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RÉAMHRÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • is féidir dearcthaí iomadúla a fhiosrú 
agus a mheas

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

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

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

 1. Tabhair faisnéis do na 
rannpháirtithe

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Is féidir ionsamhlú a úsáid mar straitéis 
múinteoireachta le:

 • eagla nó imní a fhiosrú ar bhealach 
neamhbhagarthach

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

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

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

ionsamhlú
 • seisiún a oscailt nó a dhúnadh trí 

mhothúchán suaimhnis agus scíth a 
chruthú

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

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

Is féidir obair ghrúpa a úsáid mar seo a 
leanas:

 • comhroinnt chruthaitheach agus 
smaointe a ghiniúint

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

 • gníomhaíochtaí ar leith atá oiriúnach 
don obair ghrúpa

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

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

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

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

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

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

 • breathnóireacht an mhúinteora

 • tascanna agus trialacha atá deartha 
  ag an múinteoir

 • tionscadail agus fillteáin

 • aiseolas ó thuismitheoirí

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

 • idirghabháil le páistí eile

 • idirghabháil leis an tasc

 • cumas fócais.

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

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

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

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

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

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

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

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

 • eolas agus faisnéis

 • teachtaireachtaí eaglacha

 • féinmheas ginearáta agus soiléiriú 
  luachanna

 • tionchair shóisialta.

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

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

12



14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dáta ________________________

A Thuismitheoir/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 páistí a fhorbairt.  

Ceann de phríomhaidhmeanna an chláir áirithe seo is ea mí-úsáid substaintí (drugaím 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 páistí 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:

- Féinaithne
- Mise agus mo Theaghlach
- Mothúcháin
- Cinntí a dhéanamh
- Mo Chairde agus Daoine eile
- Aire do mo Chorp
- Ag Fás agus ag Athrú
- Cumarsáid
- 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 seol 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.

Cuirfear tús leis an chlár trí fhéinmheas na páistí a threisiú. D’fhéadfaí a iarraidh ort páirt 
a ghlacadh i bhfoghlaim do linbh 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 páiste 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
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AONAD 1
FÉINAITHNE

SNÁITHE MISE

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinfheasacht
  Féinmhuinín a fhorbairt 
  Aithne a chur ar mo chorp

SNÁITHE  MISE AGUS DAOINE EILE

Snáithaonad: Mo chairde agus 
  daoine eile

SNAITHE Mise agus an 
  domhan mór

Snáithaonad: Oideachas sna meáin

RÉAMHRÁ DON AONAD

Féinfheasacht agus feasacht faoi 
dhaoine eile príomhthéamaí an aonaid 
seo. Le féinmheas maith a bhuanú tá sé 
tábhachtach glacadh leat féin. Treisítear 
an féinmheas dearfach tríd na rudaí 
atá speisialta fúinn féin a cheiliúradh. 
Neartaítear ár n-uathúlacht féin nuair a 
aithnímid agus a ghlacaimid le difríochtaí 
i ndaoine, agus déantar caoinfhulaingt, 
léirthuiscint agus tuiscint ar dhaoine eile 
a fhorbairt. Tá ceachtanna an aonaid seo 
dírithe ar chabhrú le páistí glacadh leo 
féin agus tuiscint a fháil ar éagsúlacht. 
Pléitear cosúlachtaí agus difríochtaí idir 
daoine aonair i gCeacht 1 d’fhonn béim 
a chur ar uathúlacht, ilchineálacht agus 
ionnanas. Breathnaítar ar thuiscint na 
bpáistí faoi cé hiad féin agus conas ba 
mhaith leo a bheith trí na féin-phortráidí 
i gCeacht 2. I gCeacht 3 fiosraítear 
conas fíric agus ficsean a aithint óna 
chéile agus conas tuairim a bheith agat. 
Úsáideann na páistí bogearraí i gCeacht 
4 le portráid fhíorúil díobh féin a chruthú 
agus comparáid a dhéanamh idir í 
agus an fhírinne. Cuirtear síneadh leis 
an smaoineamh seo i gCeacht 5 agus 
fiafraítear cé nó cad a imríonn tionchar ar 
m’fhéinaithne.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Cé Mise?

Ceacht 2
Féinphortráid

Ceacht 3
Tá a Fhios Agam Sílim

Ceacht 4
Féinphortráid Dhigiteach

Ceacht 5
Cad a Imríonn Tionchar Orm?
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CEACHT 1
CÉ MISE?

A hAON:1
COINCHEAP LÁRNACH

Táimid uathúil. Níl aon bheirt díreach mar 
a chéile. Tá sé tábhachtach muid féin a 
thuiscint, léirthuiscint a bheith againn 
ar ár n-uathúlacht féin agus uathúlacht 
daoine eile, agus ár ngaiscí a cheiliúradh.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinfheasacht

Cuspóirí Ábhair
Tréithe, cáilíochtaí, láidreachtaí, laigí, 
spéiseanna agus ábaltachtaí a aithint, a 
thuairisciú agus a phlé.

A thuiscint go bhfuil a chion uathúil féin 
le déanamh ag gach duine i ngrúpaí, i 
gcásanna agus i gcairdis éagsúla. 

Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóirí Ábhair
A gcuid foghlama féin a bhreisiú.

Tuairimí, mothúcháin, smaointe agus 
tuairimí a chur in iúl le breis muiníne.

Eolas faoi mo chorp

Cuspóir Ábhair
Tionchair dhiúltacha stéiréitíopáil 
ghnéasach a aithint agus a thuiscint gur 
féidir áibhéal a dhéanamh de na tionchair 
seo agus na difríochtaí fisiciúla idir fireann 
agus baineann ag éirí níos soiléire.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas agus muinín in  
  úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is é ról an mhúinteora sa cheacht seo 
ná páistí a spreagadh le bheith dearfach 
faoina láidreachtaí agus réadúil faoina 
laigí - is iad na tréithe sin a dhéanann 
uathúil sinn. Nuair a bhíonn siad in ann 
láidreachtaí agus laigí a aithint agus 
glacadh leo cabhraíonn sé le páistí tuiscint 
chruinn a fháil ar cé hiad féin.

Is ceart páistí a spreagadh le dúshlán a 
thabhairt don stéiréitíopáil ghnéasach má 
thagann sé aníos. Ní ceart go mbeadh 
ár dtuiscint faoi láidreachtaí agus laigí 
bunaithe ar inscne.

Is féidir dhá sheisiún a dhéanamh den 
cheacht seo.

ACMHAINNÍ

•	Irisí	le	pictiúir	a	ghearradh	amach	nó	
ábhair líníochta

•	Bileog	Oibre:	Cófra	Ciste

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA  

•	Obair	Chiorcail

•	Plé

•	Gníomhaíocht

•	Conclúid
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Obair Chiorcail

Agus na páistí ina suí i gciorcal, féadfaidh 
tú féin nó duine de na daltaí tús abairte 
a roghnú ó na samplaí sa liosta thíos. 
Cuirtear an réad cainte timpeall an 
chiorcail agus nuair a fhaigheann páiste 
an réad cainte tugtar cuireadh dó an 
ráiteas roghnaithe a chríochnú, ach is 
féidir leo pasáil gan labhairt más fearr 
leo. Is féidir filleadh orthu siúd a phasáil 
ag deireadh gach babhta le fáil amach an 
bhfuil aon rud le rá anois acu. Caith roinnt 
nóiméad ag plé na gcosúlachtaí agus na 
difríochtaí sna freagraí, ach abair go bhfuil 
gach freagra chomh luachmhar céanna. 
I rang mór, d’fhéadfadh babhta amháin 
a bheith dóthanach, agus i rang beag 
d’fhéadfá dhá bhabhta a dhéanamh.

Tús abairtí:

Rud amháin a thaitníonn liom a 
dhéanamh...

Rud amháin nach maith liom a 
dhéanamh...

Rud amháin a bhfuil mé go han-mhaith 
aige...

Rud amháin ar mhaith liom a bheith go 
maith aige... 

Tá buachaillí...

Tá cailíní...

Dá bhféadfainn a bheith as tír eile, bheinn 
as...

Is í an áit is mó ba mhaith liom dul ar 
cuairt uirthi sa domhan ná...

Rud amháin ba mhaith liom a athrú fúm 
féin...

Rud amháin ba mhaith liom a athrú faoin 
scoil...

Rud amháin ba mhaith liom a athrú faoin 
domhan...

Plé

Chun na laigí a bhíonn ar chomparáidí 
a léiriú, iarr ar na páistí comparáid a 
dhéanamh idir na nithe seo a leanas, ag 
rá cad atá mar an gcéanna agus cad atá 
éagsúil:

Dhá thír, dhá chaitheamh aimsire, dhá 
chlár teilifíse, dhá phíosa torthaí, dhá 
chluiche nó dhá bhréagán, buachaillí 
agus cailíní.

Cabhraigh leis na páistí a aithint go bhfuil 
a tharraingt nó a láidreacht féin ag gach 
ceann agus go bhfuil siad go léir uathúil. 
Tig leis na páistí vótáil ar na nithe is fearr 
leo i gcuid de na haicmí seo.

A hAON:1NÓS ImEACHTA SONRACH
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Gníomhaíocht

Is féidir breathnú ar inscne le cabhrú 
le páistí a aithint go bhfuil gach inscne 
uathúil agus luachmhar, agus nach bhfuil 
ceachtar inscne níos fearr ná an ceann 
eile. Roinn na páistí i ngrúpa de chúigear 
nó seisear. Iarr orthu pictiúir a roghnú (as 
irisí) nó a tharraingt d’fhir agus de mhná, 
de bhuachaillí nó cailíní ag déanamh nithe 
éagsúla: obair, súgradh, spóirt, sa bhaile, 
sa saol poiblí, sa saol siamsaíochta srl.  
Spreag na páistí le stéiréitíopáil inscne 
a aithint in aon cheann de na pictiúir atá 
roghnaithe nó tarraingthe. Ceisteanna do 
na páistí:

– An gceapann tú mar bhuachaill nó 
mar chailín gur féidir leat rudaí áirithe a 
dhéanamh nó nach féidir?

– An bhfuil sé sin ceart?

– An féidir leat smaoineamh ar dhuine 
ar bith (fear/bean) nach ligeann dá 
n-inscne iad a stopadh ón rud a 
theastaíonn uathu a dhéanamh? (mná 
ag dornálaíocht, fir ag damhsa bailé)

Leis na páistí, breathnaigh ar an 
smaoineamh go bhfuil sé ceart go leor 
muid féin a chur i gcomparáid le daoine 
eile nuair a thuigimid ár n-uathúlacht 
féin. Ach ní chabhraíonn sé linn féin ná le 
daoine eile nuair a dhéanaimid comparáid 
le daoine eile ar mhaithe le béim a chur ar 
láidreachtaí nó ar laigí. Tá láidreachtaí agus 
laigí againn go léir (gan aird ar inscne, cine, 
aois, srl) agus mar sin nílimid níos fearr ná 
níos measa ná aon duine eile.

Conclúid

Féadfaidh na páistí críoch a chur leis an 
an mBileog Oibre: Cófra Ciste atá leis an 
cheacht. Nó is féidir a iarraidh ar na páistí 
smaoineamh ar rud amháin atá foghlamtha 
acu fúthu féin i rith an cheachta, agus 
bealach amháin a bhfuil athrú tagtha ar an 
gcaoi a fheiceann siad rudaí. Is féidir é seo 
a dhéanamh i mbeirteanna sa chiorcal, nó 
is féidir cuireadh a thabhairt do pháistí rud 
éigin a rá leis an rang iomlán.

A hAON:1NÓS ImEACHTA SONRACH
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CEACHT 2
FÉIN-PHORTRÁID

COINCHEAP LÁRNACH

Bainimid tairbhe as tuiscint agus glacadh 
a bheith againn fúinn féin agus spriocanna 
réadúla a bheith againn don todhchaí.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinfheasacht

Cuspóirí Ábhair
Tréithe, cáilíochtaí, laigí, lochtanna, 
spéiseanna agus ábaltachtaí a aithint, a 
thuairisciú agus a phlé.

A thuiscint go bhfuil a chion uathúil féin 
le déanamh ag gach duine i ngrúpaí, i 
gcásanna agus i gcairdis éagsúla. 

Spriocanna agus cuspóirí réadúla 
pearsanta a aithint agus conas is féidir 
iad a bhaint amach sa ghearrtéarma nó 
sa bhfadtéarma.

COMHTHÁTHÚ

Oideachas Ealaíona - Ealaín Fhísiúil 
Snáithe: Líníocht

Snáithaonad: Líníochtaí a dhéanamh

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is féidir an ceacht a dhéanamh thar dhá 
nó trí sheisiún, mar atá leagtha amach.
Bíonn sé deacair do pháistí a bheith 
dearfach fúthu féin agus faoi dhaoine 
eile uaireanta. Ní mór a bheith cúramach, 
agus a chinntiú go n-úsáidtear focail 
dhearfacha do na féin-phortráidí, agus 
go gcuirtear foclaíocht dhearfach le haon 
mholadh a dhéantar ag comhdhaltaí.

A hAON:2
D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach eolas 
a fháil ó mhúinteoir na bliana seo caite 
faoi íogaireachtaí caidrimh, go háirithe má 
tá an ceacht seo á dhéanamh go luath sa 
scoilbhliain.

ACMHAINNÍ  

•	Ábhair	Ealaíne	le	haghaidh	líníochta	nó	
colláise, páipéar, criáin, pinn luaidhe, 
siosúir agus gliú

•	Scatháin	le	haghaidh	féin-phortráidí	
(ceann idir bheirt má táthar á n-úsáid)

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA 

Seisiún 1

•	Cluiche

•	Obair	Ealaíne

•	Plé

Seisiún 2

•	Obair	Ealaíne

•	Plé
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Seisiún 1

Cluiche: Gníomhaíocht Meaitseála

Seasann na páistí os comhair a chéile ina 
mbeirteanna. Glacann siad a seal le gotha 
a dhéanamh agus déanann a bpáirtí 
iarracht aithris nó scáthánú a dhéanamh 
air. Tabhair seans do gach páiste cúpla 
babhta a dhéanamh sa chluiche seo 
roimh dhul ar aghaidh.

Obair Ealáine

Ina mbeirteanna, cuireann gach páiste 
scathán in airde dá chéile (má tá 
beirteanna á n-úsáid). Déanann gach 
páiste cur síos don pháiste eile ar an 
méid a fheiceann siad: dath na súl, cruth 
aghaidhe, stíl ghruaige, srl. Nó is féidir 
leis na páistí cabhrú le chéile le cur 
síos a dhéanamh ar na tréithe céanna 
seo. Ag an bpointe seo níl cur síos á 
dhéanamh ach ar thréithe fisiciúla. Mínigh 
do na páistí go mbeidh féin-phortráid 
le tarraingt acu, ag úsáid na n-ábhar 
atá ar fáil. Portráid cinn a bheidh ann. 
Nuair a bhíonn a bportráid déanta acu, 
iarr ar na páistí smaoineamh ar thréithe, 
bua nó comharthaí sóirt dearfacha 
atá acu - idir 3 agus 5. Munar féidir le 
páiste smaoineamh ar nithe dearfacha, 
d’fhéadfaí an páiste a spreagadh le duine 
amháin sa rang a phiocadh amach le 
tréith dhearfach a lua. Scríobhtar iad seo 
timpeall ar an bportráid.

Plé

Agus a bhféin-phortráid á críochnú ag na 
páistí, is féidir leat dul timpeall ina measc 
agus na páistí a spreagadh le bheith 
dearfach. Is féidir cuireadh a thabhairt do 
na páistí a bportráid a thaispeáint don 
rang go léir le focail dhearfacha scríofa 
fúthu.  Nó is féidir é seo a dhéanamh i 
mbeirteanna. Iarr ar na páistí díriú ar an 
éagsúlacht sna portráidí agus sna focail 
- mar go bhfuilimid go léir uathúil cé go 
bhfuil a lán cosúlachtaí eadrainn.

Conclúid

Iarr ar na páistí ceann de na focail ina 
bhféin-phortráid a phiocadh amach agus 
gotha nó siombal a chruthú lena chur 
in iúl - croitheadh láimhe nó meangadh 
le haghaidh ‘cairdiúil’, lámha oscailte 
le haghaidh ‘cabhrach’. Féadfaidh na 
páistí a ngotha a dhéanamh más mian 
leo, agus féadfaidh na páistí eile ainm an 
pháiste a rá agus an gotha a dhéanamh 
le chéile. Nó, d’fhéadfadh na páistí a 
siombal a tharraingt agus a thaispeáint 
do na páistí eile.

A hAON:2NÓS ImEACHTA SONRACH
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Seisiún 2 

Obair Ealáine

Cuir na féin-phortráidí a rinneadh sa 
seisiún deireanach i gcuimhne do na 
páistí. Cuireann siad in iúl cén chuma 
atá ar na páistí agus cad iad na tréithe 
dearfacha atá acu faoi láthair. Iarr orthu 
a shamhlú go bhfuil scáthán speisialta 
acu a thaispeánfaidh dóibh cén chuma a 
bheidh orthu agus conas a bheidh siad 
i gceann deich mbliana. Déanann gach 
páiste iarracht íomhá a shamhlú fúthu féin 
sa todhchaí. Tabhair amach irisí, páipéar, 
siosúir, péint nó gliú. Iarr ar na páistí colláis 
a dhéanamh le pictiúir as na hirisí. Léireofar 
sna colláisí conas is mian leis na páistí 
a bheith nuair a bheidh siad fásta suas, 
i gceann deich mbliana. Ba chóir do na 
colláisí na páistí a spreagadh le hamharc 
ar ghnéithe éagsúla a saoil amach anseo, 
ó thaobh áit chónaithe, obair, caitheamh 
aimsire agus daoine eile de.

Plé 

Iarr ar na páistí labhairt faoina gcolláis i 
ngrúpaí beaga. D’fhéadfadh siad plé a 
dhéanamh mar a leanas:

- An bhfuil aon rud mar an gcéanna leis 
an bhféin-phortráid mar atá faoi láthair?

- An bhfuil a lán athruithe nó difríochtaí 
ann?

- Conas a tharlódh na hathruithe seo?

- An cosúil go dteastaíonn uainn go léir a 
bheith mar an gcéanna nó difriúil amach 
anseo?

Conclúid

D’fhéadfadh na páistí rud amháin a 
thaitníonn leo fúthu féin faoi láthair a 
thaifeadadh ina gcóipleabhar OSPS 
agus rud tábhachtach amháin a bhfuil 
siad ag súil leis óna bhféin-phortráid den 
todhchaí.

Síneadh

Pléigh leis na páistí cad iad na cinntí 
nó na gníomhartha a bheadh orthu a 
dhéanamh le dul ón am faoi láthair go dtí 
an todhchaí atá samhlaithe acu.

- Cad iad na cinntí gearrthéarmacha atá 
tábhachtach dar libh?

- Cad iad na nósanna fadtéarmacha a 
chabhródh leat do dhóchas a fhíorú?

Taispeáin an dá phortráid den am faoi 
láthair agus den todhchaí d’aon pháiste 
ar mhaith leo go mbeadh a saothar ar 
taispeáint - is féidir é seo a dhéanamh ar 
feadh lae do gach páiste atá toilteanach 
thar an chéad mhí eile.

Mar mhalairt air sin, d’fhéadfaí grianghraif 
a dhéanamh de na féin-phortráidí nó 
de phortráidí na todhchaí agus iad a 
thaispeáint ar an CBI mar thaispeántas 
sleamhnán.

A hAON:2NÓS ImEACHTA SONRACH
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CEACHT 3
TÁ A FHIOS AGAM SÍLIM

COINCHEAP LÁRNACH

Uaireanta téann tuairimí a chuirtear in iúl 
go láidir, cé acu fíor nó bréagach iad, i 
bhfeidhm orainn (nó déanaimid iarracht 
iad a chur i bhfeidhm ar dhaoine eile).
Cabhraíonn idirdhealú idir fhíric 
agus tuairim linn scileanna criticiúla 
smaointeoireachta a fhorbairt.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus  
  daoine eile

Cuspóirí Ábhair
Meas agus bá do thuairimí, creidimh agus 
luachanna daoine eile.

Cleachtaigh agus aithin aire agus meas, 
cúirtéis agus dea-bhéasa nuair a bhíonn 
muid ag plé le daoine eile.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas agus muinín in  
  úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is féidir le páistí (agus daoine fásta) 
tuairim a chur i láthair mar fhíric 
uaireanta. Ní mór do pháistí a fhoghlaim 
gur ceart meas a bheith acu ar thuairimí 
agus an rud a chreideann siad féin a 
chur in iúl le meas. D’fhéadfadh sé tarlú 
sa cheacht seo go gcuirfeadh páiste 
tuairim tuismitheora i láthair mar fhíric – 
D’fhéadfaí é seo a cheistiú ag fiafraí den 
pháiste An bhfuil tú cinnte gur fíric é sin? 
agus iad a spreagadh le seiceáil arís lena 
dtuismitheoirí.

ACMHAINNÍ

•	Ráitis	do	Ghníomhaíocht	a	hAon	
gearrtha i stríocaí aonair - seit do gach 
páiste

•	Bileog	Oibre:	Ráitis	curtha	ar	an	CBI.

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Plé

•	Obair	Ghrúpa

A hAON:3
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Plé

Cuirtear abairtí ag tosú le ‘Tá a fhios 
agam...’ agus ‘Sílim....” ar taispeáint ar 
an CBI. Iarrtar ar na páistí abairt amháin 
a scríobh (ina gcóipleabhar OSPS nó ar 
leathanach) a thosaíonn le ceann acu 
seo thuas. Tugtar cuireadh do na páistí a 
n-abairt a léamh amach os ard.
B’fhéidir nach mór cuid de na habairtí seo 
a cheistiú.  Is féidir é seo a dhéanamh leis 
na ceisteanna seo:

- An bhfuil tú cinnte gur fíric/tuairim í 
seo?

- Conas atá a fhios agat?

- An bhfuil aon duine ag aontú/easaontú?

Iarr ar na páistí, ina mbeirteanna nó 
i ngrúpaí beaga, an difríocht idir fíric 
agus tuairim a mhíniú nó a shainmhíniú. 
B’fhéidir gur gá an difríocht a mhíniú do 
na páistí.
Is rud í fíiric a deirtear a bheith fíor mar 
gur baineadh triail as agus gur féidir a 
fheiceáil nó a bhrath go bhfuil sé fíor 
m.sh. is féidir le huisce bruite craiceann 
a dhó. Is smaoineamh ó léargas duine 
amháin nó daoine éagsúla í tuairim, 
agus ní féidir é a chruthú - d’fhéadfadh 
sé a bheith fíor nó bréagach (nó fíor nó 
bréagadh do dhaoine áirithe) gurb é Xxxx 
an clár teilifíse is fearr.

Obair Ghrúpa

Gníomhaíocht a haon
Roinn na páistí i ngrúpaí de cheathrar 
nó cúigear. Taispeáin na ráitis ar an CBI 
agus tabhair do na páistí iad mar ráitis 
aonair a gearradh amach as an mbileog 
gníomhaíochta a cuireadh ar fáil. Iarr ar 
na páistí iad a roinnt i dtrí ghrúpa: Fíric, 
Tuairim agus Níl a Fhios Agam. Nuair a 
bhíonn siad réidh, fiafraigh de na páistí 
i ngach grúpa conas a tháinig siad ar a 
gcinntí.

Faigh amach an raibh an grúpa ar aon 
intinn. Fiafraigh díobh an bhfuil siad 
cinnte go bhfuil an ceart acu. Conas a 
d’fhéadfadh siad a fháil amach?

Gníomhaíocht a Dó
Iarr ar na páistí amharc ar na ráitis 
tuairime ar an liosta. Mínigh, nuair a 
chuireann daoine a dtuairim in iúl, go 
ndéanann siad é uaireanta amhail is dá 
mba fhíric í.

- Conas a chuirfeadh duine ina luí ort gur 
fíric í a dtuairim?

- Cad a déarfaidís?

- Cad nach ndéarfaidís?

Uaireanta d’fhéadfadh siad mothúchán 
a úsáid leis an rud nach fíric í a chur i 
láthair mar fhíric. B’fhéidir go gcreidfeadh 
daoine eile a mhalairt, agus go gcuirfidís 
siúd a dtuairim féin i láthair mar fhíric. 
Scrúdaigh ráitis a dhéantar sa rang 
uaireanta, ar nós Níl mé go maith ag.... nó 
Bíonn siad suarach i gcónaí... le cabhrú 
le páistí a dhéanamh amach an fíric nó 
tuairim atá iontu.

Conclúid 

Cuirtear na páistí i mbeirteanna. Iarr 
orthu smaoineamh ar ráiteas a chuirfidh 
siad i láthair a bpáirtí mar fhíric, cé nach 
gcreideann siad féin é.. Cuireann siad a 
ráiteas i láthair a chéile ar a seal.
Socraíonn a bpáirtí an gcreideann siad 
é seo i ndáiríre nó an cur i gcéill atá 
ann.  Iarr ar na páistí amanna nuair a 
chuir siad tuairimí i láthair mar fhíricí a 
ainmniú. Fiafraigh díobh ar cuireadh ina 
luí orthu gur fíric a bhí i dtuairim, agus má 
cuireadh, conas a tharla sé seo. Pléigh 
na deacrachtaí a thiocfadh chun cinn má 
chuirtear tuairimí i láthair mar fhíricí.

A hAON:3NÓS ImEACHTA SONRACH



Ráitis na mBileog Oibre
Ní mór na ráitis a leanas a phriontáil agus seit iomlán 
a thabhairt do gach grúpa don ghníomhaíocht seo.

Is é Baile Átha Cliath 
príomhchathair 
na hÉireann.

Tá an scoil leadránach.

Is é Manchester United 
an fhoireann sacair 
is fearr. 

Tá an domhan cruinn.

Tá caitheamh tobac 
go dona duit. 

Níl daoine a bhfuil 
an scoil deacair 
dóibh cliste.

Tá airgead ag teastáil 
ó gach duine le 
bheith sona.

Déanann ól 
alcóil tinn tú.

Cabhraíonn PlayStation 
leat spraoi a bheith agat.

Cabhraíonn fón póca 
leat cairde a fháil.

Tá cailín i mo 
rangsa suarach.

Tá buachaill i mo 
rangsa suarach.

Tá gá ag gach duine 
le haclaíocht.

Is í an obair bhaile an 
rud is tábhachtaí 
faoin scoil.

Lobhann milseáin 
na fiacla.

Is maith le buachaillí 
peil a imirt.

Ní maith le cailíní 
peil a imirt.
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CEACHT 4
FÉIN-PHORTRÁID DHIGITEACH

COINCHEAP LÁRNACH

Is féidir le páistí féin shamhailteach a 
chruthú i bhfoirm dhigiteach go héasca. 
Ní mór dóibh an difríocht idir íomhánna 
ficseanúla díobh féin a aithint ón fhírinne.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinfheasacht

Cuspóirí Ábhair
Tosca a imríonn tionchar ar a bhféin-
íomhá a fhiosrú.

A gcuid foghlama féin a fheabhsú.

Féinmhuinín a fhorbairt

Snáithe: Mise agus an domhan mór

Snáithaonad: Oideachas sna meáin

Cuspóirí Ábhair
Na bealaí éagsúla ina ndéantar faisnéis 
a chur in iúl a fhiosrú agus a fhoghlaim 
conas a bheith géarchúiseach agus 
roghnach faoin fhaisnéis seo, le haird ar 
leith ar theanga, iompar, barántúlacht 
agus dearcthaí.

Pléigh agus fiosraigh an teilifis, raidió, 
físeáin, cluichí ríomhaire, an t-idirlíon (an 
gréasán domhanda agus ríomhphost) 
agus meáin eile.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tagann an focal abhatár ó choincheap 
Hiondúach faoi dhia a thagann anuas ó 
Neamh go dtí an Domhan. De ghnáth 
aistrítear é mar thaispeánadh nó teacht i 
láthair. Úsáidtear abhatáir i mórán consóil 
chluichí agus i gcluichí idirlín. Cruthaíonn 
páistí íomhá dhigiteach díobh féin nó 
roghnaíonn siad íomhá dhigiteach agus 
úsáideann siad an stiúir leis an íomhá seo 
a stiúradh mar chuid den chluiche.

Is gné shuntasach de chluichí páistí é 
an domhan fíorúil nó céannachtaí ar líne 
agus déantar iarracht sa cheacht seo 
cuid de na difríochtaí agus na cosúlachtaí 
idir céannachtaí cluichí agus féinaithne an 
duine féin a fhiosrú.

Má bhaineann tú úsáid as an suíomh 
gréasáin thíos, beidh ort dul i dtaithí ar 
a gnéithe ionas go mbeidh tú in ann 
carachtar a chruthú ar an CBI leis na 
páistí.

ACMHAINNÍ

Tig leis na páistí a gcarachtair féin a 
chumadh ar na suíomh ghréasáin  
http://www.toondoo.com agus  
http://www.voki.com 

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Plé

•	Cruthaigh	Abhatár

A hAON:4
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Plé

Fiafraigh de na páistí cé mhéid acu a 
imríonn cluichí le consóil cluichí ar nós 
PlayStation, Nintendo, Wii. Iarr ar na 
páistí plé a dhéanamh ar an gcluiche is 
fearr leo, cathain a thaitníonn sé leo imirt, 
cé leis, srl.

Pléigh cruthú na gcarachtar sa chluiche.
- Cén chineál carachtair a chruthaímid 

inár gcluichí?

- An bhfuil siad mar an gcéanna linn féin 
nó difriúil?

- An ndéanaimid iarracht abhatár atá 
éagsúil linn féin a chruthú, nó ceann atá 
cosúil linn féin?

Cruthaigh Abhatár

Cruthaigh abhatár ar líne le bogearraí 
ar líne ar nós http://www.toondoo agus 
http://www.voki.com
Is féidir le gach páiste é seo a dhéanamh 
nó é a dhéanamh mar thaispeántas ar 
an CBI. Iarr ar na páistí an difríocht idir 
carachtar i gcluichí agus muid féin a 
scrúdú.
- Cad iad na bealaí ar féidir le carachtar 

cluiche a bheith cosúil  linn féin nó 
difriúil?

- An bhfuil rudaí fúinn féin ar féidir 
nó nach féidir le carachtar cluichí a 
thaispeáint nó a léiriú (mothúcháin, 
teaghlach, láthair, stair)?

Conclúid

Iarr ar na páistí na deacrachtaí a 
bhaineann le bheith páirteach i gcluiche 
nuair a bhíonn siad á imirt agus nuair a 
fhilleann siad ar an bhfíorshaol a phlé.
- An gcruthaíonn sé seo deacracht nó 

coimhlint?

- Tuige?

Iarr ar na páistí dhá rud maith nó dhá rud 
deacair a ainmniú faoi theacht ar ais go 
dtí an ‘fíorshaol’ agus iad a scríobh ina 
gcóipleabhar OSPS nó iad a rá.

A hAON:4NÓS ImEACHTA SONRACH
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CEACHT 5
CAD A IMRÍONN TIONCHAR ORM

COINCHEAP LÁRNACH

Is íomhánna ficseanúla dínn féin iad 
abhatáir atá cruthaithe againn féin. Bíonn 
na híomhánna seo faoi thionchar ag 
teachtaireachtaí a fhaighimid sna meáin.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise agus an domhan mór

Snáithaonad: Oideachas sna meáin

Cuspóir Ábhair
A bheith eolach faoin fhógraíocht agus a 
chuspóir agus a nádúr.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is ceart an ceacht seo a dhéanamh i 
gcomhar leis an gceacht roimhe faoi 
abhatáir, cé gur fearr é a thuiscint mar 
cheacht faoi Oideachas na Meán. Ag 
leanacht ar aghaidh ón gceacht roimhe 
seo, iarrtar ar na páistí breathnú ar 
bhealaí ina n-imríonn na meáin tionchar 
orainn le híomhá dínn féin a chruthú.

ACMHAINNÍ

•	Suímh	http://www.toondoo.com  agus 
http:/www.voki.com nó suíomh chruthú 
abhatár eile.

•	Catalóga	bréagán	do	pháistí.

•	Cárta	Imirt	Ról	(curtha	ar	fáil)	-	ceann	de	
gach grúpa de 3/4 páistí.

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Plé

•	Imirt	Ról

•	Plé

A hAON:5
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Plé

Meabhraigh do na páistí gur chruthaigh 
siad íomhá díobh féin sa cheacht 
deireanach (Féin-phortráid Dhigiteach) i 
gcluiche (nó gur taispeánadh conas é a 
dhéanamh ar an CBI).

Fiosraigh leis na páistí cathain a d’athródh 
muid an bealach a fhéachann muid nó 
a ghníomhaíonn muid ar ócáidí éagsúla.  
Cuir ócáidí móra ar nós ceiliúradh 
teaghlaigh nó ócáidí náisiúnta san áireamh, 
peil nó spórt ar bith eile a imirt, dul ar scoil, 
gléasadh suas le haghaidh spraoi, labhairt 
ar an bhfón nó le rang eile sa scoil srl. 

- An cuimhin le haon duine gléasadh suas 
nuair a bhí siad níos óige?

- An ngléasann daoine fásta suas le 
haghaidh rudaí éagsúla?

- An féidir leat smaoineamh ar dhaoine 
fásta a ghléasann ar bhealach éagsúil le 
haghaidh a gcuid oibre (Garda, dochtúir, 
altra, breitheamh, lucht múchta tine)?

- Nuair a ghléasaimid suas, conas a 
shocraímid cad a chuirfimid orainn?

- Sa bhfíorshaol is minic a chruthaímid 
íomhánna éagsúla dínn féin sa chaoi a 
labhraímid, a iompraímid sinn féin agus 
cad a chaithimid, go háirithe nuair a 
bhíonn muid i suímh nua. Cad a imríonn 
tionchar ar ár gcinntí nó ar ár smaointe 
sna suímh seo?

Imirt Ról

Chomh maith le híomhánna éagsúla a 
bheith againn dínn féin is féidir linn muid 
féin a iompar ar bhealaí éagsúla i suímh 
éagsúla. I suímh éagsúla is féidir linn ár 
nguth a athrú agus gothaí éagsúla a úsáid 
le híomhánna éagsúla dínn féin a chur in 
iúl, nó a ligean orainn gur duine eile atá 
ionainn.

Mar ullmhúchán don imirt ról féadfaidh na 
páistí, ina mbeirteanna, mím a dhéanamh 
d’ainmhithe éagsúla agus a fheiceáil an 
féidir lena bpáirtí an t- ainmhí a aithint.  
Féadfaidh siad a rá an bhfuil an t-ainmhí 
feargach, suaimhneach, faoi bhagairt, 
mar shampla, agus a ngluaiseachtaí a 
athrú dá réir.
Úsáid na cártaí imirt ról le deiseanna a 
thabhairt do na páistí páirteanna daoine 
éagsúla a imirt.
Roinn na páistí i ngrúpaí de 3 nó 4.  
Tabhair cárta do gach grúpa.  Beidh an 
ról á imirt ag duine amháin sa ghrúpa. 
Beidh ar na páistí eile rudaí a mholadh 
a d’fhéadfadh an t-imreoir ról a rá le 
taispeáint cé hiad féin, nó a bheith ina 
gcarachtair eile san imirt ról. Iarr ar 
na grúpaí eile iarracht a dhéanamh an 
carachtar a aithint agus cad a tharla 
dóibh. 

Plé

Mínigh do na páistí go bhfuil siad chun 
amharc ar roinnt íomhánna de pháistí sa 
nuacht agus sna meáin. D’fhéadfá úsáid 
a bhaint as irisí fógraíochta do pháistí (ar 
nós catalóg bréagán) nó, más féidir, fógra 
ón teilifís a thaispeáint ar an CBI. Iarr 
ar na páistí na híomhánna de pháistí sa 
chatalóg bréagán nó sa bhfógra a scrúdú. 
Déan plé ar na nithe seo a leanas:
- Cad atá á rá ag an íomhá leat faoin 

bpáiste? (Tá an páiste sona, ag baint 
taitnimh as a chluiche, ag súgradh, ag 
imirt le cairde, srl).

- Cén fáth go bhfuil an íomhá seo á 
húsáid, dar leat? (Is é cuspóir an 
chatalóg bréagán rudaí a dhíol, agus 
mar sin taispeánann sé páistí atá sona 
sásta lena mbréagán nó lena dtáirge).

- Cad iad na slite ina bhfuil an fíorshaol 
difriúil ón gcaoi a dtaispeántar bréagáin 
agus páistí sa chatalóg?

A hAON:5NÓS ImEACHTA SONRACH
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- Dá dtaispeánfaí na páistí faoi mar atá 
an saol, cad a bheadh á thaispeáint ag 
catalóg bréagán nó ag fógraíocht? (Mar 
shampla, uaireanta is féidir le páistí iad 
féin a ghortú agus iad ag súgradh, nó ní 
bhíonn aon duine acu le himirt leo, nó is 
féidir le bréagán briseadh).

Conclúid

Mínigh do na páistí go bhfuil siad tar éis 
amharc ar mar a chruthaímid íomhánna 
dínn féin do dhaoine eile agus conas a 
chruthaíonn daoine eile íomhánna de pháistí 
dúinne. Fiafraigh de na páistí an raibh 
siad riamh faoi thionchar ag fógraí nuair a 
cheannaigh siad rud agus go raibh díomá 
orthu faoin toradh. Iarr roinnt samplaí orthu. 
Cad is féidir linn a fhoghlaim ón taithí seo?

Síneadh

Is é gnó na fógraíochta é a chur ina luí 
orainn nithe a cheannach nach bhfuil 
ag teastáil uainn. D’fhéadfá cur leis 
na ceachtanna trí féachaint conas is 
féidir le páistí a bheith ina dtomhaltóirí 
géarchúiseacha agus cinntí á ndéanamh 
acu faoi cad a cheannóidh siad.
Is ceart anailís a dhéanamh le feiceáil cén 
teachtaireacht atá á brú, agus conas a 
fhreagaíonn muid do na teachtaireachtaí 
seo, a bhíonn an-ghlic go minic. Iarr ar na 
páistí fógraí éagsúla a thabhairt isteach (ó 
irisí nó nuacháin) le taispeáint conas atá 
tionchar á imirt orainn agus teachtaireachtaí 
fo-thairseachúla á dtabhairt dúinn.

Féadfaidh na páistí fógra a chumadh iad 
féin faoina rogha rud, agus cur i láthair 
díolacháin a dhéanamh don chuid eile 
den rang. Nó d’fhéadfadh siad ‘fógra 
malartach’ a dhéanamh do tháirge a 
bhfuil aithne fhorleathan air (bréagán nó 
earra tomhaltóra eile) a thaispeánann 
íomhá níos réadúla nó neamhrómánsúil 
den táirge agus den úsáideoir.  Tugtar 
‘suaithfhógraí’ orthu seo. 

A hAON:5NÓS ImEACHTA SONRACH



Cártaí Imirt Ról

Is Garda tú a thagann ar 
shuíomh timpiste.  Ní mór duit 
a thaispeáint go bhfuil tú i 
gceannas ar an suíomh le do 
chorp agus do ghuth.

Is múinteoir tú. Feiceann tú 
páiste ag déanamh rud éigin a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
dó.  Úsáid do chorp agus do ghuth 
le cabhrú leis an bpáiste éirí as an 
rud atá á dhéanamh aige.

Is siopadóir tú.  Feiceann tú 
custaiméir a bhfuil mearbhall air. 
Úsáid do ghuth agus do chorp 
le taispeáint don chustaiméir go 
bhféadfá cabhrú leis. 

Is amhránaí cáiliúil tú. Is mian 
leat a thaispeáint do do lucht 
leanúna go gceapann tú go bhfuil 
siad an-tábhachtach agus go 
bhfuil aird agat orthu go léir.  
Úsáid do ghuth agus do chorp 
leis seo a thaispeáint.

Is teagascóir snámha tú.  Tá sé 
ráite agat le grúpa páistí cheana 
féin gan a bheith ag tumbhuamáil 
isteach sa linn snámha. Feiceann 
tú duine acu á dhéanamh arís. 
Úsáid do chorp agus do ghuth le 
cur in iúl don ghrúpa go gcuirfear 
amach as an linn iad mura 
n-iompraíonn siad iad féin.

Glaodh ainmneacha ort ag 
comhscoláire agus tá fearg ort 
mar gheall air. Úsáid do ghuth 
agus do chorp le cur in iúl go 
bhfuil tú feargach leis.

Tá tú ag iarraidh déirce ar an 
tsráid.  Níor ith tú dada le lá 
iomlán agus caithfidh tú bia nó 
airgead a fháil go luath.  Feiceann 
tú daoine ag teacht. Úsáid do 
ghuth agus do chorp le cur in iúl 
dóibh chomh truamhéileach is atá 
do chás. 

Tá tú trína chéile mar gheall ar 
rud éigin a dúirt duine sa rang 
leat ar scoil. Ba mhaith leat é a 
insint do do mháthair sa bhaile.  
Úsáid do ghuth agus do chorp le 
rá léi go bhfuil tú trína chéile.

Is altra tú atá díreach tar éis 
bualadh le páiste san ospidéal. 
Tá an páiste gortaithe agus 
ag caoineadh. Úsáid do chorp 
agus do ghuth le taispeáint don 
pháiste go bhfuil siad sábháilte 
agus go dtabharfaidh tú aire dó. 

Tá rud éigin an-deas feicthe 
agat sa siopa bréagán sa bhaile 
mór. Nuair a thagann tú abhaile 
labhraíonn tú le do Mham nó le do 
Dhaid lena iarraidh orthu é a fháil 
duit. Úsáid do ghuth agus do chorp 
le hiarraidh orthu ar bhealach a 
gheobhadh tú an rud atá uait.
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MISE AGUS MO THEAGHLACH
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AONAD 2
MISE AGUS MO THEAGHLACH

SNÁITHE MISE

Snáithaonad Mise agus mo theaghlach

RÉAMHRÁ DON AONAD SEO

Aithnítear aonad an teaghlaigh ar fud 
an domhain mar thaca tábhachtach 
riachtanach don duine aonair.  Trí 
aitheantas a thabhairt do ghnéithe 
dearfacha shaol an teaghlaigh is féidir le 
páistí tuiscint a fháil ar a dteaghlach agus 
ar thraidisiúin an teaghlaigh.  Ní hionann 
é seo agus a rá go bhfuil struchtúr 
aonfhoirmeach ag an teaghlach - is 
iomaí cineál aonad teaghlaigh atá ann 
anois, agus is féidir le gach ceann díobh 
timpeallacht shlán shaibhir a chur ar fáil 
inar féidir le rath a bheith ar pháistí. Sa 
tsochaí ilchineálach atá in Éirinn anois, 
tá éagsúlacht teaghlach, nósanna agus 
cultúr le fiosrú agus le tuiscint. Tá sé 
tábhachtach go n-aithneodh na páistí 
luach na hilchineálachta seo agus conas 
a chuireann sí le héagsúlacht agus le 
saibhreas na bpobal áitiúil.  Sa chéad 
cheacht, fiosraíonn páistí a dteaghlach 
féin agus déanann siad machnamh 
ar ghnéithe dearfacha de shaol an 
teaghlaigh.  Sa dara ceacht, féachtar ar 
athruithe do-éalaithe a thagann ar shaol 
an teaghlaigh , agus conas is féidir le 
páiste dul i ngleic leo agus cabhrú sna 
cásanna seo. Cuirtear béim ar an deis 
atá ann chun staidéar a dhéanamh ar 
theaghlaigh i gcultúir agus i dtíortha 
éagsúla. 

