíonn uathu). 
Tabhair ceithre nóiméad nó níos mó 
dóibh más cosúil go bhfuil siad ag obair 
leo. Ar deireadh iarr orthu cuid de na 
rudaí atá liostaithe acu a ghlaoch amach. 
Scríobh an liosta ar chairt nó ar chlár 
dubh nach scriosfar as é. Beidh an liosta 
seo ag teastáil don chéad cheacht eile. 

Dán

Léigh an dán os ard do na páistí agus iarr 
orthu smaoineamh ar an teachtaireacht 
atá ann. 

Dán: Iarr an rud atá uait! 

Má mhothaíonn tú go bhfuil tú fágtha i 
leataobh

Má tá gruaim agus brón ort
Ná suigh ar an taobhlíne

Ach déan é seo: 

Abair amach é le focail  
Abair cad tá i do cheann,

Labhair amach, abair cad atá uait, 
Cuirfidh an méid a gheobhaidh tú iontas 

ort! 

Tuigfidh daoine eile tú 
agus b'fhéidir go gcabhróidh siad, 
Má deir tú go socair cad atá uait, 
Sin anois cad is cumarsáid ann! 

- By Audrey Devereux 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Bíonn páistí ag brath ar na daoine fásta 
ina saol le haghaidh mórán rudaí. Ní mór 
do pháistí a bheith ábalta na rudaí atá 
riachtanach dóibh a aithint agus iad a 
chur in iúl go treallúsach do na daoine 
fásta mórthimpeall orthu. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise agus an domhan 
   mór

Snáithaonad:  Forbairt na saoránachta
             Maireachtáil sa phobal 
   áitiúil 

Cuspóir Ábhair 
Ainmnigh na daoine a bhfuil freagrachtaí 
speisialta orthu maidir le haire a thabhairt 
do dhaoine sa phobal agus tábhacht an 
mhéid a dhéanann gach duine ar son 
beatha an phobail. 

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Mise agus mo 
   Theaghlach

Cuspóir Ábhair  
Meas a bheith acu ar a dteaghlach nó ar 
a muintir féin agus bealaí inar féidir le baill 
den teaghlach cabhair, tacaíocht agus 
aire a thabhairt dá chéile.  

COMHTHÁTHÚ 

Oideachas Ealaíne - Ealaín Fhísiúil

Snáithe: Péint agus dath

Snáithaonad: Péinteáil

Gaeilge 

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

ACMHAINNÍ

• Réad cainte 

• Péint, scuaba  

• Bileoga móra páipéir 

• An liosta riachtanas ón gceacht roimhe 
seo 

• Póstaer UNICEF: Cearta an Linbh 
(roghnach). 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Obair Chiorcail 

• Cearta an Linbh: Póstaer (roghnach) 

• Plé

• Saothar Ealaíne 
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Obair Chiorcail 

Suíonn na páistí i gciorcal. Iarr ar na páistí 
iarracht a dhéanamh smaoineamh ar aon 
teach, árasán nó carbhán atá ar eolas 
acu mar a bhfuil páistí ina gcónaí leo féin 
gan duine fásta.  Le cúnamh Dé, ní 
bheidh aon sampla acu. 

Anois, fiafraigh díobh an féidir leo 
smaoineamh ar theach, árasán nó 
carbháin ina bhfuil daoine fásta gan 
pháistí. Beidh siad ábalta smaoineamh ar 
a lán samplaí. Iarr ar na páistí 
smaoineamh air seo ar feadh nóiméid: 

- Cén fáth gur féidir le daoine fásta cónaí 
leo féin ach nach gcónaíonn páistí leo 
féin? 

nó 

- Cén fáth go mbíonn duine fásta ag 
teastáil le cónaí le páistí? 

Cuir an réad cainte timpeall sa chiorcal 
agus iarr ar gach páiste freagra a 
thabhairt don cheist a cuireadh. Spreag 
na páistí le gach cúis atá leis seo a 
shamhlú. 

Taispeáin an liosta riachtanas a 
chruthaigh na páistí ag deireadh an 
cheachta deireanaigh agus fiafraigh 
díobh ar mhaith leo cur leis. D'fhéadfaí a 
fhiafraí díobh freisin ar mhaith leo aon rud 
a bhaint  m.sh. mianta míréasúnta. 

Cearta an Linbh - Póstaer (roghnach)

Taispeáin Póstaer UNICEF: Cearta an 
Linbh do na páistí: agus mínigh go bhfuil 
áit ag tíortha an domhain mar a dtagann 
siad le chéile le nithe atá tábhachtach 
don domhan a dheimhniú. Tugtar na 
Náisiúin Aontaithe air seo, agus ag 
cruinniú de chuid na Náisiún Aontaithe 
aontaíodh go raibh cearta áirithe tuilte ag 
páistí. Féach trí na cearta ar an bpóstaer 
agus fág ar taispeáint é sa seomra ranga. 
Iarr ar na páistí a liosta mianta agus 

riachtanas a chur i gcomparáid lena 
gcearta. 
Spreag tuairimí agus ceisteanna. 

Plé

Fiafraigh: Cá bhfaigheann tú formhór na 
rudaí atá riachtanach duit, dar leat? Tá 
súil againn go ndéarfaidh siad: Sa bhaile.

Tarraing imlíne mhór de theach agus 
fiafraigh de na páistí cad iad na 
riachtanais a fhreastalaítear orthu sa 
bhaile m.sh. bia, grá, sábháilteacht. Is 
féidir na focail seo a scríobh laistigh den 
imlíne. Is féidir riachtanais a shásaítear 
lasmuigh den teach go hiondúil (mar 
shampla, cairde, nó aclaíocht) a scríobh 
lasmuigh den fhráma. Ní mór roinnt focal 
a bheith laistigh den fhráma agus 
lasmuigh de.  Is ceart é seo a fhágáil ar 
an gclár dubh, mar go mbeidh sé ag 
teastáil don obair ealaíne. 

Smaoinigh ar Jackie sa scéal deireanach 
nach raibh a fhios aici conas an rud a bhí 
uaithi a iarraidh. Abair leis na páistí gur 
mhaith leat beirt pháiste eile nach raibh a 
fhios acu conas an rud a bhí uathu a 
iarraidh a chur in aithne dóibh. Léigh 
amach na cásanna seo a leanas: 

1. Téann tuismitheoirí Antóin amach oíche 
Aoine. Tugann a bheirt dheartháir mhóra 
aire dó agus caitheann siad an t-am ag 
amharc ar fhíseáin. Bíonn na fiseáin go 
maith uaireanta. Uaireanta eile bíonn siad 
scanrúil agus tugann siad tromluí 
d'Antóin. Oíche Aoine amháin thosaigh 
Antóin ag fústráil nuair a bhí a Mham ag 
imeacht agus lig sé air go raibh sé tinn.

2. Tá báibín nua ag máthair Shinéad agus 
bíonn sí an-ghnóthach leis. Uaireanta 
nuair a thagann Sinéad abhaile bíonn 
Mam ina codladh agus ní bhíonn an 
dinnéar réidh. Uaireanta ní bhíonn an 
scéal ann di san oíche mar go mbíonn an 
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báibín ag caoineadh le hocras. Lá amháin 
bhéic Sinéad ar an bpáiste: Is fuath liom 
tú!

Cuir na ceisteanna seo a leanas:

- Cad a bhí ag teastáil ó Antóin agus ó 
Shinéad? 

- Cad a bhí ag teastáil uathu i ndáiríre? 
(Aird nó sábháilteacht) 

- Conas atá siad ag déanamh iarrachta an 
rud atá uathu a fháil? 

- An bhfuil ag éirí leo? 

- Cad é an chéad rud atá le déanamh 
nuair atá rud éigin ag teastáil uait? 

- An bhfuil an rud atá uathu á iarraidh ag 
Antóin agus Sinéad? 

- Meas tú an bhféadfá cabhrú leo é a 
iarraidh? 

D'fhéadfadh na páistí aisteoireacht a 
dhéanamh don radharc ina n-iarrann an 
páiste go díreach cad atá uathu. 
Féadfaidh an lucht féachana an rud atá á 
dhéanamh go maith ag an bpáiste a 
dheimhniú agus moltaí a dhéanamh. 
Meabhraigh arís na riachtanais go léir a 
fhreastalaítear orthu sa bhaile. 
Mínigh go mbíonn orainn uaireanta an rud 
atá uainn a iarraidh. Tugtar é seo a leanas 
mar threoir: 

Ní féidir leis na daoine fásta sa bhaile ár 
n-intinn a léamh i gcónaí. Uaireanta bíonn 
ort cabhair a lorg, agus is é an bealach is 
fearr ná an rud a iarraidh go soiléir mar 
atá cleachtaithe againn.  Tá a lán 
foghlamtha againn fúinn féin agus ár 
gcorp agus ár mothúcháin sa cheacht 
seo.

Bhí muid ag foghlaim faoi conas muinín a 
chur i ndaoine agus comhoibriú leo, 
conas déileáil le bulaíocht, conas ár n-
intinn a dhéanamh suas faoi rudaí. 
Ach is páistí sinn go fóill agus uaireanta 
bíonn cabhair ag teastáil uainn le nithe a 

thuiscint. (Meabhraigh cuid de na rudaí a 
dúradh sa phlé faoi cén fáth go mbíonn 
daoine fásta de dhíth ar pháistí).

Beimid ag tabhairt cuiridh do dhuine éigin 
ón mbaile teacht le cloisteáil faoin obair 
go léir atá déanta againn anseo. Beimid 
ag míniú dóibh conas a bhíonn cabhair 
ag teastáil uainn fós leis na rudaí seo 
agus muid ag fás aníos. Agus ansin 
tabharfaidh sibh na fillteáin abhaile leis an 
obair a thaispeáint do gach duine sa 
bhaile. 

Obair Ealaíne 

Le páipéar agus péint, cuireann na páistí 
an obair atá déanta acu ar an gclár dubh 
(.i. imlíne an chruth tí leis na focail laistigh 
agus lasmuigh). Is ceart é seo a 
thaispeáint ar an mballa, taobh le póstaer 
UNICEF, a cuireadh in airde sa cheacht 
deireanach. 

Síneadh  

Obair Thionscadail: Páistí ar Fud an 
Domhain. Is féidir síneadh a chur leis an 
gceacht seo trí thionscadal a dhéanamh 
faoi shaol páistí ar fud an domhain. 
Fiafraigh de na páistí an gceapann siad 
go bhfuil cearta á gcosaint do na páistí 
go léir ar domhan. Déan tagairt do 
Phóstaer UNICEF: Cearta an Linbh. 
Pléigh an bhfuil áiteanna ar domhan nach 
bhfaigheann páistí na rudaí go léir atá ar 
an gcairt. Déan liosta leis na páistí 
d'áiteanna a cheapann siad ina 
bhfaigheann páistí a gcearta nó nach 
bhfaigheann. 

Sa tseachtain atá romhainn, iarr ar na 
páistí pictiúir a fháil de pháistí ó thíortha 
éagsúla (bain úsáid as irisí) agus 
cabhraigh leo eolas a bhailiú fúthu. 
Déan liosta den bhia a itear, na héadaí a 
chaitear, an tithíocht. Conas atá na páistí 
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mar an gcéanna nó difriúil? Osclóidh sé 
seo réimse an Oideachais Fhorbartha a 
úsáideann modheolaíochtaí atá cosúil le 
modheolaíochtaí an Chlár Misneach. 

Tá acmhainní Oideachas Forbartha do 
bhunscoileanna ar fáil ó eagraíochtaí 
éagsúla oideachais fhorbartha, lena n-
áirítear: 

https://www.irishaid.ie/teaching-and-
learning/primary/

http://www.developmenteducation.ie/

www.diceproject.ie

www.trocaire.ie

Siúlóid Muiníne 
Déan péirí, (A agus B). Dúnann A na súile 
agus treoraíonn B iad go réidh timpeall an 
tseomra. Pléigh: Conas a mhothaigh sé a 
bheith treoraithe leis na súile dúnta? 

Gníomhaíochtaí Treallúis 
Neamhbhriathartha 
Oibríonn na páistí i bpéirí (A agus B). Tá 
spás ag teastáil uathu. Abair leis na páistí 
go gcaithfidh siad a bheith cineálta le 
chéile. Siúlann A ar chosa agus lámha ar 
feadh cúpla nóiméad agus ansin reonn 
siad sa riocht sin. Déanann B iarracht A a 
bhaint dá chothrom (ceadaigh timpeall 20 
soicind). 

Athraigh róil agus pléigh conas a bhí sé 
páirt a ghlacadh sa ghníomhaíocht. 
Suíonn na páistí droim le droim, i bpéirí. 
Brúnn A i gcoinne B, agus brúnn B i 
gcoinne A, ar feadh timpeall 20 soicind.  
Pléigh. 

Cleachtaí Diúltaithe 
1. Iarr ar na páistí dhá líne a dhéanamh, A 
agus B. Tugann líne A aghaidh ar líne B, 
gach páiste os comhair páirtí. Diúltaíonn 
Líne A dá bpáirtí agus aontaíonn líne B. 
Lean ar aghaidh ar feadh nóiméid agus 
malartaigh na róil. Iarr ar na páistí ciorcal 
a dhéanamh 

Pléigh: 

- Conas a mhothaigh sé 'diúltú' do 
dhuine? 

- An raibh sé deacair 'ní hea' a rá an t-am 
go léir? 

- An raibh sé deacair gan gáire agus 'ní 
hea' á rá? 

2. Suíonn na páistí i gciorcal. Iarr ar 
pháiste amháin rud éigin a iarraidh ar a 
c(h)omharsa (ag dul deiseal). 

Féadfaidh tú tosú. Deir an comharsa 'Ní 
hea' agus míníonn cén fáth - agus mar 
sin timpeall an chiorcail - faigheann gach 
páiste deis rud a iarraidh agus 'ní hea' a 
rá. 

D'fhéadfaí na ceisteanna a leanas a chur: 

- Conas a mhothaigh sé diúltú a 
dhéanamh? 

- Conas a mhothaigh sé nuair a diúltaíodh 
duit? 

- Cad a dhéanfadh sé níos éasca diúltú a 
dhéanamh? 

- Cad atá foghlamtha againn uaidh seo? 
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COINCHEAP LÁRNACH 

Uaireanta bíonn orainn iarratais nó cuirí a 
dhiúltú. Tá sé tábhachtach go mbeadh a 
fhios agam conas é seo a dhéanamh ar 
bhealach a léiríonn meas orm féin agus ar 
an duine eile. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise agus Daoine eile

Snáithaonad:  Caidreamh le daoine 
   eile

Cuspóir Ábhair  
Fiosraigh conas coimhlint a láimhseáil 
gan a bheith ionsaitheach agus 
cleachtaigh é

COMHTHÁTHÚ 

Drámaíocht 

Snáithe: Dráma le mothúcháin, 
   eolas agus smaointe a 
   fhisorú, le teacht ar 
   thuiscint

Snáithaonad: Drámaíocht a fhiosrú 
   agus a dhéanamh

Gaeilge

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt le teanga  

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht 

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is féidir an ceacht seo a nascadh le 
Ceacht 6. Bulaíocht (san aonad seo). 

Is ceart a mholadh do na páistí gan 
daoine a ainmniú ar bhealach diúltach sa 
phlé. 

Glacann roinnt páistí le gach diúltú mar 
mhasla pearsanta. Ní mór do na páistí a 
thuiscint nach gcuireann diúltú ó chara 
deireadh le cairdeas. 

ACMHAINNÍ 

• Réad cainte 

• Criáin

• Bileog Oibre: Tá Rudaí Éagsúla á Rá 
 ag Gach Duine le Tamaí

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Obair Chiorcail 

• Ról Imirt  

• Plé

• Gluaiseacht

• Bileog Oibre 
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Obair Chiorcail 

Suíonn na páistí i gciorcal. Iarr orthu 
smaoineamh ar uaireanta ar iarr cairde 
orthu rudaí a dhéanamh (mar shampla, 
dul amach ag súgradh, nó dul ar cuairt 
chuig cara ina t(h)each, rud éigin a 
dhéanamh nach ndearna siad cheana). 

Cuir an cheist: cad a tharlaíonn nuair a 
dhiúltaíonn tú do do chara? Chabhródh 
sé an réad cainte a chur timpeall agus 
freagra a thosaíonn le 'Sílim' (is dóigh 
liom) a fháil ó gach páiste: Sílim...

Tá sé tábhachtach éisteacht lena bhfuil le 
rá ag na páistí faoi dhiúltú, Má tá na páistí 
cinnte iontu féin, ní bheidh an diúltú 
ródheacair dóibh. Ach d'fhéadfadh eagla 
a bheith ar pháistí neamhchinnte diúltú ar 
eagla go gcaillfidís cairdeas. Mínigh go 
mbíonn orainn diúltú do chairde 
uaireanta, ach go bhfuil sé sin ceart go 
leor mar go dtugann tú míniú, go 
dtuigeann do chara, agus nach dtiteann 
siad amach leat. D'fhéadfá samplaí ó do 
shaol féin a thabhairt. Le comhroinnt mar 
seo, tá dearcadh treallúsach á shamhaltú 
agat do na páistí, rud atá riachtanach, go 
háirithe mura bhfuil eiseamláirí eile acu 
ina saol. 

Ról Imirt  

Abair leis na páistí go bhfuil roinnt suímh 
le léiriú againn mar a mbíonn ar pháistí 
diúltú agus foghlaim conas é sin a 
dhéanamh gan a gcara a ghortú. 

Roghnaigh cuid de na suímh thíos nó 
cruthaigh cinn níos fearr atá oiriúnach 
don láthair nó don cheantar áitiúil. 
D'fhéadfadh sé cabhrú réamhchleachtaí a 
dhéanamh, ar nós cleachtadh 
scáthánaithe i bpéirí, nó d'fhéadfá cuid 
de na cluichí A agus B a dhéanamh ón 
gceacht roimhe seo. 

Suímh
1. Tá na suimeanna bain a deich agus na 
haonaid an-deacair do Shiobhán. Bíonn 
sí measctha suas ar scoil. Rinne Mam 
agus Daid iarracht cabhrú léi ach rinne 
siad ar bhealach éagsúil é ón múinteoir 
agus bhí Siobhán níos measctha suas 
fós. Dúirt a col ceathair mór Mandy go 
dtiocfadh sí ar an Luan le taispeáint di 
conas iad a dhéanamh. Tá áthas ar 
Shiobhán mar go bhfuil Mandy go 
hiontach ag mata agus gur chabhraigh sí 
léi cheana. Ar an mbealach abhaile ón 
scoil ar an Luan d'iarr cara Shiobháin, 
Amy, uirthi teacht chuig a teach le 
súgradh. Caithfidh Siobhán diúltú mar go 
bhfuil Mandy ag teacht, ach conas a 
dhéanfaidh sí é gan mothúcháin Amy a 
ghortú? 

2. Buaileann Ruairí lena chara Séimí a 
bhfuil toitín tógtha aige óna mháthair 
agus atá lena chaitheamh. Iarrann Séimí 
ar Ruairí triail a bhaint as. Deir sé gur mór 
an spraoi é. Ach tá Ruairí trína chéile. Níl 
a fhios aige conas atá sé toitín a 
chaitheamh agus tá eagla air go 
ndéanfaidh sé tinn é. Cad a deir sé? 

3. Lá samhraidh atá ann. Deir máthair 
Keith go dtabharfaidh sí ag snámh é mar 
phléisiúr, agus tá cead aige cara a 
thabhairt leis. Ritheann sé go teach 
Dháithí. Rinneadh obráid ar chluasa 
Dháithí an tseachtain seo caite agus dúirt 
an dochtúir leis gan dul ag snámh go dtí 
an chéad scrúdú sláinte eile. Cad a deir 
sé le Keith? 

4. Tá sneachta ag titim agus tá cara 
Nikita, Denise, ag caitheamh liathróidí 
sneachta le carranna atá ag dul thar 
bráid. Iarrann sí ar Nikita a bheith ag 
caitheamh liathróidí chomh maith. Tá a 
fhios ag Nikita go bhfuil sé contúirteach 
agus tá eagla uirthi go mbeadh timpiste 
ann. Cad a deir sí? 
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5. Fuair Liam bosca nua marcóirí óna 
aintín. Tugann sé ar scoil iad. Ba mhaith le 
Jonathan iad a úsáid agus iarrann sé iad, 
cé go bhfuil marcóirí dá chuid féin aige.  Ní 
theastaíonn ó Liam a mharcóirí a roinnt le 
duine ar bith go fóill. Teastaíonn uaidh iad 
go léir a choinneáil dó féin mar go bhfuil 
siad nua agus gur bronntanas óna aintín 
iad. Níor úsáid sé féin go fóill iad fiú. Cad a 
deir sé le Jonathan? 

6. Tá Natasha ag dul go dtí an siopa fá 
choinne teachtaireacht. Iarrann sí ar 
Wendy dul léi. Is gráin le Wendy an siopa 
sin mar go mbíonn maistíní garbha 
glóracha bailithe ann. Tá sé i bhfad uathu 
chomh maith. Cad a deir sí le Natasha? 

I ngach cás déanann beirt pháiste na 
páirteanna don chomhrá. Éisteann na 
páistí eile le fáil amach an ndiúltaíonn an 
páiste go soiléir, gan a bheith ionsaitheach 
nó an páiste eile a ghortú. Deimhneoidh an 
lucht féachana an méid a dhéanann an 
páiste go maith agus i gcomhar leis an 
múinteoir molfaidh siad bealaí le 
cumarsáid níos fearr a dhéanamh. Is féidir 
le páistí eile na radhairc a dhéanamh mar 
dhráma. Tá sé tábhachtach teacht as an 
ról tar éis imirt trí rud éigin mar seo a rá: 
Ní mise Natasha i ndáiríre. Is mise Fiona. 

Go ginearálta is breá le páistí ról imirt nó 
aisteoireacht agus beidh siad ag iarraidh 
na drámaí seo a dhéanamh arís agus arís 
eile. Is maith an rud é ról a thabhairt do 
gach páiste i gceann de na drámaí. 

Plé

Cuir an cheist: 

- Cad faoin bpáiste a bhíonn pusach nó a 
thugann ainmneacha ort má dhiúltaíonn tú 
fiú má thugann tú míniú agus má bhíonn tú 
deabhéasach. Iarr tuairimí ar na páistí. 

- An bhfuil páistí ina gcónaí in aice leat a 
dhéanann iarracht a bheith i gceannas ort? 

- Conas atá sé sin duitse? 

- Cé atá i gceannas ort dar leat? 
(Is é an freagra atá uait ná: Tá mé i 
gceannas orm féin. Ach tá údarás ag 
tuismitheoirí agus múinteoirí ar pháistí, 
agus is féidir iad sin a áireamh chomh 
maith.)

Gluaiseacht 
Mínigh gur mhaith leat go ndéanfadh na 
páistí cleachtadh ar dhiúltú do pháiste 
tiarnúil a cheapann gur féidir leo a bheith i 
gceannas ar dhaoine eile. 
Déan cleachtadh air seo mar chluiche. 

Seasann na páistí suas agus gluaiseann 
siad timpeall (le ceol nó buillí droma nó 
cibé fuaim is maith leat a dhéanamh). 
Nuair a stopann an ceol faigheann gach 
páiste páirtí. Tugtar IS EA ar an bpáiste is 
gaire don doras agus NÍ HEA ar an bpáiste 
eile. 

Féachann gach páiste ar an bpáiste eile 
díreach sa tsúil agus deir siad a bhfocal go 
dáiríre gan a bheith ionsaitheach - is féidir 
leat é a dhéanamh tú féin mar shampla nó 
a iarraidh ar pháiste sampla a thabhairt.  
Tar éis nóiméid, malartaíonn na páistí na 
focail.  Tosaítear an ceol ansin agus 
bogann siad timpeall agus faigheann siad 
páirtí nua. 

Bileog Oibre 

Sa deireadh tugtar an Bhileog Oibre do na 
páistí. Tá Gach Duine ag Rá Rud 
Éigin Éagsúil le Tamaí. Léadh na páistí a 
bhfuil á rá ag gach páiste sa phictiúr agus 
socraíonn siad cé hiad na fíorchairde. 
Cuirtear dath glas ar a gcuid éadaí siúd. 

Cuirtear dearg ar na páistí atá tiarnúil 
seachas cairdiúil. Fiafraigh: Cad is ceart do 
Thamaí a dhéanamh? 

Críochnaigh trí dheis a thabhairt do na 
páistí machnamh ar a bhfuil foghlamtha 
acu trí dhiúltú sa cheacht seo.
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Tá rud éigin éagsúil á rá

ag gach duine le Tamaí

B'fhearr duit 
ceist a chur ar 
Mham an féidir 
leat dul.

Tar liomsa agus 
rachaimid síos go 
dtí an abhainn. Tá 
sé go hiontach. 

Ar aghaidh leat! 
Beidh an 
liathróid agam 
dom féin ansin.

B'fhearr duitse 
fanacht anseo. 
D'fhéadfadh sé a 
bheith contúirteach 
fiú más spraoi é.

Cuir dath  ar na daoine a bhfuil glas
meas acu ar Thamaí. 

Cuir  ar na daoine nach bhfuil dearg
meas acu ach orthu féin. 



COINCHEAP LÁRNACH 

Is gá go mbeadh sé de chumas ag na 
páistí suímh a d'fhéadfadh a bheith 
contúirteach a aithint agus cinntí a 
dhéanamh, seachas géilleadh d'iarratais 
ó dhaoine atá timpeall orthu gan cheist. 

CURACLAM OSPS 

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   Cosaint
             Ceisteanna sábháilteachta 

Cuspóirí Ábhair 
Straitéisí a fhorbairt agus a chleachtadh 
le fanacht sábháilte nuair a bhímid ag 
taisteal.

Áiteanna ina bhfuil sé sábháilte súgradh a 
aithint agus chomh tábhachtach is atá 
iompar freagrach cothrom agus muid ag 
súgradh.

A aithint conas is féidir le timpistí tarlú 
agus cad atá le déanamh le timpistí a 
chosc. 

Snáithe: Féinaithne
Snáithaonad: Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóir Ábhair 
A bheith níos neamhspleáiche agus 
féintuilleamach 

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíne - Drámaíocht 

Snáithe: Dráma le mothúcháin, 
   eolas agus smaointe a 
   fhiosrú, le teacht ar 
   thuiscint 

Snáithaonad: Drámaíocht a fhiosrú 
   agus a dhéanamh

Gaeilge

Snáithe: Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt le teanga  

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht 

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh scileanna snámha nó scátála 
ar lanna a bheith ag páistí sa rang, nó 
taithí ar chanadh do shlua mór, nó nach 
bhfuil eagla orthu roimh airde. Is féidir an 
taithí seo a úsáid le bheith soiléir leis na 
páistí faoin méid a bhíonn contúirt ag 
brath ar scil agus taithí an pháiste. 

Ní gá gach suíomh a thugtar a úsáid. 
Roghnaigh mar is cuí. 

ACMHAINNÍ 

• Clár dubh, cailc, blu-tack, pinn luaidhe 
agus criáin 

• Sé phictiúr de shuímh chontúirteacha 

• Bileog Oibre: An bhfuil sé ró-
chontúirteach? 

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

• Caint agus Plé

• Tobsmaointeoireacht 

• Plé

• Frámaí Reoite agus Rianú Smaointe 

• Bileog Oibre 
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Caint agus Plé 

Meabhraigh do na páistí mar a bhí siad ag 
obair i bpéirí do ról imirt agus cluichí i 
gceachtanna le déanaí. Tá focal ann le cur 
síos ar obair le chéile: 

- An bhfuil an focal ar eolas ag aon duine, 
an focal le haghaidh cabhrú le chéile agus 
obair nó imirt le chéile? (comhoibriú)

Iarr orthu smaoineamh ar bhealaí a mbíonn 
siad ag comhoibriú lena gcairde - cluichí 
scipeála, cluichí sráide, rothaíocht, peil 
agus mar sin de. Anois fiafraigh an cuimhin 
le haon pháiste uair nár theastaigh uathu 
comhoibriú le cara nó a bheith páirteach 
sa rud a bhí á dhéanamh acu - b'fhéidir 
gur luaigh siad a leithéid sa cheacht 
roimhe seo faoi dhiúltú do chara. Lig do na 
páistí caint faoi na huaireanta sin gan aon 
ainm a lua. Bíonn ceithre chineál ann de 
ghnáth: 

1. Níl spéis ag an bpáiste sa 
ghníomhaíocht. 

2. Síleann an páiste go bhfuil an 
ghníomhaíocht contúirteach. 

3. Síleann an páiste go bhfuil an 
ghníomhaíocht mícheart (ar bhonn 
morálta). 

4. Creideann an páiste nach bhfuil an scil 
acu agus roghnaíonn  siad gan a bheith 
pairteach mar gheall ar  náire. 

Tobsmaointeoireacht

Má thug duine de na páistí scéal ina raibh 
contúirt i gceist, úsáid é seo mar chéim 
isteach sa chéad chuid eile den cheacht. 
Lean ar aghaidh: 

Is ea, tá... beagáinín contúirteach, nach 
bhfuil? An dtuigeann gach duine cad is 
baol ann? Rud is féidir rud a dhéanamh 
mar spraoi nó mar eachtra ach bíonn 
contúirt éigin ann.  Smaoinímis ar na 
cluichí go léir a bhíonn á n-imirt ag páistí 
nó rudaí a dhéanann páistí agus atá 
contúirteach. 

Iarr ar na páistí smaoineamh faoi seo agus 
cuir na gníomhaíochtaí ar an gclár dubh nó 
CBI. 

Plé (Póstaeir) 

Is féidir na póstaeir a chur ar taispeáint ar 
an CBI nó ar an gclár dubh, ceann ar 
cheann. Léigh an t-eolas do gach ceann 
amach mar seo a leanas: 

Póstaeir:

1. Bhí cairde Isaac ag scátáil ar lanna síos 
le fána. Iarrann siad air a bheith páirteach. 

2. Snámh cairde Bahira amach go dtí an 
chuid is doimhne den linn snámha an 
tseachtain seo caite. Iarrann siad uirthi dul 
leo an tseachtain seo.  

3. Tá soilse tráchta ag cúinne bhóthar 
Nathan agus uaireanta ritheann a 
dheartháir amach idir na carranna gan 
fanacht ar an bhfear glas. Deir sé le Nathan 
deifir a dhéanamh agus teastaíonn uaidh 
go rithfeadh Nathan idir na carranna freisin. 

4. Tá comórtas Karaoke i mbothán na 
ngasóg. Iarrann cairde Mae uirthi cur 
isteach air mar go bhfuil guth maith aici. 

5. Ba mhaith le cairde Eric go rachadh sé 
amach ag rothaíocht ar an bpríomhbhóthar 
mar a bhfuil a lán tráchta agus gleo. 