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Mo Theaghlach

Ceacht 2
Athruithe sa Teaghlach
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CEACHT 1
MO THEAGHLACH

A DÓ:1
COINCHEAP LÁRNACH

Bíonn éagsúlachtaí i struchtúir teaghlaigh. 
Má thuigimid na difríochtaí idir teaghlaigh 
agus conas a fheidhmíonn siad beimid in 
ann glacadh níos fearr lena chéile.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Mise agus mo Theaghlach

Cuspóirí Ábhair
Na cineálacha éagsúla teaghlaigh a 
fhiosrú agus a phlé, ag aithint go mbíonn 
struchtúir éagsúla ag teaghlaigh, sa 
bhealach a ndéanann siad cumarsáid 
agus sa dóigh a gcaitheann baill den 
teaghlach a gcuid ama. 

Aithint go bhfuil a áit agus a ról féin 
ag gach ball a chuireann le feidhmiú 
éifeachtach aonad an teaghlaigh. 

Féachaint ar an gcaoi a dtugann baill de 
theaghlach grá, cosaint, agus aire dá 
chéile agus a ndéanann siad soláthar dá 
chéile. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas agus muinín  
  in úsáid teanga

Oideachas Ealaíona - Ealaín Fhísiúil
Snáithe: Cló

Snáithaonad: Féachaint agus Freagairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ní mór tabhairt faoin cheacht seo le 
heolas agus le híogaireacht. Tá sé 
tábhachtach an éagsúlacht struchtúr 
teaghlaigh a bhíonn i rang a thuiscint 
agus a bheith eolach faoi íogaireachtaí 
áirithe a bheadh i measc daltaí sa rang.

ACMHAINNÍ

•	Grianghraf	Teaghlaigh	-	ceann	an	páiste

•	Páipéar	Daite	A4	(a	lán	dathanna)

•	Blu-Tack

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá

•	Gníomhaíocht	Taispeána	le	Grianghraf

•	Plé	
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NÓS ImEACHTA SONRACH A DÓ:1
Réamhrá

Fiafraigh de na páistí an tseachtain 
roimh an cheacht an bhféadfadh siad 
grianghraf dá dteaghlach a thabhairt 
isteach le haghaidh roinnt oibre a 
dhéanamh ar theaghlaigh an tseachtain 
seo chugainn.  Is fearr go dtabharfaidís 
isteach grianghraf ina bhfuil a lán ball 
den teaghlach, agus a tógadh nuair a 
bhí ceiliúradh ar siúl. Tig leis na páistí a 
iarraidh ar bhaill an teaghlaigh grianghraf 
a bhfuil siad sásta leis a roghnú le húsáid 
sa seomra ranga. Coinnigh na grianghraif 
seo go dtí go mbíonn an ceacht ann.

Gníomhaíocht Taispeána le Grianghraf

Tabhair na grianghraif den teaghlach 
ar ais do na páistí.  Mínigh go mbeidh 
taispeántas dá dteaghlaigh á dhéanamh 
acu ar an bpáipéar A4. Iarrtar orthu 
an grianghraf a chur ar an bpáipéar 
A4 seo le Blu-Tack. Iarrtar orthu ansin 
ceannteideal agus sraith ráiteas a scríobh 
faoina dteaghlach. Féadfaidh na páistí a 
dtuairimí féin a thabhairt faoi na rudaí ba 
mhaith leo a scríobh faoina dteaghlach.
D’fhéadfadh siad seo a bheith san 
áireamh:

Inár dteaghlach is maith linn...

Is é/í ... an duine is greannmhaire inár 
dteaghlach. 

Is é/í ... an duine leis an gcaitheamh 
aimsire is aistí inár dteaghlach.

Is é/í ... an duine is gaire domsa in aois sa 
teaghlach.

Sa ghrianghraf seo táimid ag...

Is é an rud is fearr liom faoi mo 
theaghlach ná... Bíonn an t-am is fearr 
againn i mo theaghlach nuair...

Nuair a bhíonn a gcuid oibre críochnaithe 
ag na páistí, taispeáin na grianghraif 
teaghlaigh. Is féidir leis na páistí amharc 
ar na leathanaigh A4 nuair a bhíonn siad 

ar taispeáint. Más mian leo, tig le gach 
páiste rud amháin a rá faoina dteaghlach 
ó na bileoga A4.

Plé

Fiafraigh de na páistí cad iad na 
cosúlachtaí atá idir na grianghraif, mar 
shampla:
•	Tá	daoine	iontu	go	léir.

•	Tá	siad	go	léir	le	chéile	ag	déanamh	
rudaí.

•	Tá	siad	ag	iarraidh	cabhrú	le	chéile.

•	Tá	spraoi	acu	go	léir.

•	Is	maith	leo	a	bheith	le	chéile.

Fiafraigh de na páistí cad iad na 
difríochtaí a bhíonn idir teaghlaigh.

•	Bíonn	a	lán	daoine	i	dteaghlaigh	áirithe	
agus beagán i dteaghlaigh eile.

•	Bíonn	roinnt	teaghlach	ag	ceiliúradh	sa	
bhaile, agus roinnt eile lasmuigh den 
bhaile.

•	Tá	an-chuid	gaolta	ag	teaghlaigh	áirithe,	
ar nós col ceathracha, agus níl ach 
beagán ag teaghlaigh eile.

Iarr ar na páistí plé a dhéanamh ina 
mbeirteanna faoi na rudaí is taitneamhaí a 
bhaineann le teaghlach a bheith agat.

Conclúid

D’fhéadfá an ceacht a chríochnú trí 
iarraidh ar na páistí machnamh a 
dhéanamh ar na nithe is mó a thaitníonn 
leo faoina dteaghlach féin.  D’fhéadfaidís 
abairt nó dhó a chumadh ina gceann 
agus iad féin a shamhlú á rá seo lena 
dteaghlach. D’fhéadfaidís abairt a scríobh 
faoina bpictiúr agus é a thabhairt abhaile. 
Más mian leo, d’fhéadfadh roinnt páistí 
na habairtí sin a roinnt leis an rang.

D’fhéadfaí a fhiafraí díobh cad é an rud is 
spéisiúla faoi theaghlaigh eile.
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CEACHT 2
ATHRUITHE SA TEAGHLACH

A DÓ:2
COINCHEAP LÁRNACH

Bíonn ról ag gach duine aonair i 
dteaghlach i mbuanú agus in aontú 
an teaghlaigh. Is féidir le páistí nithe 
suntasacha a dhéanamh le cabhrú le 
haonad an teaghlaigh nuair a bhíonn baol 
ann dó. 

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Mise agus mo Theaghlach

Cuspóirí Ábhair
A thuiscint go dtarlaíonn athruithe 
do theaghlaigh, idir bheartaithe agus 
neamhbheartaithe, agus gur féidir leo a 
bheith taitneamhach nó deacair.

Ainmnigh an t-iompar atá tábhachtach 
don tsíocháin i dteaghlaigh.

Déan comparáid agus codarsnacht 
idir stíleanna maireachtála teaghlach 
i gceantair chathrach agus tuaithe, i 
dtíortha éagsúla, agus i gcultúir éagsúla 
in Éirinn agus thar lear. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas agus muinín in 
  úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ní mór a bheith íogair faoi nádúr agus 
struchtúr an teaghlaigh, mar a bhí sa 
cheacht roimhe seo.

ACMHAINNÍ

•	Dáileán:	Athruithe	sa	Teaghlach	(ar	
dháileán amháin, nó gearrtha i stríocaí 
aonair má táthar ag obair i ngrúpaí)

•	Bileoga	daite	A4

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche

•	Dáileán	agus	Plé

•	Gníomhaíocht
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NÓS ImEACHTA SONRACH A DÓ:2
Cluiche: Aimsigh an tAthrú

Cuirtear na páistí ina mbeirteanna os 
comhair a chéile. Cuireann duine amháin 
(A) gothaí air féin agus scrúdaíonn an 
duine eile (B) go cúramach é. Tiontaíonn 
B ar shiúl ansin agus athraíonn A an 
gotha beagáinín - cos a chasadh isteach 
nó amach, glúin a lúbadh beagáinín, 
méar a lúbadh, srl. Tugann B aghaidh ar 
A arís agus déanann iarracht an t-athrú 
a rinne A ar a ghotha tosaigh a aimsiú, 
agus tá cead acu trí bhuille faoi thuairim 
a thabhairt (más gá).  Déanann B an 
gníomh céanna ar a seal.

Dáileán agus Plé

Mínigh do na páistí go mbeidh siad ag 
caint inniu faoi athruithe a tharlaíonn do 
theaghlaigh agus conas is féidir leo seo 
a bheith éagsúil do theaghlaigh éagsúla. 
Cuirfear páistí éagsúla i láthair ar tharla 
athruithe ina dteaghlaigh agus a mbeadh 
cabhair nó tacaíocht ag teastáil uathu 
le plé leis an gcás nua. Iarr ar na páistí 
smaoineamh ar bhealaí le cabhrú leis an 
bpáiste sa chás seo agus ar bhealaí le 
cabhrú lena dteaghlach.

Léigh an Dáileán: Athruithe sa 
Teaghlach, amach os ard agus tabhair 
cás amháin do gach grúpa sa rang. Nó 
tabhair an dáileán amach agus téigh trí 
na cásanna ceann ar cheann. Iarr ar na 
páistí tuairimí a thabhairt faoin gcaoi a 
mhothaíonn an páiste, nó faoi chabhrú 
leis an bpáiste a bhfuil an t-athrú ag tarlú 
dóibh.

Is ceart dóibh smaoineamh ar bhealaí 
ar féidir leis an bpáiste cabhrú lena 
dteaghlach sna cásanna seo. 

Déan taifead de na bealaí seo le cabhrú 
ar an gclár bán nó ar an CBI. Fiosraigh 
straitéisí nó cáilíochtaí coitianta le 
cabhrú i ngach cás a chuirtear i láthair. 

Tá maithiúnas, tuiscint, grá, comhbhá, 
éisteacht, meas, comhroinnt, muinín, 
am a chaitheamh, cloí le rialacha an 
teaghlaigh, ionracas, freagracht a 
ghlacadh, agus cabhrú le chéile ina 
measc. Pléigh leis na páistí conas a 
bheadh tionchar ag na tréithe, iompair 
agus luachanna seo ar na páistí ina 
dteaghlach féin.

- Conas a thugaimid na nithe seo go dtí 
ár dteaghlach féin?

- Cad a tharlaíonn nuair nach ndéanaimid 
féin nó daoine eile na nithe seo inár 
dteaghlach?

Scrúdaigh na difríochtaí sna teaghlaigh 
a bhfuil cur síos déanta orthu leis na 
páistí. I dtimpeallacht tuaithe mar 
shampla, d’fhéadfadh cúramaí a bheith 
ar pháistí nach mbeadh ar pháistí sa 
chathair.  Lasmuigh d’Éirinn, cuirtear 
páistí ag obair agus iad an-óg le tacú leis 
an teaghlach - fiafraigh díobh an bhfuil 
aon eolas acu faoi shaol páistí i dtíortha 
eile, m.sh. bia, obair, slí mhaireachtála. 
Fiú in Éirinn, bíonn slí mhaireachtála 
éagsúil ag teaghlaigh ag brath ar a 
gcultúr - mar shampla leanann teaghlaigh 
áirithe imeachtaí CLG go díograiseach, 
agus is fearr le teaghlaigh eile rugbaí nó 
sacar mar gurb é sin an traidisiún atá 
ina dteaghlach féin. Bíonn gnásanna 
ceiliúrtha éagsúla ag teaghlaigh (m.sh, 
An Nollaig) nó bíonn caitheamh aimsire 
nó nósanna bia difriúla acu. D’fhéadfadh 
cónaí a bheith ar na páistí i suíomh 
ilchultúrtha mar a mbíonn gnásanna agus 
caighdeáin éagsúla ag na teaghlaigh.
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Gníomhaíocht

Cuir na Taispeántais Grianghraif 
Teaghlaigh sa cheacht roimhe seo i 
gcuimhne do na páistí. Úsáid bileog eile 
A4 le bealaí inar féidir linn cabhrú lenár 
dteaghlach a thaifeadadh, bunaithe ar an 
bplé a rinneadh roimhe seo. Meabhraigh 
dóibh, ar an gcaoi chéanna go bhfuil 
gach teaghlach sna cásanna luaite 
éagsúil, go bhfuil an méid a dhéanann 
gach duine dá dteaghlach éagsúil chomh 
maith.  Is é an rud atá tábhachtach ná go 
bhfuil go leor geana acu don teaghlach 
go dteastaíonn uathu cabhair a thabhairt. 

Cuir na bileoga A4 seo ar taispeáint sa 
seomra ranga. D’fhéadfadh na páistí 
roinnt ama a chaitheamh ar feadh cúpla 
lá ag léamh an méid atá scríofa ag na 
páistí eile.  D’fhéadfaí deis a thabhairt 
dóibh chomh maith le caint le chéile 
faoina mbileoga. D’fhéadfadh na páistí 
an bhileog A4 a thabhairt abhaile le 
moltaí faoin gcaoi is féidir leo cabhrú 
lena dteaghlach agus a iarraidh ar a 
dtuismitheoirí nó a gcaomhnóirí iad a 
shíniú agus a phlé leo.

Síneadh

Is féidir síneadh a chur leis an gceacht 
seo le breathnú ar theaghlaigh ar fud 
an domhain, nó laistigh d’Éirinn. Tá 
teaghlaigh as mórán tíortha ina lán 
scoileanna anois. D’fhéadfadh na páistí 
na tíortha ar tháinig na páistí seo astu 
a aithint, agus taighde a dhéanamh ar 
an saol atá sna tíortha sin. B’fhéidir 
go mbeidh na páistí ábalta agallamh 
a chur ar chuid de na daltaí as tíortha 
éagsúla le ceisteanna a chur orthu faoi 
na difríochtaí atá idir a saol in Éirinn agus 
ina dtír dhúchais. Nó d’fhéadfadh grúpa 
páistí as tír eile teacht ar cuairt ar an rang 
agus d’fhéadfadh na páistí ceisteanna a 
ullmhú le cur orthu.  D’fhéadfadh deis a 
bheith ann chomh maith le hamharc ar 
shlí mhaireachtála éagsúil i gcomhthéacs 
na hÉireann má tá páistí ann a tháinig ón 
tuath go dtí an chathair, nó a mhalairt, nó 
má tá páistí as an Lucht Siúil sa scoil.



Changes in the Family
These changes might benefit from either 
voice recordingsfrom a child or from 
photographs to accompany the statements.

Sinéad’s family
Sinéad is the only child in her family. Her mother is pregnant and the 
new baby is to arrive in the next few weeks. Sinéad is excited about 
this and she has been helping her mother to pick out some things for 
the new baby. 
How could you help Sinéad? How can she help her family here?

Marek’s family
Marek has a brother and a sister. His mother and father were born in 
Poland and Marek has been over to see his grandparents in Poland. 
His grandfather and grandmother are coming over for Christmas. 
They are going to stay for three months. Marek is very excited about 
this and is looking forward to it. 
How could you help Marek? How can Marek help his family here?

Jonathan’s Family
Jonathan and his two sisters and Mum and Dad live in an estate. 
Jonathan’s Dad has been out of work for almost a year. In the last 
few weeks his Mum and Dad have been talking about moving to 
Australia. His Dad has found a job there and his Mum and Dad have 
talked to him about moving. Jonathan is excited about this adventure. 
How could you help Jonathan? How can Jonathan help his family 
here?

Athruithe sa Teaghlach
D'fhéadfadh taifeadadh gutha ó pháiste nó 
grianghraif a bheith úsáideach le cur leis 
na ráitis.

Teaghlach Shinéad
Is í Sinéad an t-aon pháiste atá ina teaghlach. Tá a máthair ag súil le 
leanbh nua i gceann cúpla seachtain. Tá sceitimíní ar Shinéad faoi seo 
agus tá sí ag cabhrú lena máthair rudaí nua a phiocadh amach don 
leanbh nua.

Conas a d’fhéadfá cabhrú le Sinéad? Conas is féidir léi cabhrú lena 
teaghlach?

Teaghlach Marek
Tá deartháir agus deirfiúr ag Marek. Rugadh a mháthair agus a 
athair sa Pholainn agus thug Marek cuairt ar an Pholainn lena 
sheantuismitheoirí a fheiceáil. 

Tá a Dhaideo agus a Mhamó ag teacht don Nollaig. Beidh siad ag 
fanacht leo ar feadh trí mhí. Tá sceitimíní ar Marek faoi seo agus tá sé 
ag súil go mór leis.

Conas is féidir leat cabhrú le Marek? Conas is féidir le Marek cabhrú 
lena theaghlach?

Teaghlach Jonathan
Tá cónaí ar Jonathan agus a bheirt dheirfiúr agus a Mham agus a 
Dhaid in eastát. Tá athair Jonathan as obair le beagnach bliain. Le 
cúpla seachtain anuas tá a Mham agus a Dhaid ag caint faoi dhul chun 
na hAstráile. Tá post faighte ag a Dhaid ansin agus bhí Mam agus Daid 
ag caint leis faoi imeacht. Tá sceitimíní ar Jonathan faoin eachtra seo.

Conas a d’fhéadfá cabhrú le Jonathan? Conas is féidir le Jonathan 
cabhrú lena theaghlach?



Teaghlach Sigita
Tá cónaí ar theaghlach Sigita in Éirinn le sé bliana. Fuair a hathair 
bás anuraidh i dtimpiste gluaisteáin. Mothaíonn sí gur athraigh 
an teaghlach ó shin. Bíonn a máthair imníoch agus ag caoineadh 
uaireanta. Tá uaigneas ar Sigita mar gheall ar a hathair agus níl a 
fhios aici an mbeidh an saol chomh maith arís mar a bhí. 

An féidir leat cabhrú le Sigita cuid de na hathruithe atá ag tarlú ina 
teaghlach a thuiscint? Conas is féidir léi cabhrú lena teaghlach?

Teaghlach Sheosaimh
Tá Seosamh deich mbliana d’aois agus tá a athair agus a mháthair 
scartha óna chéile. Cónaíonn sé lena mháthair agus feiceann sé 
a athair de ghnáth ag an deireadh seachtaine. Sular scar siad ní 
fhéadfadh Seosamh a shamhlú conas a bheadh sé. Ach tá an chuma 
air go bhfuil sé ceart go leor ó scar siad. Uaireanta ba mhaith leis 
go mbeadh rudaí difriúil, ach tá grá aige fós don bheirt acu agus grá 
acusan dó. 

Conas a d’fhéadfá cabhrú le Seosamh? Conas is féidir leis siúd cabhrú 
lena theaghlach?

Teaghlach Michelle
Cónaíonn Michelle faoin tuath agus tá feirm ag a teaghlach. Uaireanta 
bíonn sé seo go hiontach agus is breá léi nuair a shaolaítear na huain 
san Earrach. Bhí sé beartaithe acu dul go Londain an Samhradh seo 
mar theaghlach. Ach bhí an aimsir ag athrú i gcónaí agus bhí siad 
ag fanacht de shíor ar dhea-aimsir le féar agus móin a shábháil.  I 
ndeireadh na dála ní raibh siad ábalta dul go Londain.  Bhí an-díomá ar 
Michelle.

Conas a d’fhéadfá cabhrú le Michelle? Conas is féidir le Michelle cabhrú 
lena teaghlach?

Teaghlach Hannah
Tá Daid Hannah tinn le tamall fada. Bíonn air fanacht sa leaba nuair 
a bhíonn sé sa bhaile. Uaireanta bíonn air cúpla lá a chaitheamh 
san ospidéal. Is cuimhin le Hannah nuair a bhíodh an-spraoi acu 
ag súgradh le chéile sa ghairdín. Bíonn Hannah trína chéile nuair a 
smaoiníonn sí ar thinneas a hathar.

Conas is féidir le Hannah plé leis na deacrachtaí seo? An féidir leatsa 
cabhrú? Conas is féidir léi cabhrú lena teaghlach?



AONAD 3
MOTHÚCHÁIN
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AONAD 3
MOTHÚCHÁIN

SNÁITHE MISE

Snáithaonad Fás agus athrú 
  Braistintí agus mothúcháin

RÉAMHRÁ DON AONAD

Is í aidhm an aonaid seo ná feasacht 
na bpáistí faoina mothúcháin féin agus 
mothúcháin daoine eile a mhúscailt, 
agus straitéisí a fhorbairt le dul i ngleic 
le mothúcháin.  Tá sé tábhachtach a 
bheith in ann mothúcháin a aithint agus a 
chur in iúl ar mhaithe le braistint folláine, 
agus cabhraíonn sé linn litearthacht 
mothúchán agus caidreamh níos fearr a 
fhorbairt. Cabhraíonn forbairt straitéisí 
le dul i ngleic le cásanna deacra linn ár 
muinín a threisiú.

I gceachtanna an aonaid seo dírítear ar 
mhothúcháin a aithint agus a chur in iúl, 
agus dul i ngleic le cur ar gcúl. I gCeacht 
1, aithníonn na páistí na mothúcháin atá 
ag carachtair i scéal.  Breathnaítear ar 
conas mothúcháin a chur in iúl go cuí 
i gCeacht 2 le mím agus bileog oibre. I 
gCeacht 3 dírítear ar an difríocht atá idir 
na nithe atá riachtanach agus na nithe a 
theastaíonn uainn. Tá sé tábhachtach go 
bhfoghlaimíonn na páistí nach féidir linn 
gach rud a theastaíonn uainn sa saol a 
fháil - má dhéanaimid iarracht, is féidir 
le frustrachas agus míshonas a bheith 
orainn.

Cé nach bhfuil sé d’aidhm ag na 
ceachtanna go gcuirfí mothúcháin 
dhoimhne in iúl, d’fhéadfadh ábhar 
cainte páiste a bhogadh ar bhealach 
a spreagfadh iad le caint faoi thaithí 
phianmhar nó tosú ag caoineadh.  Má 
tharlaíonn a leithéid, glac le mothúchán 
an pháiste agus cuir an páiste atá ag 
caoineadh ar a shuaimhneas - abair 
mar shampla go bhfuil sé nádúrtha 

caoineadh nuair a bhíonn brón orainn. 
Tabhair deis don chuid eile tacaíocht a 
léiriú dó/di.  Má dhéanann siad teagmháil 
súl le beirt nó triúr eile sa ghrúpa sula 
dtéann an fócas ar aghaidh go duine eile, 
cabhraíonn sé leis an bpáiste glacadh 
leis go bhfuil sé ceart go leor go bhfeicfí 
go bhfuil siad brónach nó gortaithe agus 
beidh sé níos éasca dóibh caint lena 
gcairde níos déanaí.   Uaireanta bíonn 
níos mó tacaíochta ag teastáil ó pháiste, 
éisteacht duine le duine, tacaíocht ón 
mbaile, nó atreorú go seirbhís sláinte 
nó gníomhaireacht deonach (le cead na 
dtuismitheoirí).

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Conas a Mhothaíonn Siad?

Ceacht 2
Mothúcháin a Chur in Iúl

Ceacht 3
An Rud a bhFuil Gá Agam Leis agus an 
Rud a Theastaíonn Uaim
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CEACHT 1 A TRÍ:1
COINCHEAP LÁRNACH

Nuair a aithnítear, a láimhseáiltear agus 
a phléitear mothúcháin is féidir scileanna 
maithe cumarsáide agus comhbhá le 
daoine eile a fhorbairt.

CURACLAM OSPS 

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag fás agus ag athrú
  Braistintí agus mothúcháin

Cuspóirí Ábhair
Labhairt agus machnamh faoi réimse 
leathan braistintí agus mothúchán agus 
suímh éagsúla inar féidir leo tarlú agus 
conas is féidir iad a chur in iúl.

Breathnaigh ar an gcaoi gur féidir le 
tionchar a bheith ag mothúcháin ar an 
saol.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is féidir leat an scéal is oiriúnaí do na 
páistí a phiocadh, nó an dá scéal a léamh 
más maith leat.

ACMHAINNÍ

•	Scéal	1:	An	Bronntanas	Lá	Breithe

•	Scéal	2:	An	Timpiste

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA  

•	Scéal

•	Plé

CONAS A MHOTHAÍONN TÚ?
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NÓS ImEACHTA SONRACH A TRÍ:1
Scéal

Léigh ceann nó dhó de na scéalta do na 
páistí.

Scéal 1: An Bronntanas Lá Breithe
Bhí breithlá Niamh ag teacht. Bhí sí ag 
tnúth leis. Cé go raibh cóisir aici nuair 
a bhí sí níos óige, bheadh sé difriúil an 
bhliain seo.  Mhínigh a tuismitheoirí di 
go mbeadh sé deacair cóisir a eagrú i 
mbliana mar go raibh sé ró-dhaor. Chaill 
athair Niamh a phost agus ní raibh an 
oiread airgid acu is a bhí cheana.

Ach bhí Niamh ag súil lena breithlá fós. 
D’fhiafraigh sí dá máthair an bhféadfadh sí 
fón póca a fháil dá breithlá. Ní raibh Mam 
cinnte. ‘Níl mé cinnte go bhfuil gá agat 
leis, a Niamh, cé go bhfuil a fhios agam 
go bhfuil tú á iarraidh’ a dúirt sí. Ach bhí 
a fhios ag Niamh go raibh fóin ag a lán 
daoine sa rang. Bhí fóin ag beirt dá cairde, 
Adamma agus Máire. Bhí a fhios aici go 
mbíodh siad ag caint le chéile uaireanta 
lasmuigh den scoil.  Lá amháin nuair a 
chuaigh sí go teach Mháire don oíche, 
bhí Máire ag cur téacsanna ar a fón an 
t-am go léir. Ba mhaith le Niamh fón a fháil 
agus uimhreacha a mhalartú lena cairde. 
Chuir Niamh ceist ar a hathair faoi fhón a 
fháil.  Shíl sé nár dhrochsmaoineamh é. 
‘Feicfimid’, a dúirt sé.

An lá roimh a breithlá chuir Adamma 
ceist ar Niamh an mbeadh cuirí á gcur 
amach aici dá breithlá. Mhínigh Niamh 
nach mbeadh cóisir aici, ach gur shíl sí 
go mbeadh sí ag fáil fóin. ‘Tá sé sin go 
hiontach’, arsa Adamma. ‘Beidh tú in 
ann téacs a chur chugam amárach agus 
glaoch orm. Seo duit m’uimhir’. Scríobh 
Adamma a huimhir ar chúl chóipleabhar 
obair bhaile Niamh. ‘Déan cinnte go 
gcuirfidh tú glaoch orm’, ar sise.
Bhí breithlá Niamh ann an lá dár gcionn. 
Tháinig Mam agus Daid isteach ina 
seomra agus chan siad breithlá shona di. 
‘Tá bronntanas ar an mbord sa chistin,’ 

arsa Mam. Rith Niamh go dtí an chistin 
mar a raibh beart lena hainm air. D’oscail 
sí é. Bhí péire deas bróga ann agus 
barréide faiseanta.  D’fhéach Niamh arís 
agus í ag súil le fón a fheiceáil, ach ní 
raibh aon rud eile ann. Nuair a tháinig 
Mam agus Daid isteach sa chistin bhí 
cuma mhíshásta ar Niamh agus í ina suí in 
aice leis na bronntanais.

Carachtair: Niamh, Mam, Daid, Adamma 

Scéal 2: An Timpiste
Thaitin sé le Marek dul ar scoil, go háirithe 
mar go mbuailfeadh sé lena chairde. 
Nuair a chuaigh sé abhaile, rinne sé a 
obair bhaile agus d’fhan sé lena mháthair 
agus lena dheirfiúr bheag don tráthnóna. 
Ach ba bhreá le Marek seans a fháil dul 
ar cuairt ar a chairde tar éis na scoile. Ba 
mhinic a chuir sé ceist ar a mháthair an 
bhféadfadh sé dul amach ag súgradh lena 
chairde, ach ní raibh aithne aici ar mhórán 
de na teaghlaigh eile. 

Lá amháin le linn sosa ar scoil, d’iarr Oisín 
ar Marek teacht ag súgradh leis tar éis 
scoile ar an Aoine, agus dúirt Marek go 
mbeadh air ceist a chur ar a mháthair.  
Dúirt sé le hOisín go bhfaigheadh sé 
uimhir a mháthar agus go mb’fhéidir go 
mbeadh máthair Oisín in ann glaoch ar 
mháthair Marek. Bhí gach rud socraithe 
don Aoine. Bhí Marek le dul abhaile le 
hOisín tar éis scoile agus bheadh máthair 
Marek á bhailiú níos déanaí sa tráthnóna.

Bhí Marek ag tnúth lena chuairt ar theach 
Oisín. Dúirt Oisín dá mbeadh an aimsir go 
maith go bhféadfadh siad peil a imirt ar an 
mbóthar. Ar an Aoine, thug Marek a éide 
peile leis i mála ionas go mbeadh sé in 
ann athrú tar éis scoile.
Tar éis scoile, bhailigh máthair Oisín an 
bheirt acu agus chuaigh siad go teach 
Oisín.
Rinne máthair Oisín dinnéar dóibh tar éis 
na scoile. Tar éis an dinnéir dúirt Oisín:
‘Seo linn. Rachaimid ag imirt peile’. 
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NÓS ImEACHTA SONRACH A TRÍ:1
Chuir Marek agus Oisín a n-éide peile 
orthu agus chuaigh siad amach ar an 
mbóthar ag imirt. Ba mhór an spórt é. Bhí 
an liathróid á bualadh chomh láidir is a 
d’fhéadfaidís chuig a chéile acu. Bhuail 
Marek an liathróid go tréan agus chuaigh 
sé thar Oisín.

Chas sé timpeall agus rith é ina diaidh. 
Agus é ag rith siar i dtreo na liathróide, 
tháinig carr amach as cabhsa. Ní fhaca an 
tiománaí Oisín ag rith. Bhuail an carr Oisín 
agus é ag teacht amach. Bhí Oisín sínte 
ar an talamh.  Chonaic Marek an eachtra 
go léir ag tarlú ach ní raibh a fhios aige 
cad a dhéanamh. Faoi dheireadh rith sé 
go teach Oisín, bhuail sé cloigín an dorais 
agus ghlaoigh sé ar mháthair Oisín. Nuair 
a chonaic máthair Oisín Marek, bhí a fhios 
aici go raibh rud éigin cearr.  Dheifrigh sí 
amach ar an mbóthar. Chonaic sí Oisín 
ina luí ar an talamh agus daoine bailithe 
timpeall air. Rith sí ina threo...

Carachtair: Oisín, Marek, Máthair Marek, 
Máthair Oisín, an tiománaí, na daoine a 
bhailigh timpeall ar shuíomh na timpiste.

Cuir roinnt ceisteanna ginearálta ar na 
páistí faoin scéal/na scéalta.

- Cad a thaitin leat faoin scéal?

- An bhféadfadh an rud a tharla sa scéal 
tarlú do dhuine de d’aois?

- Ar léigh tú aon rud nó an bhfaca tú aon 
rud ar an teilifís a bhí cosúil leis an scéal 
seo?

Nuair a bhíonn deis ag na páistí imeachtaí 
den chinéal céanna a chonaic siad nó 
a tharla dóibh a phlé bíonn tuiscint níos 
doimhne acu ar na scéalta.

Plé

Abair leis na páistí go bhfuil tú chun 
na scéalta a léamh arís.  Teastaíonn 
uait an babhta seo go dtabharfaidh 
siad na mothúcháin sna scéalta faoi 
deara. Mínigh go dteastaíonn uait go 

smaoineodh siad ar gach duine sna 
scéalta agus go ndéanfadh siad iarracht 
a thomhas conas a mhothaíonn siad. 
D’fhéadfaí liosta de na carachtair a chur 
ar an gclár bán nó ar an CBI, nó pictiúir 
de na carachtair a thaispeáint, agus liosta 
de na mothúcháin a ainmníonn na páistí a 
chur leis na hainmneacha. Iarr orthu aird 
ar leith a thabhairt ar aon fhianaise as na 
scéalta a thabharfadh le fios dóibh gur 
thomhais siad i gceart.

Conclúid

D’fhéadfaí liosta de na focail bainteach le 
mothúcháin a ainmnítear a scríobh mar 
thús do Bhanc Focail na Mothúchán. 
D’fhéadfaí a iarraidh ar na páistí 
focail faoi mhothúcháin a bhaineann 
leis an ngrúpa mothúchán céanna a 
aithint, le déine éagsúil (mar shampla, 
bheadh cantalach agus spréachta sa 
ghrúpa céanna d’fhocail mhothúcháin). 
Cabhróidh sé seo le feasacht na bpáistí 
ar leibhéil éagsúla mothúchán a mhúscailt 
agus conas dul i ngleic leo.

Síneadh 

D’fhéadfadh na páistí críoch oiriúnach 
a scríobh nó a insint do cheann de na 
scéalta. B’fhéidir gur mhaith le roinnt 
páistí a gcríoch a léamh agus a roinnt leis 
na páistí eile. Is féidir iad seo a phlé, agus 
na freagairtí éagsúla do gach críoch a 
fhiosrú le taispeáint do na páistí go bhfuil 
roghanna le déanamh agus muid ag plé 
le mothúcháin.

Féadfaidh na páistí dráma a dhéanamh 
díobh seo nó de scéalta eile a 
úsáideadh sa rang agus mothúcháin na 
gcarachtar éagsúil a fhiosrú ar an gcaoi 
seo. D’fhéadfadh na páistí imirt ról a 
dhéanamh de radhairc éagsúla as na 
scéalta sa cheacht seo (nó as scéalta 
eile) le tuilleadh fiosraithe a dhéanamh ar 
mhothúcháin. Tá treoracha le haghaidh 
gníomhaíochtaí drámaíochta sa Réamhrá 
Ginearálta den Lámhleabhar seo.
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CEACHT 2 A TRÍ:2
COINCHEAP LÁRNACH

Tá sé tábhachtach mothúcháin a chur in 
iúl go cuí le haghaidh féinbhainistiú, dea-
chumarsáid agus braistintí folláine.

CURACLAM OSPS  

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag fás agus ag athrú
  Braistintí agus mothúcháin

Cuspóir Ábhair
Mothúcháin láidre a aithint, conas na 
mothúcháin a chur in iúl agus dul i ngleic 
leo ar bhealach atá cuí go sóisialta.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonad: Labhairt

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

Snáithaonaid: Drámaíocht a fhiosrú  
  agus a dhéanamh

  Machnamh faoin 
  drámaíocht

  Comhoibriú agus 
  cumarsáid i ndéanamh 
  drámaíochta

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Má ligtear do pháistí mothúcháin a chur 
in iúl le mím ag úsáid iomlán an choirp 
léireoidh sé dóibh go mbíonn mothúcháin 
againn sa chorp. Nuair a thuigimid é 
sin cabhraíonn sé linn mothúcháin a 
aithint agus bealaí a fhorbairt le plé le 
mothúcháin.

ACMHAINNÍ

•	10	gcárta	míme	-	gearrtha	le	ceann	
amháin a thabhairt do gach grúpa

•	Bileog	Oibre:	Mothúcháin	a	Chur	in	Iúl

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Mím

•	Plé

•	Bileog	Oibre/	Tráth	na	gCeist

MOTHÚCHÁIN A CHUR IN IÚL
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Mím

Mínigh do na páistí go mbeidh roinnt 
mímeanna á ndéanamh acu agus go 
bhfuil aisteoirí ag teastáil uait. Mar 
réamhullmhúchán, roinntear na páistí 
ina mbeirteanna. Piocann gach duine 
den bheirt focal bainteach le mothúchán 
as an liosta a ullmhaíodh sa cheacht 
roimhe seo (Ceacht 1). Déanann siad 
mím dá bpáirtí ar a seal ag tosú le gotha 
aghaidhe chun an focal a léiriú, ansin 
úsáideann siad a gcorp agus iad ina 
seasamh sa láthair, agus críochnaíonn 
siad le gluaiseacht coirp lena mbogann 
siad ón spota. Má thomhaiseann a bpáirtí 
an focal sula mbíonn siad críochnaithe 
leis na trí mhím, tá cead acu focal 
mothúcháin eile a phiocadh.

Roinn na páistí i bhfoirne (3-4 páiste). 
Mínigh go dtabharfaidh tú eachtra le 
cur i mím do dhuine acu. Iarr aisteoir 
deonach ó gach foireann leis an mím a 
dhéanamh. Tugtar ceann de na cártaí 
míme don aisteoir ón gcéad fhoireann 
agus iarrtar orthu mím a dhéanamh 
den mhothúchán nó den eachtra ar 
an chárta.  B’fhéidir gur mhaith leis an 
bpáiste cuireadh a thabhairt do dhaoine 
eile sa ghrúpa a bheith rannpháirteach. 
Faigheann na páistí i ngrúpa an aisteora 
an chéad seans leis na mothúcháin nó 
an eachtra atá sa mhím a thomhas. 
Féadfaidh na grúpaí eile é a thomhas 
mura bhfuil an mothúchán nó an eachtra 
tomhaiste i gceart cheana féin.  Scríobh 
na mothúcháin ar an gclár bán de réir 
mar a aithnítear iad. Lean ar aghaidh go 
dtí go mbíonn a gcuid oibre déanta ag na 
haisteoirí go léir. 

Plé

Nuair a bhíonn na mímeanna críochnaithe 
agus na mothúcháin ainmnithe, labhair 
faoi na heachtraí agus na mothúcháin 
atá ar na cártaí.  Fiafraigh de na páistí 

cad a dhéanfadh daoine mar gheall ar na 
mothúcháin seo a bhrath. Fiafraigh díobh 
an bhfuil na gníomhartha sin oiriúnach - 
mínigh go mbeadh sé oiriúnach gníomhú 
ar bhealach áirithe i gcásanna áirithe 
ach nach mbeadh i gcásanna eile.  Is 
cuid den fhás aníos é a fhios a bheith 
againn conas gníomhú i gcásanna áirithe. 
Is féidir le páistí an-óga mothúcháin a 
léiriú ar bhealach éagsúil le páiste níos 
sine. Fiafraigh díobh ar thug siad é sin 
faoi deara riamh (in ollmhargadh, mar 
shampla mar a mbuaileann spadhar 
páiste an-óg). Ní ceart aon ainm a lua, 
ach an eachtra. 

Tabhair cuireadh dóibh tuairimí a 
thabhairt faoin tráth ceart le mothúchán 
a léiriú. Mar shampla, nuair a bhíonn 
tú gortaithe i slua b’fhéidir gur mhaith 
leat caoineadh láithreach, ach b’fhéidir 
go ndéanfá iarracht gan caoineadh, go 
háirithe mura bhfuil aithne agat ar aon 
duine. Mínigh bealaí eile ar féidir pian 
a chur in iúl, cosúiil le hé a insint dod 
chairde nó dod thuismitheoirí.  Iarr ar na 
páistí samplaí eile a thabhairt de bhealaí 
nach mbeadh sé inghlactha nó cabhrach 
a léiriú conas a mhothaíonn siad (m.sh. 
bualadh, pusaíl, nó tost) agus pléigh 
cathain, conas agus cén áit a gcuirfeadh 
siad na mothúcháin sin in iúl. 
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Bileog Oibre nó Tráth na gCeist

Is féidir an chuid seo den cheacht a 
thaispeáint ar an CBI mar thráth na 
gceist nó is féidir é a dhéanamh mar 
bhileog oibre. Tabhair faoi deara gur féidir 
glacadh le réimse freagraí difriúla cuí.
Mínigh do na páistí go bhfuil sé 
tábhachtach mothúcháin a chur in iúl go 
cuí- ar an mbealach ceart, ag an am ceart 
agus leis na daoine cearta. Uaireanta, 
áfach, is gá mothúcháin áirithe a chur in 
iúl láithreach. Is féidir mothúcháin a chur 
in iúl ar bhealaí éagsúla:

- Trí chaint

- Trí ghothaí

- Trí theagmháil

- Trí rud éigin nach mbaineann le foinse 
an mhothúcháin a dhéanamh - dul ar 
siúlóid nuair atá fearg ort.

Iarr ar na páistí ar dtús an bhileog oibre 
a chomhlánú ina n-aonar agus ansin ina 
mbeirteanna le comparáid a dhéanamh 
idir na freagraí agus aon difríochtaí a 
phlé. Gabh tríd an bhileog oibre nó tráth 
na gceist leis na páistí agus tarraing aird 
ar bhealaí iompair a chabhraíonn nó nach 
gcbhraíonn agus tú ag dul trí gach mír. 

Conclúid

Le tuairimí cabhracha ón gceacht 
roimhe seo, féadfaidh na páistí póstaeir 
a dhearadh leis an teideal: Mothúcháin 
a Chur in Iúl. Is féidir iad seo a chur ar 
taispeáint sa seomra ranga agus cur leo 
de réir mar is cuí. Mar mhalairt air sin, 
d’fhéadfadh na páistí na bealaí is fearr leo 
plé le mothúchán nó dhó a scríobh ina 
gcóipleabhar OSPS, agus béim a chur ar 
mhothúcháin a chur in iúl go cuí.



CÁRTA MÍME NA MOTHÚCHÁN

Faigheann tú  litir sa phost. Níl tú 
ag súil le litir, ach nuair a fheiceann 
tú d’ainm ar an gclúdach teastaíonn 
uait é a oscailt.

Tá tú ag dathú sa rang le do phinn 
nua daite. Iarrann cuid de na daltaí 
eile roinnt ar iasacht uait. ‘Cinnte’ a 
deir tú, ach ag deireadh an ranga tá 
ceann acu ar iarraidh.

Deir do chara ar scoil go bhfuil a 
Mam ag eagrú tráthnóna a mbeidh 
sí in ann teacht go dtí do theachsa. 
Deir sí go gcuirfidh a Mam glaoch 
anocht. Téann tú abhaile agus 
insíonn tú do do Mham féin é. Faoi 
am luí níl aon ghlaoch tagtha.