6. Glaonn cairde Rachel uirthi ó bharr 
crainn aird: Féach cá bhfuilimid, tar aníos 
anseo chugainn!

Freagraíonn na páistí ceisteanna faoi gach 
póstaer mar a leanas:

- Cad atá go maith faoi seo a dhéanamh?

- Cad é an baol atá ann?

- Cén chontúirt atá ann?

- An baol mór nó baol beag é?

- Meas tú ar cheart do _________ (ainm an 
pháiste) stopadh agus a inchinn a úsáid?

- Tuige?
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- Cad é an rud is fearr a dhéanamh sa 
chás seo le fanacht slán?

Ní gá gach póstaer a úsáid - roghnaigh 
an ceann is ábhartha do thaithí na bpáistí 
- taithí a bheadh luaite acu sa phlé 
roimhe seo.

Frámaí Reoite agus Rianú Smaointe 

Roinn na páistí i ngrúpaí agus iarr orthu 
'póstaer a dhéanamh' (Fráma reoite a 
chruthú) leo féin. Is féidir róil ó na 
póstaeir a thabhairt dóibh.  Is féidir le 
gach grúpa rianú smaoinimh (labhairt os 
ard) a dhéanamh faoina mothaíonn a 
gcarachtar féin sa bhfráma reoite.  Trí 
úsáid a bhaint as an teicníc drámaíochta 
seo, déanann na páistí nasc níos láidre 
leis na carachtair agus na fadhbanna sna 
pictiúir.

Bileog Oibre

Tabhair amach an Bhileog Oibre: An 
bhfuil sé Ró-Bhaolach? Iarr ar na páistí 
smaoineamh ar na suímh seo ar feadh 
nóiméid agus rangú óna haon go dtí a sé 
a thabhairt dóibh, a haon don cheann is 
lú baoil agus a sé don cheann is mó 
baoil. Is féidir leis na páistí na 
huimhreacha a scríobh sna boscaí. Siúil 
thart agus tabhair na difríochtaí sna 
tuairimí faoi deara, agus luaigh iad más 
cuí.

Mínigh go mbíonn na contúirtí níos mó nó 
níos lú ag brath ar ár scileanna agus ár 
roghanna. Ar an taobh dheas den bhileog 
oibre iarrtar ar na páistí a n-inchinn féin a 
úsáid le cinneadh a dhéanamh faoi cad a 
dhéanfaidís i ngach cás (an nglacfá leis 
an gcontúirt seo?). Tá an cheist le 
freagairt leis na focail seo:

- Ghlacfainn mar...

- Ní ghlacfainn , mar...

- Ghlacfainn dá...

Is féidir na bileoga oibre a chur ar 
taispeáint. Is féidir an ceacht a chríochnú 
trína dheimhniú do na páistí gurb í a n-
inchinn féin an cuiditheoir is fearr atá acu 
agus gur ceart dóibh fanacht agus 
éisteacht lena n-inchinn féin sula dtógann 
siad cinneadh faoi rud contúirteach a 
dhéanamh go háirithe nuair nach bhfuil 
aon duine thart le comhairle a chur orthu.
Mínigh dóibh nach mbíonn a fhios acu 
uaireanta cad atá contúirteach, agus gur 
gá ceist a chur ar dhuine fásta a bhfuil 
muinín acu astu.
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Suímh Chontúirteacha



An taobh is doimhne

Suímh Chontúirteacha



Suímh Chontúirteacha



Suímh Chontúirteacha



Suímh Chontúirteacha



Suímh Chontúirteacha



Suímh Chontúirteacha

An nglacfá leis an gcontúirt seo?
Ghlacfainn mar...    Ní ghlacfainn mar...     Ghlacfainn dá...



COINCHEAP LÁRNACH

Is féidir leis a bheith scáfar nuair a 
chastar iompar bulaíochta orainn. Is gá 
go mbeadh a fhios ag na páistí conas 
tacaíocht a lorg má bhíonn orthu 
bulaíocht a láimhseáil timpeall orthu.

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus Daoine eile

Snáithaonad:  Mo chairde agus
   daoine eile

Cuspóirí Ábhair
Iompar bulaíochta a aithint agus a 
fhiosrú, cé atá páirteach agus a thionchar 
ar dhaoine éagsúla.

Bíodh a fhios agat go mbíonn bulaíocht 
mícheart i gcónaí agus cad is ceart a 
dhéanamh má tá bulaíocht á déanamh ort 
nó má fheiceann tú í ag tarlú do dhaoine 
eile.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe: Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt le teanga 

Snáithaonad: Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D'fhéadfadh níos mó ná seisiún amháin a 
bheith ag teastáil don cheacht seo, má 
úsáidtear go hiomlán é. Clúdaítear an t-
ábhar seo níos iomláine sa chlár Bí Slán 
agus bheadh tairbhe le baint as ábhar ón 
dá chlár a chomhtháthú.

Chabhródh sé tagairt don Aonad faoi 
Mhothúcháin ag an leibhéal seo agus i 
Misneach Rang 1 leis an obair atá 
críochnaithe cheana féin a mheabhrú do 
na páistí.

Moltar polasaí bulaíochta na scoile a 
cheadú sula dtosaítear an ceacht seo, go 
háirithe maidir le sainmhíniú na 
bulaíochta i do scoil.

Tabhair faoi deara go mb'fhéidir go bhfuil 
bulaíocht á déanamh ag cuid de na páistí, 
nó á fulaingt acu. Is ceart a mholadh do 
na páistí gan ainmneacha a lua, ach 
'Duine Éigin' a rá.

ACMHAINNÍ

• Bileog Oibre: Karl ag dul i nGleic le 
Bulaíocht

• Pinn luaidhe, criáin, CBI nó smeach-
chairt

• Pictiúr d'ócáid bhulaíochta

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Plé

• Pictiúr agus Scéal

• Bileog Oibre
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Plé

Tosaigh le ceist do na páistí:

- Cé hiad na daoine a deir leat cad atá le 
déanamh de ghnáth? Déan liosta, m.sh. 
tuismitheoirí, múinteoirí, cúramóirí, maor 
tráchta scoile.

- An ndéanaimid an rud a deir siad sin de 
ghnáth?

- An bhfuil muinín againn astu go ndéarfaidh 
siad linn an rud ceart a dhéanamh?

Ceisteanna do na páistí:

- Cén cineál duine nach bhfuil muinín agat 
astu? (meabhraigh dóibh gan ainmneacha ar 
leith a lua).

- Conas a bhíonn a fhios againn nach féidir 
muinín a chur iontu?

- An ndéanaimid an rud a deir siad?
Cé hiad na daoine a gcuirfimis glaoch orthu dá 
gcuirfeadh siad brú orainn rud éigin a 
dhéanamh? Nó dá músclódh siad droch-
mhothúcháin ionainn fúinn féin? (B'fhéidir go 
mbeidh a fhios ag cuid de na páistí gur 
bulaíocht í seo.)

- Cad is bulaíocht ann ar aon nós? 

Spreag na páistí le smaoineamh ar fhreagraí 
éagsúla agus iad a thaifeadadh ar an gclár 
dubh, ag soiléiriú iad siúd gur bulaíocht iad 
agus na cinn nach bulaíocht iad.

Cuir na ceisteanna seo a leanas:

- Nuair a dhéanann daoine bulaíocht, cad a 
bhíonn ag teastáil uathu de ghnáth?

- An bhfuil sé mar an gcéanna leis an rud atá 
uainne?

- Meas tú ar chóir dúinn comhoibriú le daoine a 
dhéanann bulaíocht agus an rud a deir siad a 
dhéanamh?

- Conas a mhothaíonn tú nuair a dhéanann 
duine iarracht bulaíocht a dhéanamh ort?

- Cad a tharlaíonn do do chorp?

- Cá mothaíonn tú na mothúcháin? (Pléitear é 
seo in ábhar Misneach Rang 1)

Déan cinnte go dtuigeann na páistí gur iompar 
gránna leanúnach in aghaidh duine nó daoine 

eile atá sa bhulaíocht. Ní hionann bulaíocht 
agus cairde ag titim amach le chéile, mar is 
féidir le cairde a thiteann amach a bheith mór le 
chéile arís.  Abair leis na páistí nuair a 
tharlaíonn bulaíocht gur ceart dúinn i gcónaí 
insint do dhuine fásta, mar go bhfuil cabhair ó 
bhulaithe lena n-iompar a athrú.

Pictiúr agus Scéal

Iarr ar na páistí amharc ar an bPictiúr: 
Bulaíocht. Sa phictiúr tá páistí níos sine ag 
magadh faoi Jason, buachaill beag. Tugann 
siad cuireadh do Karl páirt a ghlacadh sa 
mhagadh.

Tá cuma an mhearbhaill ar Karl. Iarrtar ar na 
páistí an rud a fheiceann siad a ainmniú 
(fíorasach) agus a thomhas cad atá ag tarlú sa 
phictiúr.

Inis ainmneacha an bheirt bhuachaill do na 
páistí, agus mínigh go bhfuil siad sa rang 
céanna ar scoil.

Lean ar aghaidh leis na ceisteanna seo a 
leanas:

- Conas a mhothaíonn Jason, dar leat? Tuige?

- Conas a mhothaíonn Karl, dar leat? Tuige?

- Cad atá ag teastáil ó na buachaillí móra?

- An dteastaíonn uathu go n-athródh Karl?

- Cad é an t-athrú a theastaíonn uathu go 
ndéanfadh sé?

- Meas tú an dteastaíonn ó Karl an t-athrú seo 
a dhéanamh?

- Cad a theastaíonn ó Karl a dhéanamh, meas 
tú?

- Meas tú an gcomhoibreoidh sé leis na 
buachaillí móra?

Tabhair deis do na páistí an chéad rud eile a 
tharlódh a phlé. Inis dóibh ansin cad a tharla i 
ndáiríre.

Bhí an-eagla ar Karl roimh na buachaillí. 
B'fhearr leis nár bhuail sé leo riamh. Ach thaitin 
Jason leis ón scoil agus ní raibh sé chun 
magadh faoi dhuine a thaitin leis, ar mhaithe 
leis na buachaillí sin. D'fhéach sé ar an 
mbuachaill is mó agus dúirt sé - Ní dhéanfaidh 
mé é, agus rith sé abhaile go tapa.
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Bhí na buachaillí ag béicíl air agus ag tabhairt 
ainmneacha air, ach ba chuma leis. Ní raibh sé 
sásta bulaíocht a dhéanamh ar Jason ná a 
bheith sa bhuíon. Mhothaigh sé go fíordhona 
áfach, agus ag am dinnéir bhí sé tinn sa ghoile 
agus níor theastaigh uaidh ithe.

Stop anois agus fiafraigh de na páistí cén fáth 
go mothódh sé mar sin. Ansin lean ar aghaidh 
leis an scéal thíos:

Thuig a Mham go raibh rud éigin cearr agus 
chuir sé ceist air cad a tharla. Nuair a dúirt 
Karl léi bhí sí bródúil as. –'Bhí an-mhisneach 
agat', ar sise – 'Dhiúltaigh tú do na buachaillí 
sin agus rinne tú an rud a theastaigh uait. '- 
'Tá a fhios agam', arsa Karl, 'ach anois tá 
eagla orm go mbeidh siad ag piocadh ormsa 
mar a rinne siad le Jason'. – 'Conas is dóigh 
leat a d'fhéadfá iad a stopadh', arsa Mam le 
Karl. – 'D'fhéadfainn a insint don mhúinteoir, 
ach ní féidir léi sin aon rud a dhéanamh má 
tharlaíonn sé ar an mbealach abhaile ón scoil'. 
– 'Smaoineamh maith é sin, is dóigh liom gur 
ceart é a rá léi ar aon nós', arsa Mam, 'agus 
beidh mise ag caint le máthair Jason chomh 
maith. D'fhéadfaimis a bheith ag faire amach 
ar ár seal agus sibh ag teacht abhaile ón 
scoil'.

Stop agus fiafraigh de na páistí cad a 
cheapann siad a tharla an chéad lá eile. Ansin 
lean ar aghaidh leis an scéal thíos:

Chuaigh Karl ar scoil go breá luath an lá dár 
gcionn. Chuaigh sé suas go bord an 
mhúinteora agus dúirt sé go raibh rud 
tábhachtach le rá aige léi. D'éist sí go han-
chúramach agus ghlaoigh sí ar Jason teacht 
chuici agus a thaobh siúd den scéal a insint. 
Mhínigh Jason go raibh bulaíocht á déanamh 
air le timpeall coicíse anois. – 'Ní dúirt tú a 
dhath linn,' arsa an múinteoir. – Is maith le 
daoine a dhéanann bulaíocht é a choinneáil 
faoi rún. Is mar sin is féidir leo leanúint ar 
aghaidh leis. Ach, a bhuí le Karl, ní rún é níos 
mó'.

Labhair múinteoir Karl leis an phríomhoide 
agus glaodh ar na buachaillí chuig an oifig. 
Bhí orthu leithscéal a ghabháil le Jason agus 
Karl os comhair an phríomhoide. Dúradh leo 

go gcuirfí glaoch ar a dtuismitheoirí dá 
dtarlódh sé riamh arís. D'iarr an príomhoide ar 
Jason agus Karl cnagadh ar a dhoras gach 
maidin ar feadh seachtaine le hinsint dó an 
raibh aon trioblóid eile ann. Gach lá nuair a 
bhí sé in am teacht abhaile sheas máthair Karl 
nó máthair Jason ag an ngeata tosaigh le súil 
a choinneáil ar na buachaillí agus iad ag 
teacht anuas an bóthar ón scoil. Níor chuir na 
buachaillí isteach orthu arís.

Bileog Oibre

Fiafraigh de na páistí ar thaitin an deireadh 
leo nó ar chuir aon rud iontas orthu. Féach ar 
aon athruithe a mholfadh na páistí agus ar 
aon taithí a bhí acu féin. Pléigh polasaí 
frithbhulaíochta na scoile, an gceapann na 
páistí go bhfuil ag éirí leis nó nach bhfuil, 
agus cad iad na hathruithe a dhéanfadh níos 
éifeachtaí é. Féadfaidh na páistí an Bhileog 
Oibre: Conas a Chuaigh Karl i nGleic le 
Bulaíocht a chomhlánú ansin.

Síneadh

Is féidir na páistí a spreagadh le triail a bhaint 
as bealaí treallúsacha le cur i gcoinne iompar 
bulaíochta - is féidir é seo a nascadh le 
Ceacht 4: - Ag Foghlaim Conas Diúltú, ach 
síneadh i bhfoirm ról-imeartha a dhéanamh.

Úsáidfidh páistí straitéisí éagsúla le hiad féin 
a dhearbhú - mar shampla, d'fhéadfadh cuid 
acu greann a úsáid, nó bheadh roinnt eile 
níos compordaí le mana coitianta (m.sh 
Bhrisfeadh clocha agus maidí mo chnámha, 
ach ní ghortóidh focail go brách mé) nó iad 
féin a bhaint amach as an láthair gan focal a 
rá. 

A fhad is gur straitéisí treallúsacha seachas 
ionsaitheacha iad, is ceart cead a thabhairt 
do na páistí a bheith cruthaitheach agus 
neamhspleách ina bhfreagairtí.
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Conas a Chuaigh Karl

i nGleic le Bulaíocht

Conas is féidir bulaíocht a stopadh i do scoil féin?

Cén fáth gur maith le bulaithe rúin?

Cé a chabhródh dá mbeadh bulaíocht á déanamh ortsa?

Cé a chabhraigh le Karl agus Jason?

Cad a déarfá féin leo?

Cad a dúirt Karl leis na páistí móra, dar leat?



Bulaíocht!



AONAD A CÚIG
DEA-SHAORÁNAIGH



AONAD A CÚIG
DEA-SHAORÁNAIGH

SNÁITHE MISE AGUS AN SAOL 
  MÓR

Snáithaonad  Forbairt na Saoránachta

  Pobal na scoile

  Ag maireachtáil sa phobal 
  áitiúil

  Cúram comhshaoil

RÉAMHRÁ DON AONAD

Pléitear saincheisteanna tábhachtacha 
san aonad seo a spreagann páistí le 
hamharc orthu féin mar chuid den phobal 
áitiúil agus den saol mór. Cuirtear béim ar 
chomh tábhachtach is atá sé cloí le 
rialacha comhaontaithe maidir le 
comhoibriú le comhdhaltaí i gCeacht 1.

Féachann siad ar chomhoibriú i gCeacht 
2 le sraith cleachtaí agus cluichí. I 
gCeacht 3 breathnaíonn na páistí ar chuid 
de thimpeallacht láithreach na scoile - an 
clós. Déanann siad feabhsúcháin réadúla 
a phleanáil agus a chur i bhfeidhm i 
gcomhar le daoine eile, a bheidh ar leas 
phobal uile na scoile. 

I gCeacht 4 rachaidh siad níos faide ná 
feabhsúcháin fhisiciúla a dhéanamh sa 
chlós go timpeallacht chabhrach aireach 
a chruthú sa seomra ranga trí dhíriú ar 
ghníomhartha fánacha cineáltais.

I dtionscadal don rang uile, foghlaimíonn 
na páistí faoi na cosúlachtaí agus na 
difríochtaí i gcultúir atá ina bpobail féin 
agus sa saol mór i gCeacht 5.  

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Is Féidir linn Cabhrú le Rialacha a 
Dhéanamh 

Ceacht 2
Tá Comhoibriú á fhoghlaim agam.

Ceacht 3
Ag Tabhairt Aire don Chlós 

Ceacht 4
Gníomhartha Fánacha Cineáltais 

Ceacht 5
Lá na Náisiúnachtaí, An Nollaig nó Féilte 
ar Fud an Domhain 
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CEACHT 1
IS FÉIDIR LINN CABHRÚ LE RIALACHA A DHÉANAMH 

COINCHEAP LÁRNACH

Bíonn rialacha ag teastáil ó gach grúpa 
daoine le hobair agus maireachtáil le chéile 
mar ghrúpa. Glacann páistí níos mó seilbhe 
ar rialacha a mbíonn ionchur acu iontu agus 
bíonn siad ag comhoibriú i bhfad níos mó. 

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Sábháilteacht agus 
   Cosaint
   Ceisteanna sábháilteachta

Cuspóir Ábhair
Tuiscint agus taithí a fháil ar an ngá atá le 
cloí le rialacha sábháilteachta a bhíonn i 
bhfeidhm ar scoil, sa bhaile, ar an bhfeirm, 
san uisce, ar mhaithe lena sábháilteacht 
féin agus sábháilteacht daoine eile.

Snáithe:  Mise agus Daoine eile

Snáithaonad:  Mo chairde agus 
   daoine eile

Cuspóir Ábhair
Conas plé le daoine le dínit agus meas.

Snáithe:  Mise agus an saol mór

Snáithaonad:  Saoránacht a fhorbairt
   Pobal na scoile

Cuspóir Ábhair
Rannpháirtíocht i gcumadh rialacha an 
tseomra ranga agus a aithint chomh 
tábhachtach is atá sé cloí leis na rialacha 
sin ar mhaithe le sábháilteacht do chách.

Snáithe:  Mise agus an saol mór

Snáithaonad:  Saoránacht a fhorbairt
   Ag maireachtáil sa phobal 
   áitiúil

Cuspóir Ábhair
Tosú ag fáil tuisceana ar an gcaoi a 
mbíonn daoine ag brath ar a chéile i 
mórán gnéithe den saol.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

   Cumas cognaíoch a 
   fhorbairt le teanga 

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is fearr an rang seo a dhéanamh ag tús na 
scoilbhliana, faoi lár mhí Mheán Fómhair, 
ionas go mbeidh na páistí ábalta tagairt a 
dhéanamh do rialacha nó do chonradh a 
seomra ranga féin mar is gá. Is féidir na 
rialacha a leasú ag tús gach téarma, mar 
seans go mbeidh gá na rialacha a 
nuashonrú agus a uasdátú. D'fhéadfadh 
tacaíocht bhreise a bheith ag teastáil ó 
pháistí le EAL agus SEN, ar nós léaráid de 
rialacha samplacha ranga. Is féidir an 
ceacht seo a dhéanamh i ndhá sheisiún nó 
thar dhá lá.

ACMHAINNÍ

• Clár Bán Idirghníomhach (CBI) nó 
 Bileoga Smeach-Chairte
• Ábhair Scríbhneoireachta
• Réad cainte, más gá
• Stríocaí páipéir
• Greamaitheoir óir agus airgid do gach 
 páiste

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

SEISIÚN 1
• Caint agus Plé
• Obair Bheirte
• Machnamh
   
SEISIÚN 2
• Caint agus Plé
• Próiseas Vótála
• Machnamh
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SEISIÚN 1 Caint agus Plé

Is féidir é seo a dhéanamh i gciorcal. Iarr 
ar na páistí roinnt rialacha atá ar eolas 
acu a ainmniú, ar scoil, sa bhaile, nó sa 
phobal. Déan nótaí díobh ar an CBI nó ar 
Smeach-chairt.

Abair leis na páistí go mbeidh roinnt ama 
acu le domhan gan rialacha a shamhlú. 
Abair leo na súile a dhúnadh agus a 
shamhlú go bhfuil siad i ndomhan nach 
gá do dhuine ar bith dul a luí ag am ar 
leith, gan aon soilse tráchta le dul trasna 
an bhóthair; gan aon obair bhaile; gan 
daoine ag caint ar a seal; gan fanacht i 
líne i siopaí; gan na fiacla a scuabadh.

Tabhair nóiméad nó dhó dóibh le 
smaoineamh air seo. Iarr orthu ansin, 
más mian leo, rud maith amháin agus 
drochrud amháin a lua faoi bheith gan 
rialacha. D'fhéadfaí an réad cainte a 
úsáid don chuspóir seo.

Féadfaidh siad abairtí a thosú mar seo: 
Rud maith amháin faoi bheith gan rialacha 
ná... Drochrud amháin faoi bheith gan 
rialacha ná... Mol iompar maith 
éisteachta.

Cuir a gcuid moltaí sna rannóga seo a 
leanas ar an CBI nó ar an Smeach-chairt: 
- Rudaí maithe faoi bheith gan Rialacha 

- agus - 

Drochrudaí faoi bheith gan Rialacha. 
Mura ndéanann na páistí aon mholtaí faoi 
cheachtar rannóg, scríobh cúpla ceann tú 
féin. Fiafraigh díobh ansin, cén fáth dar 
leo a bhfuil rialacha againn? Má luann 
cuid de na páistí cothroime, sábháilteacht 
agus sonas mar chúiseanna, mol iad seo. 
Abair leo, mar go dteastaíonn seomra 
ranga cothrom, sábháilte agus sona 
uainn, go ndéanfaimid roinnt rialacha le 
chéile.

Obair Bheirte

Roinn na páistí suas i bpéirí. Iarr ar na 
péirí smaoineamh ar riail le chéile. 
Féadfaidh siad í a scríobh síos ar 
stiallacha páipéir, lena litriú féin más gá.
Nuair a bhíonn riail scríofa ag gach duine, 
iarr ar pháiste amháin seasamh suas 
agus a riail a léamh nó a rá, más mian 
leo.

Bailigh na rialacha go léir le chéile agus 
greamaigh iad ar phíosa mór páipéir. 
Nuair a fheicfidh na páistí é seo beidh an 
chuma air go bhfuil a lán rialacha ann. 
Abair leo go bhfuil an chuma air go bhfuil 
a lán rialacha ann: conas a bheimid in ann 
cuimhneamh orthu go héasca? 
D'fhéadfadh na páistí a mholadh nach 
mbacfaí ach le cuid acu, nó cuid acu a 
scrios.

Fiafraigh: conas is féidir linn a chinneadh 
cad iad na cinn a fhágfar ar lár nó a 
choinneofar, nuair atá gach duine tar éis 
obair le riail a chumadh? Má mholann 
páiste go bhféadfaí vótáil faoi na rialacha, 
deimhnigh é seo.  Mura ndéanann, abair 
leis na páistí go mbeadh vóta féaráilte 
mar bhealach le cinneadh a dhéanamh. 
Abair leo go ndéanfaidh tú níos éasca 
dóibh é trí chód dathanna a úsáid leis na 
rialacha go léir atá cosúil le chéile, sa 
dóigh go mbeidh sé níos éasca vótáil 
orthu (m.sh. buí le haghaidh rialacha a 
chabhródh linn a bheith sona, glas le 
haghaidh rialacha a dhéanfadh sábháilte 
sinn, agus mar sin de). Ní mór é seo a 
dhéanamh roimh an chéad sheisiún eile.
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Seisiún 2 Caint agus Plé

Iarr ar pháiste na céimeanna atá tógtha 
ag an rang leis na rialacha a chumadh a 
lua, agus más gá, iarr ar pháistí eile 
cabhrú leo a lua cad a tharla.

Beidh na rialacha curtha i gcód dathanna 
agat faoin am seo, m.sh. glas le haghaidh 
sábháilteachta, buí le haghaidh sonais, 
agus gorm don chothroime. Gabh tríd na 
rialacha i ngach rannóg agus soiléirigh 
iad do na páistí.

Má bhíonn aon rialacha aonair ann, fág 
ann iad chomh maith.

An Próiseas Vótála

I rith an lae, cabhraigh le gach páiste 
greamaitheoir órga a chur leis an riail is 
tábhachtaí dar leo, agus greamaitheoir 
airgid ar an dara ceann is tábhachtaí.

D'fhéadfadh na páistí a bheith ag vótáil 
ag aithris ar a gcairde, nó ar an tromlach, 
ach is cuma faoi sin faoi láthair, mar go 
bhfuil siad ag foghlaim faoi phróiseas na 
vótála agus na hanailíse.

Machnamh

Nuair a bhíonn na vótaí go léir caite, abair 
leis na páistí go gcuirfear na rialacha a 
fuair an líon is mó greamaitheoirí órga 
agus airgid san áireamh. Ag an bpointe 
seo is dócha go mbeidh 3 nó 4 riail chun 
tosaigh.

Iarr ar na páistí a rá, ag amharc ar na 
greamaitheoirí vótála, cad iad na rialacha 
de réir cosúlachta na rialacha is 
tábhachtaí sa rang. Más dóigh leat go 
bhfuil easnamh suntasach ann, d'fhéadfá 
a rá leis na páistí, mar gur mhúin tú rang 
2 cheana, go gcuirfidh tú riail  atá an-
tábhachtach dar leat, leis chomh maith. 

Taispeáin na rialacha i gcló mór ar 
leathanach smeach-chairte; féadfaidh na 
páistí iad a mhaisiú.

Taispeáin na rialacha san áit a mbeidh 
siad le feiceáil go soiléir ag an rang go 
léir. Féadfaidh na páistí cóip a dhéanamh 
freisin de na rialacha ranga le coinneáil 
ina ndialann nó ina bhfillteán obair bhaile, 
más cuí. 

Síneadh

Féadfaidh an múinteoir agus na páistí súil 
a choinneáil ar na rialacha agus an bhfuil 
siad á gcur i bhfeidhm agus is ceart go 
mbeadh deis ag gach duine moltaí a 
dhéanamh faoi aon cheann breise nó 
athrú is gá a dhéanamh le linn an téarma 
nó na bliana. 
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CEACHT 2
TÁ COMHOIBRIÚ Á FHOGHLAIM AGAM

COINCHEAP LÁRNACH

Bíonn comhoibriú ag teastáil le 
maireachtáil agus obair go maith le 
daoine eile. 

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus an saol mór

Snáithaonad:  Saoránacht a fhorbairt
   Pobal na scoile

Cuspóirí Ábhair
 Gníomhaíochtaí grúpa a dhéanamh sa 
rang agus foghlaim conas comhroinnt, 
comhoibriú, éisteacht, obair agus imirt le 
chéile.

Maireachtáil sa phobal áitiúil.

Tosú ag fáil tuisceana ar an gcaoi a 
mbíonn daoine ag brath ar a chéile i 
mórán gnéithe den saol.

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíne - Ealaín Fhísiúil
Snáithe:  Líníocht

Snáithaonad:  Líníochtaí a dhéanamh

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad:  Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Beidh spás de dhíth ar na páistí le 
bogadh timpeall sa chéad chluiche. Is 
ceart clúdach a chur ar aon scáthán sa 
seomra le linn an chluiche.

Is ceart an t-urlár a bheith saor ó 
thranglam mar go mbeidh a lán 
gluaiseachta ann.

Don dara gníomhaíocht beidh ar na páistí 
suí i ngrúpaí de cheathrar, ag bord 
dronuilleogach más féidir. Má tá an 
troscán socraithe b'fhéidir go mbeadh ort 
an ceacht a athrú beagán.

ACMHAINNÍ

• Spás gluaiseachta

• Greamaitheoirí beaga daite nó lipéid 
 seoltaí ullmhaithe roimh ré don 
 chluiche

• Bileoga páipéir A4 agus bosca crián 
 do gach grúpa beag.

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Cluiche

• Plé

• Líníocht chomhoibritheach

• Machnamh
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Cluiche

Deirtear leis na páistí go mbeidh cluiche á 
imirt acu gan chead cainte ag aon duine.
Ní féidir ach fuaim amháin a dhéanamh i 
rith an chluiche go léir: mmmmm
Chomh luath is a aontaíonn na páistí go 
léir seasann siad suas. (Má tá go leor 
spáis ann féadfaidh siad teacht go barr 
an tseomra ranga agus seasamh i 
gciorcal.) Siúil timpeall agus cuir 
greamaitheoir ar dhroim gach páiste.

Féadfaidh dathanna (m.sh. cúig ghlas, 
cúig dhearg, cúig bhuí, cúig ghorm) nó 
siombailí, litreacha Gréagacha nó 
cruthanna a bheith ar na greamaitheoirí. 

Féadfaidh gach páiste a fheiceáil go 
bhfuil grúpaí éagsúla ann, ach ní fheicfidh 
aon duine a ghreamaitheoir féin, agus ní 
bheidh a fhios acu cén grúpa ina bhfuil 
siad. Mínigh do na páistí go gcaithfidh 
siad a ngrúpa féin a fháil - páistí a bhfuil 
an dath nó an tsiombail chéanna ar a 
ngreamaitheoir. Ní bheidh aon fhuaim le 
cloisteáil ach páistí ag rá mmmm le 
cabhrú le chéile a ngrúpa a aimsiú. Nuair 
a bhíonn na páistí uile i ngrúpa tar éis 
teacht ar a chéile, beireann siad ar lámha 
a chéile i gciorcal mar a bheadh siad le 
Roille Roille Ráinne a imirt.  Fan go 
mbíonn an tasc críochnaithe agus na 
grúpaí go léir déanta.

Iarr ar gach duine a ngreamaitheoir a 
bhaint ansin - agus iad uile sa ghrúpa 
ceart, tá súil agat. Tá an grúpa bunaithe 
ar mhuinín agus comhoibriú mar nach 
féidir le duine ar bith cabhrú leo féin agus 
go bhfuil gach duine ag brath ar dhuine 
éigin eile le taispeáint dóibh cá rachaidh 
siad.