Tá an-iarracht déanta agat cabhrú 
sa bhaile. Rinne tú do dhícheall 
le glanadh suas agus thairg tú 
cabhair do Mham agus do Dhaid le 
rudaí éagsúla. Oíche amháin deir 
Mam go bhfuil a fhios aici go bhfuil 
do dhícheall déanta agat agus go 
bhfuil sí an-bhuíoch as gach rud atá 
á dhéanamh agat.

Do bhreithlá atá ann - tá tú ar bís 
le do bhronntanais a oscailt. Tá an 
oiread sin sceitimíní ort nach féidir 
leat fanacht socair.

Uaireanta bíonn do chairde ag 
sciotaíl agus ag breathnú anonn 
ort sa chlós. Mothaíonn tú go bhfuil 
siad ag gáire fút agus níl tú ró-
chinnte díot féin agus tú ag caint 
leo. 

Tagann tú abhaile ón scoil agus 
tá an doras faoi ghlas romhat. 
Buaileann tú cloigín an dorais, ach 
ní fhaigheann tú aon fhreagra. 
Tagann imní ort go bhfuil rud éigin 
cearr.

Tá an chéad lá de laethanta saoire 
an tsamhraidh tagtha. Dúisíonn tú 
agus tá an ghrian ag taitneamh. Níl 
scoil ná obair bhaile ar bith agat, 
agus tá an lá go léir romhat.

Oibríonn tú go han-dian ar scoil. 
Bíonn do chuid oibre i gceart agat 
go minic, ach is cosúil go mbíonn 
moladh á thabhairt ag an múinteoir  
i gcónaí do bhuachaill a shuíonn ag 
do bhord.  Ní thugtar aon mholadh 
duitse riamh, rud a chuireann 
díomá ort. Tá an-éad ort leis an 
dalta sin.

Tá rothar nua agat. Bhí tú ag 
súil lena fháil le fada. Nuair a 
thagann sé, téann tú ag rothaíocht 
timpeall agus tá tú an-bhródúil as. 
Páirceálann tú lasmuigh den teach 
é. Nuair a thagann tú amach arís tá 
páistí níos sine ar do rothar agus 
iad ag imeacht leis agus ag gáire. 
Tá tú spréachta ach tá beagáinín 
eagla ort.
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Mothúcháin a Chur in Iúl
Smaoinigh ar thrí bhealach leis na mothúcháin sa liosta 
thíos a chur in iúl.
Cuimhnigh air gur cuid den fhás aníos é a bheith ábalta 
bealaí a fháil le mothúcháin a chur in iúl ar bhealach 
sláintiúil inghlactha.

Is iomaí bealach cabhrach sláintiúil atá ann le mothúcháin a chur in iúl
– beidh tú ábalta dea-mhothúcháin a aithint ach cleachtadh a dhéanamh!

Mothúchán Bealaí le Mothúchán a Chur in Iúl

Sonas

Fearg

Éad

Grá

Brón

Eagla

Trua
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CEACHT 3 A TRÍ:3
COINCHEAP LÁRNACH

Cabhraíonn sé linn ionchais níos réadúla 
a bheith againn más féidir linn an difríocht 
idir an rud atá riachtanach agus an rud a 
theastaíonn uainn a aithint.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag fás agus ag athrú 
  Braistintí agus mothúcháin

Cuspóirí Ábhair
An difear idir rudaí atá riachtanach agus 
mianta a aithint agus a thuiscint gur féidir 
nó gur cheart roinnt luachanna saothair 
nó eispéireas a chur siar ar feadh tamaill.

Breathnaigh ar an gcaoi gur féidir le 
tionchar a bheith ag mothúcháin ar an 
saol.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Cé go ndéantar idirdhealú ficseanúil 
idir riachtanais agus mianta sa cheacht 
seo, d’fhéadfadh na páistí féachaint ar 
na nithe atá riachtanach agus na nithe 
atá ag teastáil uathu féin a phlé sa Phlé 
dheireanach.

ACMHAINNÍ

Scéal Col Ceathrar Luaithríona

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA  

•	Obair	Chiorcail

•	Plé

•	Scéal/Gníomhaíocht

•	Bileog	Oibre

CAD ATÁ RIACHTANACH DOM AGUS CAD ATÁ AG TEASTÁIL UAIM
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NÓS ImEACHTA SONRACH A TRÍ:3
Obair Chiorcail

Suíonn na páistí i gciorcal. D’fhéadfaí 
cluiche beag a imirt mar ullmhúchán. 
Má tá cluiche ann a bhfuil dúil ar leith ag 
na páistí nó agat féin ann d’fhéadfaí é 
seo a úsáid. Nó is féidir a iarraidh ar na 
páistí áiteanna a mhalartú sa chiorcal mar 
fhreagairt do na ráitis seo a leanas:

- Athraigh d’áit más sicín an dinnéar is 
fearr leat

- Athraigh d’áit má tá bróga reatha ort

- Athraigh d’áit má thacaíonn tú le 
Manchester United

- Athraigh áit má tá súile gorma agat

D’fhéadfadh na páistí ráitis eile a 
chuirfeadh daoine ag bogadh a mholadh.

Iarr na páistí an abairt a chríochnú: Tá an 
rud amháin seo riachtanach dom... mar 
bhabhta ag úsáid an réad cainte. Ansin 
iarr ar na páistí an abairt seo a chríochnú: 
Rud amháin a theastaíonn uaim is ea...

Plé 

Iarr ar na páistí na difríochtaí idir 
riachtanais agus mianta a phlé, agus 
iarracht a dhéanamh an dá rud a 
shainmhíniú. Iarr orthu cuid de na rudaí 
atá riachtanach dóibh féin agus ag 
teastáil uathu a rá. Déan iarracht an 
plé a threorú i dtreo ráitis foriomláin nó 
sainmhíniú a aimsiú ar cad is riachtanas 
agus cad is mian ann. D’fhéadfadh sé seo 
a leanas a bheith ina shainmhíniú sásúil: 
Tá rud riachtanach más gá go mbeadh 
sé agat, is ionann rud a theastaíonn uait 
agus rud ba mhaith leat a bheith agat. Tá 
bia riachtanach, ach bíonn uachtar reoite 
ag teastáil uainn.

Scéal/Gníomhaíocht

Léigh an scéal seo a leanas do na páistí: 
Ag deireadh an scéil, cuir tús le plé faoi 
na rudaí atá riachtanach do Lasairíona 
agus na rudaí a theastaíonn uaithi.

Scéal Col Ceathrar Luaithríona

Tá scéal Luaithríona agus conas a 
d’athraigh an tsíóg mhaith a saol 
cloiste ag gach duine.  Ach b’fhéidir 
nár chuala sibh faoina col ceathrar 
Lasairíona. Bhí Lasairíona an-difriúil le 
Luaithríona. Níor chodail sí cois tine agus 
ní raibh deirfiúracha gránna aice agus 
ní raibh leasmháthair mhailíseach aici. 
Go deimhin, bhí cónaí ar Lasairíona i 
dteach breá compordach le leaba bhreá 
chompordach, bhí deirfiúr dheas níos sine 
aici agus tuismitheoirí a thug cabhair go 
fonnmhar di. Chuaigh sí ar scoil dheas 
agus bhí a lán cairde aici.

Ach bhí roinnt deacrachtaí aici. 
Theastaigh a lán rudaí ó Lasairíona. 
Theastaigh rothar nua ó Lasairíona dá 
deichiú breithlá, gúna álainn a chonaic sí 
i bhfuinneog sa bhaile mór, consól nua 
leictreonach cosúil leis na cinn a bhí ag a 
cairde, péire bróga le sála mar a bhí ag a 
deirfiúr, agus liosta fada de rudaí beaga 
eile. Bhí gach rud a theastaigh uaithi 
riamh tugtha ag a Mam agus a Daid do 
Lasairíona. Bhí seomra lán de bhréagáin 
agus de chluichí aici cheana féin. Ach 
an uair seo, ní raibh Lasairíona chomh 
cinnte. Ní raibh a tuismitheoirí tagtha 
abhaile fós le mórán rudaí agus bhí imní 
ag teacht ar Lasairíona.

An oíche roimh a breithlá, bhí Lasairíona 
ina luí sa leaba ina dúiseacht agus í ag 
smaoineamh ar na rudaí a d’fhéadfadh 
sí a fháil, nuair a bhí brionglóid aici gur 
tháinig seanbhean chineálta isteach ina 
seomra. 

Sa bhrionglóid, chuir Lasairíona ceist: ‘Cé 
tusa’? ‘Is mise an tSíóg Mhaith’, arsa an 
tseanbhean chineálta. ‘Ó, nach iontach 
sin’ arsa Lasairíona. ‘Anois gheobhaidh 
mé gach rud a theastaíonn do mo 
bhreithlá!’ ‘Fóill ort, a chailín’, arsa an 
tsíóg mhaith. ‘Ní thabharfaidh mé duit ach 
na rudaí atá riachtanach duit, ní díreach 
na rudaí a theastaíonn uait’. ‘Ach tá siad 
go léir riachtanach’.arsa Lasairíona ag 
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impí uirthi. ‘Ní dóigh liom é’, arsa an tSíóg 
Mhaith. ‘Cuimhnigh air: ‘Is rud a bhfuil 
gá agat leis atá riachtanach, agus níl sa 
rud a theastaíonn uait ach rud ba mhaith 
leat a bheith agat’. ‘Ach caithfidh rothar 
a bheith agam, agus an gúna agus an 
consól cluichí agus na sála agus na rudaí 
eile go léir chomh maith, nó beidh mé an-
trína chéile’, arsa Lasairíona. ‘Bhuel, má 
roghnaíonn tú a bheith trína chéile, beidh 
ort cur suas leis an gcinneadh sin. Ach tá 
aithne agamsa ar dhaoine a chabhródh 
leat an fhadhb seo a réiteach. Tá páistí i 
rang a ceathair a bhfuil a lán ar eolas acu 
faoi na rudaí atá riachtanach dúinn agus 
na rudaí a theastaíonn uainn. Cabhróidh 
siad sin leat cuid de na rudaí seo a 
réiteach’, arsa an tSíóg Mhaith.

Ag an bpointe seo, déanann na páistí, ina 
mbeirteanna nó i ngrúpaí, an liosta rudaí 
a theastaíonn ó Lasairíona dá breithlá a 
scrúdú agus cabhraíonn siad léi na rudaí 
atá riachtanach a dhealú ó na rudaí a 
theastaíonn uaithi.

- An bhfuil aon rud ar liosta Lasairíona atá 
riachtanach di?

- Cad a bheidh ar liosta riachtanas do 
Lasairíona?

- Cad is ceart don tSíóg Mhaith a bhreith 
chuici? Tuige?

- Cad nach ceart don tSíóg mhaith a 
bhreith chuici? Cén fáth?

Conclúid

Críochnaíonn na páistí an Bhileog Oibre: 
Riachtanais agus Mianta. Is féidir é seo 
a chur i gcóipleabhar OSPS na bpáistí 
nó i bhfillteán. Mar mhalairt, is féidir 
é a chríochnú mar obair bhaile, agus 
d’fhéadfadh na páistí cabhair a iarraidh ar 
a dtuismitheoirí lena chríochnú.

Síneadh 

D’fhéadfadh na páistí sainmhíniú ar 
riachtanais agus mianta a scríobh 
nó póstaer beag a dhéanamh leis an 
sainmhíniú air. D’fhéadfaí cuid de na 
póstaeir nó na sainmhínithe a chur ar 
taispeáint ar an mballa mar thagairt 
le cabhrú leis na páistí idirdhealú a 
dhéanamh idir riachtanais agus mianta.



Leis na ceannteidil sa liosta thíos, déan iarracht riachtanais agus mianta a aithint.

Ceannteidil Cad atá 
Riachtanach Dom

Cad atá uaim

Riachtanais agus Mianta

Éadaí

Bia

Cluichí

Deoch

Codladh/
sos

Aimsir

Airgead

Laethanta
Saoire

Fón póca



AONAD 4
CINNTÍ A DHÉANAMH
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AONAD 4
CINNTÍ A DHÉANAMH

SNÁITHE MISE

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

RÉAMHRÁ DON AONAD

Pléitear straitéisí cinnteoireachta 
san aonad seo, le tionchair a aithint 
agus cleachtadh a fháil ar roghanna a 
dhéanamh.  Múineann sé cur chuige 
i leith cinnteoireachta agus tugann sé 
cleachtadh dúinn i scileanna cumarsáide. 
Tugann sé deis do na páistí smaoineamh 
ar an tionchar dearfach nó diúltach a 
d’fhéadfadh a bheith ag na grúpaí a 
mbaineann siad leo orthu. I gCeacht 
1 féachaimid ar na bealaí éagsúla a 
ndéanaimid cinneadh.
Aithníonn na páistí cineálacha éagsúla 
cinntí i gCeacht 2 agus conas a 
mhéadaíonn a gcumas le cinntí a 
dhéanamh agus iad ag fás agus ag 
dul in aibíocht. I gCeacht 3 cleachtann 
siad straitéis áirithe cinnteoireachta i 
gcásanna éagsúla. I gCeacht 4 cuirtear ar 
an airdeall iad faoi thionchair a d’fhéadfaí 
a imirt ar a gcinntí agus a roghanna agus 
iad ag éirí níos sine, agus cabhraíonn sé 
leo na tionchair seo a aithint níos fearr.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Conas a Dhéanaimid Cinntí

Ceacht 2
Teorainneacha

Ceacht 3
Cad a Tharlaíonn Anois?

Ceacht 4
Cad a Imríonn Tionchar Orainn?
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CEACHT 1 A CEATHAIR:1
COINCHEAP LÁRNACH

Bíonn tionchar ag an-chuid tosca ar ár 
gcinnteoireacht. Cabhraítear linn cinntí 
feasacha a dhéanamh má dhíritear ár 
n-aird ar na tosca seo.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Na roghanna agus na cinntí a dhéanaimid 
gach lá a thabhairt faoi deara. 

Fiosraigh agus pléigh na tosca a imríonn 
tionchar ar chinntí agus roghanna 
pearsanta agus na leibhéil éagsúla 
smaointeoireachta a bhíonn i gceist agus 
cinneadh á dhéanamh.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

                        Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is ceart an ceacht seo a dhíriú ar na cinntí 
is gá a dhéanamh sa seomra ranga agus 
leathnú amach uaidh sin i dtreo tuisceana 
faoin chinnteoireacht lasmuigh den 
seomra ranga.

ACMHAINNÍ

•	Bileog	Oibre:	Is	Mar	Gheall	Air	Sin	a	
Rinne Mé É

•	Ainmneacha	na	bPáistí	(i	mbosca)

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Plé

•	Bileog	Oibre

CONAS A DHÉANAIMID CINNTÍ
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NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:1

Plé

Fiafraigh de na páistí cad iad na cinntí 
atá déanta acu ó tháinig siad ar scoil ar 
maidin.

- D’fhéadfadh siad seo a bheith san 
áireamh:

- Cé leis a labhróidh mé agus a mbeidh 
mé ag súgradh leis/léi ag am sosa?

- Cén peann luaidhe a úsáidfidh mé as 
mo chás peann luaidhe?

- Cén leabhar as an leabharlann a léifidh 
mé?

- Cén obair a dhéanfaidh mé?

Déan iad seo a thaifeadadh go hachomair 
ar an gclár bán nó an CBI. Ansin iarr ar 
na páistí liosta a thabhairt de chúiseanna 
a bhíonn againn le cinntí áirithe a 
dhéanamh. D’fhéadfadh siad seo a bheith 
san áireamh:

Bhí an fonn orm
Dúirt an múinteoir liom    
Dúirt mo mháthair liom    
Is breá liom...

Déan iarracht na cúiseanna seo a eagrú 
in aicmí den chineál céanna - roghanna 
nó dúil phearsanta, tionchar daoine eile, 
tionchar na meán, srl.

Iarr ar na páistí plé a dhéanamh ar na 
cúiseanna bainteach leis na cinntí atá 
déanta acu inniu agus atá taifeadtha 
cheana féin ar an gclár bán nó ar an 
CBI. Ar thug tú aon rud faoi deara faoi na 
daoine nó na rudaí a imríonn tionchar ar 
do roghanna nó do chinntí?

Bileog Oibre

Mínigh do na páistí go mbeidh iarracht 
á déanamh acu cuimhneamh ar na 
cúiseanna a bhí acu na cinntí a rinne siad 

a dhéanamh. Dáil amach an Bhileog 
Oibre: Is Mar Gheall Air Sin a Rinne Mé 
É ar na páistí agus pléigh na haicmí ina 
bhféadfaí na fáthanna cinnteoireachta a 
chur.

Iarr ar na páistí iarracht a dhéanamh 
cuimhneamh ar aon chinntí atá déanta 
agus na fáthanna a bhí leo.  Scríobh 
faoi nó déan líníocht faoin aicme cuí 
ar an mbileog oibre. Nuair atá formhór 
na mboscaí comhlánaithe ag na páistí, 
iarr orthu a mbileog oibre a phlé ina 
mbeirteanna.

Nóta: Ní líonfaidh gach páiste gach 
aicme.

Iarr ar na páistí fáthanna go ndearna 
siad na cinntí sin a phlé, ag úsáid na 
gceisteanna seo a leanas:

- Cad iad na cinn is sásúla?

- Cad iad na cinn a d’fhéadfadh a bheith 
go dona? Tuige?

- Cad é an fáth is fearr le cinneadh a 
dhéanamh? An fáth is measa?

- Conas a d’fhéadfá cinneadh maith a 
dhéanamh?

- An mbíonn achrann nó deacrachtaí ann 
riamh faoi chinntí?

- Cén fáth go mbíonn dar leat?

Conclúid

Féadfaidh na páistí cinneadh atá le 
déanamh acu go luath a aithint, ceann 
a chabhródh a dtuismitheoirí leo a 
dhéanamh, nó ceann is féidir leo a 
dhéanamh leo féin. Comhroinneann siad 
iad seo ina mbeirteanna agus déanann 
siad iarracht bealach nua a roghnú leis an 
gcinneadh a dhéanamh ionas go mbeidh 
siad sásta leis an toradh.



IS MAR GHEALL AIR SIN A RINNE MÉ É
Mar go raibh an fonn orm Mar go raibh gach duine 

á dhéanamh

Mar go bhfaca mé ar an teilifís é Mar gurb é is fearr liom

Mar go ndúirt an múinteoir liom Mar go mbeinn i dtioblóid mura 
ndéanfainn é

Mar go ndúirt mo mham liom Mar go gceapaim go bhfuil 
sé go hiontach

Mar go gceapaim go bhfuil 
sé fíorthábhachtach

Mar gur maith le mo chairde 
go léir é

Mar go mbíonn ar gach duine 
é a dhéanamh

Mar nach raibh aon rud eile ann

Mar... Mar...
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CEACHT 2 A CEATHAIR:2
COINCHEAP LÁRNACH

Méadaíonn ár gcumas cinnteoireachta 
agus muid ag éirí níos sine. Ní mór dúinn 
réimsí inar féidir linn cinntí a dhéanamh 
muid féin agus réimsí ina mbíonn 
tacaíocht de dhíth orainn ó dhaoine eile a 
thuiscint agus cinntí le déanamh againn.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad:  Cinntí a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Pléigh cén fáth agus conas is féidir le 
daoine fásta cinntí a dhéanamh agus 
teorainneacha a leagan amach do 
dhaoine óga. 

Aithin go méadaíonn na deiseanna atá 
ann le roghanna a dhéanamh de réir mar 
a ghlactar le freagrachtaí agus mar a 
thuilltear muinín ó dhaoine eile. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonad:  Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Breathnaítear sa cheacht seo 
ar na teorainneacha a bhíonn ar 
chinnteoireacht do na páistí.  Beidh sé 
seo éagsúil le páistí sa rang ag brath ar 
aois agus tosca, agus is ceart an difríocht 
seo a aithint agus an ceacht ag dul ar 
aghaidh. 

ACMHAINNÍ

Bileog Oibre: Cé a dhéanann na Cinntí?

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA  

•	Tobsmaointeoireacht

•	Cleachtadh	Aicmithe

•	Plé

•	Conclúid

TEORAINNEACHA
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Tobsmaointeoireacht

Tosaigh le tobsmaointeoireacht faoi 
chinntí atá déanta le déanaí ag daltaí an 
ranga. Pléigh cinntí a dhéantar ar scoiil, 
mar shampla:

•	Cad	a	thug	mé	liom	don	lón

•	Cé	leis	a	labhraím	ar	scoil

•	Cad	a	imrím	ag	am	sosa

•	Cá	suím	sa	rang

•	Cé	hiad	mo	chairde

•	Cé	chomh	maith	is	a	éistim	agus	a	
oibrím ar scoil

•	Cad	iad	na	héadaí	a	bhíonn	orm	ar	scoil

•	Cad	iad	na	rudaí	a	dhéanaim	tar	éis	
scoile

Déan freagraí na bpáistí a thaifeadadh 
ar an gclár bán nó CBI. Iarr ar na páistí 
amharc ar na cinntí a dhéanann siad 
féin, cad iad na cinntí a dhéanann siad 
le daoine eile, agus cad iad na cinntí atá 
déanta ag daoine eile. Roinn an liosta i 
dtrí aicme, ag aithint go bhféadfaí cuid 
de na cinntí seo a chur in aicmí éagsúla, 
ag brath ar an duine. Is sampla é an tábla 
seo a leanas:

Cinntí a 
Rinne Mé 
Féin

Cinnte 
a Rinne 
Daoine Eile

Cinntí a 
Rinneadh le 
Daoine Eile

Cad iad na 
héadaí a 
chaithim ar 
an Satharn

Cathain a 
théim a luí

Cad a ithim 
don lón

Cleachtadh Aicmithe

Ag úsáid an bhileog oibre: Cé a 
Dhéanann na Cinntí?, iarr ar na 
páistí obair leo féin leis na haicmí lena 
mbaineann na cinntí seo a aithint (ag 
úsáid na n-aicmí ón gceacht roimhe seo). 
Is é an cuspóir anseo ná díriú ar an bhfíric 

go ndéantar cinntí ar bhealaí éagsúla 
i dteaghlaigh, agus is ceart na páistí a 
spreagadh leis na difríochtaí a aithint. (Níl 
le déanamh acu ach uimhir an chinnidh a 
scríobh sna ciorcail chuí).

Nuair a bhíonn an cleachtadh 
críochnaithe iarr ar na páistí seiceáil 
le duine eile ag a mbord le feiceáil 
an bhfuil a gcinnteoireacht éagsúil le 
cinnteoireacht na bpáistí eile.   
Iarr aiseolas ón ngrúpa.

Iarr ar na páistí amharc ar aon chinntí 
ar an mbileog seo a mbeadh athrú air ó 
thosaigh siad ar scoil. Cad iad na cinntí 
atá athraithe? Tuige?

Bí ag obair leis na páistí ionas go 
bhfeicfidh siad gur féidir linn níos mó 
cinntí a dhéanamh agus muid ag éirí níos 
sine mar go bhfuil muid níos fásta suas 
(agus níos freagraí, tá súil againn).

Plé

Iarr ar na páistí smaoineamh ar chinntí 
a bheadh orthu a dhéanamh amach 
anseo nach bhfuil le déanamh acu faoi 
láthair. D’fhéadfadh siad seo a bheith san 
áireamh:

•	Cén	mheánscoil	a	rachaidh	mé	chuici

•	Cad	iad	na	hábhair	a	dhéanfaidh	mé	
staidéar orthu

•	Cá	mbeidh	mé	i	mo	chónaí

•	Cén	obair	a	dhéanfaidh	mé	

•	Cé	a	phósfaidh	mé

•	An	mbeidh	mé	ag	caitheamh	nó	ag	ól

Fiafraigh de na páistí an bhfuil cuma 
dheacair ar chuid de na cinntí seo faoi 
láthair.

- Tuige go bhfuil? Tuige nach bhfuil?

- An mbeidh cuma dheacair orthu amach 
anseo?

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:2
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Conclúid

Iarr ar na páistí ceist a chur ar a 
dtuismitheoirí faoi chinnteoireacht:

- An raibh cinneadh deacair le déanamh 
agat riamh?

- Cad iad na cinntí atá deacair a 
dhéanamh?

- Cad iad na cinntí atá taitneamhach?

Síneadh

D’fhéadfadh na páistí amlíne shamhailteach 
a tharraingt ina gcóipleabhair OSPS de na 
cinntí agus na roghanna a dhéanfaidh siad 
amach anseo, le nóta faoin aois a bheadh 
siad nuair a dhéanfaidís cinntí faoin áit 
a mbeadh cónaí orthu, an mbeadh siad 
ag caitheamh nó ag ól, srl. Nó d’fhéadfá 
samhaltú fócasaithe a úsáid le hiad a 
thabhairt ar thuras samhailteach isteach sa 
saol atá amach rompu. D’fhéadfaí é seo a 
thosú mar a leanas:
Agus tú i do shuí go compordach ar do 
chathaoir, nó ar an urlár, dún do shúile 
nó pioc spota ar an urlár a chabhródh 
leat d’intinn a dhíriú... dírigh ar do chuid 
análaithe, tabhair an anáil faoi deara ag 
teacht isteach agus ag imeacht as do 
scamhóga. Análaigh ar do luas féin... 
smaoinigh ar an aois atá tú anois agus na 
cinntí a dhéanann tú duit féin... cad iad na 
cinntí a thaitníonn leat faoi láthair? Samhlaigh 
tú féin ag déanamh cinnidh a bhfuil tú 
compordach leis... cad a chuirfidh tú ort ag 
an deireadh seachtaine b’fhéidir... cad iad na 
cluichí PlayStation a mbainfidh tú triail astu i 
d’am saor.... cé hiad na daoine ar mhaith leat 
am a chaitheamh leo (cairde... teaghlach)...

Anois smaoinigh ar am sa todhchaí ... 
tá tú ag dul isteach sa chéad bhliain sa 
mheánscoil ... smaoinigh ar chinneadh a 
bheadh ort a dhéanamh.... conas dul go dtí 
an scoil nua b’fhéidir ... cé hiad na cairde 
a dhéanfaidh tú... cad iad na hábhair a 
dhéanfaidh tú... cad iad na cinntí a d’fhéadfá 

a dhéanamh leat féin? Cad iad na cinn a 
gcabhródh sé leat ceist a chur ar dhuine 
eile fúthu? Samhlaigh an duine a n-iarrfá 
cabhair orthu... Samhlaigh na ceisteanna a 
chuirfeá orthu... cathain a d’iarrfá a dtuairim 
orthu... cá mbeidh tú nuair a labhróidh tú 
leo? Samhlaigh conas a bheadh sé dea-
chomhairle a fháil a chabhródh leat cinntí a 
dhéanamh a bheadh go maith duit... beidh 
áthas ar dhaoine cabhrú leat ar do shlí... 
smaoinigh anois ar dhaoine a bhféadfá 
cabhrú leo ag an am seo... cara atá níos 
cúthalaí ná tú féin b’fhéidir... nó deartháir nó 
deirfiúr níos óige atá ag iarraidh gach eolas 
a fháil faoi do scoil nua... samhlaigh conas a 
bheadh sé cabhrú le duine éigin ar an gcaoi 
ar mhaith leat féin cabhair a fháil... 

Anois smaoinigh ar an uair a d’fhágfá 
an scoil... cad iad na cinntí a bheadh á 
ndéanamh agat ansin, dar leat? Smaoinigh 
ar chinneadh a bhfuil tú ag súil lena 
dhéanamh ag an am sin... beidh taithí 
mhaith agat ar chinntí a dhéanamh faoin 
am sin agus neart cleachtadh faighte 
agat... samhlaigh go bhfuil cinneadh maith 
á dhéanamh agat faoi cad a dhéanfaidh 
tú nuair a fhágfaidh tú an scoil... conas a 
mhothóidh sé sin? Smaoinigh ar dhath a 
thaispeánann an mothú sástachta a bhíonn 
agat nuair a dhéanann tú rogha nó cinneadh 
maith... samhlaigh tú féin istigh i mbolgán 
den dath sin... beidh tú sásta ag déanamh 
roghanna agus cinntí duit féin agus tú ag éirí 
níos sine... ach is féidir leat cabhair a lorg 
fós aon uair nach mbíonn tú cinnte faoin rud 
a dhéanfaidh tú... Samhlaigh cé a bheadh in 
ann cabhrú leat le cinntí sa todhchaí... 

Dírigh d’intinn ar an dath sona seo ar feadh 
nóiméid... aon uair a bhíonn cinneadh le 
déanamh agat déan iarracht a shamhlú 
cén rogha a mheabhródh an dath sin 
duit... dírigh arís ar d’anáil ag teacht agus 
ag imeacht as do scamhóga, ag análú ar 
do luas féin... agus nuair a chomhairím 
siar ó 5 is féidir leat do shúile a oscailt... 
5...4...3...2...1.

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:2



Cé a dhéanann na Cinntí?
1. Cad iad na héadaí a chaithfidh mé?

2. Cén t-am a rachaidh mé a luí?

3. Cé hiad mo chairde

4. Cén obair bhaile a dhéanaim

5. Cathain a théim ar scoil

6. Conas a chaithim mo chuid airgid

7. Cén teach a rachaidh mé ar cuairt chuige

8. Cá rachaidh mé ar laethanta saoire

9. Cad iad na leabhair a léifidh mé?

10. Cé leis a labhraím ar scoil?

11. Cad a fhéachaim air ar an teilifís

12. Cad a ithim

13. Cad é an caitheamh aimsire atá agam

14. Cad a dhéanaim ag an deireadh seachtaine

15. Cad iad na scannáin a rachaidh mé chucu

16. Cá mbím ag súgradh

CINNTÍ A 
DHÉANAIM

CINNTÍ A 
DHÉANANN 
DAOINE AR 
MO SHON

CINNTÍ A 
DHÉANAIMID 
LE CHÉILE
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CEACHT 3 A CEATHAIR:3
COINCHEAP LÁRNACH

Tá roghanna sláintiúla ríthábhachtach le 
mí-úsáid substaintí a chosc. Má thugtar 
straitéisí do pháistí le roghanna sláintiúla 
a dhéanamh cabhróidh sé leo a bheith i 
gceannas ar na cinntí a dhéantar.

CURACLAM OSPS  

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
Contúirtí agus iarmhairtí chinneadh áirithe 
a dhéanamh a aithint agus a iniúchadh.

Straitéis shimplí cinnteoireachta a 
fhoghlaim agus tosú á bheartú.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonad: Labhairt

ACMHAINNÍ

•	Cásanna	Samplacha

•	Dáileán:	Soilse	Tráchta

•	Bileog	Oibre:	Cén	Cosán?

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Gníomhaíocht

•	Plé

•	Dáileán

•	Bileog	Oibre

CAD A THARLAÍONN ANOIS?
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Gníomhaíocht: Roghanna a Dhéanamh

Iarr ar na páistí seasamh i lár an tseomra. 
Abair leo go mbeidh tú ag cur sraith 
ceisteanna orthu agus go mbeidh orthu 
cinneadh a dhéanamh cén ceann de 
dhá rogha a dhéanfaidh siad. Mínigh 
go ndíreoidh tú méar i dtreo amháin le 
haghaidh ceist amháin agus i dtreo eile 
don cheist eile. Is ceart dóibh bogadh 
go dtí an spota is fearr a oireann dá 
bhfreagra. Ba chóir dóibh siúd atá 
neamhchinnte fanacht mar a bhfuil siad. 
Abair go soiléir nach bhfuil aon fhreagra 
ceart nó mícheart ann, ach roghanna. 
Cuir ceisteanna mar seo a leanas ar na 
páistí:

- Cad is fearr leat - na sléibhte nó an 
fharraige?

- Cad is fearr leat - banana nó cairéad?

- An fearr leat béic a ligean nó cogar a 
dhéanamh? 

- An fearr leat taisteal i gcarr nó i mbus?

- An fearr leat borgaire nó cáis?

Tar éis gach rogha, fiafraigh díobh cén 
fáth go ndearna siad a rogha. Iarr orthu 
ansin dul ar ais go lár an tseomra.

Plé: Cinntí a dhéanamh

Abair leis na páistí go ndéanann gach 
duine cinntí gach lá. Meabhraigh do 
na páistí na haicmí a d’úsáid muid le 
haghaidh cinntí sa cheacht deireanach. 
Fiafraigh díobh cad iad na cinntí a rinne 
siad ó d’éirigh siad ar maidin agus cad 
iad na cinntí a bheidh le déanamh acu 
sula dtéann siad a luí san oíche. Níl 
mórán smaoinimh le déanamh ar chuid 
de na cinntí - déanaimid beagnach go 
huathoibríoch iad. Iarr samplaí.

Bíonn cinntí áirithe déanta ar a son ag 
daoine ar nós tuismitheoirí nó múinteoirí, 
mar shampla, an dtiocfaidh siad ar scoil 
nó nach dtiocfaidh, an seasfaidh siad 

suas nó an suífidh siad síos sa rang. Iarr 
samplaí. Uaireanta b’fhéidir go mbíonn 
orthu rogha a dhéanamh idir dhá rogha 
agus smaoineamh ar na hiarmhairtí, 
mar shampla, an bóthar a thrasnú leis 
an maor tráchta nó ag na soilse do 
choisithe, nó níos faide suas an bóthar. 
Iarr samplaí de chinntí den chineál seo.

Mínigh do na páistí go bhfuil a lán rudaí 
ann le cabhrú linn cinntí a dhéanamh, 
cosúil lenár dtaithí san am a chuaigh thart 
(idir mhaith agus olc), cad is maith linn, 
na rudaí a tharlóidh a shamhlú (iarmhairtí), 
nó cad a chreidimid agus na tionchair atá 
orainn .i. cumas nó cumhacht daoine eile 
le dul i gcionn orainn, sinn a mhealladh 
nó iallach a chur orainn rud amháin 
seachas rud eile a roghnú.

Tá bealaí éagsúla ann le cinntí a 
dhéanamh, mar shampla: 

•	Déanaim	mar	sin	i	gcónaí	é	(nós)

•	Tá	siad	siúd	á	dhéanamh,	mar	sin	
déanfaidh mise é (tionchar)

•	Dúirt	mo	thuismitheoirí	liom	é	a	
dhéanamh (treoir)

•	Dá	ndéanfainn	é,	tá	a	fhios	agam	go	
mbeadh sé go dona dom (iarmhairtí)

•	Labhair	muid	go	léir	faoi	cad	a	b’fhearr	
a dhéanamh agus d’aontaigh muid é a 
dhéanamh mar seo (comhréiteach)

Fiafraigh de na páistí cad é an bealach is 
fearr le cinntí a dhéanamh, dar leo.

- An mbraitheann sé ar an gcinneadh?

- Cad a chabhródh leat cinneadh a 
dhéanamh faoi cad a íosfaidh tú?

- Cad a fhéachfaidh tú air ar an teilifís?

- An gcaithfidh tú tobac nó nach 
gcaithfidh?

Ainmnigh bealaí cinnteoireachta a bheadh 
go maith sna samplaí seo.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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Dáileán: Soilse Tráchta

Tabhair amach an Dáileán: Soilse 
Tráchta agus mínigh go bhfuil straitéis 
ann le cinneadh a dhéanamh. Gabh trí 
na céimeanna atá leagtha amach ar an 
mbileog. Mínigh dóibh go dteastaíonn 
uait go mbainfidh siad úsáid as na 
soilse tráchta le cabhrú leo cinntí a 
dhéanamh. Spreag iad le húsáid a bhaint 
as seo nuair atá cinntí á ndéanamh acu. 
Roghnaigh cás as an mBileog: Cásanna 
Samplacha atá ar fáil nó tabhair ceann 
níos oiriúnaí dóibh. Ag úsáid straitéis na 
soilse tráchta mar threoir, iarr ar na páistí 
a rá leat cad iad na rudaí difriula is féidir 
a dhéanamh (na roghanna dóibh féin) má 
tharlaíonn sé go mbíonn siad sa chás 
seo. Pléigh iarmhairtí gach rogha ansin. 
Socraigh cad é an ceann is oiriúnaí.

Bileog Oibre: Cén Cosán?

Roghnaigh cás ina gcaithfear cinneadh a 
dhéanamh. Taispeáin an chinnteoireacht 
do na páistí ag úsáid an Bhileog Oibre: 
Cén Cosán?

Roinn na páistí i ngrúpaí beaga. Tabhair 
cás do gach grúpa inar gá cinneadh 
a dhéanamh. Úsáid cásanna as an 
mBileog Cásanna Samplacha nó cinn 
atá oiriúnach do shaol na bpáistí. Tabhair 
amach an bhileog oibre, ceann do gach 
grúpa. Iarr ar na grúpaí smaoineamh ar 
roghanna éagsúla agus iad a scríobh 
ar na cosáin.  Tá iarmhairtí na roghanna 
éagsúla le scríobh síos acu nó le 
tarraingt. Pléigh gach cás leis na páistí. 
Féach ar na roghanna éagsúla agus ar a 
gcuid iarmhairtí.

Síneadh

Iarr ar na páistí samplaí de chásanna 
contúirteacha a thabhairt a d’fhéadfadh 
tarlú do pháistí dá n-aois. Spreag iad le 
hamharc ar na roghanna agus a gcuid 
iarmhairtí. Pléigh na roghanna leis na 
páistí.

- Cé a chabhródh?

- Cad a d’fhéadfá a dhéanamh?

Pléigh an éagsúlacht roghanna (más ann 
dóibh) sa ghrúpa nó sa rang.
Féadfaidh na páistí cás a roghnú agus an 
réiteach a tharraingt i bhfoirm pictiúir nó 
cartúin.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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Cad a dhéanfá:

Bileog Cásanna Samplacha

...mura mbeadh an maor tráchta scoiile ag an trasnú gnóthach 
nuair a thagann tú ar do bhealach chun na scoile?

...dá bhfaighfeá sparán le €30 ann ar an tsráid agus ainm agus 
seoladh an úinéara scríofa laistigh?

...dá mbeadh dearmad déanta agat ar do lón?

...dá mbeadh drochthinneas cinn ort? Tá a fhios agat go bhfuil 
na táibléidí a ghlacann do mháthair nuair a bhíonn tinneas cinn 
uirthi istigh sa chófra.

...tá tú ag fanacht i dteach do charad mar tá cóisir ag a 
thuismitheoirí agus dúirt siad gur féidir leat teacht agus a bheith 
mar chuideachta ag do chara. Agus an suipéar á chaitheamh 
agaibh beirt, feiceann sibh beirt deochanna i ngloiní. Níl a fhios 
agat cad atá iontu, ach deir do chara leat roinnt de a ól.

...tá roinnt buachaillí agus cailíní níos sine a bhfuil aithne agat 
orthu ag caitheamh toitíní sa pháirc. Nuair a stopann tú le 
labhairt leo tairgíonn siad toitín duit féin agus do do chara.

...má chailleann tú leabhar ón leabharlann.

...má imíonn an cara is fearr leat go tír eile.

...má bhíonn páiste níos sine do do chiapadh sa chlós.
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CEACHT 4 A CEATHAIR:4
COINCHEAP LÁRNACH

Caitheann páistí níos mó ama le grúpaí 
ilchineálacha agus iad ag éirí níos sine. 
Leis an méadú saoirse tagann níos mó 
freagrachta agus an scil le cur in aghaidh 
brú nó tionchar diúltach.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Cinntí a dhéanamh

Cuspóirí Ábhair
A aithint agus a fhiosrú conas a imríonn 
dearcthaí, tuairimí, ionchais agus 
freagairt daoine eile tionchar ar chinntí nó 
gníomhartha pearsanta.

Déan cinntí aonair agus grúpa.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá dhá scéal curtha ar fáil - pioc an ceann 
is oiriúnaí do na páistí. B’fhéidir gur 
mhaith leat an ceacht seo a dhéanamh 
thar dhá sheisiún.

ACMHAINNÍ

•	Scéalta:	Scéal	Danielle	nó	Foireann	
Ruairí

•	Bileog	Oibre:	Grúpaí	a	bhfuil	mé	i	mo	
bhall díobh- ceann do gach páiste

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Tobsmaointeoireacht

•	Scéal

•	Tobsmaointeoireacht

•	Scríbhneoireacht

•	Plé

CAD A IMRÍONN TIONCHAR ORAINN?
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Tobsmaointeoireacht

Iarr ar na páistí buachaill agus cailín 
d’arbh ainm Ruairi agus Danielle a 
shamhlú atá i Rang a Ceathair. Déan 
figiúirí cipín díobh ar an gclár bán nó faigh 
áis amhairc a thabharfadh chun beatha 
iad do na páistí. Spreag na páistí leis 
na grúpaí éagsúla lena mbainfeadh na 
páistí a aithint. Déan liosta de na grúpaí a 
ainmníonn na páistí timpeall ar na figiúirí 
cipín ar an gclár bán. 

Déan soiléir leis na páistí cad atá i gceist 
againn le grúpa .i. daoine a bhfuil an 
cuspóir céanna acu. D’fhéadfadh na 
páistí féachaint ar na sainmhínithe sa 
bhfoclóir. Spreag na páistí le cur leis 
an mbunliosta agus iad a rangú faoi 
cheannteidil éagsúla ar nós grúpaí spóirt 
(foireann peile, club snámha), grúpaí 
caitheamh aimsire eile (gasóga, club 
ríomhairí) srl. 

Críochnaíonn na páistí an Bhileog 
Oibre: Grúpaí a bhfuil mé i mo bhall 
díobh. Pléigh na grúpaí a roghnaíonn 
na páistí agus cuid de na cúiseanna 
a mbeadh baint acu leo. D’fhéadfadh 
spraoi, slándáil, grá, sábháilteacht, spéis, 
gaisce, dlúthchaidreamh, agus nós a 
bheith i measc na bhfreagraí. Cuir béim 
ar an bhfíric nach dár rogha féin i gcónaí 
a bhíonn muid i ngrúpa: saolaítear sinn 
i dteaghlach áirithe mar shampla, agus 
cuirtear i ngrúpa ranga sinn ar scoil. Cad 
iad na grúpaí a bhfuil tú i do bhall díobh 
de do rogha féin? Fiafraigh de na páistí 
rud maith amháin faoi bheith bainteach 
le gach ceann de na grúpaí ar a liosta a 
ainmniú.

Mínigh do na páistí gur mó a theastaíonn 
a bheith i ngrúpa is ea a thábhachtaí a 
bhíonn sé dúinn. Agus dá thábhachtaí 
grúpa dúinn, is mó a thionchar orainn. 
Déan cinnte go dtuigeann na páistí cad 
is brí le tionchar. Iarr orthu smaoineamh 

ar uaireanta a raibh tionchar ag grúpa 
orthu, agus cén cineál tionchair a bhí 
ann. Féadfaidh siad é seo a chomhroinnt 
ina mbeirteanna agus a dheimhniú an 
tionchar dearfach nó diúltach a bhí ann.