Má bhí páistí áirithe an-chabhrach sa 
chluiche, is féidir leis an múinteoir é seo a 
lua.

Cuir tús le plé gearr le ceisteanna ar nós:

- Conas ar tháinig tú ar do ghrúpa?

- Cé a chabhraigh leat?

- Agus leatsa?

- An raibh muinín agat as na páistí eile 
nuair a thaispeáin siad duit cá rachfá?

- Mura gcabhródh aon duine cad a 
tharlódh?

- Mura mbeadh muinín ag duine ar bith as 
aon duine eile sa rang, cad a tharlódh sa 
chluiche?

- Cén cineál ranga a d'imreodh an cluiche 
go tapa?

- An muide an rang sin?

B'fhéidir gur mhaith leis na páistí an 
cluiche a imirt arís agus ba mhaith an rud 
ligean dóibh mar go gcabhraíonn sé leo 
smaoineamh an chomhoibrithe a 
ghlacadh chucu. Mura n-éiríonn leis an 
chluiche an chéad uair, is gá 
seans eile a thabhairt dóibh chun an tasc 
a chríochnú go rathúil. Cuir uait na 
greamaitheoirí go léir ón gcéad chluiche 
le meascán a sheachaint, nó úsáid 
siombail dhifriúla an dara huair. (Más 
mian leat níos mó dúshláin a chur sa 
chluiche, ná tabhair amach ach dhá 
cheann de gach siombal agus iarr ar na 
páistí a leathchúpla a fháil.)

Plé

Lig do na páistí suí síos agus mínigh 
dóibh go bhfuil focal ann don rud atá 
díreach déanta acu. Nuair a bhíonn grúpa 
daoine ag obair le chélie le rud a 
dhéanamh, deirimid go bhfuil siad ag 
comhoibriú. Is féidir an focal a scríobh ar 
an gclár dubh. Is ceart duit samplaí de 
chomhoibriú a thabhairt.

Nuair a bhíonn troscán trom le hardú, ní 
mór do roinnt daoine comhoibriú mar 
nach féidir le duine amháin é a ardú leis 
féin. Nuair a bhíonn páistí ag scipeáil,

A CÚIG:2

135

NÓS IMEACHTA SONRACH



casann beirt an rópa agus daoine eile ag 
scipeáil. Glacann gach duine a seal leis 
an rópa. Nuair a bhíonn báibín ag dul a 
chodladh, ní mór do gach duine sa teach 
fanacht ciúin ar feadh tamaill.
Smaoineoidh na páistí ar shamplaí eile.

D'fhéadfá a iarraidh orthu samplaí a 
thabhairt de pháistí ag comhoibriú sa 
seomra ranga. D'fhéadfaidís an rann seo 
a fhoghlaim:

Comhoibriú, comhoibriú,
Le chéile déanaimid ár ngnó

Comhoibriú, comhoibriú,
Ag obair linn gan stró.

Líníocht Chomhoibritheach

Mínigh gur mhaith leat go ndéanfadh na 
páistí líníocht chomhoibritheach. Oibríonn 
an grúpa ar nós crios iompair, le gach ball 
ag obair leo féin.

Socraigh téama don líníocht, mar 
shampla gairdín, clós imeartha, neach ón 
spás, planda aisteach nua, cruth teibí. 
Déanann na páistí grúpaí de cheathrar.  
Tabhair bileog páipéir do gach páiste 
agus iarr orthu ceannlitreacha a n-ainm a 
chur sa chúinne. Tosóidh gach páiste ar a 
líníocht féin. Tar éis nóiméid nó dhó 
tabhair comhartha agus cuirfidh gach 
páiste a líníocht ar aghaidh ar thaobh na 
láimhe deise agus leanfaidh siad ar 
aghaidh ag líníocht ar feadh dhá nóiméad 
eile, ag cur leis an gceann atá faighte 
acu. Leanann an próiseas seo ar aghaidh 
go dtí go bhfaigheann gach páiste a 
bpictiúr féin ar ais agus caitheann siad an 
dá nóiméad deireanach ar a bpictiúr féin.

Ní mór an cur chuige a mhíniú roimh ré 
do na páistí agus cleachtadh a dhéanamh 
ar an bpictiúr a chur ar dheis mar gur 
féidir mearbhall a chruthú má athraítear 
an t-ord. Is féidir ceol oiriúnach a úsáid 
mar fhógra le tosú agus críochnú.

Caithfear an páipéar a chur ar aghaidh 
nuair a stopann an ceol. Ach is leor 
cloigín nó fuaim eile más fearr leat.

Nuair a bhíonn na pictiúir críochnaithe, 
cuir an cheist seo a leanas:

- Cé chomh deacair is a bhí sé 
comhoibriú leis na páistí eile agus muinín 
a chur iontu le do shaothar a chríochnú?

Bíonn sé an-deacair do roinnt páistí a 
líníocht a fhágáil faoi dhaoine eile. Is mór 
an spreagadh do roinnt eile é. Is ceart 
éisteacht le meas le freagraí na bpáistí. Is 
féidir a bheith ag súil le mórán 
éagsúlachta. Déan tagairt, mar is cuí, don 
deacracht a bhaineann le muinín agus 
comhoibriú agus do na buntáistí is féidir a 
fháil as dul sa seans.

Is féidir na líníochtaí grúpa a thaispeáint 
le chéile leis na ceithre ainmneacha faoi 
gach grúpa, maraon le teideal cuí (m.sh. 
Neacha Comhoibritheacha).

Machnamh

Iarr ar na páistí machnamh a dhéanamh 
ar a bhfuil foghlamtha acu faoin 
chomhoibriú. Má bhíonn go leor ama ann, 
d'fhéadfaidís rud amháin a scríobh síos le 
comhoibriú a chleachtadh sa seomra 
ranga, ar scoil nó sa bhaile.
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Síneadh

Dráma Comhoibritheach
Roinn na páistí i ngrúpaí de cheathrar. 
Taispeáin roinnt gnáthrudaí laethúla do na 
páistí, is fearr rudaí ar gá iad a dhéanamh 
i monarcha. Is féidir babhla plaisteach, 
spúnóg adhmaid, carr bréige, bábóg nó 
ciúbanna plaisteacha a úsáid.

Tabhair rud amháin do gach grúpa. Abair 
leo a shamhlú gur inneall dea-olaithe é 
gach grúpa agus go ndearna siad an rud. 
Iarr orthu smaoineamh ar inneall agus a 
chodanna éagsúla, an chuma atá air, an 
fhuaim a dhéanann sé, an oibríonn gach 
cuid leis féin nó an oibríonn siad go léir le 
chéile? Tabhair roinnt ama do na páistí 
chun gluaiseacht le chéile ar nós innill 
lena rud a dhéanamh.

Spreag na páistí leis an oiread leagan 
amach agus is féidir a úsáid. Ar son na 
sábháilteachta, bíodh riail ann go 
gcaithfidh gach ball den inneall a bheith 
ina seasamh ar dhá chos nó ar a nglúine. 
Iarr ar gach grúpa a n-inneall 
comhoibrithe a chleachtadh os comhair 
an ranga.

Fiafraigh de na grúpaí cad a d'fhoghlaim 
siad faoi obair mar inneall.

- An raibh an obair níos éasca?

- An raibh aon rud níos deacra?

- Cad a thaitin leo faoin dráma a 
dhéanamh?
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CEACHT 3
AIRE DON CHLÓS

COINCHEAP LÁRNACH

Is féidir le páistí a fhoghlaim nuair a 
bhainimid le háit gur ceart dúinn roinnt 
freagrachta a ghlacadh as aire a thabhairt 
di. Nuair a dhéanaimid iarracht mar seo 
neartaíonn sé ár mothúchán gur linn féin 
an áit.

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus an saol mór

Snáithaonad:  Saoránacht a fhorbairt
   Cúram comhshaoil

Cuspóir Ábhair
Meas ar an chomhshaol agus tuiscint go 
bhfuil dualgas pobail agus aonair orainn 
aire agus cosaint a thabhairt don 
chomhshaol nó don timpeallacht.

Snáithaonad:  Saoránacht a fhorbairt
   Pobal na scoile

Cuspóir Ábhair
Ainm agus suíomh na scoile a aithint 
agus a scríobh síos agus na daoine a 
bhaineann le pobal na scoile a aithint.

Plé a dhéanamh ar an gcion tairbhe a 
dhéanann gach duine don rang nó don 
scoil agus conas a bhíonn an scoil níos 
fearr do chách dá bharr.

Gníomhaíochtaí grúpa a dhéanamh sa 
rang agus foghlaim conas comhroinnt, 
comhoibriú, éisteacht, obair agus imirt le 
chéile.

Snáithe:  Mise agus an saol mór

Snáithaonad:  Maireachtáil sa phobal 
   áitiúil

Cuspóir Ábhair
Tosú ag fáil tuisceana ar an gcaoi a 
mbíonn daoine ag brath ar a chéile i 
mórán gnéithe den saol.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht

OSPS - Eolaíocht agus Tíreolaíocht
Snáithe:  Feasacht agus Cúram 
   Comhshaoil

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Leanann an ceacht seo ar aghaidh go 
nádúrtha ó cheacht an tsuirbhé Seomra 
Ranga i Rang a hAon Misneach (Aonad 5, 
Ceacht 3).

D'fhéadfadh roinnt léaráidí a bheith úsáideach 
do pháistí le EAL nó SEN sa cheacht seo, 
agus tá roinnt léaráidí ar fáil anseo.

Má roghnaíonn tú grianghraf a thógáil de na 
páistí ag obair, déan cinnte go mbíonn cead 
na dtuismitheoirí ar fáil le sin a dhéanamh, 
agus go gcloítear la polasaí na scoile.

Déan cinnte nach mbíonn aon bhruscar 
contúirteach sa chlós sula ndéanann na páistí 
an suirbhé nó sula dtosaíonn siad an Plean 
Gníomhaíochta.

Suíomh Úsáideach Idirlín: 
http://www.greenschoolsireland.org/resource
s/litter-and-waste.429.html

ACMHAINNÍ

• Ábhair líníochta agus 
scríbhneoireachta

• Lámhainní plaisteacha le haghaidh 
gach páiste má bhíonn bruscar á 
phiocadh suas nó cré á láimhseáil acu.

• Teimpléad Suirbhé Clóis

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA 

•  • Plé  Plean Gníomhaíochta
• • Obair Bheirte    Machnamh
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Plé

Is féidir an ghníomhaíocht seo a dhéanamh i 
gciorcal, más fearr leat. Iarr ar na páistí 
áiteanna a mbaineann siad leo, dar leo féin, a 
ainmniú, an baile, scoil, club, leabharlann, 
ionaid eaglasta. Fiafraigh díobh cé a thugann 
aire do na háiteanna seo, sa leabharlann, sa 
bhaile, ar scoil.

- Conas a bheadh sé mura mbeadh duine 
ann leis na leabhair a choinneáil in ord sa 
leabharlann, mura nglanfaí an seomra ranga 
gach lá, mura mbeadh do thuismitheoirí nó 
do chúramóirí ag cur uisce ar phlandaí nó ag 
cur slacht ar an ngáirdín sa bhaile?

- Conas a bheadh na háiteanna sin gan iad?

Fiafraigh díobh cé a dhéanann na jabanna 
seo de ghnáth sa bhaile. Cuir ceist orthu an 
dtugann siad féin aon chabhair.

- Cad a dhéanann tusa?

- Cén bealach is fearr leat cabhrú, nó an 
bealach nach maith leat?

Obair Bheirte

Suirbhé Clóis
Iarr ar na páistí smaoineamh ar chlós na 
scoile.

- Cé a úsáideann an clós?

- Cé a fheiceann an clós gach lá?

- An maith leat a bheith sa chlós, cad is fearr 
leat faoi?

Don chéad chuid eile, d'fhéadfá na páistí a 
thabhairt amach sa chlós. Is féidir an Suirbhé 
Clóis atá iniata a úsáid.

Iarr ar na páistí, ina mbeirteanna, a mholadh 
conas a d'fhéadfadh a rang an clós a 
dhéanamh níos fearr - slacht a chur air, 
bláthanna nó plandaí a chur, múrphictiúr a 
dhéanamh agus mar sin de.
D'fhéadfadh gach beirt moladh amháin a 
dhéanamh, agus is féidir nóta a dhéanamh 
de na smaointe is coitianta. Cuir ceist orthu 
ansin, cé had na daoine a mbeadh orthu a 
gcead a iarraidh le hathruithe a dhéanamh sa 
chlós agus cé a d'fhéadfadh cabhrú leo na 

hathruithe sin a dhéanamh. Mura mbíonn na 
freagraí acu féin, spreag freagraí ar nós an 
príomhoide, tuismitheoirí, feighlí na scoile.

Plean Gníomhaíochta
Tabhair faoi na smaointe ó na cinn is 
sodhéanta go dtí na smaointe is dodhéanta. 
Nuair atá siad laghdaithe go líon 
soláimhsithe, iarr ar an rang moltaí a 
dhéanamh faoin gcaoi is féidir iad a 
dhéanamh, agus cé hiad na daoine ar cheart 
dóibh ceist a chur orthu sula dtosaíonn siad 
ar aon cheann de na pointí gníomhaíochta a 
chur i gcrích. D'fhéadfadh na páistí pictiúir 
dá bpleananna don chlós a tharraingt, agus 
lipéid a chur orthu le sonraí an phlean. Nuair 
a bhíonn seicliosta déanta, d'fhéadfadh an 
rang a iarraidh ar an bpríomhoide nó ar 
thuismitheoir ón mBord Bainistíochta (nó 
coiste dá leithéid) agus ar fheighlí na scoile 
teacht chuig an rang lena gcomhairle a lorg 
nó a gcabhair faoin gcaoi leis na hathruithe a 
dhéanamh sa chlós. Ba mhaith an rud é 
grianghraf a thógáil den chlós roimh an 
Phlean Gníomhaíochta agus ina dhiaidh. Is 
féidir grianghraif a thógáil de na páistí agus 
athruithe á ndéanamh acu sa chlós.

Machnamh

Nuair a bhíonn an Plean Gníomhaíochta 
curtha i gcrích, úsáid na pictiúir le fiafraí de 
na páistí cén feabhas atá tagtha ar an gclós. 
Fiafraigh díobh chomh maith cé a 
bhainfeadh leas nó taitneamh as a gcuid 
oibre. Abair leis na páistí go bhfuil tú bródúil 
as an dea-obair atá déanta acu!

Síneadh

B'fhéidir gur mhaith leis na páistí a n-éacht a 
cheiliúradh trí thaispeántas a chur in airde in 
áit shuntasach sa scoil. Thaispeánfadh sé 
seo pictiúir den chlós roimh agus tar éis na 
hoibre agus conas a thug siad faoin athrú. Is 
féidir cuireadh a thabhairt do ranganna eile 
tabhairt faoi thionscadal mar seo. Má tá dhá 
rang den leibhéal céanna ann is féidir leo 
gníomhartha a aontú le chéile agus an obair 
a dhéanamh in éineacht le chéile.
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Feabhas ar ár gclós

Cé hiad na daoine ar cheart ceist a chur orthu roimh athruithe a dhéanamh?

Cé a chabhródh linn na hathruithe sin a dhéanamh?

An clós anois
Líníochtaí de na háiteanna

is ceart a fheabhsú

Cad is féidir linn
a dhéanamh

Tarraing roinnt pictiúir le taispeáint 
conas a bheadh sé níos fearr.