Scéal

Abair leis na páistí go gcloisfidh siad 
scéal faoin tionchar a bhí ag grúpa cairde 
ar dhuine óg. Léigh ceann de na scéalta - 
Scéal Danielle nó Foireann Ruairí

Scéal Danielle

Bhí raic eile ag Danielle lena máthair 
faoin chaoi a raibh a seomra - ní raibh sí 
ábalta aon léine a bhí iarnáilte ag a Mam 
di ag an deireadh seachtaine a fháil.  
Bualadh cloigín an dorais ansin - a cairde 
Ciara agus Alina a bhí ann. Bhí áthas an 
domhain uirthi iad a fheiceáil! Fuair sí a 
cóta agus a mála agus rith sí amach as an 
teach. Chuala sí a Mam ag rá ‘Slán’ agus 
an doras á dhúnadh aici. 

Rinne sí dearmad go luath den raic nuair 
a thosaigh an triúr acu ag caint faoi na 
cláir a bhí ar an teilifís an oíche roimhe 
sin. Sa líne sa chlós, bhuail siad lena 
gcara eile Zoe. Thosaigh a gcairdeas ag 
tús Rang a Trí agus ní raibh siad cosúil le 
grúpa ar bith eile sa rang. Thaitin an réalta 
scannáin céanna le gach duine acu, an 
fhoireann peile chéanna, agus an grúpa 
popcheoil céanna.  Bhí dath éagsúil ar 
a gcuid gruaige acu go léir, ach thaitin 
éadaí den chineál céanna leo, agus dar 
leo féin bhí gach duine acu ‘ar mire’. Bhí 
cosúlachtaí eile eatarthu chomh maith, 
ní raibh aon duine acu saibhir agus bhí 
deacrachtaí de chineál éigin ag gach 
duine acu sa bhaile.

Bhí an saol go hiontach le tamall anuas; 
bhí paicéad toitíní tógtha ‘ar iasacht’ 
ag Alina óna hathair agus tar éis scoile 
chuaigh siad isteach sa pháirc le lasadh 

NÓS ImEACHTA SONRACH
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suas. Bhíodh Danielle ag tabhairt amach 
dá Mam i gcónaí faoi chaitheamh toitíní 
mar gurbh fhuath léi an boladh a bhíodh 
ina cuid éadaí ina ndiaidh, ach ní raibh sí 
le sin a rá lena cairde - cad a cheapfadh 
siad? Níor thaitin toitíní léi ar chor ar bith, 
ach lig sí uirthi gur thaitin. Ba chosúil gur 
thaitin siad leis an chuid eile, agus shíl 
siad go raibh cuma fhaiseanta air. Nuair a 
tháinig sí abhaile chaith sí fiche nóiméad 
ag scuabadh a cuid fiacla leis an mblas a 
ghlanadh as a béal.

An lá áirithe seo, dúirt Zoe go raibh 
smaoineamh iontach aici. Tar éis scoile, 
shuigh siad sa pháirc agus d’inis Zoe an 
plean a bhí aici dóibh. Theastaigh uaithi 
irisí a ghoid ón siopa áitiúil agus bhí 
cabhair na gcailíní eile ag teastáil uaithi 
lena dhéanamh. Tharraingeodh Alina agus 
Ciara aird an tsiopadóra. Bheadh Danielle 
ag faire amach agus chuirfeadh Zoe na 
hirisí ina mála. 

Bhí déistean ar Danielle.  Caithfidh go 
raibh sé sin le feiceáil uirthi mar chuir Zoe 
ceist uirthi cad a bhí cearr... 

Ceisteanna le plé:

- Cén fáth go raibh raic idir Danielle agus 
a máthair?

- Ainmnigh cuid de na mothúcháin a bhí 
ag Danielle i rith an scéil.

- Cad a d’fhéadfadh tarlú dá ndiúltódh sí 
an toitín? Tuige?

- Cad a bhí in intinn Danielle, dar leat, agus 
Zoe ag caint faoina plean lena cairde?

- Cad iad na contúirtí a bhain leis an 
phlean?

- Cad a bhí le gnothú acu?

- Arbh fhiú é?

Scéal Foirne Ruairí

Thug Ruairí a thacaíocht do Bolton 
Wanderers. Bhí sé leo ó bhí sé cúig bliana 
d’aois. B’as Bolton dá  athair  agus bhí 
cónaí ar a mhamó ann i gcónaí. Ní fhaca 
sé an fhoireann ag imirt riamh agus is 
annamh a bhí siad ar an teilifís. B’shin 
í an fhadhb. Ní raibh mórán rath orthu 
mar fhoireann agus ní raibh mórán lucht 
leanúna acu ach oiread. Go deimhin, 
seachas é féin agus a Dhaid, ní raibh 
aithne ag Ruairí ar aon duine eile a thug 
tacaíocht do Bolton! Ach shuíodh Ruairí 
lena Dhaid gach Satharn ag éisteacht 
leis na torthaí sacair. Uaireanta nuair a 
bhíodh Bolton ag imirt i gcoinne ceann 
de na foirne móra bheadh buaicphointí an 
chluiche le feiceáil - de ghnáth le United 
nó City ag cur cúig chúl thar chúlbáire 
Bolton! Ach aon uair amháin ag an chéad 
bhabhta den chorn bhí bua 3-0 ag Bolton 
ar Learpholl. Lig Ruairí agus a Dhaid na 
gártha áthais nuair a chuala siad an toradh. 

Ansin buaileadh orthu sa chéad bhabhta 
eile. Choinnigh Ruairí agus a Dhaid 
leabhar gearrthóga gach séasúr. Ghearr 
siad altanna as na hirisí sacair agus 
tuairiscí cluichí as an pháipéar. Chuireadh 
uncail Ruairí, Simon, a thacaigh le Bolton 
chomh maith, cláir chuige ó na cluichí ar 
fhreastail sé orthu.

Ar scoil bhí na daltaí i rang Ruairí ag tacú 
le Manchester United, Learpholl agus 
Arsenal. B’iad sin na foirne a raibh tóir 
orthu. Thug beirt de na cailíní tacaíocht 
do Chelsea, agus thacaigh an cúpla, 
Martin agus Liam, le Newcastle.

Nuair a bhí Ruairí i Rang a Trí chaith 
sé a scairf dúghorm agus bán ar scoil. 
D’fhiafraigh na páistí eile de cé leis na 
dathanna sin. Bhí siad ag gáire faoi Ruairí 
nuair a dúirt sé gur thacaigh sé le Bolton 
Wanderers. Tar éis sin níor ghlac Ruairí 
aon pháirt sa chaint faoin sacar.

NÓS ImEACHTA SONRACH
A CEATHAIR:4



78

I Rang a Sé b’fhearr le Ruairí tacaíocht 
a thabhairt d’fhoireann eile. Thaitin 
Learpholl go mór leis. Bhí beirt imreoir 
idirnáisiúnta as Éirinn ag imirt dóibh. 
Thug Eoin agus Conor, na cairde is fearr 
a bhí aige, tacaíocht dóibh. Ní raibh a 
fhios ag Ruairí cad a déarfadh a athair 
dá ndéarfadh sé leis nár theastaigh 
uaidh tacú le Bolton Wanderers níos 
mó. Smaoinigh sé ar iarraidh ar a 
thuismitheoirí éide Learphoill a cheannach 
dó dá bhreithlá.

Díreach roimh a bhreithlá dhá bhliain 
déag, scríobh a Uncail Simon le rá go 
raibh ticéid aige le haghaidh cluiche i 
gceann coicíse. Chuir sé ticéid eitleáin 
chuig Daid agus Ruairí chomh maith. Bhí 
an-sceitimíní ar Dhaid.

Ceisteanna le plé:

- Ainmnigh cuid de na mothúcháin a bhí 
ag Ruairí sa scéal.

- Cad a bhí in intinn Ruairí, dar leat, nuair 
a thosaigh na páistí níos sine ag gáire?

- Cén fáth gurbh fhearr le Ruairí tacaíocht 
a thabhairt d’fhoireann níos fearr?

- Conas a mhothaigh sé nuair a tháinig na 
ticéid?

- Cad a d’fhéadfadh sé a dhéanamh?

Scríbhneoireacht

Scríobhann na páistí críoch don scéal 
ina gcóipleabhar. Tabhair am dóibh a 
gcríoch a chur i láthair agus a phlé ina 
mbeirteanna.

Plé

Iarr ar na páistí a shamhlú conas a 
bheadh sé dá n-iarrfaí orthu imeacht as 
grúpa cairde. Iarr ar gach páiste a gcuid 
mothúchán a scríobh ar phíosa páipéir. 
Bailigh iad seo agus déan a gcuid freagraí 
a thaifeadadh i gCiorcal Mothúchán ar an 
gclár bán nó ar smeach-chairt. Pléigh an 
réimse mothúchán atá le feiceáil agus na 
mothúcháin choitianta a tháinig chun cinn.

Ina mbeirteanna, pléann na páistí tábhacht 
an chairdis agus cad a ghnóthaíonn siad 
as a bheith i ngrúpaí cairdis. Pléann na 
páistí cad a chaillfidís mura mbeadh siad i 
ngrúpa cairdis níos mó.
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Grúpaí a bhfuil mé 
i mo bhall díobh

Scríobh síos na grúpaí a bhfuil baint agat leo, ag tosú leis an gceann is 
fearr leat. Líon isteach chomh maith na cúiseanna a bhfuil tú sna grúpaí 
seo - tá liosta cúiseanna ann le cabhrú leat, nó is féidir leat do liosta féin
a chumadh.

Grúpaí a bhfuil mé i mo bhall díobh 
(an ceann is fearr liom ar dtús)

Cúiseanna le bheith sa ghrúpa seo

An bhfuil grúpaí ann ar mhaith leat a bheith iontu ach nach bhfuil tú iontu go fóill? 
Scríobh síos anseo iad!

1.

2.

3.

spraoi spéis
sonas nós
grá cairdeas
slándáil le rud éigin nua a fhoghlaim
mar go gcaithfidh mé le cairde nua a dhéanamh



AONAD 5
MO CHAIRDE AGUS DAOINE EILE
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AONAD 5
MO CHAIRDE AGUS DAOINE EILE

SNÁITHE MISE AGUS  
  DAOINE EILE

Snáithaonad: Mo Chairde agus  
  Daoine Eile

RÉAMHRÁ DON AONAD  

Is ceann de mhórscileanna na beatha é 
cairdeas a fhorbairt agus a choinneáil, 
is féidir leis a lán aoibhnis agus sonais a 
thabhairt isteach inár saol. San aonad seo 
beidh ceiliúradh á dhéanamh againn ar 
ghnéithe dearfacha den chairdeas (spraoi, 
dílseacht, aire dá chéile mar shampla), 
ach tabharfaimid faoi deara chomh 
maith go mbíonn coimhlint i gcairdeas 
uaireanta agus gur féidir leis deiseanna 
ceannasachta agus bulaíochta a chruthú. 
Ní mór dúinn a bheith ábalta taitneamh 
a bhaint as amanta maithe lenár gcairde, 
agus na scileanna a fhorbairt le plé le 
deacrachtaí a bhíonn ann uaireanta le 
cairdeas. Mothaíonn páistí go láidir gur 
gá réiteach cothrom a fháil nuair a bhíonn 
coimhlint ann. Ach bíonn sé deacair é seo 
a bhaint amach. Go minic, baineann scrios 
agus bagairt le coimhlint, agus eascraíonn 
mímhuinín agus míthuiscintí as. Ach le 
bainistíocht chúramach is féidir coimhlintí 
a láimhseáil go cruthaitheach agus is féidir 
le fás agus tús nua teacht as.

Déanann na páistí ceiliúradh ar chairdeas i 
gCeacht 1 trí dhíriú ar na tréithe dearfacha 
a léiríonn siad féin agus a gcairde sa 
chairdeas. I gCeacht 2 breathnaítear ar 
réiteach coimhlinte i gcairdis agus, le 
lionsa ficsin, pléann na páistí straitéisí 
deileála. I gCeacht 3, breathnaíonn 
na páistí siar ar an obair a rinneadh i 
Misneach Rang a Trí faoin mbulaíocht, 
agus aithníonn siad tarlúintí a d’fhéadfaí a 
rangú nó gan iad a rangú mar bhulaíocht.  
Pléitear an beartas frith-bhulaíochta atá sa 
scoil, ionas go mbeidh taithí ag na páistí ar 
na tacaí agus na straitéisí atá i bhfeidhm.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Cairde a Dhéanamh

Ceacht 2
Nuair a Bhíonn Fadhb le Cairdeas

Ceacht 3
Déileáil le Bulaíocht
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CEACHT 1 A CÚIG:1
COINCHEAP LÁRNACH

Tá cineálacha éagsúla cairdis ann. Le 
bheith sláintiúil agus buan, bíonn tréithe 
agus gnéithe tábhachtacha áirithe ag 
teastáil i gcairdeas.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise agus daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus 
  daoine eile

Cuspóirí Ábhair
Riachtanas agus tábhacht an chairdis 
agus na hidirghníomhaíochta le daoine 
eile a thuiscint.

Gnéithe éagsúla den chairdeas a 
iniúchadh. 

Cineálacha éagsúla cairdis a scrúdú.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas agus muinín in  
  úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

  Scríbhneoireacht

ACMHAINNÍ

Bileog oibre: Mo Chairde

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Gníomhaíocht

•	Plé

•	Tobsmaointeoireacht

•	Gníomhaíocht	Beirte/Bileog	Oibre

•	Obair	Chiorcail

•	Plé

CAIRDE A DHÉANAMH



83

A CÚIG:1
Gníomhaíocht

Déan líonra cairdis sa seomra. Tugtar 
liathróid olla do dhuine amháin agus 
coinníonn siad greim ar cheann an 
snáithe. Caitheann siad an liathróid chuig 
duine a bhfuil an chéad litir chéanna 
acu ina n-ainm, ag coinneáil greim ar an 
gceann, le líne snáithe a chruthú eatarthu. 
Beireann an dara duine ar an snáithe 
agus caitheann siad an liathróid chuig 
duine a bhfuil an dath céanna gruaige 
acu, nó a théann chuig an chlub céanna, 
nó a bhfuil an líon chéanna daoine ina 
dteaghlach agus atá ag an bpáiste eile. 
Léirítear leis seo na naisc agus na nithe 
atá i bpáirt ag daoine sa rang. Nuair atá 
roinnt samplaí tugtha agat, féadfaidh na 
páistí aicmí eile a mholadh.

Plé 

Cuir tús le Plé leis na páistí faoi chairdeas 
trí a fhiafraí cé mhéad acu a bhfuil cairde 
acu sa scoil.

- Cé a dtaitníonn sé leo cara amháin a 
bheith acu?

- Cé a dtaitníonn sé leo grúpa cairde a 
bheith acu?

- Cad iad na buntáistí atá le cara maith 
amháin a bheith agat? An bhfuil 
deacrachtaí nó míbhuntáistí leis?

- Cad iad na buntáistí atá le grúpa 
mór cairde a bheith agat? An bhfuil 
deacrachtaí nó míbhuntáistí leis?

Tobsmaointeoireacht

I gcomhpáirt leis na páistí, cruthaigh 
liosta tréithe nó gníomhartha atá 
tábhachtach chun go n-éireodh 
le cairdeas, ar nós muinín, spraoi, 
maithiúnas, achrann a réiteach go mear, 
caint, gáire, comhroinnt, éisteacht, 
spéiseanna i bpáirt, srl.

Gníomhaíocht Beirte/Bileog Oibre

Iarr ar na páistí dul i bpéirí le duine eile 
sa rang a bhfuil aithne acu orthu, ach 
nach bhfeiceann siad lasmuigh den 
scoil mórán. Tabhair amach an Bhileog 
Oibre: Mo Chairde. Sa chleachtadh seo 
bíonn ar na páistí insint dá bpáirtí faoi na 
grúpaí cairdis agus bíonn ar an pháirtí an 
t-eolas a chomhlánú ar an mbileog. Tá 
spás amháin nach líontar isteach agus 
ní mór don pháiste gné amháin eile dá 
gcairdis a chur isteach anseo. Déanann 
na páistí é seo agus malartaíonn siad a 
ról ansin.

Obair Chiorcail

Iarr ar na páistí suí i gciorcal lena bpáirtí. 
Tógann gach páiste bileog a bpáirtí (átá 
comhlánaithe acu). Cuireann an páiste 
a chomhlánaigh an bhileog an páiste 
eile i láthair leis na focail: Seo í... agus 
bíonn muinín ag a cairde aisti nuair a... 
Críochnaíonn gach páiste an abairt 
chéanna ag úsáid gné amháin cairdis as 
na cinn atá taifeadta ar an mbileog.

Plé

Iarr orthu ansin an Plé faoi chairdeas a 
leathnú amach trí na gnéithe folmha a líon 
siad isteach a lua leo. Cuir na ceisteanna 
seo a leanas orthu, agus cuir aon cheist a 
mheasann tú féin a bheith cuí:

- Cad í an ghné is tábhachtaí de 
chairdeas dar libh? Tuige?

- Cathain is féidir le cairdeas a bheith 
deacair? Tuige?

- Cad a d’fhéadfá a dhéanamh má éiríonn 
cairdeas deacair?

- An féidir leat bealaí éagsúla le cairdeas 
a dhéanamh a ainmniú? (m.sh. bualadh 
le daoine ar laethanta saoire, cairde le 
cairde, ‘cairde is fearr’, grúpaí cairde).

 

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A CÚIG:1
Conclúid

Cuir an obair atá déanta ag na páistí ar 
na bileoga ar taispeáint.

Síneadh

Gníomhaíocht Chara Rúnda
Cuir ainmneacha na bpáistí i mbosca. 
Lig do gach páiste ainm amháin a thógáil 
amach. Sin é an cara rúnda a bheidh 
acu ar feadh seachtaine. Ní féidir leo 
ainm a gcara rúnda a insint do dhuine 
ar bith. I rith na seachtaine tá orthu 
gníomh cineálta éigin a dhéanamh dá 
gcara rúnda gan é a rá leo. Ag deireadh 
na seachtaine pléigh a n-eispéireas leis 
an ngníomhaíocht seo leis na páistí. 
D’fhéadfaí na ceisteanna a leanas a 
úsáid:

- Ar bhain tú taitneamh as?

- Ar chuimhnigh tú ar na rudaí cineálta a 
dhéanamh?

- Ar thug tú faoi deara go raibh duine 
éigin cineálta leat nó le páistí eile?

- Ar aithin tú cé a bhí mar chara rúnda 
agat?

- An bhfuil aon deacrachtaí ann le bheith i 
do chara rúnda?

NÓS ImEACHTA SONRACH



Mo Chairde

AINM: ____________________ 

Comhlánaithe ag: 

__________________

MO CHAIRDE

Bíonn muinín acu asam nuair...

Bíonn siad dílis dom nuair...

Bíonn siad ionraic liom nuair...

Baineann siad taitneamh 
as mo chomhluadar nuair...

Tugann siad maithiúnas dom nuair...

Tá muinín acu asam mar...
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CEACHT 2 A CÚIG:2
COINCHEAP LÁRNACH

Is minic a bhíonn coimhlint ag páistí ina 
gcairdeas. Breathnaíonn an ceacht seo 
ar chásanna coimhlinte idir cairde agus 
ar bhealaí le bainistiú a dhéanamh ar an 
choimhlint seo.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus  
  daoine eile

Cuspóirí Ábhair
Tosú ag dul i ngleic le hachrann, nó 
caillteanas i gcairdeas.

Tabhair faoi deara go dtéann cairde thart i 
ngrúpaí go minic, agus is féidir leis seo a 
bheith sláintiúil nó míshláintiúil.

Cleachtaigh agus aithin aire agus meas, 
cúirtéis agus dea-bhéasa nuair a bhíonn 
muid ag plé le daoine eile.

Meas agus bá a léiriú do thuairimtí, 
creidimh agus luachanna daoine eile.

COMHTHÁTHÚ  

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

Snáithaonaid: Drámaíocht a fhiosrú 
  agus a dhéanamh

  Machnamh ar dhrámaíocht 

  Comhoibriú agus  
  cumarsáid i ndéanamh 
  drámaíochta

Gaeilge
Snáithe: Cumas agus muinín in 
  úsáid teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá treoracha maidir le himirt ról a thiomsú 
le fáil sa Réamhrá Ginearálta do na 
hábhair Misneach. Is ceart iad seo a 
léamh roimh dhul ar aghaidh leis an imirt 
ról sa cheacht seo. Bíonn cásanna ficsin 
an-úsáideach agus coimhlint á scrúdú 
mar gur féidir le fíorchoimhlint leanúnach 
a bheith ar siúl i dteaghlaigh, i gcairdis 
nó i bpobail a mbeadh eolas agat fúthu. 
D’fhéadfadh sé chomh maith nach 
mbeadh eolas agat faoi choimhlintí a 
théann i bhfeidhm ar pháistí sa rang agus 
ní mór cuimhneamh air seo. 

ACMHAINNÍ

•	Cartúin	choimhlinte	(ceann	idir	gach	
beirt)

•	Bileog:	Cásanna	Imirt	Ról

•	Ábhar	an	Mhúinteora:	Coimhlint	a	
Réiteach

•	Ábhar	na	bPáistí:	Mo	Liosta	Rialacha	le	
Coimhlint a Réiteach

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Plé

•	Imirt	Ról

•	Machnamh

NUAIR A BHÍONN DEACRACHTAÍ LE CAIRDEAS
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A CÚIG:2
Plé

Tabhair amach cóipeanna de na Cartúin 
Choimhlinte (ceann idir beirt). Iarr ar na 
páistí cur síos a dhéanamh ar a bhfuil ag 
tarlú. Fiafraigh díobh an gnáthchásanna 
iad seo nó an féidir leo cur síos a 
dhéanamh ar ghnáthchásanna óna dtaithí 
féin.

Iarr ar na páistí suímh ina mbíonn 
coimhlint a ainmniú, mar shampla, 
teaghlach, cairde, rang, clós, sráid, 
comharsanacht, grúpa creidimh nó 
polaitiúil, tíortha. Úsáid na ceisteanna 
seo a leanas mar threoir do phlé ar 
choimhlintí:

- Conas a thosaíonn coimhlintí?

- Cad a tharlaíonn?

- Conas a chríochnaíonn coimhlintí de 
ghnáth? Tuige?

- An mbíonn buaiteoirí agus lucht caillte 
ann i gcónaí?

- Cén uair a bhféadfadh gach duine 
cailliúint i gcás coimhlinte?

- Cén uair a bhféadfadh gach duine a 
bheith ina bhuaiteoir?

- Cad is féidir linn a fhoghlaim uaidh seo?

Imirt Ról

Roghnaigh na Cartúin Choimhlinte a 
mheasann tú is oiriúnaí as an mBileog: 
Cásanna Imirt Ról, nó ceap cinn eile.
Iarr ar dhaltaí cuid de na cásanna a 
dhéanamh mar dhráma, nó iad go léir, le 
treoir uait féin, nó roinn na páistí i ngrúpaí 
agus tabhair cás amháin do gach grúpa. 
Bheadh réamhchleachtadh úsáideach 
anseo. Féadfaidh na páistí cleachtadh 
míme nó scatháin a dhéanamh le páirtí le 
cabhrú leo dul isteach sa ról.

Nuair a bhíonn gach ról imirt déanta, 
úsáid na ceisteanna seo a leanas mar 

bhonn machnaimh agus Plé:

- Cad a tharla?

- Conas a mhothaigh na daoine sa ról 
imirt?

- Conas a mhothaigh an chuid eile 
agaibh?

- Conas a tháinig deireadh leis an 
gcoimhlint?

- An mar seo a chríochnaíonn coimhlint 
de ghnáth?

- Conas a d’fhéadfadh rudaí a bheith 
éagsúil?

D’fhéadfaí cuireadh a thabhairt do na 
grúpaí a rinne an ról imirt triail a bhaint as 
cuid de na moltaí ó na páistí eile. Nuair a 
bhíonn an ról imirt críochnaithe, tabhair 
deis do na páistí teacht as na róil.
Is féidir é seo a dhéanamh má ghlacann 
gach páiste gotha agus a ainm a rá cúpla 
uair, nó gluaiseacht thart sa seomra agus 
iad féin a chur in aithne do gach duine a 
chastar orthu.

Machnamh

Fiafraigh de na páistí cad atá foglamtha 
acu ón obair sa cheacht seo. Meabhraigh 
dóibh smaoineamh ar a roghanna 
an chéad uair eile a bhíonn siad i 
suíomh coimhlinte. Spreag iad leis an 
straitéis a d’fhoghlaim siad san Aonad 
Cinnteoireachta (Ceacht 2) a úsáid le 
cinntí a dhéanamh. Cabhróidh sé seo 
leo cinneadh a dhéanamh faoi cad a 
dhéanfaidh siad i suíomh coimhlinte.

Síneadh

Nuair a thagann cásanna coimhlinte 
chun cinn i gclós na scoile, bheadh sé 
úsáideach meabhrú orthu seo agus iad 
ag tarlú leis na páistí, agus na bealaí 
eile atá foghlamtha acu chun coimhlint 
a láimhseáil a chur i gcuimhne dóibh.  

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A CÚIG:2
In Ábhar an Mhúinteora: Coimhlint a 
Réiteach, déantar cur síos ar bhealach 
chun cásanna deacra coimhlinte a 
d’fhéadfadh tarlú sa chlós a láimhseáil. 
Má tá sé oiriúnach, d’fhéadfaí é a 
dhéanamh mar chuid den obair chiorcail. 
Ní mholtar an cur chuige seo a úsáid 
le páistí nach raibh páirteach roimhe 
seo sa chlár seo nó i gcláracha cosúil 
leis. Má bhíonn grúpaí páistí páirteach 
i gcoimhlint, roghnaítear duine as 
gach grúpa mar urlabhraí. Ní mór cloí 
le bunrialacha diana má tá an cineál 
seo bainistiú coimhlinte la tarlú in 
eagar ciorcail - éisteacht le chéile, gan 
ainmneacha a lua ar bhealach diúltach, 
meas ar thuairimí éagsúla, srl

Coimhlint á Réiteach ag Páistí

Nuair a bhíonn páistí rannpháirteach i 
réiteach coimhlinte is eispéireas foghlama 
an-úsáideach é. Ní mór muinín a bheith 
ag na páistí as an bpáiste a roghnaítear, 
nó atá tofa acu (an rogha is fearr).
 Is mór an onóir é a bheith roghnaithe. 
Ní mór don pháiste a bheith ullmhaithe 
go maith. Is féidir é seo a dhéanamh trí 
chleachtadh i suímh imirt ról ag úsáid 
Ábhar do Pháistí:  Mo Liosta Rialacha 
le Coimhlint a Réiteach. Ní mór súil 
ghéar a choinneáil ar na páistí atá 
rannpháirteach i bhfíorchás ina bhfuil 
coimhlint le réiteach. 

NÓS ImEACHTA SONRACH
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Suímh Imirt Ról

Suíomh a hAon

Suíomh a Dó

Suíomh a Trí

Tá Crios agus Pat sa seomra leapa céanna. Tá Crios, deich mbliana d'aois, slachtmhar 
agus néata. Tá Pat ocht mbliana d'aois agus míshlachtmhar liobarnach.
Anois agus arís tagann na tuismitheoirí isteach sa seomra agus tugann siad amach don 
bheirt acu faoin seomra. Síleann Crios nach bhfuil sé seo cothrom, ach cabhraíonn sé i 
gcónaí le slacht a chur ar rudaí Phat.
Níl Crios sásta cur suas leis níos mó.
Shílfeá gur phléasc buama sa seomra, agus tá na tuismitheoirí díreach tagtha isteach.

Chuaigh an múinteoir amach as an seomra ar feadh cúpla nóiméad, tar éis roinnt oibre 
a thabhairt do na páistí le déanamh. Bhris Séimí a rubar suas agus thosaigh sé ag 
caitheamh píosaí le Marc, buachaill a mbíonn gach duine ag piocadh air. Tháinig an 
múinteoir ar ais agus chonaic sí na píosaí rubair ar fud an urláir.
Chuir sí ceist cé a rinne é sin. Níor admhaigh aon duiné é. Chuir sí ceist arís. Sheas 
Marc suas an uair seo agus dúirt sé, 'Séimí a rinne é.'
Bhí cuma an-chrosta ar Shéimí agus níos déanaí sa líne dúirt sé. 'Bainfidh mé díoltas 
asat, a fhealltóir!' An lá dár gcionn bhuail Marc agus Séimí le chéile sa chlós....

Bhí Sinéad, agus a cairde Lynn, Ciara, Helen agus Máire ag scipeáil i ngáirdín Mháire. 
Bhí an rópa á luascadh ag Sinéad agus Máire.
Go tobann, thug Ciara íde béil  do Shinéad: 'Níl greim ceart agat ar an rópa!'



Ábhar an Mhúinteora

Coimhlint a Réiteach

Bunriachtanais don mhúinteoir atá ag iarraidh coimhlint a réiteach:
neamhchlaontacht iomlán

éisteacht le scéalta na bpáistí 

gan breithniúnas ná cinntí a dhéanamh

obair leis na páistí i dtreo réiteach cothrom inoibrithe.

Sula dtosaítear déantar conradh a aontú. Aontaíonn na páistí bunrialacha le 
leanúint le linn an chleachtaidh (i. éisteacht, meas ar an bpáiste eile). 
Aontaíonn gach duine go nglacfaidh siad leis an toradh.

Céimeanna i réiteach coimhlinte:

Oscailt: Suíonn na rannpháirtithe in áit chompordach leis an múinteoir.

Scéalaíocht: Insíonn gach rannnpháirtí a scéal gan chur isteach.

Soiléiriú: Déanann an múinteoir athinsint ar na scéalta nuair atá siad inste. 
Déantar achoimre ar chúiseanna na coimhlinte le comhaontú ó gach duine.

Réiteach fadhbanna: Sainmhínigh an fhadhb de réir leas na bpáistí. Déan 
réitigh éagsúla a aithint agus fiosraigh iad.
Déan na réitigh a mheas.   An bhfuil siad go maith don dá thaobh?
Faigh réimsí comhaontaithe (b'fhéidir go mbeadh níos mó ná seisiún amháin de 
dhíth). Ná bíodh deifir ort teacht ar réiteach (ná bí á bhrú ná á chur i bhfeidhm). 
Déan plean feidhmíochta a fhorbairt (Cé a dhéanfaidh é? Cathain? Cén áit?

Aontú: Aontaíonn na páistí leis an réiteach atá faighte.



Mo liosta rialacha le
déileáil le coimhlint

Aontaigh bunrialacha

Éist leis an scéal atá ag gach páiste

Inis an scéal ar ais don bheirt pháiste 

Faigh réiteach le tobsmaointeoireacht

Scrúdaigh gach réiteach - an bhfuil siad go maith 
don dá thaobh? 

Roghnaigh réiteach

Cad a dhéanfaidh gach páiste ionas go n-éireoidh 
leis an réiteach? 

Aontaigh réiteach

Tar le chéile arís le feiceáil an bhfuil an réiteach ag 
obair don bheirt.
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CEACHT 3 A CÚIG:3
COINCHEAP LÁRNACH

Bíonn páistí agus daoine fásta ag caint 
go minic faoi bhulaíocht. Tá sé an-
tábhachtach go dtuigfeadh na páistí cad 
is iompar bulaíochta ann nó nach ea, 
agus straitéis a bheith acu le déileáil le 
bulaíocht. 

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus  
  daoine eile

Cuspóirí Ábhair
Bulaíocht a aithint, a phlé agus a 
thuiscint.

Fiosraigh agus scrúdaigh bealaí le déileáil 
le bulaíocht.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Déantar plé leathan ar ábhar na 
bulaíochta i gClár Misneach Rang a Trí.  
Sa cheacht seo déantar athbhreithniú 
agus athmheabhrú ar na straitéisí is féidir 
a úsáid i gcásanna bulaíochta. Cuirtear 
béim ar an ngá atá le scrúdú a dhéanamh 
ar pháirt gach duine i gcás bulaíochta. 
Mura bhfuil na ceachtanna i Rang a Trí 
críochnaithe ag na páistí, ba mhaith an 
rud iad a dhéanamh anois.

ACMHAINNÍ

•	Beartas	Frith-Bhulaíochta	na	Scoile

•	A,	B,	C,	D,	E	na	Bulaíochta	(i	gClár	
Misneach Rang a Trí chomh maith)

•	Bileog	Oibre:	Bulaíocht	-	an	Bulaíocht	í	
nó nach ea?

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cleachtadh	Sainmhínithe

•	Bileog	Oibre

•	Plé

DÉILEÁIL LE BULAÍOCHT
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A CÚIG:3
Cleachtadh Sainmhínithe

Cuir i gcuimhne do na páistí go bhfuil a lán 
oibre déanta acu faoi bhulaíocht i Rang a 
Trí agus go gcabhróidh an ceacht seo leo 
cuimhneamh ar chuid den obair a rinne 
siad an uair sin. Ar dtús déanfaidh na 
páistí iarracht sainmhíniú den bhulaíocht a 
chumadh. Le seo a dhéanamh, fiafraigh de 
na páistí cén tuiscint atá acu ar bhulaíocht 
- spreag iad le bheith chomh pointeáilte 
agus is féidir. Iarr ar na páistí roinnt iompair 
cráite agus dhrochmheasúil a ainmniú 
agus iarr orthu smaoineamh  an ionann 
iad agus bulaíocht: duine atá suarach liom, 
duine a thugann ainmneacha orm, nuair a 
bhíonn achrann agat le duine éigin srl.

Cabhraigh leis na páistí cuid de na 
smaointe nó na tuairimí faoi bhulaíocht 
a thagann ón rang a rangú. Nuair atá 
sé	seo	déanta	usáid	an	CBI	le	ABCDE	
na Bulaíochta ó Chlár Rang a Trí a chur 
i láthair. Iarr ar na páistí gach ceann 
de na gnéithe seo a scrúdú agus déan 
léirmheas ar phlé na bpáistí faoin 
mbulaíocht. 

Bileog Oibre

Tabhair amach an Bhileog Oibre: 
Bulaíocht: - An Bulaíocht í nó nach ea? 
chuig grúpaí de cheathrar sa rang. Beidh 
ar gach grúpa cinneadh a dhéanamh 
an cásanna bulaíochta atá sna suímh a 
chuirtear i láthair nó nach ea. I gcuid de 
na suímh d’fhéadfadh an grúpa a rá nach 
bhfuil siad cinnte an bulaíocht atá ann nó 
nach ea. Iarr ar an ngrúpa a scríobh síos 
cén fáth gurb ea nó nach ea. Nuair a bhíonn 
na grúpaí réidh, iarr orthu amharc ar gach 
suíomh agus tuairisc a thabhairt don rang 
faoin gcinneadh atá déanta acu maidir 
leis an suíomh. Is féidir aon difríochtaí sna 
conclúidí a phlé. Is féidir Díospóireacht siúil 
a dhéanamh de - na suímh a chur ar an 
CBI ceann ar cheann agus a iarraidh ar na 
daltaí	seasamh	i	limistéar	SEA	nó	NÍ	hEA	

sa rang - tig leo siúd nach bhfuil cinnte 
seasamh i lárphointe idir an dá dhearcadh. 
Tar éis éisteacht le cuid díobh, is féidir a 
fhiafraí de na páistí ar mhaith leo bogadh go 
dtí an grúpa eile ach míniú a thabhairt sula 
ndéanann siad é sin.

Plé

Scrúdaigh na cásanna atá aitheanta go 
soiléir ag na páistí mar iompar bulaíochta. 
Iarr ar na páistí amharc ar rudaí is féidir 
le sprioc na bulaíochta a dhéanamh le 
cabhrú leo féin.
Pléigh na straitéisí seo a leanas agus 
scrúdaigh cén bhrí a bheadh leo agus 
conas a fhuaimneodh siad (focail 
nó frásaí) nó a bhreathnódh siad 
(gníomhartha):

•	Teanntás

•	Ag	lorg	tacaíochta

•	Neamhaird

Déan liosta rialacha a fhorbairt agus a 
aontú leis na páistí faoin mbulaíocht 
agus aontaigh straitéisí atá le cleachtadh 
ar scoil maidir le bulaíocht. Scrúdaigh 
Beartas Frith-Bhulaíochta na scoile leis 
na páistí agus féach cad iad na straitéisí 
atá ag an scoil le déileáil le cásanna 
bulaíochta nuair a thuairiscítear iad. 
D’fhéadfadh na páistí plé a dhéanamh 
freisin ar pháirt breathnóirí nuair a 
tharlaíonn bulaíocht, agus ar bhealaí 
sábháilte le hidirghabháil a dhéanamh sa 
chás. D’fhéadfaí na straitéisí seo a bheith 
san áireamh i liosta rialacha.

Ar deireadh, is féidir a iarraidh ar na páistí 
smaoineamh ar bhealaí le hócáidí ina 
bhféadfadh bulaíocht tarlú a laghdú, nó 
leis an seans go dtarlódh sé a laghdú. 
Is féidir nótaí a dhéanamh díobh agus 
iad a chur i bhfeidhm i gcomhthéacs an 
tseomra ranga. D’fhéadfaí iad a chur 
faoi bhráid na bainistíochta sa scoil má 
mheastar go gcabhródh sé sin.

NÓS ImEACHTA SONRACH



A 
D’fhéadfadh timpiste 
duine a ghortú ach ní 
bulaíocht é. Is í an aidhm 
atá ag bulaíocht ná daoine 
a ghortú.

B 
D'fhéadfadh rud a tharla uair 
amháin a bheith mícheart, 
ach ní bulaíocht é de ghnáth.
Tarlaíonn bulaíocht arís agus 
arís eile de ghnáth.

D 
Tá sé deacair bulaíocht a 
stopadh nuair a tharlaíonn 
sé agus bíonn sé deacair 
labhairt faoi chomh maith.

E  
Nuair a dhéanann daoine 
bulaíocht ligeann siad orthu 
go bhfuil siad 'MÓR' agus go 
bhfuil daoine eile 'BEAG'.

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



Bulaíocht - an Bulaíocht 
í nó nach ea?

Tá Sarah suarach liom. Dúirt sí 
nach raibh cead agam a bheith 
ina cluiche.

Thug Jonathan ainm orm nuair 
a d'iarr mé peann luaidhe ar 
iasacht uaidh. Ní maith liom an 
t-ainm sin.

Nuair a thagaim ar scoil, 
déanann cailín sa rang fuaim 
agus tosaíonn a cuid cairde ag 
sciotaíl. Tá siad á dhéanamh sin 
ó thús na scoilbhliana. Tá a 
fhios acu go gcuireann sé 
isteach orm.

Bhí achrann agam le Nikita an 
tseachtain seo caite. Dúirt sí 
nach dtabharfadh sí cuireadh 
dom chuig a breithlá. Nuair a 
thug sí na cuirí amach inniu, 
níor thug sí ceann domsa. 
Mothaím ar leataobh agus 
crosta.



Bulaíocht - an Bulaíocht 
í nó nach ea?

Níor lig Sian ná a cairde dom suí 
ag a mbord riamh ar scoil. 
Réitím go maith le cuid de 
chairde Sian nuair nach mbíonn 
sise ann. Ach nuair a bhíonn sí 
ann ní ligeann sí dom páirt a 
ghlacadh ina gcluichí ná suí leo.

Bíonn buachaill i scoil Dháithí ag 
bualadh ina éadán i gcónaí d'aon 
turas. Tá sé níos sine agus i rang 
eile. Siúlann grúpa dá chairde 
thairis agus buaileann an 
buachaill seo i gcoinne Dháithí 
agus deir sé 'Féach cá bhfuil tú ag 
dul'. Ansin tosaíonn sé féin agus a 
chairde ag gáire. Mothaíonn 
Dáithí go dona faoi seo ach níl a 
fhios aige conas é a stopadh.

Bhí achrann agam le Dmitri sa 
chlós faoi chluiche peile. 
Chuaigh mé agus d'inis mé don 
mhúinteoir faoi. Chabhraigh an 
múinteoir linn é a réiteach. Dúirt 
Dmitri 'Cén fáth go raibh ort é a 
insint don mhúinteoir?' Tá sé ar 
buile liom anois.

Ní réitím le Sita i ndáiríre.  Bhí 
muid ag titim amach le chéile an 
bealach uile tríd na blianta ar 
scoil..  Ag mo chóisir breithlá 
deireanach bhí sí ag súgradh le 
rudaí i mo sheomra agus bhris sí 
iad. Dúirt sí dá n-inseoinn do mo 
thuismitheoirí faoi nach labhródh 
sí liom aris go deo.



AONAD 6
AIRE DO MO CHORP
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AONAD 6
AIRE DO MO CHORP

SNÁITHE MISE

Snáithaonaid: Ag tabhairt aire  
  do mo cholainn
  Sláinte agus folláine   
  Aithne ar mo chorp  
  Bia agus Cothú

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

  Sábháilteacht agus Cosaint
  Ceisteanna sábháilteachta

RÉAMHRÁ DON AONAD

Ní mór do na páistí a bheith eolach faoi 
thionchair substaintí áirithe ar a gcorp, 
agus faoin gcaoi a mbíonn tionchar ag 
daoine áirithe orthu maidir le drugaí a 
thógáil. Beidh siad i riocht níos láidre má 
bhíonn siad eolach ar éifeachtaí agus 
tionchair - bíonn níos mó eolais acu agus 
bíonn siad in ann roghanna níos fearr a 
dhéanamh. Is í aidhm an aonaid seo ná 
cabhrú le páistí a fhoghlaim conas fanacht 
slán i suímh éagsúla agus  a léiriú dóibh 
cén áit ar féidir leo dul le cabhair a fháil. 

I gCeacht 1, foghlaimíonn na páistí gur 
féidir leo níos mó freagrachta a ghlacadh 
as a sláinte fhisiciúil agus meabhrach 
de réir mar a éiríonn siad níos sine . 
Spreagtar páistí i gCeacht 2 le bheith 
freagrach as glaineacht phearsanta. 
Cuirtear béim ar bhia sláintiúil i gCeacht 
3. Breathnaítear ar mheabharshláinte 
i gCeacht 4 agus ar bhealaí le bheith 
ag  smaoineamh go sláintiúil. I gCeacht 
5 mínítear cad is druga ann, agus 
cabhraítear le páistí drochthionchair  
agus tionchair mhaithe drugaí a aithint. I 
gCeachtanna 6 agus 7, dírítear ar dhrugaí 
áirithe maidir lena dtionchar ar an chorp.

I bpobail áirithe, beidh tógáil drugaí le 

feiceáil go coitianta, agus i bpobail eile ní 
bheidh siad chomh feiceálach ná chomh 
forleathan. Beidh Beartas na Scoile 
ar Úsáid Substaintí mar threoir agat ó 
thaobh an rogha ábhair a chlúdófar san 
aonad seo.  Ní mór duit aird a thabhairt 
freisin ar íogaireachtaí aonair sa rang 
maidir le húsáid substaintí - d’fhéadfadh 
tionchar a bheith aige seo chomh maith 
ar na hábhair a úsáidfear leis na páistí. 

Níor cheart duit dul thar fóir más cosúil go 
bhfuil páistí eolach faoi dhrugaí - is iomaí 
foinse eolais atá ag páistí maidir le drugaí 
agus a n-úsáid. Má tá imní ort faoin eolas 
atá ag páiste áirithe, d’fhéadfaí é seo a 
phlé le hidirghabhálaí ainmnithe sa scoil.  
Ní mór a aithint cé go mbíonn teanga 
mí-oiriúnach ó thaobh aoise ag páistí 
uaireanta agus iad ag caint faoi dhrugaí 
nach gá go gciallaíonn sé sin go bhfuil 
níos mó eolais acu faoi fhírinne na ndrugaí 
ná mar atá ag a gcomhdhaltaí.

Is foinse an-chuimsitheach agus an-
úsáideach é an foilseachán Misneach 
Tuiscint ar Shubstaintí agus ar Mhí-úsáid 
Substaintí – Lámhleabhar do mhúinteoirí 
(2005) le taighde a dhéanamh ar eolas 
faoi chógais agus drugaí. Tá an DVD agus 
an leabhrán Misneach Cad is Druga Ann? 
úsáideach do mhúinteoirí chomh maith, 
le feiceáil conas a éascaíonn múinteoir 
ceacht faoi dhrugaí le rang. (Tá siad araon 
ar fáil ón SFGM.)

I gCiorclán 0065/2011 Nósanna Imeachta 
Cosaint Leanaí do Bhunscoileanna agus 
Meánscoileanna deirtear go gcaithfidh 
gach bunscoil agus meánscoil an Clár ‘Bí 
Sábháilte a chur i bhfeidhm go hiomlán’.

Is clár scileanna pearsanta sábháilteachta 
é an clár Bí Sábháilte atá deartha le 
húsáid le páistí bunscoile ó na Naíonáin 
Shóisearacha go dtí Rang 6. Tá breis 
eolais ag http://www.staysafe.ie
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AONAD 6
AIRE DO MO CHORP

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Agus mé ag Fás Aníos Foghlaimím Conas 
Aire a Thabhairt Dom Féin

Ceacht 2
Glan agus Sláintiúil

Ceacht 3
Roghanna Bia

Ceacht 4 
Mo Smaointe a Choinneáil Sláintúil

Ceacht 5
Cad is Druga ann?

Ceacht 6
Contúirtí an Alcóil

Ceacht 7
Contúirtí Tuaslagóirí
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CEACHT 1 A SÉ:1
COINCHEAP LÁRNACH

Agus páistí ag éirí níos sine is féidir leo 
glacadh le níos freagrachta as a bhfolláine 
agus níos mó aire a thabhairt dóibh féin. 

CURACLAM OSPS  

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Aire do mo chorp
  Sláinte agus folláine

Cuspóirí Ábhair
Tuiscint agus aird a bheith againn ar 
chomh tábhachtach is atá sé a bheith 
Sláintiúil agus stíl mhaireachtála 
chothrom a bheith agat

A thuiscint go bhfuil freagracht éigin 
ar gach duine as a sláinte agus go 
méadaíonn an fhreagracht seo agus iad 
ag dul in aois.

Bia agus Cothú

Cuspóir Ábhair
Idirdhealú a dhéanamh idir réim 
bia sláintiúil agus míshláintiúil agus 
tábhacht na cothromaíochta agus na 
measarthachta a thuiscint.

Snáithe: Mise

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

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

Cuspóir Ábhair
A aithint conas a bhíonn neamhspleáchas 
agus freagrachtaí i gcónaí ag méadú.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha Dhaonna

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

Is dócha gur tugadh freagrachtaí de 
chineálacha éagsúla do pháistí sa rang - 
is rogha é seo a dhéanann tuismitheoirí 
de ghnáth ar son leas a gcuid páistí agus 
is ceart go mbeadh meas againn ar an 
rogha sin.  Ach, uaireanta d’fhéadfadh 
sé tarlú go dtabharfaí freagrachtaí 
míchuí do pháistí mar gheall ar chúinsí 
an teaghlaigh. Ní mór plé go híogair 
le cásanna mar seo, i gcomhthéacs 
Bheartas Chosaint Leanaí na scoile.

ACMHAINNÍ

•		Pictiúr	de	chorp	naíonáin,	páiste	ceithre	
bliana agus páiste deich mbliana le 
taispeáint ar an CBI.

•		Líníocht:	imlíne	de	chorp	ar	bhileog	-	
feic an sampla

•		Líníocht	nó	grianghraf	de	gach	páiste	
(roghnach)

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•		Lipéid	ar	Phictiúir

•		Plé/Obair	Ghrúpa

AGUS MÉ AG FÁS ANÍOS FOGHLAIMÍM CONAS AIRE A THABHAIRT DOM FÉIN
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Lipéid ar Phictiúir

Ag úsáid na bpictiúr ar an gclár bán, 
tig leis na páistí lipéid a chur ar réimsí 
den chorp a mbíonn cabhair de dhíth ar 
dhaoine leo agus iad ina naíonáin. Bheadh 
cothú, dul ar an leithreas, teanga a 
fhoghlaim, siúl, éisteacht srl san áireamh. 
Déan an cleachtadh céanna don pháiste 
ceithre bliana agus deich mbliana d’aois.
Cuir na ceisteanna seo a leanas ar na 
páistí:
- An bhfuil níos mó cabhrach nó níos lú de 

dhíth ort anois ná mar a bhí nuair a bhí tú 
níos óige?

- An dtuigeann tú cad a chiallaíonn an 
focal freagracht?

- Cad a chiallaíonn sé seo ó thaobh níos lú 
cabhrach a fháil agus tú ag éirí níos sine?

- Cad iad na rudaí eile is féidir leat a 
dhéanamh anois nach raibh tú in ann a 
dhéanamh nuair a bhí tú níos óige?

- Cad iad na rudaí ba mhaith leat a 
dhéanamh ach nach bhfuil tú réidh nó 
nach bhfuil cead agat a dhéanamh go 
fóill?

Plé

I ngrúpaí atá curtha le chéile go fánach, 
iarr ar na páistí plé a dhéanamh ar an 
gcaoi is fearr a d’fhéadfadh siad aire a 
thabhairt dá gcorp féin. D’fhéadfadh siad 
imlíne an choirp ar an mbileog a úsáid 
lena smaointe a thaifeadadh nó d’fhéadfaí 
é a dhéanamh le pictiúr de dhuine fásta 
(m.sh. as iris) agus le Plé faoi na slite ar 
féidir leo a sláinte a choinneáil. Iarr ar na 
páistí ceannteidil a mholadh mar shampla: 
réim bia, aclaíocht, sláinteachas, caidrimh 
shláintiúla, teaghlach, cairdis srl.

Faigh aiseolas ó gach grúpa. Pléigh na 
straitéisí is fearr a bheadh ann chun sláinte 
a chur chun cinn. B’fhéidir gur gá cur leis an 
liosta má tá straitéisí tábhachtacha fágtha 
ar lár ag na páistí. Cuir béim ar an bpointe 

go mbíonn sláinte níos fearr de ghnáth ag 
daoine fásta a ghlacann freagracht as a 
sláinte féin, (nuair nach mbíonn  bunfhadhb 
shláinte acu). Fiafraigh de na páistí:
- Cad iad na rudaí a bhfuil smacht againn 

orthu maidir lenár sláinte?

- Cad iad na rudaí nach mbeadh smacht 
againn orthu?

- Cad a d’fhoghlaim muid inniu faoi bheith 
freagrach as ár sláinte féin?

Conclúid

Féadfaidh na páistí pictiúr a tharraingt 
díobh féin agus conas ba mhaith leo a 
bheith i gceann cúig bliana ó thaobh sláinte 
de (mar shampla, d’fhéadfaí gur mhaith 
leo a bheith aclaí, láidir). Féadfaidh siad 
straitéis ar leith a ainmniú a chabhródh leo 
a gcuid cuspóirí a bhaint amach agus na 
straitéisí sin a scríobh faoina bpictiúr.

Síneadh

Is féidir an ceacht a leanas a úsáid in áit 
an chinn thuas nó a úsáid mar shíneadh.

Féadfaidh na páistí pictiúr a chruthú díobh 
féin i lár an leathanaigh (is féidir líníocht 
nó grianghraf a úsáid má tá siad ar fáil). 
Gearrann na páistí bileog A4 in 6-8 mbosca 
ina scríobhfaidh siad na rudaí sláintiúla 
go léir ba mhaith leo a dhéanamh d’fhonn 
corp sláintiúil a bheith acu. D’fhéadfaidís 
roinnt Plé a dhéanamh ina mbeirteanna le 
teacht ar smaointe. Spreag na páistí leis 
na haicmí thuas go léir a chur san áireamh, 
ar nós aclaíocht, réim bia, sláinteachas, 
smaoineamh, cairde agus teaghlach. 
Cuir na ráitis shláintiúla seo timpeall ar an 
líníocht nó ar an ngrianghraf díobh féin. 
D’fhéadfadh na páistí a bpictiúr a thabhairt 
abhaile le plé le tuismitheoir nó caomhnóir 
agus d’fhéadfadh siad siúd é a shíniú. Is 
féidir iad a chur i bhfillteán nó i gcóipleabhar 
OSPS ansin, nó, más fearr leis na páistí, 
is féidir iad a chur ar taispeáint sa seomra 
ranga i gcúinne faoi leith OSPS/ Sláinte.

NÓS ImEACHTA SONRACH A SÉ:1
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CEACHT 2 A SÉ:2
COINCHEAP LÁRNACH

Tá sláinteachas maith tábhachtach, ní 
hamháin don sláinte fhisiciúil  ach don 
tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige ar 
idirghníomhaíocht shóisialta na bpáistí. 

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonaid: Aire do mo chorp

  Eolas faoi mo chorp

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

Cuspóirí Ábhair
Sláinteachas maith pearsanta a aithint 
agus a chleachtadh, a bheith eolach faoi 
cén chaoi le haire a thabhairt dó agus a 
thábhacht in idirghníomhaíocht shóisialta 
a thuiscint.

Tuiscint a fháil agus iniúchadh a 
dhéanamh faoin ngaol atá idir sláinte 
agus sláinteachas.

COMHTHÁTHÚ  

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha Dhaonna

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

              Scríbhneoireacht
 

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is féidir le boladh coirp a bheith íogair do 
pháistí agus do dhaoine fásta, agus ní 
mór a bheith an-chúramach sa cheacht 
seo ionas nach mbeadh aon duine á 
ainmniú ag na páistí go diúltach maidir 
leis seo.

ACMHAINNÍ

•	Bileoga	A3	don	ghrúpa	oibre	(4-6	
bhileog)

•	Leathanach	mór	smeach-chairte	nó	
cárta le himlíne folamh de chorp

•	Marcóirí,	pinn	luaidhe	srl

•	Scéal:	Scéal	Tanya

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá

•	Plé

•	Obair	Ghrúpa

•	Tuairisciú

•	Conclúid

GLAN AGUS SLÁINTIÚIL
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Réamhrá

Is féidir leat cuid den Phlé faoi aire a 
thabhairt dá gcorp ón gceacht roimhe 
seo a mheabhrú do na páistí. Mínigh go 
mbaineann ceacht an lae inniu le gné den 
sláinte a bhfuil páistí in ann aire a thabhairt 
di iad féin - a sláinteachas pearsanta.

Plé

Ceisteanna do na páistí:
- Ar ghearr tú nó ar scríob tú tú féin 

riamh?

- Conas a tharla sé?

- An raibh tú ag súgradh ag an am?

- An raibh aon salachar sa ghearradh nó 
sa scríob?

- Cad a rinne tú?

- Cad iad na rudaí tábhachtacha is ceart 
a dhéanamh nuair a tharlaíonn sé seo? 
(Ní mór an gearradh nó an scríob a 
ghlanadh i gceart le hionfhabhtú a 
sheachaint).

Mínigh do na páistí gur féidir lenár gcorp 
salachar nó frídíní a phiocadh suas go 
laethúil agus muid ag obair, ag súgradh 
agus i mbun aclaíochta. Ceisteanna do 
na páistí:
- Cad a tharlaíonn uaireanta nuair a 

bhíonn tú ag súgradh ar lá te? (Bíonn ár 
gcorp ag cur allais).

- Dá mbeadh spórt cosúil le peil nó 
cispheil á imirt againn - an bhféadfaimis 
frídíní nó salachar a phiocadh suas?

- An bhfuil frídíní nó salachar ann gur 
féidir linn a phiocadh suas ón aer?

- Cad iad na baill den chorp a bhféadfadh 
na frídíní nó an salachar seo san aer cur 
isteach orthu? (m.sh. craiceann nocht, 
gruaig, oscailtí sa chorp ar nós pollairí 
agus an béal).

- Cad a d’fhéadfadh tarlú má phiocann 

muid frídíní suas ón aer?

- Cad iad na tinnis a bhíonn san aer? 
(m.sh. slaghdáin agus fliú)

- Cad a d’fhéadfadh tarlú mura nífimis ár 
lámha tar éis dul ar an leithreas nó obair 
shalach a dhéanamh?

- Agus dá mbeimis ag ithe le lámha nach 
bhfuil glan?

Obair Ghrúpa

Cuir na himlínte coirp a tharraingíomar 
don cheacht dheireanach i gcuimhne do 
na páistí. Mínigh go mbeimid á n-úsáid 
seo anois le hamharc go háirithe ar 
shláinteachas. Roinn na páistí ina ngrúpaí 
de 4-6. Mura bhfuil sé déanta cheana, 
féadfaidh na páistí imlíne fholamh a 
tharraingt ar leathanach leis na gnéithe 
go léir is gá a ghlanadh go rialta (gruaig, 
fiacla, lámha agus ingne m.sh). Iarr ar 
gach grúpa smaoineamh ar shláinteachas 
an choirp le haird ar leith ar ghruaig, fiacla, 
craiceann, lámha agus ingne. Féadfaidh 
siad a rá cad a chabhródh leo an corp a 
dhéanamh glan agus sláintiúil ar bhonn 
laethúil. Féadfaidh siad a gcuid smaointe 
a phlé agus a nótáil ar a leathanach in aice 
leis an mball áirithe sin den chorp. Is féidir 
cóip mhór fholamh d’imlíne coirp a ullmhú 
ar leathanach smeach-chairte nó ar chárta 
den mhéid chéanna. Beidh sé seo á úsáid 
sa chéad ghníomhaíocht eile.

Tuairisciú  

Iarrtar ar gach grúpa ar a sheal 
smaoineamh amháin san am a thabhairt 
faoi ghné amháin dá ngnáthamh 
sláinteachais (le hathrá a sheachaint).
Féadfaidh grúpaí eile smaointe nó 
straitéisí a chur leis nó a cheistiú. Tig leat 
béim a chur ar thábhacht na straitéise 
sláinteachais seo i ngnáthamh laethúil na 
bpáistí. Agus tuairisciú á dhéanamh ag 
na grúpaí agus smaointe maithe maidir 
le baill éagsúla den chorp á n-aontú acu, 
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is féidir le duine nó beirt de na páistí (nó 
leatsa) iad a scríobh ar an imlíne mhór 
coirp sa spás cuí (m.sh. is féidir moltaí 
faoin ghruaig a choinneáil glan a chur in 
aice leis an cheann). Is féidir iad a chur ar 
taispeáint sa seomra ranga mar mheabhrú 
ar chleachtas maith sláinteachais.

Scéal

Is féidir leat an scéal seo a leanas faoi 
ghné shóisialta an tsláinteachais a léamh.

Scéal Tanya  

Bhí damhsa gaelach á dhéanamh ag Tanya 
ó bhí si ceithe bliana d’aois. Thaitin an 
ceol, na héidí agus na deiseanna taistil 
chuig áiteanna éagsúla agus na comórtais 
go mór léi. Chasfaí na daoine céanna 
uirthi de ghnáth ag na comórtais seo, 
agus bhí aithne curtha aici ar chuid de na 
cailíní go háirithe mar go mbíodh siad sa 
chomórtas céanna. San idirlinn nó idir na 
comórtais, thagadh siad le chéile le caint 
faoin gcaoi a raibh ag éirí leo, na comórtais 
a bhí le teacht, agus aon oiriúintí nua a bhí 
ceannaithe acu don damhsa.

Nuair a bhí sí ag comórtas damhsa 
Satharn amháin, bhuail Tanya le Grace 
agus Ciara agus í ag siúl isteach sa halla. 
Bhí áthas orthu a chéile a fheiceáil agus 
bheartaigh siad suí le chéile agus aon 
scéal nua a bhí acu a roinnt le chéile.
Agus suíocháin á lorg acu, chonaic Tanya 
cailín eile a raibh aithne aici uirthi. Chuaigh 
sí i dtreo na suíochán folmha a bhí in aice 
léi, ach tharraing Grace siar í agus dúirt 
sí de chogar ‘Suífimid áit éigin eile’. Níos 
déanaí mhínigh Grace agus Ciara gur 
thug siad boladh míthaitneamhach faoi 
deara timpeall ar an gcailín seo agus nár 
theastaigh uathu suí ró-ghar di. Ní raibh 
aon rud tugtha faoi deara ag Tanya, ach 
bhí a fhios aici go mbíodh sí ag cur níos 
mó allais agus í ag damhsa de réir mar 
a bhí sí ag éirí níos sine. B’fhéidir gurb 

í sin a fhadhb? Ní raibh a fhios aici cad 
a dhéanfadh sí, agus bhí trua aici don 
chailín. Bhí eagla ar Tanya go gceapfadh 
sí go raibh éirí in airde ag baint léi. Rinne 
sí cinnte stopadh agus beannú don chailín 
nuair a chonaic sí í sa phasáiste níos 
déanaí.  Ach thug sí faoi deara go raibh 
an ceart ag Ciara agus Grace - bhí boladh 
coirp ón gcailín. D’imigh Tanya tar éis cúpla 
nóiméad. Ar an mbealach abhaile labhair sí 
lena Mam faoin rud a tharla. Dúirt a Mam 
go raibh sé nádúrtha níos mó allais a chur 
agus tú ag dul in aois, agus go raibh sé 
tábhachtach a bheith cinnte go nglacfá 
cith tar éis aclaíochta agus do chuid éadaí 
a choinneáil glan. Níor mhaith le Tanya 
go mbeadh aon duine ag caint fúithi agus 
gheall sí di féin go gcoinneodh sí í féin glan 
agus go n-athródh sí a cuid fo-éadaí gach 
lá mar a mhol a Mam di. Bhí a fhios aici 
gur chuid den fhás aníos é aire a thabhairt 
di féin agus go raibh sí féin ábalta aire a 
thabhairt do na rudaí seo - le beagáinín 
cabhrach ó Mham agus ón inneall níocháin.

Nuair atá an scéal léite, iarr ar na páistí a 
dtuairimí a thabhairt:
- Conas a mhothaigh Tanya nuair nár 

shuigh sí leis an chailín, dar leat?

- Conas a mhothaigh an cailín, dar leat?

- An gceapann tú go mbíonn sé cóir nuair 
a tharlaíonn sé seo?

- An ndéanfá féin aon rud difriúil?

- An n-insíonn daoine do dhaoine eile 
nuair a bhíonn boladh uathu? Tuige?

- Cad a tharlódh mura mbeadh a fhios ag 
duine?

- Cad é an bealach is fearr le boladh 
coirp a sheachaint?

Conclúid 

Is féidir leis na páistí an abairt seo a leanas 
a chríochnú ina gcóipleabhair OSPS: Tá 
sláinteachas coirp tábhachtach mar...
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COINCHEAP LÁRNACH

Nuair a mhúsclaítear feasacht páistí ar 
roghanna bia agus ar shláinteachas bia 
cabhraíonn sé leo dearcthaí sláintiúla a 
fhorbairt faoi bhia.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Aire do mo chorp
  Bia agus Cothú

Cuspóirí Ábhair
Roinnt tosca a mbíonn tionchar acu ar 
ithe cineálacha éagsúla bia a iniúchadh.

Tábhacht sláinteachas bia a phlé agus a 
scrúdú

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha Dhaonna

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Léitheoireacht 

  Scríbhneoireacht

ACMHAINNÍ

•	Samplaí	de	chineálacha	éagsúla	
pacáistí ar bhianna den chineál céanna.

•	Bileog	Oibre:	Roghanna	Bia	(ceann	
amháin an grúpa)

•	Ceoilín	ó	fhógra	cáiliúil	do	bhia	páistí

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá

•	Obair	Ghrúpa

•	Tobsmaointeoireacht

•	Plé

•	Conclúid

ROGHANNA BIA
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Réamhrá

Is féidir leat tagairt a dhéanamh do 
cheachtanna roimhe seo faoi bhia agus 
cothú a rinne siad i Rang a Trí.

D’fhéadfá táirgí bia coitianta áirithe a 
léamh amach agus a fhiafraí de na páistí 
an bhfuil eolas acu faoi ainmneacha 
branda do na bianna seo - mar shampla, 
bainne (Avonmore), gránach  (Rice 
Krispies), cáis (CheeseStrings), iógart 
(Petit Filou) srl.

Ceisteanna do na páistí:
- An bhfuil ceoilíní fógraíochta ar eolas 

agaibh do na táirgí  bia seo?

- An féidir libh iad a rá nó a chanadh?

D’fhéadfá ceoilín aitheanta a sheinm ag 
an bpointe seo.

- Cén fáth a bhfuil aithne chomh maith 
agaibh ar an gceoilín seo, dar libh?

- An mbíonn tionchar aige oraibh féin nó 
ar bhur dtuismitheoirí nuair a bhíonn 
sibh ag siopadóireacht le haghaidh bia?

- Tuige? Tuige nach mbíonn?

Obair Ghrúpa

Roinn na páistí i ngrúpaí agus tabhair an 
Bhileog Oibre: Roghanna Bia amach 
(ceann amháin an grúpa). Caithfidh gach 
grúpa trí nó ceithre rogha bia a scríobh 
faoi gach béile, agus sa bhosca in aice 
leis, a scríobh cén fáth gur roghnaigh siad 
an táirge bia áirithe sin. 
Iarr orthu a bheith chomh ionraic agus is 
féidir leo faoi seo.

Tobsmaointeoireacht

Mínigh do na páistí go mbeidh siad 
ag cabhrú le léaráid a chruthú faoi na 
príomhchúiseanna atá le roghanna bia an 
ranga.

Scríobh ROGHANNA BIA i lár an chláir 
bháin agus tabhair cuireadh do gach 
grúpa cúis amháin a thabhairt gur chuir 
siad rogha bia áirithe ar an mbileog oibre. 
Scríobhtar iad seo timpeall ar na focail sa 
lár. Mura luann na páistí iad, is féidir leat 
cuid díobh seo a mholadh: cur i láthair 
agus pacáistiú, fógraíocht, táirge áitiúil nó 
ón iasacht, praghas, blas, infhaighteacht, 
oiriúnacht don teaghlach go léir, sláintiúil, 
úr nó laistigh de dháta, srl.

Nuair a bhíonn siad go léir liostaithe, iarr 
ar gach páistí na trí chúis is mó a bhíonn 
acu nuair a roghnaíonn siad bianna a 
phiocadh amach.  Fiafraigh:
- An bhfuil aon rud foghlamtha agat faoi 

cén fáth go ndearna tú roghanna bia?

- An gceapann tú gur cúiseanna maithe 
iad na cúiseanna gur roghnaigh tú bia?

- An gcabhraíonn sé seo leat roghanna 
maithe a dhéanamh?

- Tuige? Tuige nach gcabhraíonn?

- Cad a d’fhéadfá a athrú faoi na 
roghanna bia le hiad a dhéanamh níos 
sláintiúla?
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Plé

Is féidir é seo a leanas a mhíniú:
- Uaireanta déanaimid roghanna maithe 

bia, ach ní láimhseálann muid bia i 
gceart agus ní bhímid chomh sláintiúil 
dá bharr. 

- An féidir leat smaoineamh ar uaireanta a 
láimhseálann muid bia i gceart agus nach 
mbeadh sé chomh sláintiúil é a ithe. 

- Cad faoin dáta éaga ar bhianna?

- Cad faoin ár lámha? Ár n-uirlisí cistine?

- Bia ar cheart é a stóráil sa chuisneoir a 
fhágáil ar bharr an chuntair?

- Gan cócaireacht cheart a dhéanamh ar 
bhia?

Is féidir béim a chur air go bhfuil 
sláinteachas bia chomh tábhachtach 
le roghanna sláintiúla bia a dhéanamh, 
agus má thugaimid aire don dá ghné seo 
den bhia go bhfuil seans maith againn 
fanacht sláintiúil.

Conclúid

Is féidir cuireadh a thabhairt do na páistí 
roinnt abairtí a scríobh ina gcóipleabhar 
OSPS faoi roghanna maithe bia a 
dhéanamh agus faoin dea/droch-
shláinteachas bia. Is ceart iad a spreagadh 
leis an méid atá foghlamtha acu a roinnt 
agus a phlé lena dtuismitheoirí nó lena 
gcaomhnóirí.



Roghanna Bia Fáthanna le hiad a Roghnú

Bricfeasta
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Lón
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Dinnéar
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Sneaiceanna
1.

2.

3.

1.

2.

3.

Roghanna Bia

Scríobh na roghanna bia is mó éilimh sna boscaí ar chlé, 
agus na fáthanna le hiad a roghnú sna boscaí ar dheis.  
Is ceart gach duine sa ghrúpa a chur san áireamh.



114

CEACHT 4 A SÉ:4
COINCHEAP LÁRNACH

Má bhíonn straitéisí againn le dul i 
ngleic le himní cabhraíonn sé linn ár 
gcinnteoireacht a fheabhsú.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Aire do mo chorp
  Sláinte agus folláine

Cuspóirí Ábhair
A thuiscint go bhfuil freagracht éigin 
ar gach duine as a sláinte agus go 
méadaíonn an fhreagracht seo agus iad 
ag dul in aois.

Tosú ar straitéisí a fhorbairt le dul i ngleic 
le himní nó deacrachtaí a d’fhéadfadh a 
bheith romhainn.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha Dhaonna

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is ceacht é seo faoi dhul i ngleic le himní 
nó le buairt, go háirithe i gcomhthéacs  
piarbhrú agus caitheamh tobac, ach i 
gcomhthéacs tinnis chomh maith. Tá 
dhá scéal curtha ar fáil - féadfaidh tú an 
ceann is oiriúnaí don rang a roghnú, nó 
scéal eile a úsáid. Tá sé tábhachtach nach 
gcuirtear brú ar pháistí imní phearsanta 
nó teaghlaigh a nochtadh sa cheacht 
seo.  (Agus tagann imní ar roinnt páistí 
nuair nach féidir leo teacht ar aon imní le 
labhairt faoi!) Is féidir leis na páistí labhairt 
go ginearálta faoi ábhair imní a bheadh ar 
pháistí dá n-aois féin. Arís, meabhraigh 
do na páistí gur féidir leo labhairt lena 
dtuismitheoirí nó lena gcaomhnóirí nó 
le duine fásta a bhfuil muinín acu astu 
má bhíonn aon imní orthu, ach má 
mhothaíonn siad go gcaithfidh siad 
labhairt leatsa go príobháideach, gur féidir 
leo é sin a rá leat.

ACMHAINNÍ  

•	Script	Scéil	(faoi	iamh	leis	an	gceacht)

•	Dáileáin:	Scriostóirí	Imní

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA  

•	Réamhrá

•	Scéal

•	Plé

•	Bileog	Eolais

M’AIGNE A CHOINNEÁIL SLÁINTIÚIL
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Réamhrá

Iarr ar na páistí na súile a dhúnadh agus 
na cásanna seo a leanas a shamhlú:
Tá tú ar tí rang nua drámaíochta a thosú 
tar éis scoile...
Tá tú san aerfort ag fanacht le dul ar bord 
eitleáin den chéad uair le dul ar saoire... 
Iarrann do chairde ort dreapadh thar na 
carraigeacha ag bun na trá atá measartha 
ard... 

I ngach cás iarr ar na páistí focal a 
thabhairt a dhéanfadh cur síos ar an 
mothúchán a bheadh acu féin (nó ag 
duine eile) dá mbeadh siad sa chás 
sin. Cén áit ina gcorp a mbeadh an 
mothúchán? Tig leat a mhíniú go mbíonn 
mothúcháin mheasctha againn uaireanta i 
gcásanna áirithe  - mar shampla, d’fhéadfá 
a bheith ag tnúth le dul ar saoire le do 
theaghlach, ach a bheith neirbhíseach faoi 
eitilt nó a bheith tinn sa charr. Iarr ar na 
páistí samplaí eile a thabhairt ina mbeadh 
mothúcháin mheasctha ag páiste.

Mínigh do na páistí go mbeimid ag 
amharc ar ábhair imní inniu agus ar 
bhealaí le dul i ngleic leis an imní. 
Fiafraigh de na páistí an gceapann siad 
go mbíonn imní ar pháistí dá n-aois féin:

- An mbíonn gach ábhar imní chomh mór 
céanna?

- An féidir le hábhar imní a bheith mór nó 
beag?

- Tabhair sampla d’ábhar imní beag.

- Ábhar imní mór?

- An bhfuil áiteanna nó amanna den lá 
ann a dhéanann ábhar imní níos mó nó 
níos lú? (mar shampla, san oíche, nó in 
áit nua)

Scéal

Mínigh do na páistí go gcloisfidh siad 
scéal faoi pháiste a raibh roinnt ábhair 

imní aici agus go mbeimid ag déanamh 
iarracht cabhrú leis an bpáiste ag 
deireadh an scéil. 
Léigh do rogha scéil do na páistí agus iarr 
ar na páistí teacht ar mholtaí nó ar réitigh 
a d’fhéadfadh cabhrú leis na páistí dul i 
ngleic lena n-ábhair imní. Is féidir é seo a 
dhéanamh i mbeirteanna, i ngrúpaí beaga 
nó i bPlé leis an rang go léir.

Scéal A: Scéal Nikki

Bhí Nikki deich mbliana d’aois agus 
bhí cónaí uirthi lena teaghlach in 
eastát. Thaitin a cairde léi, ach bíonn sí 
neamhchinnte agus míshuaimhneach le 
cuid acu. Uaireanta sa tráthnóna théadh 
sí go dtí an pháirc in aice lena teach le 
bualadh le roinnt cairde. Thaitin sé seo léi 
de ghnáth. Uaireanta bhíodh na cailíní ag 
imirt le liathróid nó le rópa scipeála agus 
uaireanta ag cleachtadh damhsaí.
Bhí duine de na cailíní, Michelle, 
beagáinín craiceáilte. Dhéanadh 
sí damhsaí craiceáilte le hamhráin 
ghreannmhara agus bhí Nikki an-cheanúil 
uirthi. Bhí áthas ar Nikki go raibh Michelle 
mar chara aici, ach mhothaigh sí uaireanta 
nach bhféadfadh sí teacht ar smaointe 
maithe mar a dhéanadh Michelle. Ach shíl 
sí nach raibh sé sin róthábhachtach.

Mairéad a b’ainm do chailín amháin, ach 
Mags a thug gach duine uirthi. Bhí a lán 
deirfiúracha móra aici. Tráthnóna amháin 
dúirt Mags go raibh rud éigin aici ina póca 
dóibh go léir. Ní raibh a fhios ag éinne 
cad a bhí ann. Ansin thóg sí amach é. 
Paicéad toitíní a bhí aici. Dúirt sí gur thug 
a deirfiúr mhór di é, ach bhí a fhios ag 
Nikki gur ghoid sí iad. Dúirt Mags go raibh 
sí le toitín a chaitheamh mar a dhéanann 
a deirfiúracha agus a máthair. Dúirt sí go 
raibh ceann ann do gach duine. Dúirt cuid 
de na cailíní nach gcaithfeadh siad toitín. 
Ní raibh Nikki cinnte cad a dhéanfadh sí. 
Dúirt a cara Michelle go mbainfeadh sí 
triail as, ach nach gcaithfeadh sí ceann 
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iomlán ar eagla go mbeadh sí tinn. Ní raibh 
a fhios ag Nikki go fóill cad a déarfadh sí 
agus dúirt Mags léi dul ar aghaidh agus 
triail a bhaint as. Las Mags toitín agus 
bhain tarraingt as agus thug sí do Michelle 
é. Tharraing Michelle as chomh maith 
agus thug sí é do Nikki. Dúirt Nikki nár 
theastaigh sé uaithi ach go mb’fhéidir go 
mbainfeadh sí triail as lá éigin.

‘Is meatachán tú’, arsa Mags ag magadh 
fúithi. ‘Ní mharóidh sé tú. Níl ann ach 
spraoi’. ‘Lig di’, arsa Michelle. ‘Dúirt sí go 
mbainfeadh sí triail as lá eile’.

Chaith na cailíní na toitíní uathu nuair a 
chonaic siad duine éigin ag teacht. Dúirt 
Michelle go raibh blas samhnasach as 
ach dúirt Mags go dtabharfadh sí roinnt 
eile léi an lá dár gcionn.
Chomhairigh sí an cúigear cailín a bhí 
ann agus dúirt sí go bhfaigheadh sí cúig 
thoitín don lá dár gcionn. ‘Beidh gach 
duine in ann triail a bhaint astu ansin. 
Ceart go leor, Nikki?’ Agus dhírigh sí méar 
ar Nikki.
Chuaigh Nikki abhaile an tráthnóna sin 
agus imní uirthi, agus ní raibh a fhios aici 
cad a dhéanfadh sí. Smaoinigh sí ar insint 
dá Mam, ach ní raibh sí cinnte. Smaoinigh 
sí ar ghlaoch ar Michelle, ach ní raibh sí 
cinnte faoi sin ach oiread.

- An féidir leatsa cabhrú léi?

- Cad ba cheart di a dhéanamh, dar leat?

- Cé a bheadh in ann dea-chomhairle  a 
chur uirthi?

- Cé a bheadh in ann droch-chomhairle a 
chur uirthi? 

- Conas a bheadh a fhios aici cad is dea-
chomhairle nó droch-chomhairle ann?

Scéal B: Scéal Shéimí

Bhí Séimí deich mbliana d’aois agus 
bhí cónaí air lena Mham, a Dhaid agus 
a dheartháir óg, Seán, a bhí sé bliana 

d’aois. Thaitin sé le Séimí a bheith ag 
súgradh le Seán, cé gur cráiteacháinín a 
bhí ann uaireanta.
Uaireanta nuair a bhíodh cairde sa teach ag 
súgradh le Séimí, bhíodh Seán ag iarraidh 
a bheith sna cluichí agus chuireadh sé 
sin an-fhearg ar Shéimí. De ghnáth áfach, 
réitigh siad go maith le chéile agus ba 
bhreá le Seán peil a imirt le Séimí. Bhí páirc 
in aice leis an teach mar a bhíodh siad ag 
imirt agus ligeadh Mam dóibh cleachtadh 
ag na cúil  sa pháirc uaireanta.

D’éirigh Seán tinn i rith an gheimhridh. Ní 
raibh cuma ródhona air ar dtús. Bhí tuirse 
agus cantal air agus bhí roinnt achrainn 
idir é féin agus Séimí. Thug Mam Seán go 
dtí an dochtúir agus bhí ar Sheán dul go 
dtí an t-ospidéal.
Dúirt an dochtúir go raibh aicíd aimsithe 
acu i bhfuil Sheáin agus go mbeadh ar 
Sheán dul go dtí an t-ospidéal go minic. 
Chaith Mam an-chuid ama san ospidéal 
le Seán agus uaireanta théadh Séimí ann 
chomh maith. Bhí imní ar Shéimí faoi 
Sheán. Ní raibh a fhios aige cad é go 
díreach a bhí cearr leis agus uaireanta 
bhíodh Mam agus Daid ag caint i gcogar 
faoi thinneas Sheáin, rud a chuir imní ar 
Shéimí go raibh drochrud éigin le tarlú.

Bhí brón ar Shéimí faoi na huaireanta a 
raibh sé suarach le Seán. Ba mhaith leis go 
mbeadh Seán ann le peil a imirt leis, ach 
ní raibh cead ag Seán teacht amach as an 
ospidéal.  Cuireadh cóir leighis air a rinne 
an-bhreoite é. Nuair a thug Séimí cuairt 
ar an ospidéal, bhíodh Seán ina chodladh 
nó róthuirseach le caint leis fiú. Uaireanta 
bhíodh máthair Shéimí trína chéile agus 
uair amháin chuala Séimí í ag caint le 
haintín Shéimí, ag rá nach raibh a fhios aici 
conas a chuirfeadh sí suas le gach rud.

Bíonn imní ar Shéimí go minic faoi Sheán. 
Bíonn imní air freisin faoina Mham. Bíonn 
sé deacair dó codladh sa seomra nuair 
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nach mbíonn a dheartháir ann.  Bíonn 
fearg air go minic agus bíonn sé ag troid 
lena chairde ar scoil uaireanta. Níl a fhios 
aige an bhfuil a fhios ag a mhúinteoir 
faoi Sheán. Tá fadhbanna eile aige 
anois. Uaireanta ní bhíonn a chuid obair 
bhaile déanta aige agus lá amháin bhí an 
múinteoir ar buile leis. 

- An féidir leatsa cabhrú leis?

- Cad a d’fhéadfadh Séimí a dhéanamh le 
cabhrú leis féin, dar leat?

- Cé eile a bheadh in ann cabhrú leis?

- Cad a bheadh go maith a dhéanamh?

- Cad nach mbeadh go maith a 
dhéanamh?

- Conas a bheidh a fhios aige cad a 
bheadh go maith a dhéanamh agus cad 
a bheadh go dona?

Plé

Nuair a bhíonn an scéal agus na 
ceisteanna pléite ag na páistí, is féidir 
aontú faoi mholtaí maithe agus iad a chur 
ar an gclár bán nó ar an CBI. Is féidir leat 
na páistí a chur ar a suaimhneas trí rá leo 
nach gá dóibh freagracht a ghlacadh as 
réitigh a fháil iad féin i gcónaí:

Cuimhnigh air nach ionann déileáil le 
hábhair imní agus réiteach a fháil do na 
fadhbanna is cúis leis an imní. Ní féidir 
roinnt fadhbanna a réiteach go héasca, 
agus uaireanta ní bhíonn páistí ábalta 
fadhbanna a réiteach gan chabhair 
ó dhaoine fásta. Uaireanta ní féidir 
cúrsaí a athrú, ach is féidir an bealach a 
smaoiníonn tú orthu a athrú.

Fiafraigh de na páistí an féidir leo 
smaoineamh ar shampla de seo - am 
éigin a raibh orthu smaoineamh ar 
bhealach eile faoi rud éigin agus gur 
éirigh an imní níos lú nó gur imigh sé 
ar fad. Bíonn imní ar roinnt páistí faoi 

fhadhbanna domhanda ar nós ocras nó 
cogaí nó athrú aeráide - mar pháistí ní 
bheidh siad ábalta an fhadhb a réiteach 
ach d’fhéadfadh siad rud beag amháin a 
dhéanamh sa bhaile nó sa phobal ar son 
na síochána nó an chomhshaoil nó an 
bhochtanais. 

Tabhair amach an Bhileog Eolais: 
Scriostóirí Imní nó taispeáin é ar an 
CBI. Léigh tríothu seo leis na páistí agus 
fiafraigh: An féidir leat aon rud a fheiceáil 
anseo a chabhródh le Nikki nó Séimí 
deileáil lena n-imní?

Conclúid

Téigh siar leis na páistí ar a bhfuil 
foghlamtha acu faoi ábhair imní agus 
conas dul i ngleic leo. Ina gcóipleabhair 
nó ina bhfillteáin OSPS, féadfaidh na 
páistí an bealach is fearr leo plé le himní 
a thaifeadadh. Is féidir na fréamhacha 
abairte seo a leanas a scríobh ar an gclár 
bán nó ar an CBI:
Nuair a bhíonn imní orm de ghnáth...
B’fhéidir nuair a bhíonn imní orm go 
bhféadfainn triail  a bhaint as...

Nó, d’fhéadfaidís nóta nó litir ghearr a 
scríobh chuig páiste sa scéal le roinnt 
deachomhairle faoi conas dul i ngleic 
lena n-ábhar imní. Féadfaidh na páistí iad 
seo a léamh amach os ard dá chéile ina 
mbeirteanna nó i ngrúpaí. D’fhéadfaidís 
a gcóipleabhair OSPS a thabhairt abhaile 
agus a bhfuil foghlamtha acu a phlé lena 
dtuismitheoirí nó lena gcaomhnóirí.
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COINCHEAP LÁRNACH

Is drugaí iad na cógais go léir, ach ní 
cógas é gach druga.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Aire do mo chorp
  Sláinte agus folláine

Cuspóirí Ábhair
Faigh eolas agus tuiscint ar bhrí an 
fhocail ‘druga’ agus ar cathain a bhíonn 
sé cuí nó míchuí drugaí a thógáil.

Déan réimse substaintí a aithint agus a 
rangú, a thógtar isteach sa chorp, idir iad 
sin atá cabhrach nó dochrach, dleathach 
nó mídhleathach. 

Snáithaonad: Sábháilteacht agus 
  Cosaint
  Ceisteanna sábháilteachta

Cuspóirí Ábhair
Earraí	nó	substaintí	sa	bhaile	nó	ar	scoil	
a d’fhéadfadh a bheith contúirteach mura 
n-úsáidtear i gceart iad a aithint agus 
straitéis sábháilteachta a chumadh le 
déileáil leo.

Úsáid cógas a iniúchadh agus a scrúdú.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha dhaonna

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is féidir an ceacht seo a oiriúnú go 
héasca don timpeallacht ina maireann na 
páistí. Beidh an scrúdú ar dhrugaí (drugaí 
cógais sa cheacht seo) agus oiriúnacht 
na substaintí a fhéachtar orthu ag brath 
ar eolas agus taithí na bpáistí agus ar 
d’eolas agus do thaithí féin.
Is féidir taighde a dhéanamh roimh ré ar 
na tinnis agus cógais choitianta a bhíonn 
ann do pháistí mar ullmhúchán don 
cheacht seo.

Cé go bhfuil an ceacht seo ina 
dhlúthchuid den Snáithaonad ‘Aire do mo 
Chorp’ is féidir chomh maith é a áireamh 
sa Snáithaonad ‘Sábháilteacht agus 
Cosaint’ in OSPS.

ACMHAINNÍ  

•	Soithigh	cógais	thar	an	gcuntar,	ar	nós	
cógas casachta nó cógas faoiseamh 
péine.