CEACHT 4
GNÍOMHARTHA FÁNACHA CINEÁLTAIS

COINCHEAP LÁRNACH

Is féidir le hiarracht dhearfach gach duine 
áit níos fearr a dhéanamh den tseomra 
ranga nó den scoil.

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus an saol mór

Snáithaonad:  Saoránacht a fhorbairt
   Pobal na scoile

Cuspóir Ábhair
Plé a dhéanamh ar an gcion tairbhe a 
dhéanann gach duine don rang nó don 
scoil agus conas a bhíonn an scoil níos 
fearr do chách dá bharr.

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Ag fás agus ag athrú
   Braistint agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair
A bheith eolach faoi bhealaí sláintiúla le 
mothú go maith fúthu féin, agus na bealaí 
sin a roghnú.

A aithint gur féidir le tionchar a bheith ag 
gníomhartha aonair ar mhothúcháin 
daoine eile.

Snáithe:  Mise agus Daoine eile

Snáithaonad:  Caidreamh le daoine eile

Cuspóir Ábhair
Bí ag éisteacht, ag cloisteáil agus ag 
freagairt do na rudaí a deir daoine eile.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Forbairt mothúchán agus 
   samhlaíochta trí theanga

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht

ACMHAINNÍ

• Bheadh cóipleabhar nó dialann le 
taifeadadh a dhéanamh ar obair OSPS 
úsáideach don cheacht seo, mura 
bhfuil ceann á úsáid cheana féin ag na 
páistí.

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Caint agus Plé

• Ionsamhlú

• Taifeadadh
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Caint agus Plé

I gciorcal (más maith leat) labhair faoi aon 
tréithe dearfacha sa rang a dhéanann áit 
dheas den tseomra ranga nó den scoil - 
dea-bhéasa lena chéile agus le cuairteoirí, 
ábhair a chomhroinnt, a dhéanamh cinnte 
nach mbíonn aon duine fágtha i leataobh 
ag am spraoi srl. Ní gá aon pháistí a 
dhéanann é seo a ainmniú go sonrach, ach 
déan cinnte go dtagraíonn tú do shamplaí 
d'iompar dearfach a tharla le déanaí nó a 
tharlaíonn go minic. Iarr ar na páistí 
samplaí a thabhairt más mian leo.

Ionsamhlú

Iarr ar na páistí suí go ciúin, na súile a 
dhúnadh agus éisteacht le do ghuth. Iarr ar 
na páistí smaoineamh ar an uair 
dheireanach a rinne duine sa rang dea-rud 
dóibh.

Bearrthóir a thabhairt ar iasacht, cabhrú le 
linn corpoideachais, moladh d'obair a bhí 
déanta go maith, buíochas as rud éigin a 
rinne tú, éisteacht go cúramach.
Iarr ar na páistí smaoineamh ar 
ghníomhartha beaga cineáltais agus mar a 
mhothaigh siad ina ndiaidh - de ghnáth 
nuair a bhíonn daoine cineálta is féidir linn 
mothúchán sonais, teasa, suaimhnis, 
buíochais nó sástachta a fháil.

Iarr orthu ansin smaoineamh ar rud éigin 
cineálta a d'fhéadfadh siad a dhéanamh 
do dhuine éigin ina rang. Iarr orthu iad féin 
a shamhlú á dhéanamh agus conas a 
mhothóidís agus conas a mhothódh an 
duine a bhfuil siad cineálta leo. Lig dóibh 
meabhrú ar an íomhá seo ar feadh 
tamaillín. Iarr orthu anois smaoineamh ar 
bhealach eile le bheith cineálta. Iarr orthu 
an íomhá seo a shamhlú chomh maith, cá 
mbeidh siad, conas a sheasfaidh siad, 
agus cad a déarfaidh siad.

Abair leo go ndéanfaimid cinnte as seo 
amach go ndéanfaimid a lán rudaí cineálta 

do na daoine atá inár rang. Déanfaimid 
iarracht a bheith cineálta le duine éagsúil 
gach lá ionas go mbeidh gach duine 
páirteach.

Iarr ar na páistí anáil dhomhain a tharraingt 
agus a súile a oscailt.

Taifeadadh

Tabhair leathanach do gach páiste, nó 
tabhair amach a gcóipleabhair OSPS. 
Abair leo go ndéanfaidh siad taifeadadh ar 
rud éigin cineálta a dhéanann duine éigin 
dóibh gach lá agus de rud cineálta a rinne 
siad do dhuine eile.

Is féidir é seo a dhéanamh i bpictiúir agus 
focail nó i bhfocail amháin.

Is féidir an ghníomhaíocht seo a choinneáil 
ar siúl ar feadh téarma nó ar feadh na 
scoilbhliana. Is féidir leo tosú le taifead den 
rud cineálta is déanaí a rinne duine éigin sa 
rang dóibh. Ceadaigh roinnt ama i rith an 
lae nó na seachtaine le gníomhartha 
cineáltais a thaifeadadh - is leor 5 go 10 
nóiméad d'am scríbhneoireachta.

Síneadh

Más mian leis na páistí é, d'fhéadfaidís 
rogha dá bhfuil taifeadta a chomhroinnt 
uair sa tseachtain sa rang. Is féidir an obair 
seo a shíneadh amach go dtí an teaghlach 
nó an pobal. D'fhéadfadh na páistí gníomh 
fánach cineáltais amháin a phleanáil do 
dhuine éigin sa bhaile, agus tuairisc a 
thabhairt faoinar tharla.

D'fhéadfaí é seo a shamhlú ar leibhéal 
domhanda chomh maith. Nuair a iarrtar ar 
pháistí rudaí beaga is féidir leo a 
dhéanamh le cabhrú le daoine eile a 
shamhlú is féidir leis cuid den easpa 
cumhachta a mhothaíonn páistí faoi 
fhadhbanna domhanda a mhaolú.
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CEACHT 5
LÁ NA NÁISIÚNTACHTAÍ, AN NOLLAIG
NÓ FÉILTE AR FUD AN DOMHAIN

COINCHEAP LÁRNACH

Le ceiliúradh ar an ilghnéitheacht 
cabhraítear le páistí eolas a fháil faoi 
dhifríochtaí agus meas a bheith acu ar 
mar a chuireann cultúir éagsúla le 
saibhreas an phobail.

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise agus an saol mór

Snáithaonad:  Saoránacht a fhorbairt
   Ag maireachtáil sa phobal 
   áitiúil

Cuspóirí Ábhair
Bíodh aird agus meas againn ar 
ilghnéitheacht na gcultúr agus na ndaoine 
sa phobal áitiúil, aithnímis a 
rannpháirtíocht agus tuigimis conas is 
féidir le difríochtaí ár saol a dhéanamh 
níos saibhre.

Feasacht faoi dhaoine in áiteanna eile a 
fhorbairt.

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne
   Féinfheasacht

Cuspóirí Ábhair
Aird agus meas ar chosúlachtaí agus 
difríochta idir daoine.

A bheith eolach faoin domhan thart 
orainn trí na céadfaí.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Léitheoireacht
             Scríbhneoireacht

OSPS - Tíreolaíocht

Snáithe:  Timpeallachtaí Daonna

Snáithaonad:  Daoine agus áiteanna i 
   gceantair eile

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Clúdófar an ceacht seo thar sheisiúin 
éagsúla agus an togra ag dul ar aghaidh, 
ag críochnú le deiseanna do mhúinteoirí, 
tuismitheoirí nó daoine fásta tábhachtacha 
eile i saol na bpáistí teacht le chéile agus 
toradh na hoibre a fheiceáil. D'fhéadfaí é 
seo a dhéanamh ar 'lá oscailte', nó fiú ar 
'uair oscailte'.

Is féidir an ghníomhaíocht seo a oiriúnú do 
ranganna de gach leibhéal agus don scoil 
go léir mar ghníomhaíocht aontaithe. Is 
faoin múinteoir ranga é a dheimhniú an é 
'Lá na Náisiún', 'Lá na bhFéilte' nó 'An 
Nollaig ar fud an Domhain' an tionscadal is 
oiriúnaí dá rang féin. Tabhair faoi deara go 
mb'fhéidir nach mbeadh fonn ar pháistí as 
náisiúntachtaí éagsúla eolas nó taithí a 
roinnt leis an rang. Bealach timpeall air seo 
ná a náisiúntacht a dheimhniú agus a 
áireamh sa tionscadal, gan páiste 
drogallach a chur ar obair ar an tionscadal.

ACMHAINNÍ
• Acmhainní líonmhara íomhánna a 

bhaineann le do rogha ábhar, ag cur 
gach náisiúntacht san áireamh, agus 
féilte éagsúla nó nósanna éagsúla na 
Nollag ar fud an domhain sa seomra 
ranga. Paimfléid, leabhráin, eolas agus 
íomhánna ón idirlíon, agus ó chiclipéidí 
do pháistí. 

• Ábhair líníochta agus scríbhneoireachta
• Ábhair nó ionad taispeántais
• Cuirí (d'fhéadfadh na páistí iad a 

dhéanamh)

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA
• Caint agus Plé
• Obair thionscadail
• An Lá Oscailte a Phleanáil
• Reáchtáil an Lá Oscailte
• Machnamh nó Tuairisciú ar an Lá 
 Oscailte
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Caint agus Plé

Is féidir é seo a dhéanamh suite i 
gciorcal, más mian leat. Abair leis na 
páistí go mbeidh siad ag obair ar 
thionscadal tábhachtach faoi gach duine 
sa rang agus ag reáchtáil ócáide do 
thuismitheoirí agus do dhaoine atá 
tábhachtach dúinn. Abair leis na páistí go 
mbeidh an tionscadal dírithe ar 'Lá na 
Náisiún', nó An Nollaig nó Féilte ar fud an 
domhain. Tig leat é a fhágáil faoi na 
páistí, más mian leat, ábhar an 
tionscadail a phiocadh. Fiafraigh díobh 
cad is gá dúinn smaoineamh air agus 
tionscadal á dhéanamh againn, agus cad 
is gá smaoineamh air nuair atá cuireadh á 
thabhairt againn do dhaoine teacht go dtí 
an rang. Fiafraigh díobh an bhfuil aon 
cheist nó smaointe acu, agus déan iad 
seo a thaifeadadh ar an CBI nó ar 
smeach-chairt. Déan tagairt do na 
smaointe nó na ceisteanna seo agus iad 
ag teacht chun cinn i rith na seisiún.

Obair Thionscadail

Roinn an obair amach i measc grúpaí i do 
rang. Ag brath ar mhéid an ranga agus na 
náisiúntachtaí atá ag na daltaí, b'fhéidir 
go mbeadh ort níos mó ná náisiúntacht 
nó féile nó ceiliúradh Nollag amháin a 
thabhairt do gach grúpa.  Caith roinnt 
ama ag léamh agus ag scagadh an eolais 
leis na daltaí. Is féidir é seo a dhéanamh 
thar thréimhse de roinnt seachtainí. 
Roghnaíonn na páistí eolas agus pictiúir a 
mheasann siad a bheith spéisiúil dá 
dtaispeántas. Féadfaidh an méid ábhair a 
chuireann siad le chéile a theorannú más 
mian leat trí bhileog A2 a thabhairt do 
gach grúpa agus a rá leo nach féidir leo 
ach an méid eolais agus pictiúr a roghnú 
leis an bhileog a líonadh. Ag brath ar a 
gcumas, féadfaidh siad eolas a 
athscríobh nó a chlóscríobh nó a 
ghearradh amach agus a ghreamú ar a 
bpóstaer. A fhad is a bhíonn na páistí in 

ann an t-ábhar a léamh go measartha 
líofa agus a mhíniú cén fáth gur 
roghnaigh siad é, is faoin múinteoir a 
shocrú conas a chuirfear ar taispeáint é.

An Lá Oscailte a Phleanáil

Nuair a bhíonn an obair thionscadail 
críochnaithe agus réidh le taispeáint, 
féach ar na smaointe nó na tuairimí a bhí 
ag na páistí níos luaithe faoi chuireadh a 
thabhairt d'aíonna chuig an seomra 
ranga.  Déan seicliosta ar an CBI nó ar an 
smeach-chairt de na rudaí a chaithfidh an 
rang a dhéanamh, agus a smaointe siúd 
san áireamh. D'fhéadfadh na nithe seo a 
leanas a bheith san áireamh:

• Liosta aíonna a dhéanamh

• Cuirí a dhéanamh

• Duine nó daoine as an rang le fáilte a 
chur roimh na haíonna agus an obair 
thionscadail a chur i láthair.

• Sólaistí a ullmhú agus a dháileadh, as 
gach náisiúntacht b'fhéidir, más cuí.

• Buiséad airgid le haghaidh sólaistí ar 
nós deochanna nó smailceacha, más 
gá (d'fhéadfá buiséad €20 a cheadú le 
haghaidh sólaistí mar shampla).

• Grianghrafadóirí leis an ócáid a 
thaifeadadh.

• Duine nó daoine as an rang le 
buíochas a ghabháil leis na haíonna 
agus slán a rá leo.

Cuir grúpaí nó beirteanna, mar a oireann, 
i mbun na réimsí éagsúla. Tiocáil gach 
mír ar sheicliosta agus na tascanna á n-
ullmhú agus á gcríochnú ag na páistí.
Is ceart a iarraidh ar thuismitheoirí cabhrú 
trí mhias náisiúnta a thabhairt isteach nó 
a dhéanamh do pháistí, tuismitheoirí agus 
múinteoirí mar shampla, nó trí éadach 
náisiúnta a chaitheamh, más mian leo.
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Reáchtáil an Lae Oscailte

Socraigh an áit is fearr nó is oiriúnaí leis 
an ócáid a reáchtáil. Bíodh sé mar aidhm 
agat an ócáid a reáchtáil ar feadh 45 
nóiméad nó uair an chloig. D'fhéadfadh 
na páistí cuireadh a thabhairt don 
Phríomhoide labhairt ag tús na hócáide. 
Déan cinnte go mbíonn gach duine a 
bhfuil tasc acu, grianghrafadóirí, fáilteoirí 
agus cainteoirí, ullamh don ócáid. Bain 
sult as an ócáid!

Machnamh nó Tuairisciú ar an Lá 
Oscailte

Tar éis na hócáide, féadfaidh na páistí 
taispeántas a dhéanamh le tuairisc den 
ócáid féin, ag baint úsáide as grianghraif 
ón lá leis an scéal a insint.

Féadfaidh na páistí go léir machnamh a 
dhéanamh ar an ócáid trí scríobh faoi 
'Cad a d'Fhoghlaim mé faoi 
Náisiúntachtaí nó Féilte ar an Lá Oscailte' 
(Teideal samplach), is féidir é seo a chur 
sa taispeántas.

D'fhéadfadh siad machnamh a 
dhéanamh ar an bpróiseas trí chairt a 
dhéanamh - 'Conas Lá Oscailte a Eagrú', 
mar ghníomhaíocht don rang iomlán.

Síneadh

D'fhéadfaí taifeadadh físe a dhéanamh 
den lá oscailte nó den obair thionscadail 
agus a thaispeáint níos déanaí do na 
páistí.
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AONAD A SÉ
FÓGRAÍOCHT



AONAD A SÉ
FÓGRAÍOCHT

SNÁITHE MISE AGUS AN SAOL 
  MÓR

Snáithaonad  Oideachas sna Meáin 

RÉAMHRÁ DON AONAD

Bíonn an-chuid den fhógraíocht dírithe 
anois ar pháistí. Is é cuspóir an cheachta 
seo  ná feasacht a mhúscailt faoin aidhm 
a bhíonn ag fógraíocht tionchar a bheith 
aici ar an lucht féachana.  

Sa cheacht seo gheobhaidh na páistí 
feasacht níos doimhne faoin fhógraíocht 
agus conas a d'fhéadfaí fógra a chruthú.

Ceacht amháin atá san aonad seo: 
Tionchair atá san fhógraíocht.
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COINCHEAP LÁRNACH

Aithníonn páistí go mbíonn fógraí dírithe 
ar lucht féachana éagsúil agus ar 
aoisghrúpaí éagsúla agus tuigeann siad 
conas a bhíonn sé mar aidhm ag 
fógraíocht tionchar a bheith aici ar an 
lucht feachana.  

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne
   Cinntí a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Roghanna a dhéantar gach lá a aithint 
agus machnamh a dhéanamh fúthu.

Na cúinsí a d'fhéadfadh dul i gcionn ar 
chinntí nó ar roghanna pearsanta a phlé.

A thuiscint go mbíonn níos mó 
freagrachta pearsanta ag teastáil le cinntí 
a dhéanamh.

Snáithe:  Mise agus an Saol Mór

Snáithaonad:  Oideachas sna meáin

Cuspóirí Ábhair
Tosú ar idirdhealú a dhéanamh idir fíricí 
agus cumadóireacht i scéalta nó i suímh i 
bhfoirmeacha éagsúla de na meáin.

Pléigh agus fiosraigh fógraíocht atá 
dírithe go sonrach ar pháistí.

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíne - Drámaíocht

Snáithe:  Dráma le mothúcháin, 
   eolas agus smaointe a 
   fhiosrú, le teacht ar 
   thuiscint

Snáithaonad:  Drámaíocht a fhiosrú 
   agus a dhéanamh

Oideachas Ealaíne - Ceol

Snáithe:  Éisteacht agus freagairt

Snáithaonad:  Éisteacht le ceol agus 
   freagairt dó.

NÓTA DON MHÚINTEOIR

I http://42explore.com/advertis.htm tá 
naisc chuig suímh ghréasáin le 
gearrthóga fógraíochta agus faisnéis do 
pháistí faoin gcaoi a oibríonn an 
fhógraíocht. D'fhéadfaí an ceacht seo a 
dhéanamh thar dhá sheisiún nó níos mó.
Is féidir an ghníomhaíocht seo a oiriúnú 
d'aon aoisghrúpa. Féadfaidh páistí le EAL 
táirgí agus fógraí ina dteangacha féin a 
ainmniú ar dtús. D'fhéadfadh níos mó 
cabhrach a bheith de dhíth ar pháistí le 
SEN le cuspóir fógra a aithint.

D'fhéadfadh níos mó ná seisiún amháin a 
bheith ag teastáil don cheacht seo, má 
úsáidtear go hiomlán é. Tá sé an-
úsáideach don tréimhse roimh 
mhórfhéilte creidimh ar nós na Nollag, 
Ramadan nó Diwali, nuair a bhíonn sé 
tráthúil agus ábhair ar fáil go réidh. Ach is 
féidir é a úsáid go rathúil aon tráth den 
bhliain. D'fhéadfaí a iarraidh ar na páistí 
chomh maith ainmneacha na mbréagán 
éagsúla atá feicthe i bhfógraíocht acu 
thar thréimhse deireadh seachtaine a 
scríobh síos.

CEACHT 1
TIONCHAIR ATÁ SAN FHÓGRAÍOCHT 
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Acmhainní

• Rogha d'fhógraí aoisoiriúnacha agus 
atá oiriúnach ó thaobh ábhair (pictiúir 
d'fhógraí, gearrthóga scannáin nó 
teilifíse) atá dírithe ar pháistí agus 
daoine fásta.

• D'fhéadfadh sé a bheith úsáideach 
rogha oiriúnach de cheoilíní d'fhógraí 
do pháistí a chur le chéile roimh ré.

• Catalóga bréagán (ceann le haghaidh 
gach 3-4 páiste)

• Ábhar ealaíne - páipéar, siosúir, maidí 
Pritt, gliú nó taos, réaltaí nó spotaí 
beaga greamaitheacha

• Ceamara digiteach nó gléas taifeadta

• Réad cainte

Sracfhéachaint ar an nós imeachta

• Colláis

• Plé nó Obair Chiorcail

• Fógra a dhearadh agus a Dhéanamh

• Ag Déanamh Rogha

CEACHT 1
TIONCHAIR ATÁ SAN FHÓGRAÍOCHT 

A SÉ:1

149



Colláis

Scrúdaigh cuid de na fógraí i bpictiúir nó i 
ngearrthóga na meán do pháistí agus do 
dhaoine fásta, agus iarr ar na páistí na 
fógraí do pháistí a aithint, agus fáth a 
chur lena bhfreagraí.
 
Roinn na páistí suas i ngrúpaí. Tabhair 
bileog páipéir, roinnt gliú agus catalóg do 
gach grúpa páistí. Ceisteanna do na 
páistí:

- Cén tréith choitianta atá ag gach 
catalóg?

- Cad atá á fhógairt acu?

Iarr ar na páistí dul trí na catalóga agus 
pictiúir de bhréagáin a thaitneodh leo a 
ghearradh amach agus a ghreamú ar an 
leathanach. Féadfaidh na páistí na 
catalóga a mhalartú eatarthu le cinntiú go 
gcuirfidh siad an oiread bréagán agus is 
féidir san áireamh. 

Plé nó Obair Chiorcail

Is féidir é seo a dhéanamh an chéad lá 
eile. Suíonn na páistí i gciorcal. D'fhéadfaí 
na colláisí a thaispeáint ar bhalla nó i lár 
an chiorcail mar a mbeidh siad le feiceáil 
go soiléir. Cuirtear ceist ar na páistí cé 
mhéid de na bréagáin ina gcolláisí a bhí 
fógartha ar an teilifís. D'fheadfaí a iarraidh 
ar na páistí na fógraí a thabhairt chun 
cuimhne. Má tá taifeadadh déanta de na 
fógraí, d'fhéadfaí iad a thaispeáint ag an 
bpointe seo. Is féidir na ceisteanna seo a 
leanas a úsáid le smaoineamh a 
spreagadh:

- Cén t-am den bhliain a fheiceann tú 
formhór na bhfógraí do bhréagáin.

- Cén fáth?

- Cé a dhéanann na fógraí agus a 
thaispeánann ar an teilifís iad? -Tuige?

- Conas a mhothaíonn tú nuair a 
fheiceann tú fógra le haghaidh bréagáin?

- Cad a cheapann tú?

- Cé a ghnóthaíonn nó a fhaigheann 
tairbhe as na fógraí?

Mínigh go dteastaíonn ó na daoine a 
dhéanann na bréagáin go gceannódh a 
lán páistí a gcuid bréagán ionas go 
ndéanfaidh siad féin a lán airgid. Beidh 
gach comhlacht ag iarraidh a chur in iúl 
gurb é a mbréagán féin an ceann is fearr 
ar domhan ionas go dteastóidh an 
bréagán sin ó pháistí.

Is teachtaireachtaí iad na fógraí ó na 
déantóirí a dhéanann an táirge le tú a 
mhealladh leis an táirge sin a cheannacht. 

- Meas tú an gcuireann an méid fógraí a 
bhíonn ann do bhréagáin éagsúla 
mearbhall ar pháistí?

- An gcabhraíonn na fógraí leat?

- An gcabhraíonn siad leat d'intinn a 
dhéanamh suas faoin Nollaig, faoi 
amanna speisialta nó faoi 
bhreithlaethanta?

- Má dhéanann, conas a chabhraíonn 
siad?

- Mura ndéanann, conas a dhéanann tú 
suas d'intinn?

- An éisteann tú leis na rudaí a deir do 
chairde?

- An éisteann tú leis na rudaí a deir do 
thuismitheoirí?

Iarr ar na páistí smaoineamh ar feadh 
nóiméid agus a chinneadh cad é an 
bréagán is fearr ar domhan, dar leo?

Cuir an réad cainte timpeall agus tabhair 
cuireadh do gach páiste an abairt a 
chríochnú: Is dóigh liom gurb é _______ 
an bréagán is fearr ar domhan mar...
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Spreag iad le haontú nó easaontú le 
chéile agus soiléirigh an méid atá ráite. 
Meabhraigh an plé in Aonad a Ceathair 
(m.sh. Ceacht 4) do na páistí, nuair a 
bhímid ag smaoineamh ar chairde agus ar 
dhiúltú. D'fhéadfaí an méid seo a leanas a 
úsáid:

Dúirt muid go ndéanaimid an rud a deir ár 
gcara uaireanta, ach uaireanta eile 
diúltaíonn muid mar nach maith linn an 
rud atá á rá acu, nó mothaíonn muid go 
bhfuil an rud atá siad ag iarraidh orainn a 
dhéanamh contúirteach. Bíonn orainn ár 
n-intinn féin a dhéanamh suas faoin rud a 
dhéanfaimid. Déanann fógraí iarracht 
muid a mhealladh freisin le bréagáin a 
cheannacht. Cuireann siad an-mhearbhall 
orainn mar go dteastaíonn an oiread sin 
rudaí uainn, ach ní féidir le gach rud a 
bheith ag aon duine. Tá sé tábhachtach 
mar sin smaoineamh ar na bréagáin a 
theastaíonn uainn don Nollaig, d'amanna 
speisialta eile nó nuair nach mbíonn aon 
fhógraí ar siúl, ionas gur ag éisteacht 
lenár smaointe féin a bheidh muid agus 
go ndéanfaimid ár n-intinn suas.

Fógra a Dhearadh agus a Dhéanamh

Ina mbeirteanna, déanann na páistí fógra 
an-ghearr (cúpla soicind ar a mhéid) don 
táirge is fearr leo. Spreag iad le triail a 
bhaint as canúintí agus carachtair 
ghreannmhara. Ní mór dóibh píosa 
tábhachtach eolais a thabhairt faoin 
táirge agus nath gonta a bheadh le rá ag 
na carachtair. Tabhair seal do na páistí le 
smaoineamh, agus cleachtadh. Má tá a 
leithéid ar fáil, tig leo ceoilín a roghnú le 
cur isteach sa bhfógra níos déanaí le 
ríomhaire nó a sheinm ar dhlúthdhiosca 
sa chúlra agus na páistí ag aisteoireacht. 
Má tá na háiseanna ar fáil, d'fhéadfá 
scannánú a dhéanamh ar na fógraí agus 
iad a thaispeáint don rang agus b'fhéidir 
do ranganna eile chomh maith.

Rogha a Dhéanamh

Iarr ar na páistí féachaint arís ar na 
colláisí atá déanta acu. Iarr ar na páistí an 
bréagán a roghnódh siad mura mbeadh 
cead acu ach bréagán amháin a 
phiocadh don bhliain iomlán. Tá ar gach 
páiste bréagán amháin a roghnú agus 
réalta nó spota a ghreamú ar an 
mbréagán sin.

Cuir na colláisí ar taispeáint sa seomra 
ranga leis an teideal: Caithfimid 
Roghanna a Dhéanamh.

Ar deireadh, iarr ar na páistí smaoineamh 
ar chara nó gaol ar mhaith leo ceann de 
na bréagáin a thabhairt dóibh. Abair leo 
gur féidir leo aon cheann de na bréagáin 
a roghnú, ach caithfidh siad iarracht a 
dhéanamh ceann a roghnú a dhéanfadh 
leas dá gcara i ndáiríre. Iarr ar na páistí 
labhairt faoina roghanna agus iad a 
mhíniú.
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AONAD A SEACHT 
AG BREATHNÚ SIAR,

AG BREATHNÚ ROMHAINN



AONAD A SEACHT
AG BREATHNÚ SIAR, AG BREATHNÚ ROMHAINN

SNÁITHE MISE

Snáithaonad  Féinaithne

RÉAMHRÁ DON AONAD

Déanann an ceacht seo, atá oiriúnach do 
dheireadh na bliana, féinmhuinín na 
bpáistí a fhorbairt trí iad a spreagadh le 
machnamh a dhéanamh ar a bhfuil 
foghlamtha acu i rith an Chlár Misneach 
agus é a mheas.

CEACHT

Tá gach rud atá foghlamtha againn á 
cheiliúradh agam
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COINCHEAP LÁRNACH

Is cuid thábhachtach den phróiseas 
foghlama é meabhrú agus measúnú a 
dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha againn. 

CURACLAM OSPS

Snáithe:  Mise

Snáithaonad:  Féinaithne                                            
   Féinfheasacht 

Cuspóir Ábhair
Tuiscint ar neart, inniúlacht agus tréithe 
pearsanta a fhorbairt agus labhairt fúthu.

Snáithaonad:  Féinaithne                                            
   Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóir Ábhair
Tuairimí agus roghanna pearsanta a 
nochtadh agus tuairimí agus roghanna 
daoine eile a aithint agus trácht orthu.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge

Snáithe:  Cumas agus muinín in 
   úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt
   Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tugtar cuireadh do thuismitheoirí go dtí 
an seisiún seo. Beidh na páistí ag caint 
faoin obair atá déanta acu i rith na bliana. 
Ní mór am a thabhairt roimh ré leis na 
páistí a ullmhú le caint faoi na haonaid 
éagsúla, samplaí den obair a thabhairt 
agus b'fhéidir roinnt scileanna atá 
foghlamtha acu le linn imirt ról a 
thaispeáint.

D'fhéadfadh ciorcal dúbailte 
cathaoireacha, an ciorcal laistigh do na 
páistí agus an ceann lasmuigh do na 
tuismitheoirí, a bheith an-oiriúnach. Má tá 
easpa spáis sa seomra ranga 
d'fhéadfadh sé seo a bheith deacair. 
D'fhéadfaí an halla nó seomra eile a 
úsáid, agus saothar ealaíne na bpáistí a 
chur ar taispeáint ann.

Más féidir, eagraigh cupán tae do na 
tuismitheoirí agus gloine oráiste do na 
páistí - chuirfeadh sé go mór leis an 
gceiliúradh.

Acmhainní

• Réad cainte

• Pinn luaidhe

• Litir chuig na tuismitheoirí

• Bileog oibre
 (comhlánaithe roimh an gceacht)

• Sólaistí más féidir

• Teastais

SRACFHÉACHAINT AR AN NÓS 
IMEACHTA

• Taispeántas

• Obair Chiorcail

• Cur i Láthair

CEACHT 1
TÁ GACH RUD ATÁ FOGHLAMTHA AGAINN Á 
CHEILIÚRADH AGAM

A SEACHT:1

154



TAISPEÁNTAS

Tugtar cuireadh do na tuismitheoirí suí i 
gciorcal laistiar de na páistí. Bíonn a 
gcuid fillteán ag na páistí ar a nglúine leis 
an mBileog Oibre: Cad atá Foghlamtha 
agam sa Chlár Misneach ag an mbarr. 
Cuir an seisiún i láthair. (Úsáid do stíl féin 
ach tá cur i láthair samplach tugtha 
anseo).

Dia daoibh go léir! Fáilte romhaibh go léir 
ar maidin chuig an cheacht deireanach i 
gclár tábhachtach atá ar siúl againn le 
bliain anuas. Tá eolas agaibh cheana féin 
faoi chuid de ghnéithe an chláir mar go 
raibh sibh féin páirteach sna ceachtanna 
faoi réim bia agus táim an-bhuíoch díbh 
as bhur gcomhoibriú leis sin go léir. Anois 
beidh cuid de na páistí ag insint daoibh 
faoin obair a rinne siad i rith na bliana.