•	Soithigh	cógais	ó	chógais	oidis

•	Oidis	shamplacha	(faoi	iamh	sa	phlean	
ceachta)

•	Bileog	Oibre:	Drugaí	a	Rangú

•	Bileog	Mheasúnaithe	(má	táthar	á	
húsáid)

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Plé

•	Sainmhíniú	ar	Dhruga

•	Cleachtadh	Aicmithe

•	Obair	Ghrúpa

CAD IS DRUGA ANN?
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Plé

Iarr ar na páistí cuimhneamh ar aon 
chógas a bheadh glactha acu le bliain 
anuas mar go raibh siad gortaithe nó 
tinn, agus aon chógas a bhfuil a fhios 
acu go mbíonn páistí á ghlacadh. Cuir ar 
liosta iad ar an gclár bán nó ar an CBI. 
Is féidir roinnt cógas coitianta páistí a 
chur leo mura bhfuil siad luaite cheana. 
Fiafraigh de na páistí an bhfuil a fhios acu 
cá gceannaítear cógais. Mínigh do na 
páistí gur féidir roinnt cógas a cheannach 
thar an gcuntar i siopa poitigéara agus 
nach féidir cuid acu a cheannach ach le 
hoideas ón dochtúir nó ón ospidéal.

- An bhfuil a fhios ag aon duine cén fáth a 
bhfuil sé seo amhlaidh agus cén fáth go 
bhfuil cead ag daoine áirithe na drugaí 
seo a láimhseáil?

- An bhfuil aon tuairim agaibh cad iad 
na cógais ón liosta a bhfuil oideas ag 
teastáil dóibh agus na cinn nach bhfuil?

Sainmhíniú ar Dhruga

Mínigh do na páistí gur drugaí iad na cógais 
uile. Bíonn tionchar ag gach druga ar an 
chorp, agus athraíonn siad an bealach 
a fheidhmíonn an corp nó a mhothaíonn 
sé - sin é an fáth go ndéantar iad a ordú 
nó a ghlacadh. Tá rialacha ann faoi na 
drugaí seo a úsáid. D’fhéadfá an t-oideas 
samplach atá faoi iamh a úsáid agus a 
thaispeáint go bhfuil an t-oideas scríofa 
le haghaidh duine agus tinneas ar leith, 
le dáileog agus tréimhse ama sonraithe. 
Scríobh ar an gclár bán:

Is drugaí iad gach cógas, ach ní cógais 
iad gach druga

Iarr ar na páistí cad is brí leis seo a phlé. 
Mínigh gur féidir le druga a bheith ina 
shubstaint nádúrtha nó sintéiseach a 
athraíonn an chaoi a fheidhmíonn an 
corp agus/nó mar a ghníomhaíonn, a 
mhothaíonn  nó  a smaoiníonn an duine. 

Iarr ar na páistí aon drugaí a úsáideann 
daoine ach nach cógais iad dar leo a 
ainmniú - déan liosta ar an gclár bán nó an 
CBI. Spreag na páistí le díriú ar ghnáthearraí 
ar nós tae agus caifé (a bhfuil caiféin iontu), 
toitíní, alcól agus tuaslagóirí, chomh maith 
le substaintí mídhleathacha eile. Úsáid na 
ceisteanna seo a leanas don Phlé:

- Cén tionchar a bhíonn ag na substaintí 
seo ar dhaoine?

- Cé a úsáideann na substaintí seo?

- Tuige?

- Cad iad na rialacha a bhaineann le hiad 
a úsáid?

- Cé a dhéanann na rialacha seo agus 
cén fáth?

Cleachtadh Rangaithe: Substaintí

Ag baint úsáide as an dá liosta atá 
cruthaithe (drugaí cógais nó neamh-
chógais), iarr ar na páistí obair i ngrúpaí 
beaga leis na hearraí seo a aicmiú ar an 
mBileog Oibre: Cleachtadh Rangaithe atá 
faoi iamh agus dealaigh iad idir dleathach, 
mídhleathach, cabhrach, nó dochrach. 
Nuair a bhíonn an obair seo déanta ag na 
páistí, is féidir leo an rangú atá déanta acu a 
phlé le grúpaí eile agus a fheiceáil cá raibhl  
aontú nó easaontú idir  na grúpaí nó laistigh 
de na grúpaí. Is féidir máistirliosta rangaithe 
a thaispeáint ar an CBI, ag úsáid aiseolais ó 
na páistí agus an ghreille chéanna. Is féidir 
le roinnt drugaí a bheith i ndhá aicme agus 
is féidir é sin a phlé. Mar shampla, tá nicitín 
agus alcól mídhleathach do dhaoine faoi 18 
mbliana d’aois, ach dleathach do dhaoine 
os cionn na haoise sin. Bíonn drugaí eile 
mídhleathach gan oideas. Bíonn roinnt 
drugaí cabhrach agus dochrach ag an am 
céanna- mar gheall ar fho-iarmhairtí, an 
dáileog a ghlactar agus cé acu an bhfuil 
an druga oiriúnach do na comharthaí tinnis 
atá ann. Déan é seo a phlé. Bíonn ar an 
dochtúir cinneadh a dhéanamh an bhfuil na 
sochair níos mó ná an dochar.
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NÓS ImEACHTA SONRACH A SÉ:5
Conclúid

Roinn na páistí i ngrúpaí le liosta rialacha 
a thiomsú le déileáil le substaintí a 
d’fhéadfadh a bheith contúirteach. Ag 
brath ar an timpeallacht ina bhfuil siad 
(cathair nó tuath, ar scoil nó sa bhaile) 
d’fhéadfadh earraí ar nós cógas, oibreáin 
ghlantacha, tuaslagóirí, toitíní, drugaí 
agus cóireáil d’ainmhithe a bheith san 
áireamh. Féadfaidh grúpaí éagsúla obair 
ar aicmí éagsúla drugaí. Tar éis liosta 
rialacha a dhéanamh le déileáil leis 
na substaintí seo, pléigh leis an rang 
iad, tabhair tacaíocht dá gcuid oibre 
agus déan í a fhorbairt. Is féidir é seo 
a úsáid mar bhonn le rang leantach 
sa Snáithaonad Sábháilteachta agus 
Cosanta do Rang a Ceathair.

Measúnú

Is féidir an Bhileog Mheasúnaithe 
atá faoi iamh a úsáid mar chonclúid 
mhalartach don cheacht seo.

Síneadh

D’fhéadfaí leas a bhaint as cuairt 
cógaiseora ar an rang i gcomhthéacs 
an cheachta seo. D’fhéadfá é a eagrú 
agus an cógaiseoir a chur ar an eolas 
faoi ábhar an cheachta roimh an chuairt. 
Bheadh an cógaiseoir ábalta freagraí a 
thabhairt ar cheisteanna ó na páistí faoi 
chógais agus drugaí. 



Oideas Samplach

          

       

       

       

       

 

Triclax 50mg, 40 táib. ceann in aghaidh an lae

Síniú an dochtúra don oideas:

Ainm an dochtúir ordaithe: An Dr E. Smyth

An Dr. E. Smyth, 
Clinic Radharc an Chuain,
An Pháirc Theas, 
Baile Átha Cliath 6
Fón: (01) 2345678

Dáta: 16 Márta 2012
Ainm: Séimí Mistéal
Seoladh: 24, Céide Wellside, 
An Pháirc Theas
Baile Átha Cliath 6



DLEATHACH MÍDHLEATHACH

CABHRACH DOCHRACH

 

Cleachtadh Aicmithe



Bileog Mheasúnaithe: Drugaí ??

C1. An bhfuil gach 
cógas ina dhruga? 
Tuige?

C2. An bhfuil gach 
druga ina chógas? 
Tuige?

C3. Cad is Druga ann?

C4. Cad é an t-eolas 
atá san oideas 
thuas?

C5. Ainmnigh dhá 
dhruga cabhracha

C6. Ainmnigh dhá 
dhruga dochracha

C7. Ainmnigh dhá 
dhruga 
dleathacha

C8. Ainmnigh dhá 
dhruga 
mídhleathacha
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CEACHT 6 A SÉ:6
COINCHEAP LÁRNACH

Is druga é alcól ar féidir leis tionchar 
diúltach a imirt ar mo chorp.

CURACLAM OSPS  

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Aire do mo chorp
  Sláinte agus folláine

Cuspóirí Ábhair
Tabhair aird ar na contúirtí a bhaineann le 
halcól a úsáid agus féach ar na fáthanna 
a roghnaíonn daoine tobac a chaitheamh 
nó alcól a ól.

Faigh eolas agus tuiscint ar bhrí an 
fhocail ‘druga’ agus ar cathain a bhíonn 
sé cuí nó míchuí drugaí a thógáil.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha dhaonna

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ní mór a bheith íogair faoin ábhar seo, 
mar go bhféadfadh páistí sa rang a bheith 
ag fulaingt de bharr tuismitheora nó 
camhnóra nó ball den teaghlach a bheith 
ag úsáid alcóil. Fiú sna cásanna sin, ní 
mór do scoileanna agus do mhúinteoirí 
eolas cruinn inchreidte a thabhairt do 
pháistí faoi thionchair an alcóil. Is treoir 
fhaisnéiseach chabhrach í foilseachán 
Misneach Deachleachtas le hOideachas 
ar úsáid Substaintí a Sheachadadh 

sa Bhunscoil le haghaidh múinteoirí 
bunscoile atá ag múineadh oideachas 
maidir le húsáid substaintí i gcomhthéacs 
an Churaclaim OSPS. Cé nach dócha go 
mbeadh alcól á úsáid ag na páistí féin ag 
an leibhéal seo, ní mór a mheabhrú go 
bhféadfadh triail a bheith á baint ag cuid 
acu as cheana féin.

Is féidir rogha a dhéanamh as dhá rogha 
anseo, ag brath ar an dteastaíonn uait an 
CBI a úsáid leis an rang go léir, nó obair 
ghrúpa a dhéanamh.

ACMHAINNÍ

•	Bileog	Oibre	Cad	a	Roghnófá?

•	Dáileán:	Líníocht	d’Imlíne	Coirp	(ceann	
amháin an grúpa mura bhfuil CBI á 
úsáid)

•	Bileog	Fíricí:	Tionchair	an	Alcóil	ar	an	
Chorp (ceann amháin do gach grúpa)

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cleachtadh	Rangaithe

•	Obair	Ghrúpa

•	Plé

CONTÚIRTÍ AN ALCÓIL
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NÓS ImEACHTA SONRACH A SÉ:6
Cleachtadh Rangaithe

Cuir an Bhileog Oibre: Cad a 
Roghnófá? ar taispeáint sa rang ar an 
CBI (nó tabhair amach do dhaltaí aonair 
nó do bheirteanna í). Ag obair le chéile, 
agus ag plé cúiseanna, cuir gach earra 
ina sheit cheart. I measc na gcúiseanna 
bheadh: Tá blas uafásach air, ní maith 
liom é, b’fhearr liom rud éigin eile.

Cuimhnigh ar an gceacht roimhe seo: 
Cad is Druga ann? Fiafraigh de na páistí 
an cuimhin leo an sainmhíniú a tugadh: 
Is ionann druga agus aon substaint, 
nádúrtha nó sintéiseach, a athraíonn an 
chaoi a fheidhmíonn corp an duine agus 
nó iompar, mothúcháin nó smaoineamh 
an duine.

Iarr ar na páistí plé a dhéanamh ar cad 
iad na hearraí ar an mbileog oibre ar 
drugaí iad. Fiosraigh conas atá alcól 
ina dhruga trí phlé a dhéanamh ar an 
sainmhíniú seo. Cén tionchar a bhíonn ag 
alcól ar iompar, mothúchán nó smaointe 
daoine?

Obair Ghrúpa

Má tá an CBI á úsáid, d’fhéadfaí an obair 
seo a dhéanamh leis an rang go léir 
ag úsáid na n-acmhainní ar dtús, agus 
leanúint ar aghaidh le hobair ghrúpa 
leis na hacmhainní céanna. Nó is féidir 
na páistí a roinnt i ngrúpaí fánacha de 
cheathrar nó cúigear, ag brath ar mhéid 
nó ar eagar an ranga. Tabhair dhá bhileog 
do gach grúpa - Bileog Oibre: Tionchair 
an Alcóil ar an gCorp agus Bileog 
Fíricí: Tionchar an Alcóil ar an gCorp.

Ní mór do na páistí lipéid a chur san áit a 
mbíonn tionchar ag an alcól ar an gcorp, 
agus conas, ag úsáid an eolais atá ar 
an mBileog Fíricí. Má úsáideadh an CBI, 
beidh taithí ag na páistí cheana féin ar 
an eolas seo. Iarr ar na páistí an ball den 

chorp a mbíonn tionchar ag alcól air a 
aithint, ar an CBI nó ina ngrúpaí leis an 
mBileog Oibre. Dírigh ar gach ball coirp 
mar a leanas: inchinn, béal, ae, croí, goile, 
éasafagas, soithigh fola agus craiceann.

Plé

Pléigh leis na páistí cén fáth go mbíonn 
roinnt daoine ag ól alcóil in ainneoin 
an tionchair mhóir a bhíonn aige ar an 
gcorp. Pléigh conas a bhíonn cuid de 
na tionchair fadtéarmach agus cuid 
acu gearrthéarmach. Ag úsáid an 
Bhileog Fíricí, déan iarracht na tionchair 
fhadtéarmacha agus ghearrthéarmacha 
a rangú. Iarr ar na páistí na fáthanna go 
mbíonn alcól á ól ag daoine a iniúchadh 
agus a rá cad iad na fáthanna a bheadh 
dearfach dar le roinnt daoine agus na 
fáthanna a mheasfaí a bheadh diúltach 
chomh maith.

Conclúid

Féadfaidh na páistí machnamh a 
dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha acu 
faoi alcól agus trí rud a bhreacadh síos a 
stopfadh iad ó alcól a úsáid (a) go dtí go 
mbíonn siad 18 mbliana d’aois agus (b) 
ar bhealach a bheadh dochrach dóibh. 
D’fhéadfadh na páistí an bhileog seo a 
thabhairt abhaile agus í a thaispeáint 
agus a phlé lena dtuismitheoirí (agus is 
féidir leo  í a léamh agus a shíniú). Is féidir 
í a chur ina bhfillteán nó ina gcóipleabhar 
OSPS.



Cad a Roghnófá?

Cad a dhéanfá sa chás seo?

Tuige?

Cad a déarfá?

Tá Sinéad agus Sita i dteach Shinéid ag imirt cluichí ríomhaire. Deir 
máthair Shinéid go gcaithfidh sí dul amach ag siopadóireacht. Deir 
Sinéad le Sita go bhfuil buidéal  fíona oscailte sa chuisneoir. Teastaíonn 
uaithi go mbainfeadh Sita triail as le fáil amach conas atá sé...



Ainm: ___________________________________________

Alcól agus ár gCorp

Gearr na horgáin amach 
agus greamaigh iad ar 
an gcuid cheart den chorp.
Scríobh tionchair an 
alcóil taobh leo.

 

           Inchinn                                                          Béal                    Ae

      Croí                         Goile                     Stéig                           Duáin

Tionchair an alcóil ar an gCorp



An Inchinn
Cuireann ól alcóil bac ar obair éifeachtach na hinchinne.
Bíonn comhordú na lámha agus na gcos níos deacra.
Crapann méid na hinchinne agus ní bhíonn tú in ann 
d'intinn a dhíriú.

Béal agus Éasafagas
Is féidir le hól alcóil fuiliú a spreagadh san éasafagas 
(an píobán bia).
Laghdaíonn sé an fonn chun ithe agus maolaíonn sé an blas.

An tAe
Cuireann ól alcóil thar thréimhse fada cosc ar obair cheart 
an ae.
Tugtar cioróis ar an ngalar seo.

An Goile
Is féidir le hól alcóil greannú, athlasadh, fuiliú agus ailse 
a spreagadh i líneáil an ghoile.
Cuireann ól alcóil le meáchan an choirp.
Is féidir leis tú a dhéanamh breoite má ólann tú an iomarca.

An Stéig
Is féidir le halcól buinneach, urlacan, allas agus 
cailliúint ghoile, chomh maith le hailse, a spreagadh.

An Croí agus an Fhuil
Lagaíonn ól alcóil cumas pumpála an chroí, agus 
méadaíonn sé riosca taom croí.

Tionchair an alcóil ar an gCorp
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CEACHT 7 A SÉ:7
COINCHEAP LÁRNACH

Is drugaí iad tuaslagóirí a d’fhéadfadh 
tionchar diúltach a imirt ar mo chorp.

CURACLAM OSPS  

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Aire do mo chorp
  Sláinte agus folláine

Cuspóirí Ábhair
Faigh eolas agus tuiscint ar bhrí an 
fhocail ‘druga’ agus ar cathain a bhíonn 
sé cuí nó míchuí drugaí a thógáil.

Déan réimse substaintí a aithint agus a 
rangú, a thógtar isteach sa chorp, idir iad 
sin atá cabhrach nó dochrach, dleathach 
nó mídhleathach. 

A thuiscint go bhfuil freagracht éigin 
ar gach duine as a sláinte féin agus go 
méadaíonn an fhreagracht seo agus iad 
ag dul in aois.

COMHTHÁTHÚ

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha dhaonna

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Déantar iniúchadh sonrach ar cheist na 
dtuaslagóirí agus a mí-úsáid sa cheacht 
seo.  B’fhéidir nach mbeadh sé oiriúnach 
le haghaidh gach rang a ceathair, ach is 
féidir discréid ghairmiúil agus Beartas 
Mí-úsáid Substaintí na  scoile a úsáid mar 
threoir i gcás ranga ar leith. Má bhíonn 
aon amhras ort, téigh i gcomhairle le 
Príomhoide na Scoile.

D’fhéadfadh sé a bheith úsáideach 
seiceáil leis an Oifigeach Cothú Sláinte/
Oideachas áitiúil den FSS agus leis na 
Gardaí Pobail áitiúla leis an cheist seo 
a phlé maidir leis an timpeallacht áirithe 
ina maireann na páistí. Tá alt faoi seo 
ar fáil ag http://www.drugsandalcohol.
ie/13067/1 Factsheet5Solvents_A4.pdf

ACMHAINNÍ

•	CBI/Bileog	Eolais:	Tionchar	Múiche	ar	
an gCorp

•	Páipéar	Póstaeir	Bán

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Plé

•	Cairt/Dáileán

•	Póstaer

CONTÚIRTÍ TUASLAGÁN
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Plé

Ag úsáid an Phlé ó Cheacht 3 san aonad 
seo: Cad is Druga ann? mar phointe 
tagartha, meabhraigh na cineálacha 
drugaí a pléadh sa cheacht deireanach 
do na páistí. Inis do na páistí go mbeimid 
ag amharc ar cheann de na drugaí a 
pléadh sa rang seo: - tuaslagóirí.

Fiafraigh de na páistí an eol dóibh cad 
iad na príomheilimintí atá riachtanach 
do dhaoine le fanacht beo. Is é an t-aer 
ceann de na heilimintí sin. Pléigh cad as a 
dtagann an t-aer agus cathain a bhíonn sé 
tábhachtach dúinn roinnt aeir úr a fháil. 

Fiafraigh de na páistí cad a tharlódh dá 
gcuirfeá an breosla mícheart i gcarr .i. 
uisce a chur in umar peitril cairr, díosal a 
chur i gcarr peitril nó a mhalart. Mínigh 
dóibh má análaimid múch áirithe isteach 
go bhfuil sé cosúil leis an mbreosla 
contráilte a chur inár gcorp - mar 
shampla, má ionánálaimid deatach nó 
gás, is féidir leo sinn a dhéanamh an-tinn.

Fiafraigh de na páistí conas a théann aer 
isteach sa chorp.  Pléigh an focal ‘ionanálú’ 
agus an córas análaithe le hionanálú isteach 
sa chorp. Mínigh dóibh gur féidir substaintí 
eile a ionanálú a bheadh contúirteach don 
chorp. Fiafraigh de na páistí an raibh siad 
riamh i seomra ina raibh substaintí ar nós 
snas ingne, péint, sprae gruaige, peitreal nó 
múch eile le boladh láidir á úsáid.
- Cén áit ar tharla sé seo?
- Conas a mhothaigh tú?
- Cad iad na tionchair a bhí aige ort?
- Cad a rinne tú le stop a chur leis na 

comharthaí? 
Mínigh go bhfuil na tionchair seo ar nós 
comharthaí rabhaidh go bhfuil an breosla 
contráilte á chur sa chorp. Is féidir leis na 
tionchair seo a bheith an-chontúirteach.

Cairt agus Dáileán

Taispeáin an chairt CBI do na páistí faoin 
tionchar a bhíonn ag múch ar an gcorp. 

Tabhair an bhileog eolais do na páistí faoi 
thionchar múiche ar an gcorp. Mínigh 
conas a bhíonn tionchar ag ceimiceáin 
nimhiúla ar an inchinn, an croí agus na 
horgáin eile, agus nach ceart do pháistí 
iad a láimhseáil, a bholú ná a úsáid riamh.
Iarr ar na páistí bealaí a thabhairt leis na 
tionchair seo a sheachaint. 

D’fhéadfadh siad seo a bheith san 
áireamh:
1. Léigh agus lean na treoracha ar lipéid 

táirgí
2. Ceannaigh táirgí neamh-nimhiúla, 

nuair is féidir, má tá gliú nó marcóiri á 
gceannach.

3. Má bhíonn ceimiceáin chontúirteacha á 
n-úsáid, úsáid lasmuigh iad más féidir

4. Ná cuir d’aghaidh ró-ghar do na 
ceimiceáin seo

5. Oscail fuinneoga, las gaothrán
6. Glac sosanna faoin aer úr
7. Caith masc sábháilteachta
Mínigh gur féidir bás a fháil láithreach 
den mhúch ó shubstaintí nimhiúla. Is 
iomaí páiste nach bhfuil seo ar eolas acu. 
Mínigh go dtugann an mhúch an oiread 
sin de shuaitheadh don chorp gur féidir 
leo bualadh an chroí a stopadh. Is féidir 
leo mearbhall chomh mór sin a chur ar 
smaoineamh agus comhordú duine go 
bhféadfadh timpistí tromchúiseacha nó 
marfacha a bheith mar thoradh orthu. 
Uaireanta is féidir leo an oiread sin dochair 
a dhéanamh don inchinn, go gcuirtear 
pairilís ar an duine.

Póstaer  

Iarr ar na páistí póstaer a chruthú dár 
teideal: Cúiseanna nach Ceart Múch 
Nimhiúil a Ionanálú, nó póstaer a thugann 
comhairle do na páistí ar Conas Contúirtí 
Múch Nimhiúil a Sheachaint. D’fhéadfadh 
páistí i ngrúpaí cinneadh a dhéanamh 
maidir leis an bpóstaer a chruthóidh 
siad, nó teacht ar cheannteideal eile don 
póstaer. Is féidir é seo a thaispeáint mar 
is cuí.
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AONAD 7
AG FÁS AGUS AG ATHRÚ 

SNÁITHE MISE

Snáithaonaid: Ag tabhairt aire do  
  mo cholainn
              Eolas faoi mo chorp

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

  Ag fás agus ag athrú
  Agus mé ag Fás bím  
  ag Athrú   
  Beatha Nua

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

RÉAMHRÁ DON AONAD

Pléitear cuid de na saincheisteanna íogair 
i gCuraclam OSPS sna ceachtanna seo, 
ar nós na n-Athruithe a tharlaíonn i gcorp 
páistí agus iad ag dul in aois agus ag 
teacht chun caithreachais. Cuirtear an 
bhéim ar normáltacht agus nádúrthacht 
na n-athruithe seo a tharlóidh do gach 
páiste luath nó mall. Má ghlacann  na 
páistí leis go bhfuil an t-athrú normálta, 
d’fhéadfadh sé cabhrú leo déileáil leis na 
h-athruithe fisiciúla agus mothúchánacha 
a thagann leis an gcaithreachas. Cé go 
bhfuil na ceachtanna seo deartha do 
ranganna aonghnéis agus measctha, 
beidh Beartas OCG na Scoile mar threoir 
agat maidir le huainiú agus ábhar na 
gceachtanna OCG ag an leibhéal seo 
agus leibhéil eile.

I gCeacht 1, pléann na páistí uathúlacht 
an choirp, agus le DVD, fiosraíonn siad na 
hathruithe a tharlaíonn i gcorp buachaillí 
agus cailíní agus an corp ag forbairt. 
Fiosraíonn Ceacht 2 na hathruithe atá 

tarlaithe cheana féin ina gcorp agus 
cuirtear béim ar na hathruithe a tharlóidh 
amach anseo. I gCeacht 3, díríonn na 
páistí ar fhorbairt leanaí ó ghiniúint go 
breith.

I rith na gceachtanna seo, spreagtar 
na páistí le ceisteanna a chur sa rang 
agus sa bhaile ar a dtuismitheoirí nó 
a gcaomhnóirí. Mar gheall air seo, 
chabhródh sé má tá fógra tugtha agat 
faoi na ceachtanna seo do thuismitheoirí 
nó do chaomhnóirí, agus an litir 
chineálach atá faoi iamh sa Réamhrá 
Ginearálta do Misneach a leasú mar is 
gá. Nó b’fhéidir go bhfuil litir cumtha ag 
an scoil féin mar chuid de Bheartas OCG 
na Scoile. Bíonn an chomhpháirtíocht seo 
idir an scoil agus an baile an-chabhrach 
go háirithe agus muid ag plé le réimsí 
íogair den Churaclam OSPS, agus beidh 
áthas ar a lán tuismitheoirí nó caomhnóirí 
an deis seo a fháil le labhairt lena bpáistí.

Do Rang a Ceathair, tá na téarmaí agus 
an t-ábhar maidir leis an ngné seo den 
churaclam ar fáil in ábhair OCG Rang a 
Ceathair.

AG FÁS AGUS AG ATHRÚ 

•	Athruithe	Fisiciúla	do	Bhuachaillí	agus	
Cailíní

•	Caithreachas

•	Hormóin

•	Athruithe	giúmair

•	Athruithe	i	gcruth	-	leathnaíonn	na	
corróga i gcailíní / athruithe sa ghuth i 
mbuachaillí

•	Níos	mó	gruaige	ar	an	gcorp	/	caithir/	
faoin ascaill

•	Athruithe	craicinnn/cleachtaí	
sláinteachais/ níos mó ola sa 
chraiceann/ spotaí/ allas
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AONAD 7
AG FÁS AGUS AG ATHRÚ 

•	Míostrú	-	tosaíonn	míostrú	do	chailín	/	
imíonn an líneáil a chruthaítear gach mí 
nuair nach bhfuil leanbh ann, meascann 
le beagáinín fola, agus fágann an corp 
tríd an bhfaighin.

Tag: l. 199 Ábhair OCG Rang a Ceathair 
ag http://www.pdst.ie/node/811

BREITH AGUS BEATHA NUA

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

•	Céimeanna	fáis	linbh	ó	ghiniúint	go	
breith. Aimsigh réada atá ar chomh-
mhéid leis an bhféatas ag céimeanna 
éagsúla 

•	Cúram	le	linn	a	bheith	ag	súil	le	leanbh.

•	Tar	éis	naoi	mí	bíonn	an	leanbh	réidh	le	
teacht ar an tsaol

•	Léirthuiscint	a	fhorbairt	faoi	iontas	
bhreith linbh nua.

Tag: l. 170-181 Ábhair OCG Rang a 
Ceathair ag http://www.pdst.ie/node/811

CEACHTANNA SAN AONAD SEO

Ceacht 1
Táimid Uathúil

Ceacht 2
Coirp ag Athrú

Ceacht 3
Iontas na Beatha
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CEACHT 1 A SEACHT:1
COINCHEAP LÁRNACH

Trí ghnéithe áirithe dá gcorp a fhiosrú, 
féadfaidh páistí teacht ar thuiscint ar a 
n-uathúlacht féin agus ar dhifríocht idir 
daoine.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Aire do mo chorp
  Eolas faoi mo chorp

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

Cuspóirí Ábhair
A thuiscint chomh tábhachtach is atá 
sé aire agus cúram a thabhairt dá gcorp 
féin, agus do choirp daoine eile, agus 
caitheamh leo le dínit agus le hurram.

Tuiscint a fháil ar na príomhathruithe a 
tharlaíonn sa chorp fireann agus baineann.

A thuiscint nach dtarlaíonn na hathruithe 
seo ag an am céanna, ach gur féidir iad a 
thuar agus go bhfuil siad nádúrtha, agus 
gur gnáthrud é a bheith difriúil. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithí: Glacacht teanga

  Cumas agus muinín  
  in úsáid teanga

  Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha dhaonna

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is ceart beartas OCG na scoile a cheadú 
le cinntiú go mbeidh na ceachtanna 
san aonad seo laistigh de na treoirlínte 
atá tugtha ann, agus go mbíonn na 
hacmhainní atá liostaithe ag réiteach le 
beartas na scoile.  D’fhéadfadh cleachtais 
éagsúla a bheith i scoileanna, ag brath 
ar an rang den ghnéas céanna nó rang 
measctha atá ann. 

Tá sé tábhachtach béim a chur ar 
uathúlacht gach duine agus meas agus 
tuiscint a chothú, go háirithe nuair atá 
na saincheisteanna íogair in OSPS á 
múineadh.

Tá ábhar breise ón gclár OSPS ar fáil ag 
www. pdst.ie/node/811

ACMHAINNÍ

•	Cóip	OSPS	nó	leathanach	bán

•	Gloiní	méadaithe,	pillíní	cló	(ceann	idir	
beirt pháiste), http://www.youtube.com 
watch?v=qX6hFXHDmk4 (má tá siad á 
n-úsáid)

•	Bileog	Oibre:	Roimhe	seo,	Anois	agus	
Níos Déanaí

•	DVD	Busy	Bodies	(ar	fáil	ar	ordú	ó	
healthpromotion.ie). Tá forléargas ar 
ábhar an DVD ar fáil ag an nasc seo: 
https://www.healthpromotion.ie/hp-
files/docs HPM00479.pdf

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Gníomhaíocht

•	Bileog	Oibre

•	Plé/DVD

•	Conclúid

TÁIMID UATHÚIL  
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A SEACHT:1
Gníomhaíocht

Eagraigh	na	páistí	ina	mbeirteanna	don	
cheacht seo. Iarr ar na páistí a méarlorg 
a scrúdú le gloine mhéadaithe (ceann do 
gach beirt). Más féidir bíodh ceapa dúigh ar 
fáil ionas go mbeidh siad ábalta prionta a 
dhéanamh dá méarlorg ar a gcóipleabhair 
OSPS (nó ar leathanach). Fiafraigh díobh an 
féidir leo difríochtaí a aimsiú idir a méarlorg 
féin agus méarlorg a bpáirtí. Mínigh:

Tá méarlorg uathúil ag gach duine.

- An eol d’aon duine cén fáth go bhfuil gá 
againn le méarlorg? (le greim a fháil ar 
rudaí)

- Cén úsáid a bhaineann póilíní as 
uathúlacht na méarlorg?

- An eol duit aon teicneolaíocht a bhaineann 
úsáid as méarlorg? (Tá braiteoirí méarlorg 
ar roinnt fóin phóca nua)

- An bhfaca tú méarlorg á úsáid riamh i 
scannáin ficsean eolaíochta? (le doirse 
a oscailt, srl) Déantar é sin mar go bhfuil 
gach méarlorg uathúil!

- An bhfuil a fhios agat cathain a thagann 
do mhéarlorg? (sa bhroinn)

Taispeáin an físeán YouTube (má tá tú á 
úsáid) ag an bpointe seo agus déan plé air.

- An eol do dhuine ar bith cén ball eile 
den chorp a úsáidtear sa teicneolaíocht 
mar mheán aitheantais? (súile - imreasc)

- Cén fáth?

Díreach ar nós na méarlorg atá uathúil, tá 
an t-imreasc uathúil chomh maith, agus 
b’fhéidir go mbeidh an teicneolaíocht 
á húsáid sin go luath (nó go bhfuil sé á 
húsáid cheana). 

Bileog Oibre

Abair leis na páistí go mbeidh  gach 
duine acu ag fiosrú dóibh féin conas a 
tháinig forbairt ar a gcorp ó rugadh iad. 

Ag úsáid an Bhileog oibre: Roimhe 
Seo, Anois agus Níos Déanaí, déanann 
na páistí an oiread a thaifead agus is 
féidir leo de chlocha míle ar leith - breith, 
lámhacán, na chéad fhiacla, siúl, dul ar 
scoil, fiacla tosaigh nua a fháil, srl. Tá 
spás ar an mbileog oibre le haghaidh 
forbairtí amach anseo, agus mínigh do na 
páistí go mbeidh siad seo á gcomhlánú 
níos déanaí sa bhaile, agus gur féidir leo 
clocha míle roimhe seo a sheiceáil lena 
dtuismitheoirí nó lena gcaomhnóirí ansin 
chomh maith. Fiafraigh díobh ar mhaith 
leo aon chuid den eolas atá comhlánaithe 
acu a roinnt leis an rang, lena bpáirtí nó 
le grúpaí beaga. Cuir béim air go bhfuil 
forbairt tagtha ar gach duine ó rugadh 
iad, ach gur tharla sé seo ag céimeanna 
nó amanna éagsúla do dhaoine aonair - 
léiríonn sé seo nádúr uathúil ár gcoirp. 

Plé/DVD

Mínigh go mbíonn ár gcorp ag athrú i 
gcónaí, agus nuair a bhíonn muid óg 
gur féidir leis athrú níos tapúla ná nuair 
a bhíonn muid fásta - ach fiú ansin go 
mbíonn daoine ag athrú de réir a chéile.  
Fiafraigh:
An bhfuil a fhios ag aon duine cad iad na 
hathruithe a d’fhéadfadh tarlú sa chorp 
sna blianta beaga atá romhainn?

Is féidir leat cuid de na hathruithe seo a 
fháil uathu, agus iad a thaifeadadh ar an 
gclár bán, ag tosú le hairde, meáchan, 
neart, craiceann, gruaig choirp, cíocha 
do na cailíní srl. Is féidir an Plé ginearálta 
a leanúint leis an DVD Busy Bodies. 
(Tá réamhrá ginearálta i gCuid 1 agus i 
gCodanna 2 agus 3 tugtar forléargas ar 
athruithe do bhuachaillí agus cailíní). Is 
féidir leat cinneadh a thógáil faoin méid a 
thaispeánfaidh tú sa cheacht seo, nó sna 
ceachtanna ina dhiaidh (Féach an Nóta 
don Mhúinteoir don cheacht seo).

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A SEACHT:1
Conclúid

B’fhéidir go mbeidh ceisteanna le cur 
ag na páistí tar éis dóibh an DVD a 
fheiceáil.  Is féidir iad a spreagadh leis 
na ceisteanna a scríobh síos agus iad a 
thabhairt abhaile le plé le tuismitheoirí 
nó caomhnóirí, nó iad a chur i mbosca 
nó i spás ainmnithe sa seomra ranga.  Is 
féidir leat a dheimhniú do na páistí go 
bhfuil na hathruithe go léir a tharlaíonn 
dóibh nádúrtha agus normálta, cibé am 
a tharlaíonn siad, agus gur maith an 
smaoineamh é ceist a chur ar dhuine 
fásta iontaofa má bhíonn aon cheist 
acu ó am go ham.  Mol do na páistí an 
bhileog oibre a d’úsáid siad roimhe seo 
sa cheacht a thabhairt abhaile, le plé 
agus le comhlánú lena dtuismitheoirí nó 
lena gcaomhnóirí. 

NÓS ImEACHTA SONRACH



Roimhe Seo, Anois agus Níos Déanaí

  

Dáta Breithe:______________________
Meáchan:____________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1-3 Bliana d'Aois

4-5 Bliana d'Aois

6-8 mBliana d'Aois

8-10 mBliana d'Aois

Níos Déanaí

Níos Déanaí
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CEACHT 2 A SEACHT:2
COINCHEAP LÁRNACH

Más eol do pháistí go bhfuil an t-athrú 
nádúrtha agus normálta, d’fhéadfadh sé 
cabhrú leo déileáil le hathruithe fisiciúla 
atá do-éalaithe agus iad ag druidim le 
hógántacht.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

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

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

Cuspóirí Ábhair
Na hathruithe mothúchán a tharla ó bhí 
siad ina naíonáin a aithint.

Tionchar na n-athruithe fisiciúla a 
tharlaíonn le linn caithreachais a aithint 
agus a phlé.

An fhorbairt spioradálta a tharla le roinnt 
blianta anuas a aithint.

Tosú ar thuiscint a fháil ar an ngá atá le 
spás agus príobháideachas inár saol. 

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithí: Glacacht teanga

  Cumas agus muinín  
  in úsáid teanga

  Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Is mar threoir amháin a thugtar na 
cásanna sa cheacht seo - is ceart do 
mhúinteoirí na cásanna is oiriúnaí dá 
seomra ranga féin a roghnú nó cinn a 
chumadh iad féin.

Mar a tharla sa cheacht roimhe seo, 
deimhneoidh Beartas OCG na Scoile uain 
agus fócas na gceachtanna sa réimse seo.

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

ACMHAINNÍ

•	Bileog	oibre	(ón	gceacht	roimhe	seo)

•	Cásanna	-	ceann	do	gach	grúpa

•	Cóipleabhar	OSPS	nó	leathanach

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA  

•	Plé

•	Cásanna

•	Conclúid

COIRP AG ATHRÚ
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Plé

Meabhraigh do na páistí an obair a rinne 
siad sa cheacht roimhe seo faoi athruithe 
fisiciúla an choirp.  Má bhíonn go leor 
ama agat (agus má mheasann tú go bhfuil 
sé cuí), is féidir cuid de na ceisteanna a 
chuir na páistí sa cheacht roimhe seo a 
fhreagairt anois. Nó d’fhéadfadh na páistí 
cuid de na smaointe atá scríofa síos acu 
ar a mBileog Oibre: Roimhe Seo, Anois 
agus Níos Déanaí, a chomhlánaigh siad 
lena dtuismitheoirí nó lena gcaomhnóirí a 
chomhroinnt más mian leo.

Mínigh: chomh maith leis an fhorbairt 
fhisiciúil, bíonn ár mothúcháin agus na 
bealaí a smaoiníonn muid ar an saol ag 
athrú agus muid ag fás aníos.

- Smaoinigh ar bháibíní agus naíonáin - 
cad iad na mothúcháin nó na braistintí a 
bhíonn acu, dar leat? (Is féidir iad seo a 
scríobh ar an gclár bán.)

- Conas a thaispeánann siad a gcuid 
mothúchán?

- Cad faoi na páistí i Rang 3, 4, agus 5 
- an mbíonn na mothúcháin chéanna 
acu? (Cuir tic leis na mothúcháin atá 
liostaithe).

- An bhfuil mothúcháin eile ann a 
mhothódh páiste níos sine? (Cuir aon 
mhothúchán nua a ainmnítear leis an 
liosta atá cruthaithe cheana féin.)

- Cén fáth go bhfuil sé amhlaidh dar leat?

- An cuimhin libh cad atá ráite sa DVD? 
(an ceacht roimhe seo) Agus ár gcorp ag 
athrú go fisiciúil, bíonn ár mbraistintí nó 
ár mothúcháin ag athrú chomh maith - is 
cuid é seo d’fhás aníos mar dhaoine fásta.

Cásanna 

Pléann na páistí na cásanna i ngrúpa de 
3-4. (Féadfaidh múinteoirí na cásanna 
is oiriúnaí dá rang féin a roghnú agus 
cóipeanna a dhéanamh.)

A SEACHT:2
NÓS ImEACHTA SONRACH

Glac le haiseolas ó na grúpaí, agus 
tarraing aird ar aon mholtaí atá i bpáirt 
ag na grúpaí, agus atá cabhrách sa 
chás.  Pléigh aon mholtaí nach mbeadh 
cabhrach, agus déan iarracht na páistí a 
threorú i dtreo moltaí cabhracha.

Fiafraigh:
- An maith an smaoineamh é a insint do 

do chairde i gcónaí cad a mhothaíonn 
tú?

- Tuige? Tuige nach ea?

- Cé eile a d’fhéadfá a insint dóibh?

- Cé leis a bhféadfá labhairt má bhíonn tú 
imníoch nó trína chéile faoi rud éigin?

Cuir béim air go bhfuil na hathruithe 
fisiciúla agus mothúcháin a d’fhéadfadh 
tarlú dóibh nádúrtha agus normálta, agus 
gur ceart do na páistí labhairt le duine 
fásta iontaofa fúthu má bhíonn imní orthu 
faoi aon rud. D’fhéadfadh cara iontaofa a 
bheith acu le labhairt leo chomh maith!

Conclúid

Ag úsáid an Bhileog oibre: Roimhe Seo, 
Anois agus Níos Déanaí, (a críochnaíodh 
sa cheacht deireanach nó ina dhiaidh 
sin), iarr ar na páistí smaoineamh ar athrú  
fisiciúil amháin atá aitheanta acu agus 
a tharlóidh amach anseo. Iarr orthu na 
ceisteanna seo a leanas a chríochnú ina 
gcóipleabhar OSPS:

I gceann bliana nó dhó beidh mo chorp... 
Silim go mothóidh mé...
Sílim gur mhaith liom...
Ba mhaith liom go… mo chairde...

Féadfaidh tú a insint do na páistí gur 
féidir leo an méid a scríobhann siad a 
choinneáil faoi rún más maith leo, nó gur 
féidir leo é a chomhroinnt agus labhairt 
faoi sa chéad cheacht eile.



Cásanna
1. Tá rang Marika ag dul go dtí an linn snámha dá gcorpoideachas an 

téarma seo. D’fhiafraigh sí di féin an bhféadfadh sí a ligean uirthi go 
raibh sí tinn mar nár theastaigh uaithi a cuid éadaí a bhaint sa seomra 
feistis leis na cailíní eile. Tá a fhios aici go bhfuil a corp ag athrú agus 
tá  cúthail uirthi faoi.

Ceisteanna: Cad a d’fhéadfadh Marika a dhéanamh, dar leat? An 
bhféadfadh aon duine eile rud éigin a dhéanamh?

2. Bhí spotaí ag teacht ar aghaidh Jeaic le tamall anuas. Dúirt a mháthair 
leis a lán uisce a ól agus níos lú bia gréisceach agus milis a ithe, agus 
tá Jeaic ag iarraidh é seo a dhéanamh. Bíonn roinnt dá chairde ag 
magadh faoi ó am go ham, rud a ghoilleann go mór air. Tá a fhios aige 
go dtarlóidh sé seo dóibh siúd chomh maith ar ball, ach anois tá cúthail 
air agus ní maith leis bualadh leo uaireanta.