Tugann cuid de na páistí míniú ar na 
haonaid éagsúla. Is féidir é seo a 
dhéanamh trí chaint, trí shamplaí den 
obair a thaispeáint, agus in imirt ról. 
D'fhéadfadh fillteán leictreonach a bheith 
cumtha ag roinnt páistí i rith na bliana 
agus d'fhéadfadh siad an obair a 
thaispeáint ar an CBI. Déarfaidh na páistí 
anois cad é an rud is tábhachtaí atá 
foghlamtha acu as an gclár. Feicfidh sibh 
réad cainte á úsáid againn agus tá 
rialacha againn faoi úsáid an réad cainte 
seo. Tá de chumhacht ag an té a bhfuil an 
réad cainte aige/aici labhairt agus an 
chumhacht ag gach duine eile éisteacht 
leo. Iarraim oraibhse, na tuismitheoirí, cloí 
leis an riail seo. Bígí ciúin le bhur dtoil 
agus na páistí ag caint. Tabharfaimid deis 
do thuismitheoir ar bith a dteastaíonn an 
réad cainte uathu labhairt ag an deireadh.

Obair Chiorcail

Tógann gach páiste an réad cainte ar a 
seal agus freagraíonn an cheist: Cad é an 
rud is tábhachtaí atá foghlamtha agat ón 
gclár seo? Má tharlaíonn sé, ag deireadh 
an bhabhta, go dteastaíonn ó roinnt páistí 
níos mó a rá, is féidir an réad cainte a 
thabhairt dóibh go pearsanta.

Ag an deireadh, cuirtear an réad cainte 
timpeall i measc na dtuismitheoirí ina 
gciorcal agus is féidir le haon duine a 
bhfuil tuairim acu labhairt. Deirtear leis na 
tuismitheoirí go bhfuil sé ceart go leor 
mura bhfuil aon rud le rá acu. Is féidir 
leatsa (an múinteoir) rud éigin atá 
foghlamtha agat ón gclár a lua agus 
críochnú le bronnadh na dteastas ar na 
páistí. 

Cur i Láthair na hOibre

Tugtar roinnt ama do na páistí le suí lena 
dtuismitheoirí agus an teastas agus an 
obair ina gcuid fillteán a thaispeáint. Má 
tá tae ar fáil, d'fhéadfaí é a thabhairt 
amach anois. Tugann na páistí a gcuid 
fillteán abhaile an lá sin.

A SEACHT:1
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Cad a thaitin liom

sa Chlár Misneach

4. Rud amháin ba mhaith liom a athrú an bhliain seo...

3. D'athraigh mé ar an gcaoi seo le bliain anuas...

2. D'fhoghlaim mé...

1. Thaitin ...................... liom.

Smaoinigh ar na habairtí seo agus críochnaigh iad:



Comhghairdeas!

Bronntar an Teastas seo ar 

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

As Bliain Rang a Dó a Chríochnú

Sínithe:............................    Dáta:..............



AGUISÍN
CUSPÓIRÍ  ÁBHAR OSPS RANG 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)

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

*Nóta 1

**Nóta 2



Féinaithne  (Féinfheasacht)

AGUISÍN
CUSPÓIRÍ  ÁBHAR OSPS RANG A hAON AGUS A DÓ

Snáithe Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga Aonad/Ceacht

Tuiscint ar neart, inniúlacht agus tréithe 
pearsanta a fhorbairt agus labhairt fúthu.

Na cosúlachtaí agus na difríochtaí idir daoine a 
aithint agus ómós a thabhairt dóibh. 

Roghanna pearsanta, brionglóidí agus dóchas 
don todhchaí a aithint agus caint fúthu

A bheith eolach faoin domhan thart orainn trí 
na céadfaí.

Éirí níos neamhspleáiche agus féintuilleamach

Fiosraigh na bealaí éagsúla le plé le hathrú

Cuir tuairimí agus roghanna pearsanta in iúl 
agus aithin tuairimí agus roghanna daoine eile 
agus labhair 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 (Féinmhuinín a Fhorbairt)
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Aonad 7
Ceacht 1

ü 2ú

ü 2ú



Snáithe Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga Aonad/Ceacht

Roghanna a dhéantar gach lá a aithint agus 
machnamh a dhéanamh fúthu.

Na cúinsí a d'fhéadfadh dul i gcionn ar chinntí 
nó ar roghanna pearsanta a phlé.

A thuiscint go mbíonn níos mó freagrachta 
pearsanta ag teastáil le cinntí a dhéanamh.

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

Aire do mo chorp  (A bheith eolach faoi mo chorp)   **Nóta 2
A thuiscint cén fáth gur gá aire a thabhairt don 
chorp lena choinneáil láidir agus sláintiúil.

A aithint chomh tábhachtach is atá sé meas 
agus ómós a thabhairt don chorp.

Féach ar na rudaí éagsúla is féidir leis an corp 
a dhéanamh.

Bunscileanna sláinteachais a fhorbairt agus a 
chleachtadh.

Tuiscint go mbíonn ar gach duine aonair a 
bheith freagrach as aire a thabhairt dóibh féin.

Ainmnigh baill den chorp fireann agus 
baineann, ag úsáid téarmaí cuí anatamaíocha, 
agus aithin cuid dá bhfeidhmeanna.

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

1ú

2ú

2ú

1ú

2ú

1ú

1ú

Aonad 2
Ceacht 2/3

Aonad 2
Ceacht 1/2/3

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 (Cinnteoireacht)
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Aonad 2
Ceacht 5/6

A bheith eolach faoin gcaoi a scaipeann 
infhabhtú go mear agus chomh tábhachtach is 
atá sé cloí le cód sláinteachais.

Aithin agus scrúdaigh cuid de na substaintí a 
ghlactar isteach sa chorp,  agus cuspóir agus 
feidhm gach ceann acu. 

ü 2ú

ü 2ú

ü 2ú

ü 2ú



Snáithe Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga Aonad/Ceacht

Bia agus Cothú

161

Tábhacht an bhia le fás agus folláine a chur 
chun cinn, agus fuinneamh a sholáthar.

Aithin agus cleachtaigh deashláinteachas agus 
bia á láimhseáil.

Aithin cuid de na bianna a fhaightear
ó phlandaí agus ainmhithe.

A thuiscint go bhfuil cothroime, rialtacht agus 
measarthacht riachtanach sa réim bia. 

Aithne a chur ar na cúinsí fisiciúla, mothúchán, 
sóisialta agus spioradálta a chothaíonn an fás.

A thuiscint go dtarlaíonn fás i mbealaí éagsúla 
agus go bhfásann gach duine ar a bhealach 
féin. 

Aithint go méadaíonn an fhreagracht a bhíonn 
orainn asainn féin agus daoine eile agus muid 
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

Aonad 2
Ceacht 4

Aonad 2
Ceacht 3

Aonad 2
Ceacht 3

Ag fás agus ag athrú  (Agus mé ag fás bím ag athrú)   **Nóta 2

ü 2ú Aonad 2
Ceacht 4

ü 2ú Aonad 3
Ceacht 1

ü 2ú Aonad 3
Ceacht 1



Snáithe Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga Aonad/Ceacht

Tosú ar thuisint a fháil gur cuid de thimthriall na 
beatha atáirgeadh, breith, beatha, fás agus bás.

Na róil éagsúla a bhíonn ag tuismitheoirí agus 
baill eile den teaghlach i soláthar a dhéanamh 
do pháistí nua-bheirthe.

A thuiscint cad atá riachtanach le soláthar 
agus cúram a dhéanamh do pháistí nua-
bheirthe i saol an ainmhí agus an duine.

Ainmnigh agus aithin réimse leathan 
mothúchán agus labhairt faoi mhothúcháin 
agus fiosraigh iad i gcúinsí éagsúla.

A bheith eolach faoi bhealaí sláintiúla le mothú 
go maith fúthu féin, agus na bealaí sin a 
roghnú.

Aithin agus fiosraigh na bealaí éagsúla is féidir 
mothúcháin a chur in iúl agus plé leo agus 
roghnaigh na cinn is oiriúnaí agus is 
inghlactha.

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

Braistint 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

Ainmnigh daoine ar féidir leo braistint agus 
mothúcháin a phlé leo.

Na mothúcháin éagsúla a athraíonn agus muid 
ag fás aníos a fhiosrú.

ü 2ú

ü 1ú

A aithint gur féidir le gníomhartha duine aonair 
cur isteach ar mhothúcháin daoine eile



Déanta Leibhéal 
Ranga Aonad/Ceacht

Féachaint ar an gcaoi ar féidir le daoine eile 
tathaint orthu iompar neamhshábháilte a 
dhéanamh agus conas cur ina choinne seo.

Aithin agus fiosraigh suímh ina mothaíonn 
páistí sábháilte agus suímh ina bhféadfadh a 
sábháilteacht a bheith i mbaol

Pléigh straitéisí cuí le plé leis na suímh seo 
agus cleachtaigh iad

Tuiscint agus taithí a fháil ar an ngá atá le cloí 
le rialacha sábháilteachta a bhíonn i bhfeidhm 
ar scoil, sa bhaile, ar an bhfeirm, san uisce, ar 
mhaithe lena sábháilteacht féin agus 
sábháilteacht daoine eile

Straitéisí le fanacht sábháilte agus tú ag 
taisteal a fhorbairt agus a chleachtadh

Áiteanna ina bhfuil sé sábháilte súgradh a 
aithint agus a thuiscint chomh tábhachtach is 
atá sé iompar freagrach cothrom a 
chleachtadh le linn súgartha

A thuiscint cad iad na cúiseanna a bhíonn le 
timpistí agus cad is féidir a dhéanamh le 
timpistí 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

Idirdhealú idir substaintí sa bhaile nó ar scoil 
atá sábháilte agus cinn atá contúirteach, agus 
cead a lorg sula mbaintear triail astu

ü

ü

2ú

2ú

Aonad 2
Ceacht 6/7

Aonad 2
Ceacht 6

Aonad 4
Ceacht 3
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Snáithe Mise

Iompar baolach a aithint agus na hiarmhairtí 
dearfacha agus diúltacha a scrúdú.

Sábháilteacht agus Cosaint  (Saincheisteanna Sábháilteachta)

ü 2ú

Ócáidí ina mbíonn gá le cógais a aithint agus a 
fhiosrú 

ü 2ú

ü 1ú



Caidreamh le daoine eile

Mo chairde agus daoine eile

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Déanta Leibhéal 
Ranga Aonad/Ceacht

Ainmnigh agus labhair faoi na daoine a chónaíonn sa bhaile 
agus a aithint gur féidir le háiteanna cónaithe agus teaghlaigh a 
bheith éagsúil

Meas a bheith acu ar a dteaghlach nó ar a 
muintir féin agus bealaí inar féidir le baill den 
teaghlach cabhair, tacaíocht agus aire a 
thabhairt dá chéile

A ról agus a n-ionad san aonad teaghlaigh a 
aithint agus ionchur gach ball den teaghlach

Fiosraigh roinnt de na nithe atá foghlamtha 
acu i dteaghlaigh, idir phraiticiúil agus eile

Cairde pearsanta a phlé agus cén fáth gur 
maith linn a bheith leo

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

Tréithe agus scileanna a bhaineann le cairdeas 
a aithint, a fhiosrú agus a phlé

ü 2ú Aonad 3
Ceacht 5

Aonad 4
Ceacht 3

ü 2ú Aonad 1
Ceacht 1

Féachaint ar an gcaoi a mbíonn tionchar ag 
cairde ar ghníomhartha agus cinntí pearsanta.

ü 1ú Aonad 1
Ceacht 1/4

Foghlaim conas plé le daoine le dínit agus le 
meas

ü 2ú Aonad 4
Ceacht 6

Iompar bulaíochta a aithint agus a fhiosrú, cé a bhíonn 
páirteach agus a thionchar ar dhaoine éagsúla

ü 2ú Aonad 4
Ceacht 6

Fios a bheith acu go mbíonn an bhulaíocht i gcónaí 
mícheart agus cad is ceart a dhéanamh má tá bulaíocht á 
déanamh ort nó má fheiceann tú daoine á déanamh ar 
dhuine eile

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 1

ü 1ú Aonad 1
Ceacht 3

Idirdhealú a dhéanamh idir iompar briathartha 
agus neamhbhriathartha agus conas a 
úsáidtear iad i bhfeidhmeanna sóisialta

ü 1ú Aonad 1
Ceacht 2/3

Éist le, clois agus freagair a bhfuil á rá ag 
daoine eile 

Aonad 5
Ceacht 5

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 4



Cónaí sa phobal áitiúil

Snáithe: Mise agus an Saol Mór

Déanta Leibhéal 
Ranga Aonad/Ceacht

Taithí, tuairimí, braistintí agus mothúcháin a 
nochtadh agus a thaifeadadh ar bhealaí éagsúla

Fiosraigh cad a chiallaíonn sé a bheith 
páirteach agus aithin cuid de na grúpaí 
éagsúla a bhfuil siad páirteach iontu

Ainm agus láthair a scoile féin a aithint agus a 
scríobh síos agus na daoine a dhéanann pobal 
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

Saoránacht a fhorbairt: Pobal na scoile

Pléigh an chaoi ar féidir le cion dearfach gach 
duine an rang nó an scoil a dhéanamh níos 
fearr do chách, agus a bheith buíoch as sin

Glac páirt i ndéanamh rialacha an tseomra 
ranga agus aithin go bhfuil sé tábhachtach cloí 
leis na rialacha sin ionas go mbeidh gach 
duine sábháilte.

Glac páirt i ngníomhachtaí grúpa sa rang agus 
foghlaim conas comhroinnt, comhoibriú, 
éisteacht, obair agus imirt le chéile

ü

ü

ü

1ú

1ú

1ú

Aonad 5
Ceacht 2

Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 1
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Iniúchadh agus cleachtadh a dhéanamh ar conas 
coimhlint a láimhseáil agus gan a bheith ionsaitheach

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

Tosú ag tabhairt faoi deara go mbíonn daoine 
ag brath ar a chéile i mórán gnéithe den saol.

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 1/2/3

Braistint a fhorbairt go bhfuil siad páirteach sa 
phobal áitiúil

ü 1ú Aonad 5
Ceacht 4

Ilghnéitheacht cultúr agus daoine sa phobal 
áitiúil a aithint agus a thuiscint, a gcion tairbhe 
a aithint agus an saibhriú a dhéanann na 
difríochtaí ar a dtaithí a aithint

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 5

Feasacht faoi dhaoine in áiteanna eile a 
fhorbairt

ü 2ú Aonad 5
Ceacht 5

Daoine le freagrachtaí speisialta i leith 
aire a thabhairt do dhaoine sa phobal 
agus tábhacht chion gach duine aonair 
do shaol an phobail a aithint

ü 1ú Aonad 4
Ceacht 2

ü 2ú Aonad 4
Ceacht 3



Snáithe: Mise agus an Saol Mór

Déanta Leibhéal 
Ranga Aonad/Ceacht

Tabhair ómós don chomhshaol agus tuig go 
bhfuil freagracht ar an duine agus ar an phobal 
aire agus cosaint a thabhairt don chomhshaol

Tabhair faoi deara agus foghlaim na bealaí 
éagsúla is féidir eolas a thabhairt

Tosú ar an difríocht idir fíricí agus ficsean a 
aithint i scéalta nó i suímh i bhfoirmeacha 
éagsúa de na meáin

ü

ü

ü

1ú

1ú

1ú

Aonad 5
Ceacht 3

Aonad 6
Ceacht 2

Aonad 6
Ceacht 1

Cúram comhshaoil

Oideachas faoi na meáin

Pléigh agus fiosraigh fógraíocht atá dirithe go 
sonrach ar pháistí

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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