Ceisteanna: Cad is ceart do Jeaic a dhéanamh, dar leat? Cad a 
d’fhéadfadh duine eile a dhéanamh? An bhféadfadh aon duine eile rud 
éigin a dhéanamh?

3. Bíonn Kim ag traenáil don pheil ghaelach ag an deireadh seachtaine 
lena club. Is breá léi an traenáil, agus is aoibhinn léi nuair a imríonn 
siad cluichí i gcoinne clubanna eile, fiú nuair nach mbíonn an bua acu. 
Bíonn roinnt de na buachaillí sa chlub ag magadh faoi Kim agus faoina 
cairde agus iad ag siúl abhaile ón traenáil. Bíonn náire agus cúthail ar 
Kim nuair a bhíonn siad ag béicíl uirthi, ach ní dhéanann a cairde ach 
gáire agus magadh leis na buachaillí.

Ceisteanna: Cad a d’fhéadfadh Kim a dhéanamh, dar leat? An bhféadfadh 
aon duine eile rud éigin a dhéanamh?

4. Tá Jamil níos airde ná na buachaillí ina rang agus bíonn sé buartha 
nach stopfaidh sé ag fás. Tugann roinnt de na buachaillí ‘reanglamán’ 
air agus ní miste leis mórán. Le déanaí thug sé faoi deara go bhfuil 
gruaig ag fás os cionn a liopa uachtair. Tá eagla air go mbeidh siad ag 
magadh faoi níos mó mar gheall air seo. 

Ceisteanna: Cad is féidir le Jamil a dhéanamh, dar leat? An bhféadfadh 
aon duine eile rud éigin a dhéanamh?



Cásanna
5. Tá a míostrú tosaithe ag Elena. Bhí sé d’ádh uirthi gur mhínigh a 

Mam gach rud di sular tharla sé, agus bhí a fhios aici cad a tharlódh. 
D’fhiafraigh Mam an mbeadh sé ceart go leor a insint dá múinteoir 
agus dúirt Elena go mbeadh, agus tá a fhios aici go dtuigfidh an 
múinteoir má bhíonn tuirse uirthi. Ní raibh míostrú ag an chuid is mó 
de chairde Elena fós, agus uaireanta nuair a bhíonn tuirse nó fonn goil 
uirthi ní theastaíonn uaithi a bheith leo. Deir cara amháin go bhfuil sí 
ag éirí ardnósach.

Ceisteanna: Cad a d’fhéadfadh Elena a dhéanamh, dar leat? An 
bhféadfadh aon duine eile rud éigin a dhéanamh?

6. Tá Balazs ag imirt sacair anois le timpeall 3 bliana. Réitíonn sé go 
maith le formhór na mbuachaillí eile, ach an tseachtain seo caite nuair 
a shiúil sé isteach sa seomra feistis, bhéic duine acu: ‘Seo chugainn na 
stocaí bréana!’ Thug Balazs faoi deara go mbíonn sé ag cur allais níos 
mó le déanaí, agus uaireanta faigheann sé féin boladh as a chuid éadaí 
nuair a bhaineann sé de iad san oíche. Cuireann an magadh agus an 
ciapadh náire air agus níl a fhios aige cad ba cheart dó a rá.

Ceisteanna: Cad a d’fhéadfadh Balazs a dhéanamh, dar leat? An 
bhféadfadh aon duine eile rud éigin a dhéanamh?

7. Is breá le Karina a bheith amuigh faoin aer agus bíonn sí sona sásta sa 
gháirdín nó amuigh sna páirceanna ag amharc ar an dúlra agus ar na 
bláthanna. Síleann sí gur mhaith léi a bheith ina healaíontóir nuair a 
bheidh sí níos sine ag déanamh líníochtaí den dúlra. Bíonn a cairde ag 
magadh fúithi uaireanta agus ag rá gur aislingeach í.

Ceisteanna: Cad a d’fhéadfadh Karina a dhéanamh, dar leat? An 
bhféadfadh aon duine eile rud éigin a dhéanamh?
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CEACHT 3 A SEACHT:3
COINCHEAP LÁRNACH

Is próiseas iontach é cruthú na beatha 
agus is féidir le páistí é a fhiosrú agus a 
thuiscint ag aois an-óg.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Ag fás agus ag athrú
  Beatha Nua

Cuspóirí Ábhair
Pléigh na céimeanna agus an seicheamh 
forbartha a bhíonn ag an mbáibín 
daonna, ó ghiniúint go breith.

Ainmnigh an aire is gá a thabhairt agus 
muid ag fanacht le breith an linbh.

Déan forbairt ar léirthuiscint faoin bpáiste 
nua-bheirthe.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithí: Glacacht teanga

  Cumas agus muinín  
  in úsáid teanga

  Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonad: Labhairt

OSCE - Eolaíocht
Snáithe: Nithe Beo

Snáithaonad: Beatha dhaonna

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tá an cleachtadh comhoiriúnachta don 
iompar atá leagtha amach anseo curtha 
in oiriúint ó na hábhair OCG do Rang a Trí 
agus a Ceathair.

Tá ábhar breise ón gclár OSPS ar fáil ag 
www.pdst.ie/node/811

Is ceart duit a bheith réidh le haghaidh 
ceisteanna maidir le conas a ghintear 
báibíní agus a shaolaítear iad. Cé go bhfuil 
sé inghlactha go ndéarfaí le páistí labhairt 
lena dtuismitheoirí faoi seo, d’fhéadfadh sé 
cabhrú má bhíonn freagra réamhullmhaithe 
agat atá aoisoiriúnach agus de réir 
bheartas na scoile. D’fhéadfá, mar 
shampla, a rá: ‘Díreach mar a fhásaimid 
plandaí, thosaigh gach duine againn mar 
shíol beag bídeach i mbroinn ár máthar. 
Beidh níos mó á fhoghlaim againn faoi 
seo i Rang a Cúig agus a Sé.’ Nó: ‘Nuair 
a rugadh sinn, rinne muid ár mbealach 
amach as broinn ár máthar lena cabhair 
siúd agus le cabhair dochtúirí agus altraí.’

ACMHAINNÍ

Cártaí meaitseála iompair (fótachóipeáilte 
agus gearrtha suas le haghaidh gach grúpa, 
nó cóipeanna móra do ghníomhaíocht 
ranga iomlán). Athchruthaíodh na cártaí seo 
ó ábhair OCG Rang 4.

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá

•	Plé

•	Gníomhaíocht

•	Plé

•	Ionsamhlú

IONTAS NA BEATHA
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Réamhrá

Is féidir leat an ceacht seo a chur i láthair 
trí chuid de na fiosruithe a rinne na páistí 
i gCeacht 1 a phlé (san aonad seo). Nó, 
is féidir leat díriú ar an scríbhneoireacht 
a rinne páistí sa cheacht roimhe seo 
(Ceacht 2) agus cuireadh a thabhairt do 
pháiste nó dhó a bpíosaí a léamh - nó is 
féidir iad seo a phlé ina mbeirteanna.

Plé

Mínigh do na páistí go bhfuil siad tar éis 
cloisteáil faoi fhás agus athrú le roinnt 
ceachtanna anuas maidir lena gcorp féin, 
ach go mbeidh siad ag foghlaim anois 
faoi bháibíní agus conas a bhíonn siad ag 
forbairt fiú sula saolaítear iad.
Mínigh:
Ag amanna áirithe inár saol tarlaíonn 
athruithe fisiciúla go han-mhear, agus go 
measartha mall ag amanna eile. Tarlaíonn 
na hathruithe go mear do bháibíní, go 
háirithe sula saolaítear iad. 
- An bhfuil báibín de dheartháir nó de 

dheirfiúr ag aon duine sa bhaile?

- Ar thug tú aon rud faoi deara faoin 
gcaoi a mbíonn siad ag fás agus ag 
athrú?

- An cuimhin leat nuair a rugadh iad?

- Cad a tharla?

- Cad a mhothaigh tú faoi an uair sin?

- Agus anois?

Gníomhaíocht

Cuir pacáistí na gCártaí Iompair i láthair 
na bpáistí - is fearr an obair mheaitseála 
seo a dhéanamh i ngrúpaí beaga de 3-4.
Is féidir leat, mar mhalairt, priontaí níos 
mó a dhéanamh de na hábhair agus is 
féidir leis na páistí é seo a dhéanamh mar 
chleachtadh ranga ag úsáid an chláir. Ar 
aon nós, is ceart go bhfeicfeadh na páistí 
forbairtí an bháibín sa bhroinn ó ghiniúint 
go breith. Fiafraigh:

A SEACHT:3
NÓS ImEACHTA SONRACH

- Cad é an rud is spéisiúla a d’fhoghlaim 
tú faoin gcaoi a fhásann báibíní sa 
bhroinn?

- Ar chuir aon rud iontas ort?

Plé

Déan iniúchadh leis na páistí ar an 
gcúram atá de dhíth ar bháibíní sula 
saolaítear iad agus ina dhiaidh sin. 
Fiafraigh:
Toisc go mbíonn leanbh ag fás go mear 
sa bhroinn, bíonn cúram agus aire ar leith 
de dhíth orthu. Má thugann an mháthair 
aire di féin le linn an toirchis cabhróidh sé 
seo leis an mbáibín fás.
- An féidir leat smaoineamh ar rudaí a 

d’fhéadfadh máithreacha torracha a 
dhéanamh le haire a thabhairt dá mbáibíní 
sula saolaítear iad? (ithe go sláintiúil, 
aclaíocht, go leor sosa a fháil, srl)

- Agus tar éis bhreith an linbh - cé atá 
in ann cabhrú leis an mbáibín forbairt 
agus fás?

- Cad a bheidh ag teastáil ón mbáibín le 
fás go sláintiúil agus go láidir? (cothú, 
codladh, spreagadh, teas, grá srl)

- Conas is féidir le deartháireacha agus 
deirfiúracha eile cabhrú?

Ionsamhlú 

Is féidir an t-ionsamhlú seo a úsáid le 
cuid den fhoghlaim sa cheacht seo 
agus sna ceachtanna roimhe seo a 
threisiú, agus chun béim a chur ar iontas 
na beatha nua. Iarr ar na páistí suí go 
compordach, na súile a dhúnadh agus a 
shamhlú go bhfuil siad díreach ag tosú a 
saoil sa bhroinn (tóg sos mar is cuí nuair 
atá tú ag léamh):

Samhlaigh tú féin mar shíol beag bídeach 
atá ag tosú ag fás... agus tú ag forbairt, 
tá na lámha agus na cosa ag síneadh 
amach ... cosúil le torbán ag tiontú 
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ina fhrog ... síneann tú na cosa agus 
na lámha amach ionas go bhfásfaidh 
siad go láidir ... Uaireanta bíonn tú an-
chiúin agus do Mham ag ligean a scíth, 
ach nuair a  bhíonn sí ag siúl agus 
ag aclaíocht síneann tusa do chosa 
amach, ag ciceáil... Agus tú ag éirí níos 
mó cloiseann tú fuaim shocair rialta ...  
bualadh croí do mháthar atá ann ... is í 
seo an chéad fhuaim a chloiseann tú....  
De réir a chéile cloiseann tú fuaimeanna 
eile .... Ceol .... Guthanna daoine .... Tá 
tú compordach i do spás sábháilte agus 
tá a fhios agat go bhfuil aire á tabhairt 
duit... agus tú ag fás níos mó agus níos 
mó tugann tú do mhéara agus d’ordóga 
faoi deara  - tosaíonn báibíní uaireanta 
ag sú ar  a n-ordóg sula saolaítear iad... 
Leanann tú ar aghaidh ag fás agus ag 
fás go dtí go dtagann an lá go mbíonn tú 
réidh leis an spás sábháilte a fhágáil agus 
dul isteach sa saol... Samhlaigh conas 
a bheadh sé do shúile a oscailt ar shaol 
úrnua... Cé a d’fheicfeá ar dtús, meas 
tú?... agus ansin?... Is báibín an-speisialta 
tú agus tugtar a lán grá agus aire duit a 
chabhróidh leat fás go sláintiúil láidir...

Anois ba mhaith liom go dtiocfadh sibh 
ar ais go dtí an t-am i láthair agus aird 
agaibh ar bhur gcorp féin... .Smaoinigh 
ar an bhfás atá déanta aige ó bhí tú i 
do bháibín.... Mothaíonn tú láidir agus 
sláintiúil... Tá a fhios agat go leanfaidh 
do chorp ag fás agus ag athrú ar bhealaí 
éagsúla díreach mar a bhí nuair a bhí tú i 
do bháibín bídeach réidh le teacht ar an 
saol .... Seo é nádúr an tsaoil
... Mothaíonn tú go bhfuil tú réidh do 
na hathruithe seo agus tá a fhios agat 
go bhfuil siad normálta agus gur cuid 
den fhás aníos iad.... agus go dtarlaíonn 
siad do gach duine ar deireadh thiar... 
Smaoinigh ar do chorp agus conas is 
féidir leat aire a thabhairt dó le hé a 
choinneáil sláintiúil agus láidir ... cad is 
féidir leat a ithe agus a ól ... an aclaíocht a 

A SEACHT:3
NÓS ImEACHTA SONRACH

dhéanann tú .... an sos a thugann tú don 
chorp nuair a bhíonn tú i do chodladh....
Cabhróidh na rudaí seo go léir leat fás 
agus athrú.... Tá tú sásta go bhfuil tú ag 
fás agus ag athrú...

Tabhair fuaimeanna an tseomra faoi deara 
anois... agus nuair a bhíonn tú réidh, 
comhairigh siar óna cúig go dtí a haon agus 
oscail do shúile ar an saol atá anois agat... 

Tabhair cuireadh do na páistí tuairimí a 
thabhairt faoin gcaoi a mhothaíonn siad 
tar éis an ionsamhlaithe. 

Conclúid

Spreag na páistí le labhairt lena 
dtuismitheoirí nó lena gcaomhnóirí 
faoi aon cheisteanna atá acu faoi fhás 
agus athrú. Tá leathanach eolais do 
thuismitheoirí ar fáil in ábhair OCG Rang 
a Ceathair (l. 181).
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Ar dtús bíonn an báibín ina ubh 
chruinn bhídeach thoirchithe 
chomh beag le lánstad. Téann 
na cealla i líonmhaireacht 
agus an ubh ag fás agus ag 
athrú. De ghnáth caitheann 
báibín naoi mí i mbroinn a 
máthar sula saolaítear é/í. 
Naoi mí a bhíonn ag teastáil 
don pháiste le fás go hiomlán 
agus le bheith láidir go leor 
le maireachtáil lasmuigh den 
bhroinn. Is áit shábháilte 
chompordach í an bhroinn do 
bháibín. 

Cé nach bhfuil an báibín 
ach 8cm ar fhad, is féidir a 
fheiceáil anois an buachaill 
nó cailín atá ann. Tá súile an 
bháibín dúnta.

Bogann an báibín na lámha 
agus na cosa, ag síneadh agus 
ag ciceáil. Le haclaíocht mar 
seo, cabhraítear le matáin an 
bháibín fás go láidir.

Tá athruithe móra tarlaithe 
don bháibín. Le mí anuas tá 
an páiste tar éis socrú síos sa 
bhroinn. Tá líneáil bhog thiubh 
ullmhaithe ag an mbroinn 
leis an bpáiste a choinneáil 
sábháilte agus compordach. 
Cé go bhfuil sé an-bheag 
go fóill, díreach 2mm, níl an 
páiste cruinn ar nós uibhe níos 
mó. Ina áit sin tá sé/sí cosúil 
le capall mara. Tosaíonn croí 
an bháibín ag bualadh ar an 
gceathrú nó an cúigiú lá is 
fiche.

Tá an báibín chomh mór le 
bonn €2 anois agus ag fás go 
mear.  Tá lámha agus cosa an 
bháibín tosaithe ag fás agus 
tosaíonn an báibín ag bogadh 
thart. Ní mhothaíonn máthair 
an bháibín na gluaiseachtaí seo 
mar go bhfuil an báibín chomh 
beag bídeach sin. Anois tá an 
báibín beagáinín níos cosúla le 
báibín.

Tá an báibín 16cm ar fhad 
agus beag go leor le cur i 
gcupán tae. Cé go bhfuil an 
báibín an-bheag go fóill, tá 
na baill thábhachtacha go léir 
fásta.  Bíonn méarlorg fiú ag 
báibíní den aois seo.

Ní gá dóibh anois ach fás go 
dtí go mbíonn siad mór agus 
láidir go leor le maireachtáil 
lasmuigh den bhroinn.



Ag cúig mhí, bíonn an báibín 
25cm ar fhad agus d’fhéadfaí 
é a chur i mbos duine fásta.  
Is féidir leis an mháthair an 
báibín a mhothú ag bogadh 
anois. Deir roinnt máithreacha 
go bhfuil sé cosúil le hiasc ag 
bogadaíl istigh.

Tá níos lú spáis ag an mbáibín 
le bogadh thart. Caitheann 
sé/sí cuid den am ina d(h)
úiseacht agus an chuid eile ina 
c(h)odladh.  Cleachtaíonn an 
báibín análú. Tagann forbairt 
ar chroí agus scamhóga an 
bháibín go dtí go mbíonn cruth 
foirfe orthu agus iad réidh le 
húsáid sa saol lasmuigh den 
bhroinn.

Ag sé mhí, is féidir leis an 
mbáibín cloisteáil. 

I measc na bhfuaimeanna a 
chloiseann an báibín tá fuaim 
chroí na máthar ag bualadh, 
guthanna agus ceol. Caitheann 
an báibín cuid den am ina 
dhúiseacht agus an chuid eile 
ina chodladh. Chomh maith le 
bheith ag ciceáil tá an báibín 
ag fáisceadh na méar agus 
na barraicíní.  Bíonn diúl á 
chleachtadh ag an mbáibín 
chomh maith. Aimsíonn roinnt 
báibíní a n-ordóg agus is maith 
leo a bheith ag diúl uirthi fiú 
sula saolaítear iad.

Gach lá bíonn an báibín níos 
iomláine agus é ag fás.

Dá saolófaí an báibín ag an 
bpointe seo bheadh aire 
speisialta ag teastáil uaithi/
uaidh. Ní mór do na scamhóga, 
don chroí agus don ghoile 
forbairt níos mó.

Tar éis naoi mí bíonn an báibín 
réidh le teacht ar an saol. 

Bíonn sí/sé réidh anois le 
sábháilteacht na broinne a 
fhágáil. Beidh grá agus cúram 
na máthar agus na ndaoine 
eile sa teaghalch ag teastáil 
uaidh/uaithi.



AONAD 8
CUMARSÁID
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AONAD 8
CUMARSÁID

SNÁITHE MISE

Snáithaonaid: Féinaithne
  Féinfheasacht
  Féinmhuinín a fhorbairt

SNÁITHE MISE AGUS  
  DAOINE EILE

Snáithaonaid: Mo chairde agus  
  daoine eile

  Caidreamh le daoine eile    
  Cumarsáid   
  Coimhlint a réiteach

SNÁITHE  MISE AGUS AN  
  DOMHAN MÓR 

Snáithaonad: Forbairt na Saoránachta
  Pobal na scoile
  Pobail áitiúla agus pobail 
  níos leithne

RÉAMHRÁ DON AONAD

Bíonn lochtú mar chuid den chultúr 
in Éirinn uaireanta (agus cúis leis in 
amanna). Bíonn a lán de na saoránaigh 
gafa le saincheisteanna áitiúla agus 
náisiúnta, ach ní bhíonn gach duine. 
San aonad seo, tugaimid tacaíocht don 
tuairim gur féidir linn go léir a bheith 
rannpháirteach sa smaointeoireacht 
chriticiúil faoi chúrsaí reatha.

I gCeachtanna 1-4 iarrtar ar na páistí 
idirdhealú a dhéanamh idir comhráite atá 
luachmhar agus comhráite atá éasca. 
Tugtar cuireadh do na páistí na rudaí a 
thionscaíonn fearg ina saol féin a aithint 
agus tugann sé tacaíocht dóibh le fearg 
a chur in iúl go measúil.  Cuirtear ról an 
ionadaí poiblí i láthair i gCeacht 5, mar 
dhuine a éisteann le tuairimí, ábhair 
imní agus fearg an phobail.  B’fhéidir go 
mbeadh ionadaí poiblí ábalta freagairt 
do na hábhair imní atá ainmnithe ag na 
páistí agus go mbeadh duine acu in ann 

bualadh leo - ba mhór an chabhair í sin. 
Bheadh ort an cruinniú a eagrú le béim 
ar oideachas don daonlathas, agus le 
cinntiú go dtugtar ómós do thuairimí agus 
do luachanna atá in iomaíocht le chéile. 

Tá bileog mheasúnaithe ar fáil ag 
deireadh Cheacht a hAon. Tugann sé seo 
deis duit féin agus do na páistí taifead a 
choinneáil ar a bhfuil foghlamtha acu sna 
ceachtanna. Is féidir leat féin í a úsáid 
chomh maith le hobair bhreise a phleanáil 
nó na ceachtanna a chur in oiriúint agus 
tú á múineadh.

CEACHTANNA SAN AONAD SEO 

Ceacht 1
Caint Éasca ... Caint Dheacair

Ceacht 2
Luachanna a Choinneáil

Ceacht 3
Turas na Feirge

Ceacht 4
Labhairt i Ráitis Fhéindírithe

Ceacht 5
Labhairt Amach i nDaonlathas
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CEACHT 1 A hOCHT:1
COINCHEAP LÁRNACH

Le dea-scileanna cumarsáide is féidir linn 
a fhios a bheith againn cad atá oiriúnach 
i suímh éagsúla - is féidir leis seo cur 
lenár muinín agus muid i gcumarsáid le 
daoine eile.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóir Ábhair
Éirí níos muiníní ag déileáil le hathrú agus 
le suímh nach bhfuil taithí againn orthu.

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Caidreamh le daoine eile
  Cumarsáid

Cuspóir Ábhair
Teanga, gothaí agus iompar cuí eile 
a úsáid le feidhmeanna sóisialta a 
chomhlíonadh.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Léitheoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

D’fhéadfadh cásanna reatha a bheith sa 
scoil ina mbeadh gá le cumarsáid íogair, 
theanntásach nó dhúshlánach.  Is féidir 
na cásanna reatha seo a úsáid mar fhócas 
don rang seachas na cinn atá tugtha, má 
tá tú ar do shuaimhneas leis seo.

Cuirtear deich gcás i láthair sa cheacht. 
Is féidir an ceann is lú a bhfuil baint aige 
leis an rang áirithe a fhágáil amach agus 
naoi gcinn a thairiscint le hoiriúint don 
diamaint .D’fhéadfá cásanna a bheadh 
níos ábhartha i do thuairim a chur ina 
n-áit más maith leat.

ACMHAINNÍ

•	Cártaí	ullmhaithe	roimh	ré

•	Bileog	Oibre:	Scileanna	Cumarsáide

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Obair	Chiorcail:	Réamhchluiche

•	Tobsmaointeoireacht

•	Cleachtadh	Naoi	nDiamaint

•	Tuairisciú

•	Dearcthaí	agus	Luachanna	a	Chur	in	Iúl

CAINT ÉASCA - CAINT DHEACAIR
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A hOCHT:1
Obair Chiorcail

Réamhchluiche
Suíonn na páistí i gciorcal.  Glaoigh 
amach cuid de na ráitis thíos agus 
fiafraigh de na páistí lena mbaineann 
siad áit a athrú.  Tá sé seo deartha leis na 
páistí a mheascadh go fánach sa chiorcal 
agus éascaíonn sé an chumarsáid le 
piaraí ilchineálacha.

Aon duine a labhair ar an bhfón inné, 
athraigh áiteanna!
Aon duine a labhair le Garda, athraigh 
áiteanna!
Aon duine a labhraíonn Gaeilge lasmuigh 
den scoil, athraigh áiteanna!
Aon duine a labhair le seantuismitheoir 
inné, athraigh áiteanna!
Aon duine a bhí in ann teanga eile a 
labhairt sula raibh Béarla acu, athraigh 
áiteanna! 
Aon duine a labhair le peata ar maidin, 
athraigh áiteanna!

Tobsmaointeoireacht

Mínigh go mbeimid ag caint inniu faoi 
chomhráite: comhráite atá tábhachtach 
agus éasca agus comhráite atá 
tábhachtach agus deacair. Déanfaidh 
muid iarracht ceist a fhreagairt: Cén fath 
go mbíonn comhrá deacair? Mar thús 
ba mhaith liom roinnt samplaí a fháil de 
chomhráite a bhí agaibh a bhí maith ach 
deacair. 

Faigh roinnt samplaí ó na páistí agus 
déan iad a thaifeadadh go gearr ar 
an gclár ban nó an CBI. Fiafraigh cad 
a dhéanann deacair é, ach ná gabh 
isteach go mion ann. Má bhíonn scéalta 
na bpáistí an-saibhir b’fhéidir nach gá 
dul ar aghaidh ar chor ar bith leis an 
gCleachtadh Naoi nDiamaint.

Cleachtadh Naoi nDiamaint

Roinn na páistí i ngrúpaí fánacha de 
cheathrar agus tabhair amach naoi gcárta 
le cásanna orthu.  Tá na cásanna le 
rangú de réir deacrachta ag gach grúpa, 
le formáid an naoi i ndiamaint. Bíonn an 
chuid is deacra ar barr, an dá cheann eile 
is deacra, na trí cinn eile is deacra, an dá 
cheann is lú deacrachta agus an ceann 
is lú deacrachta ar an líne dheireanach 
(Féach Treoirlínte OSPS do Mhúinteoirí, 
1999:	Eiseamláir	9,	l.	72).
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Circle Work

Introductory game
The children are seated in a circle. Call 
out a number of the statements below 
and ask the children to whom they apply 
to change places. This is designed to 
mix children randomly in the circle and 
facilitates communication with a variety of 
peers.

Anyone who spoke on a phone yesterday 
change places!
Anyone who ever spoke to a guard 
change places!
Anyone who speaks Irish outside of school 
change places!
Anyone who spoke to a grandparent 
yesterday change places!
Anyone who could speak another 
language before English change places!
Anyone who spoke to a pet this morning 
change places!

Thoughtshower

Explain that today we are going to talk 
about conversations: conversations 
that are important to have and easy and 
conversations that are important to have 
and difficult. We will try to answer the 
question:  What makes a conversation 
difficult? To get us started I’d like to hear 
some examples of conversations you have 
had that were good but difficult.

Take a few examples from the children 
and briefly record them on the blackboard 
or IWB. Ask what made it difficult, but do 
not go into it in detail. If the contributions 
are very rich you may not need to proceed 
with the Diamond Nine exercise at all.

DETAILED PROCEDURE EIGHT:1
Diamond Nine Exercise

Divide the children into random groups of 
four and give out the nine cards with the 
scenarios on them.  Each group is to rank 
the scenarios in order of difficulty, using 
the diamond nine format. On top is the 
most difficult, then the two next difficult, 
the three next difficult, two less difficult 
and the least difficult on the last line (See 
SPHE Teacher Guidelines, 1999: Exemplar 
9, p. 72). 
 

Having ranked them, ask the children to 
consider the following questions (it would 
be helpful to have these on the IWB) 

– Is there any conversation here that 
should not take place at all?

– Can a conversation be good but 
difficult? Can you think of an 
example?

– Can a conversation be difficult 
and bad? Can you think of an 
example?

– What makes a good conversation 
difficult? Explain.

Tar éis iad a rangú, iarr ar na páistí na 
ceisteanna seo a leanas a mheas (bheadh 
sé úsáideach iad a chur ar an CBI)

- An bhfuil aon chomhrá anseo nár cheart 
dó tarlú ar chor ar bith?

- An féidir le comhrá a bheith maith ach 
deacair? An féidir leat smaoineamh ar 
shampla?

- An féidir le comhrá a bheith deacair 
agus dona? An féidir leat smaoineamh 
ar shampla?

- Cad a dhéanann comhrá maith deacair? 
Mínigh.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A hOCHT:1
Tuairisciú

Iarrtar ar gach grúpa tuairisc a thabhairt 
tríd an cás a chuir siad mar an cás is 
deacra a mhíniú agus cén fáth, agus faoin 
gcaoi ar fhreagair siad na ceithre cheist.  
Tá sé tábhachtach dúshlán a thabhairt do 
na páistí nádúr na deacrachta a chur in iúl 
ar bhealach ginearálta chomh maith leis 
an insint starógach mar go bhféadfadh 
gníomh níos prionsabálta eascairt as 
sin sa todhchaí. Mar shampla, is é bás 
pheata an teaghlaigh an deacracht, 
is é an bás nó an chailliúint a nádúr 
ginearálta.

Dearcthaí agus Luachanna a Chur in Iúl

Cuir na ceisteanna seo a leanas:
- Cad a theastódh le rud a admháil?

- Le cara a dhéanamh?

- Le labhairt faoi obair bhaile dheacair?

- Lena rá le do chairde go gceapann tú 
gurb iad sin a chur tús le troid?

- Cad a theastaíonn uainn le comhrá 
tábhachtach ach deacair a dhéanamh?

- Cad iad na rudaí atá tábhachtach do 
dhaoine a mbíonn na comhráite seo acu?

Sna grúpaí céanna, féachann na páistí 
trí na naoi gcásanna agus ainmníonn 
siad na luachanna, na tréithe nó na 
dearcthaí atá de dhíth le déileáil leis 
na comhráite seo. Tá tú ag cabhrú leis 
na páistí agus á dtreorú le focail ar nós 
misneach, ionracas, muinín, cothromas, 
cúram nó tréithe, dearcthaí nó luachanna 
eile a lorg. Beidh ort na tréithe agus na 
luachanna atá cabhrach a aimsiú agus a 
thaifeadadh de réir mar a thagann siad 
as na comhráite seo agus na focail seo a 

choinneáil ar taispeáint ar an gclár bán, ar 
an smeach-chairt nó ar an CBI. 

Conclúid

Tabhair nóiméad do na páistí lena súile 
a dhúnadh agus smaoineamh ar rud 
tábhachtach amháin atá foghlamtha acu. 
Tabhair nóiméad dóibh ansin lena scríobh 
síos ar an mBileog Oibre: Scileanna 
Cumarsáide. Bailítear agus léitear iad 
seo mar chuid den mheasúnú leanúnach. 
Ní mór iad a choinneáil a fhad is a 
mhaireann na ceachtanna seo.

Síneadh

D’fhéadfá a iarraidh ar na páistí a 
bheith ag faire amach ar an teilifís (lena 
dtuismitheoirí nó lena gcaomhnóirí 
b’fhéidir) le haghaidh comhrá atá 
tábhachtach ach deacair, agus iarracht a 
dhéanamh na tréithe a thugann an duine 
sin go dtí an comhrá a aithint.

Féadfaidh na páistí ceann de na 
luachanna nó de na dearcthaí a 
ainmnítear sa cheacht a phiocadh, 
an focal a phéinteáil agus é a mhaisiú 
ionas go mbeidh an focal feiceálach. 
Nó d’fhéadfadh na páistí póstaer a 
dhearadh i ngrúpaí, nó mar rang iomlán, 
leis na tréithe nó na luachanna air, le 
ceannteideal oiriúnach m.sh. Tréithe 
nó Luachanna a bhíonn ag Teastáil 
Uainn le hAghaidh Comhráite Deacra. 
D’fhéadfaí iad seo a mhaisiú.

Is féidir an ceacht seo a shíneadh isteach 
i litríocht, staidéar ar na meáin nó stair 
trí chomhráite tábhachtacha ach deacra 
a tharla sa stair, in úrscéalta, drámaí nó 
scannáin a mheabhrú. 

NÓS ImEACHTA SONRACH



Tá tú ag insint do chara an-
mhaith nach féidir leat teacht 
chuig a c(h)óisir breithlae mar 
go bhfuil scrúdú sláinte agat san 
ospidéal ar an lá céanna, agus 
nach féidir é sin a athrú.

Tá tú ag insint do dheartháir 
nó  do dheirfiúr níos óige sa 
teaghlach go bhfuil an peata tar 
éis bás a fháil. 

Cásanna Comhrá don Chleachtadh Naoi nDiamaint



Tá tú ag tosú ar chairdeas a 
dhéanamh le páiste nua i do 
rang, atá an-deas, ach níl an 
teanga chéanna á labhairt 
agaibh.

Tá tú ag caint le bainisteoir 
siopa faoi chluiche a dhíol sé 
leat, agus a bhí briste nuair a 
d’oscail tú é, agus tá ceann eile 
á iarraidh agat.



Tá tú ag míniú do dhuine de 
do thuismitheoirí go mbíonn 
an feighlí linbh fíorchantalach 
nuair a fhágann tuismitheoirí an 
teach.

Tá tú ag admháil don 
Phríomhoide gur tusa an té a 
bhris an fhuinneog agus tá tú 
ag míniú conas a tharla sé.



Tá liosta á dhéanamh agat 
le do dheartháireacha nó do 
dheirfiúracha le socrú cén 
bronntanas a cheannóidh sibh 
le chéile do bhur dtuismitheoirí 
don Nollaig.

Tá tú ag míniú do chara an-
mhaith go raibh siad dáiríre 
mícheart agus gurb é/í a 
thosaigh an troid sa chlós.



Tá tú ag teacht isteach go luath 
le labhairt le do mhúinteoir le 
míniú go bhfuil deacracht agat 
le cuid den obair bhaile.

Tá tú ag insint do thraenálaí 
fhoireann spóirt go measann tú 
go bhfuil bulaíocht á déanamh 
ar dhuine de na himreoirí ag 
daoine eile.



Scileanna Cumarsáide

Is mise _____________________________

Ar an leathanach seo beidh cuntas á choinneáil agam faoi na rudaí 
tábhachtacha a d'fhoghlaim mé sa cheacht faoi chumarsáid.

Ainm an cheachta Cad a d'fhoghlaim mé

Caint Éasca... 
Caint Dheacair

Cloí le mo 
chuid Luachanna

Turas na Feirge

Ag Cleachtadh 
Ráiteas Féindhírithe

Labhairt amach 
i nDaonlathas
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CEACHT 2 A hOCHT:2
COINCHEAP LÁRNACH

Déanann páistí scileanna a fhorbairt 
trí chleachtadh a dhéanamh orthu. 
Foghlaimíonn siad luachanna trí 
mhaireachtáil dá réir.

CURACLAM OSPS  

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinfheasacht

Cuspóir Ábhair
Tréithe, cáilíochtaí, láidreachtaí, laigí, 
spéiseanna agus cumais a aithint, a 
thuairisciú agus a phlé.

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Mo chairde agus  
  daoine eile

Cuspóir Ábhair
Meas agus ómós a thabhairt do thuairimí, 
creidimh agus luachanna daoine eile.

Snáithe: Mise agus an domhan mór

Snáithaonad: Saoránacht a fhorbairt
  Pobal na scoile

Cuspóir Ábhair
A bheith feasach ar thábhacht an 
chóimheasa agus na híogaireachta i 
leith luachanna agus dearcthaí difriúla a 
bhíonn ag daoine eile.

COMHTHÁTHÚ

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

Snáithaonaid: Drámaíocht a fhiosrú  
  agus a dhéanamh

  Machnamh ar 
  dhrámaíocht   

  Comhoibriú agus  
  cumarsáid i ndéanamh  
  drámaíochta 

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a 
  fhorbairt le teanga 

Snáithaonad: Labhairt

Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Ó éisteacht leis na páistí sa cheacht 
deireanach, do bhreathnú féin ar an 
gcaoi a oibríonn siad le chéile, agus do 
mheas ar an gcaoi ar chuir siad ‘Cad 
a d’fhoghlaim mé’ in iúl, roghnaigh 
dhá chás nó trí le rólimirt a dhéanamh. 
D’fhéadfadh siad a bheith as an 
gCleachtadh Naoi nDiamaint, ó shamplaí 
de chomhráite deacra a thug na páistí 
féin, nó ó shuímh a d’eascair as an 
gcomhthéacs reatha. Roghnaigh cásanna 
ina bhfuil gá le scileanna cumarsáide na 
bpáistí a fhorbairt.

CLOÍ LE MO CHUID LUACHANNA
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CEACHT 2 A hOCHT:2
ACMHAINNÍ

•	Taispeántas	dearcthaí,	luachanna	agus	
tréithe ar thángthas orthu sa cheacht 
deireanach.

•	Bileog	Oibre:	Scileanna	Cumarsáide

•	Ábhair	scríbhneoireachta	le	haghaidh	
haiku

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche

•	Haiku	a	scríobh

•	Imirt	Ról

•	Measúnú

CLOÍ LE MO CHUID LUACHANNA
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A hOCHT:2
Cluiche: Bonjour!

Suíonn na páistí i gciorcal le tosú. Siúlann 
siad timpeall agus croitheann siad lámh 
duine éigin ag rá ‘Dia Duit’ in aon teanga 
atá ar eolas acu. Ní mór dóibh greim a 
choinneáil ar lámh an té seo go dtí go 
gcroitheann siad lámha le páiste eile leis 
an lámh eile. Ansin tig leo scaoileadh leis 
an chéad lámh. Leanann siad ar aghaidh 
ag dul ar aghaidh chuig an oiread daoine 
agus is féidir leo agus an cluiche ag dul 
ar aghaidh.

Haiku a scríobh

Iarr ar na páistí cuimhneamh ar na 
luachanna, na dearcthaí nó na tréithe a 
ainmníodh sa cheacht roimhe seo mar 
bhunchlocha don dea-chumarsáid. Más 
liosta fada atá ann, roghnaigh ceithre cinn 
le díriú orthu inniu. Fiafraigh ansin cad a 
chiallaíonn gach luach nó dearcadh.

- Cén chiall cheart atá le cúram?

- Cén chiall cheart atá le muinín? 

Tar éis Plé gearr, iarr ar na páistí, i ngrúpaí 
fánacha de cheathrar, haiku a scríobh 
mar chur síos ar cheann de na focail. 
Tabhair focal amháin do gach grúpa. 
I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh cúpla 
grúpa obair ar an bhfocal céanna.

Is dán é Haiku le sé líne sa bhformáid seo 
a leanas:

Focal amháin (an teideal)
Dhá fhocal (leis an aon fhocal a mhíniú)
Trí fhocal (leis an aon fhocal a mhíniú) 
Ceithre fhocal (leis an aon fhocal a mhíniú) 
Focal amháin (filleadh ar an teideal).

Ní féidir an focal féin a úsáid mar mhíniú 
air féin.
Sampla

Ionracas  
Labhair amach! 
Inis an Fhírinne
Abair cad a tharla 
Ionracas 

Is féidir na dánta seo a chur ar taispeáint 
do chách. Is féidir iad a roinnt le 
tuismitheoirí nó caomhnóirí freisin.

Imirt Ról

Ag fanacht leis na grúpaí céanna, 
iarr ar na páistí imirt ról a chumadh, 
bunaithe ar cheann de na cásanna a 
roghnaigh tú. Is ceart do na páistí plé a 
dhéanamh ar dtús ar na luachanna atá 
tábhachtach i ngach comhrá. San imirt 
ról, ní mór don té a ghlacann leis an 
gcomhrá deacair cloí leis na luachanna 
seo i gcónaí. Tá an grúpa le hobair le 
chéile ar an gcaoi a ndéanfar é seo, 
mar go mb’fhéidir nach mbeidh siad go 
léir páirteach san imirt ról. Tig leo siúd 
nach bhfuil páirteach sa léiriú tacaíocht 
a thabhairt do na taibheoirí le cloí leis na 
luachanna.

Is féidir leatsa an cás a theastaíonn uait 
le taibhiú a roghnú do na grúpaí. Mar 
mhalairt is féidir obair i mbeirteanna 
ionas go mbíonn gach duine páirteach sa 
taibhiú.

Ar deireadh, déanann na grúpaí taibhiú 
dá chéile. Beidh ar an lucht éisteachta na 
ceisteanna seo a leanas a fhreagairt:

- Cad a chonaic tú á dhéanamh nó á rá 
ag X a thaispeánann dúinn go raibh sé 
ag cloí le hionracas?

- Misneach? Cúram?

- Feinmhuinín? Meas?

Féadfaidh tú na páistí a spreagadh le 
breathnú siar ar na dánta a scríobhadh 
níos luaithe agus an cheist seo á freagairt 
acu. B’fhéidir go mbeidh ar chuid acu a 

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A hOCHT:2
n-imirt ról a dhéanamh arís le ceann de 
na luachanna a áireamh go hiomlán.

Conclúid

Dúnann gach páiste na súile ar feadh 
nóiméid le smaoineamh ar a bhfuil 
foghlamtha acu. Déanann siad an 
fhoghlaim seo a thaifeadadh ar an 
Bhileog Oibre: Scileanna Cumarsáide 
(féach an ceacht roimhe seo). Léigh iad 
seo mar chuid de mheasúnú leanúnach 
na gceachtanna seo.

Síneadh

Babhta
In obair chiorcail, roghnaíonn gach páiste 
ceann de na luachanna agus smaoiníonn 
siad ar uair a chleachtaigh siad é:
Chleachtaigh mé ionracas nuair...
Chleachtaigh mé meas nuair...

Ar bhealach...
Glaoigh amach líon gníomhartha agus 
déanfaidh na páistí mímeanna ar na 
bealaí seo a leanas:
Déan rothaíocht ar bhealach misniúil   
Scuab suas na duilleoga ar bhealach 
cúramach   
Can ar bhealach muiníneach
Tóg caisleán gainimh ar bhealach 
measúil... 

Mar chleachtadh ar scríbhneoireacht 
chruthaitheach, féadfaidh na páistí scéal 
a scríobh dar teideal: Misneach, Meas, 
Cúram, Ionracas, Ionchuimsiú...

Is féidir an ceacht a nascadh le 
Creideamh, Gaeilge nó Stair trí 
charachtair i scéalta eile a chleachtaigh 
ionracas, cúram, muinín srl. a 
shainaithint.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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CEACHT 3 A hOCHT:3
COINCHEAP LÁRNACH

Foghlaimíonn na páistí conas idirdhealú a 
dhéanamh idir eispéireas na feirge agus 
cur in iúl na feirge agus déanann siad 
amach cad iad na torthaí a bheadh ar 
chur in iúl de chineálacha éagsúla.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóir Ábhair
Tuairimí, mothúcháin, smaointe pearsanta 
a chur in iúl le breis muiníne.

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Caidreamh le daoine eile
  Cumarsáid

Cuspóir Ábhair
Bealaí cumarsáide briathartha agus 
neamhbhriathartha a aithint agus a 
iniúchadh

Coimhlint a réiteach

Cuspóir Ábhair
Ainmnigh na fáthanna a bhíonn le 
coimhlint i gcásanna éagsúla.

Ainmnigh agus pléigh freagairtí éagsúla 
do chásanna coimhlinte agus déan 
cinneadh agus cleachtaigh na cinn is 
oiriúnaí nó is inghlactha.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR 

D’fhéadfadh an ceacht seo a bheith 
measartha fada, ag brath ar mhéid an 
ranga. Tá sé tábhachtach go ndéantar 
fiosrú leanúnach ar na  spreagthaí, ar an 
gcorp, ar shiombail agus ar threo na feirge. 
Tá sé tábhachtach go mbeadh aithint ‘an 
méid atá foghlamtha againn’ curtha i gcrích 
ar an lá, ar mhaithe le machnamh na ndaltaí 
agus ar mhaithe do bhreathnóireachta agus 
do mheasúnaithe féin.

Is féidir an bhileog oibre a chomhlánú ar 
ócáid eile mar mheabhrú ar an gceacht.   
Beidh cuid mhaith cleachtadh de dhíth 
ar na daltaí le ráitis a chleachtadh sula 
mbíonn siad oilte.

Bíonn coimhlintí ar mhionscála i 
scoileanna i gcónaí agus is féidir leo a 
bheith ina ndeiseanna ócáidiúla do gach 
páiste a bhíonn rannpháirteach le ráiteas 
‘mise’ a dhéanamh.

Is féidir le múinteoirí ráitis ‘mise’ a chur 
i láthair an ranga ar bhonn leanaúnach 
agus aird a tharraingt ar an modh 
roghnaithe seo cumarsáide.

Is ceart a mheabhrú do na páistí gan aon 
ainmneacha a lua sa Phlé faoi fhearg.

AISTEAR NA FEIRGE
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CEACHT 3 A hOCHT:3
ACMHAINNÍ

•	Bileog	mhór	páipéir	nó	brat	boird	
de pháipéar bán le cuaille eolais 
sceitseáilte air.

•	Asphriontaí	de	Cheisteanna	(don	Phlé).

•	Nótaí	greamacha	(chomh	mór	agus	is	
féidir)

•	Pinn	luaidhe

•	Bileog	Oibre:	Scileanna	Cumarsáide

•	Bileog	Oibre:	Ag	Foghlaim	Conas	Ráitis	
Féindhírithe a Dhéanamh

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Réamhrá

•	Fearg	a	Fhiosrú	(ceithre	cheist)

•	Ráitis	Fhéindírithe	a	scríobh

•	Cad	atá	Foghlamtha	Agam?

AISTEAR NA FEIRGE
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Réamhrá

Tosaigh leis an méid seo a leanas:
Sa cheacht deireanach d’fhiosraigh muid 
comhráite a bhíonn tábhachtach ach 
deacair uaireanta. Bhí seans againn ról 
imirt a dhéanamh leis na comhráite seo a 
chleachtadh go measúil. Beimid ag caint 
faoi fhearg inniu. Bíonn sé deacair uaireanta 
a rá go bhfuil fearg orainn agus fanacht 
measúil. Beimid ag foghlaim faoi seo inniu.

Ar dtús, beidh ar gach páiste smaoineamh 
ar abairt faoi fhearg a chreideann siad 
a bheith fíor. (Féadfaidh tú cinneadh a 
dhéanamh an gcabhródh sé dá scríobhfadh 
gach páiste abairt nó nach scríobhadh, nó 
go n-oibreodh siad i mbeirteanna). Nuair a 
bhíonn gach páiste sásta go bhfuil abairt 
acu faoi fhearg a chreideann siad a bheith 
fíor, faigheann siad duine amháin eile (nó 
beirt eile), malartaíonn siad a smaointe agus 
feiceann siad an féidir leo abairt a chruthú 
faoi fhearg anois a chreideann siad go léir 
a bheith fíor.  Nuair a bhíonn gach grúpa ar 
aon intinn, faigheann siad grúpa eile agus 
feiceann siad an féidir leo ráiteas faoi fhearg 
a fháil a bhfuil siad go léir aontaithe fúithi.

Roinneann gach grúpa a n-abairt leis an 
rang agus bíonn deis ag an chuid eile 
aontú nó easaontú. Cuirtear fáilte roimh 
thuairimí éagsúla agus ligtear dóibh (na 
tuairimí éagsúla) a bheith ann le chéile go 
ceann tamaill.

Faoi dheireadh, mínigh go bhfuil an ceacht 
seo bunaithe ar cheithre thuairim faoi fhearg:

Tuigeann gach duine conas a mhothaíonn 
sé nuair a bhíonn fearg ort.

Is féidir le fearg cabhrú le rudaí a athrú.

Nochtar fearg uaireanta ar bhealach agus 
mothaíonn daoine trína chéile nó gan a 

bheith sábháilte dá barr.

Ní mór do dhaoine (fiú roinnt daoine fásta) 
foghlaim conas an fhírinne a insint faoina 

gcuid feirge, ach a bheith measúil.

Is féidir na ráitis seo a thaispeáint ar an 
smeach-chairt, ar an gclár bán nó ar an 
CBI. Is féidir nóiméad nó dhó a thabhairt 
do pháistí le freagairt do na ráitis más 
mian leo.

Fearg a Fhiosrú (ceithre cheist)

Leag an páipéar amach ar an urlár. 
Mínigh go mbeidh an fhearg á fiosrú 
againn trí mhórán freagraí a thabhairt ar 
roinnt ceisteanna. Ach ní bheidh aon ainm 
ná aon duine ar leith á lua againn. Beimid 
ag caint ina ionad sin faoi chásanna agus 
gníomhartha go ginearálta. Taispeáin an 
cheist seo do na páistí:

Ceist a haon: Cad a spreagann an fhearg 
i do shaol?

Scríobhadh gach páiste nó déanadh 
siad líníocht ar nóta greamach de chás 
a spreag fearg iontu níos mó ná uair 
amháin. Níl an té a bhí páirteach le lua; 
bíodh na páistí ag díriú ar an ngníomh 
nó ar an suíomh. Samplaí: bréaga, gan 
a bheith ábalta rud éigin a dhéanamh, 
gan chead a bheith agat rud éigin a 
dhéanamh, gan a bheith in ann an rud atá 
uait a fháil, an locht a bheith curtha ort go 
héagórach, cruálacht le hainmhithe, srl.

Duine ar dhuine, glaonn gach páiste an 
spreagadh amach agus ansin cuireann sé 
an nóta greamach faoin cheist.  Taispeáin 
an chéad cheist eile ansin:

Ceist a dó: Nuair a thagann fearg ort, cá 
mothaíonn tú í i do chorp?

Tarraingíonn gach páiste fear sinséir ar 
a nóta greamach agus ansin aimsíonn 
siad an áit ina mothaíonn siad an fhearg 
(nó is féidir iad seo a tharraingt agus a 
chóipeáil roimh ré le gearradh amach 
ag na páistí). D’fhéadfadh an mothú a 
bheith sna géaga, sa chroí, sa cheann, 
sa ghoile, san ucht, srl. Beidh sé éagsúil 
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A hOCHT:3
do pháistí éagsúla. Nuair a chuirtear an 
cheist seo dírítear aird na bpáistí ar na 
comharthaí fisiciúla feirge, agus beidh 
sé tábachtach d’fheasacht chuid acu. 
Tabhair seal machnaimh do na páistí mar 
go bhféadfadh sé a bheith deacair dóibh 
an chuid den chorp ina mothaítear an 
fhearg a aimsiú.

Is féidir le páistí a nótaí greamacha a 
chur síos go mear agus is féidir leat na 
háiteanna éagsúla inar féidir fearg a 
mhothú a lua. Gabh ar aghaidh ansin go 
dtí an chéad cheist eile.

Ceist a trí: An féidir leat comhartha 
feirge a tharraingt? Cad é an pictiúr a 
thagann chun cinn nuair a smaoiníonn tú 
ar fhearg? An dtagann rud nó dath áirithe 
chun cuimhne?

Tarraingíonn gach páiste comhartha ar 
nóta greamach agus cuireann siad faoin 
cheist é. Is féidir leat trácht a dhéanamh 
d’ ilchineálacht na gcomharthaí. 
(Déanann páistí bolcáin, buamaí, citeal 
ag bruith, tintreach, néalta dubha, deora, 
doirne nó scriobláil a tharraingt go minic.) 
Agus comhartha á tharraingt, is féidir 
cabhrú le páiste a thuiscint go dtagann 
fearg agus go n-imíonn sí agus nach 
cuid díobh féin í. Tá sé seo luachmhar 
go háirithe do pháistí a ndeirtear fúthu 
go minic gur páistí ‘feargacha’ iad, mar 
go dtugann sé deis dóibh an fhearg 
a fheiceáil mar chuairteoir, mar rud a 
thagann orthu, seachas mar chuid dá 
nádúr. Nuair a tharlaíonn an spreagadh, 
mothaímid an fhearg. Mothaímid í inár 
gcorp. Mothaíonn sí cosúil le bolcán, 
néal dubh, nó ceann de na comharthaí 
seo. Lean ar aghaidh leis an gceist 
dheireanach:

Ceist a ceathair: Cén treo a rachaidh sí?

Is féidir na roghanna seo a leanas a 

leagan amach anois:

D’fhéadfadh sé seo dul an bealach 
cantalach. Cad a bheadh le feiceáil 
dá mbeadh an fhearg ar an mbealach 
cantalach?

Spreagtar na páistí le smaoineamh ar na 
gníomhartha go léir a tharlaíonn nuair a 
bhíonn daoine cantalach: béicíl, troid, 
mallachtú, bualadh, plabadh doirse, srl. 
Cathain is fearr an bóthar cantalach a 
ghabháil? (Beidh sé tábhachtach deis a 
thabhairt do na páistí a léiriú nach é an 
bealach cantalach an bealach is fearr 
riamh, ach b’fhéidir go fíor-annamh, agus 
gur minic a chruthaíonn sé bagairt do 
gach duine atá páirteach.)

D’fhéadfadh sí bóthar an Chiúnais a 
ghabháil. Cad a bheadh le feiceáil má 
ghabhann an fhearg bóthar an Chiúnais?

Spreagtar na páistí le smaoineamh ar 
na gníomhartha go léir a tharlaíonn le 
linn freagairtí ciúine don fhearg: stuaic, 
gan labhairt, am a chaitheamh ag 
smaoineamh, é a choinneáil agat féin gan 
aon rud a rá.
Cathain is fearr bóthar an chiúnais a 
ghabháil? Beidh sé tábhachtach Plé a 
cheadú faoi luach an chiúnais le ham a 
fháil, cantal a sheachaint, nó an focal 
giorraisc a sheachaint. Bheadh sé 
tábhachtach freisin a aithint gur féidir le 
rud a spreagann fearg ar feadh i bhfad 
ach nach labhraítear faoi riamh sinn a 
dhéanamh tinn agus dochar a dhéanamh 
dár gcaidrimh.

D’fhéadfadh sé dul bealach an Ráitis 
Fhéindírithe. I Ráiteas Féindírithe, deirim 
conas a mhothaím i suíomh áirithe agus 
déanaim achainí shimplí.

Tabhair roinnt samplaí do na páistí.
Tagann fearg orm nuair a fhágtar na 
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soithigh go léir sa doirteal agus ba mhaith 
liom go níodh an chuid eile den teaghlach 
a soithigh féin nuair a bhíonn sneaic acu.

Inis an méid seo a leanas do na páistí:
Baineann Ráiteas Féindírithe liomsa, ní le 
duine ar bith eile.
Bíonn Ráiteas Féindírithe measúil.
Ní chuireann Ráiteas Féindírithe locht ar 
aoinne. Ní dhéanann Ráiteas Féindírithe 
breithiúnas.

Cén uair a bheadh  Ráitis Fhéindírithe 
níos fearr mar bhealach don fhearg?
(Beidh sé tábhachtach a aithint gurb 
iad na Ráitis Fhéindírithe na ráitis is 
ionraice agus is measúla le cumarsáid 
a dhéanamh. Is annamh a dhéanann 
siad dochar do chaidrimh. Bíonn sé 
deacair chomh maith fearg a chur in iúl 
go díreach agus go measúil - d’fhéadfá 
an comhrá i gCeacht a hAon a mheabhrú 
dóibh anseo).

Ráitis Fhéindírithe a Scríobh

Féadfaidh gach páiste Ráiteas Féindírithe 
amháin a scríobh ar nóta greamach 
maidir le spreagthaí atá aitheanta acu 
agus é a chur i lár na bileoige. Nuair a 
léann tú iad beidh tú ábalta a fheiceáil 
cén tuiscint atá ag na páistí faoi éirim an 
Ráitis ‘Féindírithe’.

Cad tá foghlamtha agam?

Dúnann na páistí na súile ar feadh 
nóiméid agus smaoiníonn siad ar a bhfuil 
foghlamtha acu. Caitheann siad nóiméad 
ansin lena bhfuil foghlamtha acu a 
scríobh ar an mBileog Oibre: Scileanna 
Cumarsáide (Ceacht 1). Bailigh iad seo 
le léamh mar chuid den bhreathnú agus 
den mheasúnú leanúnach. D’fhéadfaí 
an bhileog oibre a chur abhaile agus a 
phlé le tuismitheoirí nó caomhnóirí, agus 
d’fhéadfadh siad sin í a shíniú.

Síneadh

Is féidir tuilleadh cleachtaidh a dhéanamh 
trí chomhlánú a dhéanamh ar an mBileog 
Oibre: Ag Foghlaim conas Ráitis 
Fhéindírithe a dhéanamh. Is féidir iad a 
úsáid freisin ar ócáidí fánacha coimhlinte 
sa seomra ranga mar a dtugtar cuireadh 
don bheirt pháirtí iad a chomhlánú.

Is iomaí deis atá sa cheacht seo le 
comhtháthú a dhéanamh le hOSPS. 
Féadfaidh na páistí taighde a dhéanamh 
ar scéalta Ghandi, Martin Luther King, 
Rosa Parks, Aung San Suu Kyi. Féadfaidh 
siad amharc ar cén fáth go raibh fearg ar 
na daoine seo, agus cé acu ar roghnaigh 
siad foréigean, ciúnas nó labhairt amach 
le meas. Tá an nasc idir na scéalta 
domhanda seo agus mionscéalta laethúla 
an tseomra ranga tábhachtach le tacú le 
páistí gníomhú (cumas neamhspleách) a 
fhorbairt agus luachanna a thuiscint.
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Ag Foghlaim conas Ráitis
Fhéindírithe a dhéanamh

Tarraing pictiúr de rud a tharlaíonn go minic agus a 
mhúsclaíonn an fhearg ionat! 

Cé hiad na daoine ar gá dóibh a thuiscint go bhfuil fearg 
á spreagadh aige seo?

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

An féidir leat Ráiteas Féindírithe a scríobh le rá leis an 
duine sin? ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

Bíonn fearg orm nuair _______________________________________________

____________________________________________________________________

agus ba mhaith liom go _______________________________________________

____________________________________________________________________

___
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CEACHT 4 A hOCHT:4
COINCHEAP LÁRNACH

Is féidir le Ráiteas Féindírithe a bheith 
cumhachtach mar bhealach le sinn féin a 
dheimhniú le linn meas a léiriú ar dhaoine 
eile. Is gá cleachtadh a dhéanamh ionas 
gur cuid dár n-uirlisí cumarsáide iad.

CURACLAM OSPS

Leanann an ceacht seo ar aghaidh ón 
cheann roimhe agus tá sé bunaithe ar 
fhormhór na gcuspóirí céanna.

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóir Ábhair
Tuairimí, mothúcháin, smaointe pearsanta 
a chur in iúl le breis muiníne.

Snáithe: Mise agus Daoine eile

Snáithaonad: Caidreamh le daoine eile
  Cumarsáid

Cuspóir Ábhair
Bealaí cumarsáide briathartha agus 
neamhbhriathartha a aithint agus a 
fhiosrú.

Coimhlint a réiteach

Cuspóir Ábhair
Déan freagairtí éagsúla do shuímh 
choimhlinte a aithint agus a phlé agus 
roghnaigh na cinn is oiriúnaí nó is 
inghlactha agus déan iad a chleachtadh.

COMHTHÁTHÚ

Gaeilge
Snáithe: Cumas cognaíoch a  
  fhorbairt le teanga

Snáithaonad: Labhairt

Snáithe: Forbairt mothúchán agus  
  samhlaíochta trí theanga

Snáithaonaid: Labhairt

  Scríbhneoireacht

NÓTA DON MHÚINTEOIR  

Tá an-chuid cleachtaidh de dhíth le bheith 
go maith le Ráitis Fhéindírithe. Ceann 
de na bealaí is mó a chabhródh ná go 
mbainfeadh an múinteoir féin úsáid astu 
agus aird a dhíriú ar a bhfuil ar siúl aici/
aige. Bíonn aiféala ar mhúinteoirí uaireanta 
faoi ráitis a rinne siad agus iad faoi bhrú. 
Tig leat a bheith i d’eiseamláir maith má 
admhaíonn tú é seo agus má deir tú leis 
na páistí go ndéanfaidh tú an méid atá 
ráite a chur i bhfoirm Ráitis ‘Féindírithe’.

ACMHAINNÍ

Bileog Oibre: Ráitis Fhéindírithe  
a Chleachtadh

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Cluiche

•	Bileog	Oibre

•	Seicliosta	An	Ráiteas	Féindírithe	é	seo	i	
ndáiríre?

•	Áthbhreithniú

RÁITIS FHÉINDÍRITHE A CHLEACHTADH
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Cluiche: Bíodh gach duine páirteach!!

Seasann na páistí i gciorcal. Glaonn 
páiste amháin ainm páiste amach agus 
caitheann liathróid chucu. Glaonn an 
páiste sin ainm páiste eile ansin agus 
caitheann siad an liathróid chucu. Ní 
mór do na páistí gach duine a chur san 
áireamh, agus nuair a tharlaíonn sé seo, 
suíonn na páistí go léir síos. Chabhródh 
sé dá bhfillfeadh na páistí lámha tar éis 
an liathróid a fháil, ionas go mbeidh a 
fhios ag gach duine cé a fuair deis.

Iarr ar na páistí cuimhneamh ar na trí 
bhealach is féidir le fearg a ghabháil: 
cantal, ciúnas agus Ráitis Fhéindírithe. 
D’fhéadfadh na páistí bealaí eile a 
lua chomh maith. Iarr ar na páistí 
cuimhneamh ar cad a bhí cabhrach 
faoi Ráitis Fhéindírithe agus cé mhéad 
is cuimhin leo faoina bhfuil i gceist le 
Ráiteas Féindírithe. Pointí tábhachtacha:

I Ráiteas Féindírithe labhraím go hionraic 
faoi mo mhothúcháin.
Ní dhéanaim lochtú.
Ní dhéanaim breithiúnas. Déanaim achainí 
shoiléir. 
Fanaim measúil.

Féadfaidh an té a labhraím leo freagairt 
go measúil nó gan mheas. Féadfaidh 
siad aontú le m’achainí nó gan aontú. Is 
fúthu sin atá sé. Is é mo chinneadh ná mo 
mhothúcháin a dhéanamh soiléir.

Ráitis Fhéindírithe a Chleachtadh

Ina mbeirteanna nó i ngrúpaí fánacha 
scríobhann na páistí Ráitis ‘Fhéindírithe’ 
trasna óna fadhbanna ar an mBileog: 
Ráitis Fhéindírithe a Chleachtadh.

Seicliosta: An Ráiteas Féindírithe  
é seo i ndáiríre?

Cuireann na páistí i ngach grúpa a gcuid 
oibre ar aghaidh chuig an chéad ghrúpa 
eile. Ag baint úsáide as na critéir seo 
a leanas, déanadh gach grúpa Ráiteas 
Féindírithe an ghrúpa a scríobh é a 
sheiceáil. Is féidir na critéir a chur suas ar 
an CBI:

- An bhfuil a chuid mothúchán curtha in 
iúl go hionraic ag an duine?

- An bhfuil ráiteas agus achainí shoiléir 
déanta acu?

- Ar sheachain siad aon rud gránna a rá a 
ghortódh an duine eile?

Tig le gach grúpa tic a chur le gach 
Ráiteas ‘Féindírithe’ má d’éirigh leo de 
réir na dtrí chritéar. Mura dtugann siad  trí 
tic do  Ráiteas ‘Féindírithe’, is ceart a rá 
cén fáth.

Gabh trí roinnt samplaí le haon 
mhíthuiscint a shoiléiriú.

Tabhair cuireadh ansin do na páistí 
smaoineamh ar chás ina saol féin ina 
dtagann fearg orthu go minic, agus 
féadfaidh siad an Bhileog Oibre:  Ag 
Foghlaim Conas Ráitis Fhéindírithe a 
dhéanamh a chomhlánú (féach an ceacht 
roimhe seo). Gabh timpeall i measc na 
bpáistí agus labhair leo fúthu seo, agus, 
más gá, tabhair tacaíocht dóibh leis an 
ráiteas a dhéanamh. 

Meabhraigh do na páistí gur féidir leo i 
gcónaí labhairt leat go príobháideach am 
ar bith más mian leo. 

Athbhreithniú

Déanann na páistí an Bhileog Oibre: 
Scileanna Cumarsáide a chomhlánú.
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Ag Cleachtadh Ráiteas Féindírithe

Seo fadhb a bhfuil fearg 
á spreagadh aici.

Cé leis a 
labhróidh tú?

Cad a déarfaidh tú?

Tá Tanya tar éis teacht 
isteach i do sheomra trí 
huaire anois agus 
t-léine leat a thabhairt 
léi agus a chaitheamh 
gan do chead.

Cuireann Brian téacs 
chugat go han-déanach 
san oíche. Dúisíonn sé 
tú agus ní féidir leat dul 
ar ais a chodladh.

Bailíonn do Dhaid ón 
bpeil tú ar a ceathar a 
chlog. Tá sé beagnach 
uair an chloig déanach 
agus tá sé seo tarlaithe 
go minic.

Bíonn do chara Alan ag 
ciapadh páistí níos óige 
agus tá eagla orthu 
roimhe.

Bíonn do mham ag 
amharc thar do 
ghualainn agus tú ag 
déanamh do chuid obair 
bhaile agus feiceann sí 
na botúin sula 
bhfeiceann tú féin iad.
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CEACHT 5 A hOCHT:5
COINCHEAP LÁRNACH

Sa cheacht seo tugtar cuireadh do na 
páistí saincheisteanna a d’fhéadfadh a 
bheith ina gcúis feirge nó imní sa phobal 
áitiúil a aithint agus na hábhair imní 
seo a chur in iúl ar bhealach measúil d’ 
ionadaithe poiblí.

CURACLAM OSPS  

Snáithe: Mise agus an domhan mór

Snáithaonad: Saoránacht a fhorbairt
  Pobail áitiúla agus pobail 
  níos leithne

Cuspóirí Ábhair
Cuid de na saincheisteanna agus na 
hábhair imní sa phobal áitiúil nó náisiúnta 
a iniúchadh.

Pléigh ról na gceannairí agus na 
n-eagraíochtaí a bhíonn ag freastal ar 
an bpobal ag leibhéil éagsúla agus an 
tionchar a bhíonn acu.

COMHTHÁTHÚ

OSPS - Tíreolaíocht
Snáithe: Timpeallacht Dhaonna

Snáithaonad: Daoine ina gcónaí agus ag  
  obair sa cheantar áitiúil

Snáithe: Feasacht agus cúram 
  comhshaoil

Snáithaonaid: Feasacht Chomhshaoil

  Cúram Comhshaoil

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Beidh a fhios agat nach mbeadh cuid 
de na saincheisteanna sna nuachtáin 
oiriúnach do pháistí mar ábhair le scríobh 
chuig ionadaithe poiblí fúthu. Ní mór na 
páistí a threorú maidir leis an saincheist a 
roghnódh siad.

B’fhéidir gur mhaith leat é seo a 
mhúineadh thar dhá cheacht le deis 
a thabhairt taighde a dhéanamh faoin 
saincheist sa bhaile, agus le tuismitheoirí 
a chur ar an eolas faoin bpróiseas. Tá 
litir chuig tuismitheoirí san áireamh. 
D’fhéadfá díriú ar shaincheist amháin nó 
cead a thabhairt do ghrúpaí difriúla díriú 
ar shaincheisteanna éagsúla.

ACMHAINNÍ  

Ní mór nuachtáin áitiúla agus náisiúnta a 
bhailiú ar feadh coicíse nó níos mó roimh 
an cheacht.

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Obair	Chiorcail

•	Cuardach	sna	nuachtáin

•	Smaointe	iomaíocha	a	aithint.

•	Cuardach	Idirlín

•	Litreacha	a	scríobh

•	Measúnú

LABHAIRT AMACH I NDAONLATHAS
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A hOCHT:5
Obair Chiorcail

Meabhraigh do na páistí go raibh muid 
ag obair le cúpla ceacht anuas ar rudaí 
a chuireann fearg orainn agus conas 
an fhearg seo a chur in iúl go measúil. 
Mínigh go mbeimid ag smaoineamh 
anois ar ár bpobal áitiúil. Cuir an cheist: 
Cad iad na rudaí a mbíonn fearg nó imní 
ar mhuintir an cheantair áitiúil fúthu? 
Cuirtear an cheist thart ar na páistí le 
freagairt má nó mar a roghnaíonn siad. 

Cuardach sna Nuachtáin

Oibríonn na páistí i ngrúpaí le hamharc 
trí na nuachtáin le hailt agus pictiúr 
a bhaineann leis na saincheisteanna 
atá aitheanta acu a fháil. B’fhéidir go 
dtabharfaidh siad saincheisteanna faoi 
deara nár smaoinigh siad féin orthu. 
Féadfaidh gach grúpa tuairisc a thabhairt 
ar a bhfuil faighte acu. Is féidir colláis a 
dhéanamh de na ceannteidil.

Tuairimí Iomaíocha a Aithint 

Mínigh nuair a thagann saincheist chun 
cinn i bpobal, go mbíonn dearchtaí 
éagsúla ag daoine fuithi. Is minic a 
bhíonn freasúra ann ó dhearcthaí éagsúla 
in aghaidh bearta a mholtar. Is féidir 
saincheist a roghnú agus tuairimí na 
ngrúpaí atá in aghaidh a chéile a aimsiú. 
Féadfaidh na páistí na pointí is tábhachtaí 
do na grúpaí iomaíocha a spíonadh. 

Cuardach Idirlín

D’fhéadfadh na páistí cuardach idirlín 
a dhéanamh le breis eolais a fháil faoin 
saincheist seo nó faoi scéalta den 
chinéal céanna i bpobail eile.   Is féidir 
tasc obair bhaile a thabhairt do na páistí 
chomh maith: agallamh a chur ar bheirt 
duine fásta maidir lena dtuairimí faoin 
saincheist. Tig leo a mhíniú cad faoi 
a bhfuil an tionscadal (mura bhfuil an 
t-agallamh á dhéanamh le tuismitheoirí 

nó caomhnóirí is ceart an rud céanna a 
dhéanamh leis na daoine eile sin).

Obair Chiorcail

Nuair a bhíonn úsáid bainte as na foinsí 
sin go léir, mínigh go bhfuil go leor eolais 
ag gach páiste anois le tuairim dá gcuid 
féin a bheith acu. I gciorcal, féadfaidh na 
páistí labhairt faoin gceist seo a leanas 
más mian leo: Cén tuairim atá agam faoi 
seo agus cad leis a bhfuil mé ag súil do 
mo phobal féin amach anseo?

Litreacha a Scríobh

Cabhraigh leis na páistí a aithint an fearr 
a gcuid tuairimí a chur chuig ionadaithe 
poiblí áitiúla nó náisiúnta. Mínigh go bhfuil 
sé de fhreagracht ar ionadaithe poiblí 
éisteacht le daoine ina dtoghcheantar 
agus a dtuairimí a chloisteáil. Bíonn 
dualgas ar shaoránaigh freisin a dtuairimí 
a chur in iúl dóibh siúd a dhéanann cinntí.

Scríobhann na páistí ansin chuig na 
hionadaithe go léir, cuireann siad a 
dtuairimí in iúl agus míníonn siad a 
ndóchas don todhchaí. Is ceart go 
mbeadh gach rud atá foghlamtha faoi 
Ráitis Fhéindírithe á úsáid mar threoir do 
na litreacha. Is ceart dóibh fearg nó imní 
a chur in iúl go soiléir, gan aon lochtú, 
a bheith measúil agus achainí shoiléir a 
dhéanamh.

I gcomhairle leis na páistí, is féidir 
cinneadh a dhéanamh an mbeidh na 
litreacha seo á scríobh ag daoine aonair 
nó ag grúpaí. Féadfaidh na litreacha 
tuairimí malartacha a chur in iúl agus 
léiríonn sé seo dinimic fhormhór pobal. 
Más mar sin atá an cás, féadfaidh tú an 
cheist a chur freisin faoin gcinéal saoil a 
bheadh ag ionadaithe poiblí.

Féadfaidh na páistí a gcuid litreacha a 
chur sa phost ansin.

NÓS ImEACHTA SONRACH
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A hOCHT:5
Conclúid

Déanann na páistí an Bhileog Oibre: 
Scileanna Cumarsáide a chomhlánú 
(Féach Ceacht 1) 

Síneadh

Tá clár ag Amnesty International inar 
féidir le páistí scoile foghlaim faoi shárú 
chearta daonna agus litreacha agóide 
agus dlúthpháirtíochta a scríobh. Tá 
bunscoileanna rannpháirteach san obair 
seo anois. Is féidir teagmháil a dhéanamh 
le hAmnesty ag www.amnesty.ie

Is féidir a lán de na saincheisteanna, 
a eascraíonn as na nuachtáin, a 
fhorbairt in OSPS. Tugann scríobh na 
litreacha deis do na páistí foghlaim faoi 
na nósanna foirmiúla a bhaineann le 
litreacha a scríobh.  D’fhéadfaí cuid de na 
saincheisteanna a phlé chomh maith sa 
rang. Is réamhrá é an ceacht seo chomh 
maith le struchtúr na Dála, an tSeanaid 
agus na gComhairlí Contae a mhúineadh.

D’fhéadfaí dráma a dhéanamh as an 
saincheist áitiúil atá aimsithe, le grúpaí 
éagsúla páistí ag glacadh páirt ghrúpaí 
éagsúla a bhfuil spéis acu san ábhar. 
D’fhéadfaidh cruth chruinniú poiblí a chur 
air seo, agus tú féin i ról an chathaoirligh.

D’fhéadfadh na páistí freisin pictiúir a 
tharraingt den saincheist agus conas a 
bheadh sé sa todhchaí - bheadh sé seo 
úsáideach go háirithe má tá gné fhisiciúil 
ann den saincheist (mar shampla, páirc 
áitiúil, nó píosa nua dealbhóireachta).

NÓS ImEACHTA SONRACH
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LITIR SHAmpLACH CHUIG TUISmITHEOIRÍ

A thuismitheoirí agus a chaomhnóirí, a chairde

Le roinnt seachtainí anuas táimid ag obair inár gceacht OSPS ar scileanna cumarsáide, go 
háirithe maidir le fearg.

Táimid ag caint anois faoi phobail agus faoi na rudaí a mbíonn pobail uile feargach fúthu.  Tá 
na saincheisteanna seo aitheanta mar shaincheisteanna suntasacha don phobal seo ag na 
páistí...

Tá sé tábhachtach go dtuigfeadh na páistí ról na n-ionadaithe poiblí sa daonlathas 
agus beidh litir á scríobh acu chuig ár n-ionadaithe poiblí go léir faoi cheann de na 
saincheisteanna seo.

Tá mé ag tabhairt cuiridh daoibh labhairt le bhur bpáiste faoi na saincheisteanna seo agus 
cuid de bhur dtuairimí agus bhur dtaithí ábhartha saoil féin a roinnt leo. Cabhróidh sé seo le 
heolas a thabhairt don pháiste agus tacú leo cruth a chur ar a dtuairimí féin.

Go raibh maith agaibh

Múinteoir an Ranga



AONAD 9
AG BREATHNÚ SIAR, AG 
BREATHNÚ ROMHAINN
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AONAD 9
AG BREATHNÚ SIAR, AG BREATHNÚ ROMHAINN

SNÁITHE MISE

Snáithaonaid Féinaithne
  Féinmhuinín a fhorbairt

Sa cheacht seo, atá oiriúnach do 
dheireadh na scoilbhliana, déantar 
féinmhuinín na bpáistí a fhorbairt trí iad a 
spreagadh le machnamh agus measúnú 
a dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha acu le 
linn an Chláir Misneach.

Ceacht
Tá a bhFuil Foghlamtha Agam á 
Cheiliúradh Agam
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CEACHT 1 A NAOI:1
COINCHEAP LÁRNACH

Is cuid riachtanach den phróiseas 
foghlama é machnamh agus measúnú a 
dhéanamh ar a bhfuil foghlamtha againn. 
Cuirtear le tábhacht an cheiliúrtha nuair 
a bhíonn na tuismitheoirí i láthair agus 
déanann sé nasc láidir idir an baile agus 
an scoil.

CURACLAM OSPS

Snáithe: Mise

Snáithaonad: Féinaithne
  Féinmhuinín a fhorbairt

Cuspóir Ábhair
A gcuid foghlama féin a threisiú.

NÓTA DON MHÚINTEOIR

Tugtar cuireadh do thuismitheoirí chuig 
an seisiún seo. Beidh na páistí ag caint 
faoin obair a rinne siad i rith na bliana. 
Ní mór am a thabhairt roimh ré leis na 
páistí a ullmhú le labhairt faoi na haonaid 
éagsúla, samplaí den obair a thaispeáint 
agus b’fhéidir cuid de na scileanna atá 
foghlamtha acu le linn imirt ról nó teicnící 
drámaíochta eile a thaispeáint.

D’fhéadfadh ciorcal dúbailte de 
chathaoireacha, an ciorcal laistigh do 
na páistí agus an ciorcal lasmuigh do 
na tuismitheoirí a bheith oiriúnach mar 
leagan amach don troscán. D’fhéadfadh 
sé seo a bheith deacair má tá spás an 
tseomra ranga srianta. Is féidir an halla nó 
seomra eile a úsáid freisin, agus an obair 
ealaíne a thabhairt isteach ann lena chur 
ar taispeáint.

Más féidir, eagraigh cupán tae do na 
tuismitheori agus gloine oráiste do na 
páistí - chuirfeadh sé go mór leis an 
cheiliúradh.

ACMHAINNÍ

•	Réad	cainte

•	Pinn	Luaidhe

•	Litir	chuig	na	Tuismitheoirí

•	Bileog	Mheasúnaithe	(comhlánaithe	
roimh an seisiún)

•	Sóláistí	más	féidir

•	Teastais

SRACFHÉACHAINT AR  
AN NÓS IMEACHTA

•	Taispeántas

•	Obair	Chiorcail

•	Cur	i	Láthair

TÁ A BHFUIL FOGHLAMTHA AGAM Á CHEILIÚRADH AGAM
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A hOCHT:1
Taispeántas

Tugtar cuireadh do na tuismitheoirí suí i 
gciorcal taobh thiar de na páistí. Bíonn 
a bhfillteáin nó a gcóipleabhair OSPS 
leis na páistí (má d’úsáideadh iad) leis 
an mbileog mheasúnaithe ar barr. Is 
féidir samplaí d’obair na bpáistí a chur 
ar taispeáint ar na ballaí timpeall an 
tseomra.

Cuir an seisiún i láthair. (Úsáid do stíl 
féin, ach tá cur i láthair samplach ar fáil 
anseo.)
Maidin mhaith daoibh go léir. Ba 
mhaith liom fáilte a chur romhaibh go 
léir go dtí an ceacht deireanach i gclár 
tábhachtach a bhfuilimid ag obair air le 
bliain anuas. Tá eolas agaibh cheana féin 
faoi ghnéithe áirithe den chlár mar go 
raibh sibh rannpháirteach sa cheacht faoi 
theaghlaigh (is féidir samplaí eile a úsáid) 
agus táim an-bhuíoch as an gcomhoibriú 
go léir a fuaireamar leis sin go léir.  Anois, 
inseoidh cuid de na páistí daoibh faoin 
obair a rinne siad i rith na bliana.

Féadfaidh roinnt de na páistí na haonaid 
éagsúla a mhíniú. Is féidir é seo a 
dhéanamh le caint, le samplaí den obair, 
agus le himirt ról.  B’fhéidir go bhfuil 
fillteán saothair forbartha ar líne ag cuid 
de na páistí chomh maith agus gur 
mhaith leo a gcuid oibre a thaispeáint ar 
an CBI.

Anois déarfaidh na páistí cad iad na rudaí 
is tábhachtaí atá foghlamtha acu sa chlár, 
nó cad iad na rudaí is mó a thaitin leo 
faoin chlár. Feicfidh sibh réad cainte á 
úsáid againn anois agus baineann rialacha 
leis an réad cainte a úsáid. Bíonn sé de 
chumhacht ag an té a bhfuil an réad 
cainte aige/aici labhairt agus bíonn sé de 
chumhacht ag gach duine eile éisteacht. 
Iarraim ar na tuismitheoirí cloí leis an riail 
seo.  Fanaigí ciúin le bhur dtoil nuair a 
bhíonn na páistí ag caint.  Tabharfaidh 

muid seans d’aon tuismitheoir a 
dteastaíonn an réad cainte uathu labhairt 
ag an deireadh.

Obair Chiorcail

Tógann gach páiste an réad cainte ar a 
sheal agus freagraíonn sé/sí an cheist: 
Cad é an rud is tábhachtaí a d’fhoghlaim 
tú ón chlár seo? Nó d’fhéadfadh na 
páistí labhairt faoi na rudaí ar bhain siad 
taitneamh astu sa chlár.  Ag deireadh an 
bhabhta, má theastaíonn ó chuid de na 
páistí níos mó a rá, is féidir an réad cainte 
a chur ar ais chucu. Ag an deireadh 
cuirtear an réad cainte timpeall ar chiorcal 
na dtuismitheoirí agus tig le haon duine 
ar mhian leo tuairim a thabhairt é sin a 
dhéanamh.
Deirtear leis na tuismitheoirí go bhfuil 
sé ceart go leor an réad cainte a chur ar 
aghaidh gan aon rud a rá, más é sin is 
mian leo. Mura mbíonn mórán le rá ag na 
tuismitheoirí, d’fhéadfá a iarraidh orthu ar 
mhaith leo labhairt leis an duine taobh leo 
faoina bhfuil cloiste acu.
Faoi dheireadh, d’fhéadfá a rá cad atá 
foghlamtha agat féin ón gclár agus 
críochnú le bronnadh na dteastas ar na 
páistí.

Cur i Láthair na hOibre.

Tugtar roinnt ama do na páistí suí 
lena dtuismitheoirí agus an teastas a 
thaispeáint dóibh chomh maith leis an 
obair ina bhfillteáin, nó an obair atá ar 
taispeáint má tá sí ar fáil.  Má tá tae ar 
fáil, anois an t-am lena thabhairt amach. 
Tugann na páistí a gcuid fillteán abhaile 
an lá sin.

NÓS ImEACHTA SONRACH



Cad a Thaitin Liom sa Chlár Misneach

 

Smaoinigh ar na habairtí seo agus cuir críoch leo:

Trí rud a thaitin liom...
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Trí rud a d'fhoghlaim mé...

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Trí bhealach ar athraigh mé le bliain anuas...

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Rud amháin ba mhaith liom a athrú an bhliain seo chugainn...

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Smaoinigh ar na habairtí seo agus cuir críoch leo:Smaoinigh ar na habairtí seo agus cuir críoch leo:



Comhghairdeas!

Bronnadh an Teastas seo ar 

________________________________________________________

As ucht Bliain 

a chríochnú 
Rang a Ceathair 

Síniú:_______________________________ 
   
Dáta:______________________



AGUISÍN
CUSPÓIRÍ ÁBHAR OSPS RANG 3 AGUS RANG 4

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

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

*Nóta 1

**Nóta 2
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AGUISÍN
CUSPÓIRÍ ÁBHAR OSPS RANG 
A TRÍ AGUS RANG A CEATHAIR

Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Féinaithne (Féinfheasacht)

Tréithe, buanna, láidreachtaí, teorainneacha, 
spéiseanna agus inniúlachtaí an duine aonair a 
aithint, a thuairisciú agus a phlé

 3ú Aonad 2
Ceacht 2

 4ú Aonad 1
Ceachtanna 1, 2

Aonad 8
Ceacht 2

Féach ar na cúinsí a mbíonn tionchar acu ar  
fhéín-íomhá

 3ú Aonad 2
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 2

 4ú Aonad 1
Cecaht 4

Aimsigh spriocanna agus cuspóirí réadúla 
pearsanta agus conas is féidir iad a bhaint amach 
sa ghearrthéarma nó sa bhfadtéarma

 3ú Aonad 4
Ceacht 5

 4ú Aonad 1
Ceacht 2

Tuig go bhfuil rud éigin uathúil le tabhairt ag gach 
duine do ghrúpaí, do chásanna agus do chairdis 
éagsúla

 3ú Aonad 2
Ceacht 3

 4ú Aonad 1
Ceachtanna 1, 2 

Roghanna pearsanta, brioglóidí don todhchaí, 
agus dóchais a aithint

 3ú Aonad 2,
Ceacht 2
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Féinaithne  (Féinmhuinín a fhorbairt)

A gcuid foghlama féin a bhreisiú.  3ú Aonad 7
Ceacht 1

 4ú Aonad 1
Ceachtanna 1, 4

Aonad 9
Ceacht 1

Tuairimí, mothúcháin, smaointe pearsanta a chur 
in iúl le breis muiníne.

 4ú Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 8
Ceachtanna 3, 4

Níos mó muiníne a bheith agat agus tú ag plé le 
hathrú agus le suímh nach bhfuil taithí agat orthu

 4ú Aonad 8
Ceacht 1

Freagracht agus neamhspleáchas níos mó a 
bhaint amach

 3ú Aonad 4
Ceacht 5

Aire do mo chorp (Sláinte agus folláine)

Tuiscint agus léargas a fháil ar an bhrí atá le bheith 
sláintiúil agus stíl mhaireachtála chothrom a bheith 
againn

 4ú Aonad 6
Ceacht 1

A thuiscint go bhfuil roinnt freagrachta ar gach 
duine as a sláinte féin agus go bhfásann an 
fhreagracht seo agus iad ag dul in aois

 4 Aonad 6
Ceachtanna 
1,4,7

Tosú ar straitéisí a fhorbairt le plé le hábhair imní 
nó deacrachtaí nuair a thagann siad aníos

 3ú Aonad 4
Ceacht 3

 4ú Aonad 6
Ceacht 4

Bí eolach faoi na contúirtí a ghabhann le tobac 
nó alcól a úsáid agus fiosraigh na fáthanna go 
roghnaíonn daoine caitheamh nó ól

 3ú Aonad 5
Ceachtanna 4, 5

 4ú Aonad 6
Ceacht 6

Brí an fhocail 'druga'  a bheith ar eolas agat agus  
a thuiscint  agus cathain a bhíonn sé cuí nó míchiú 
drugaí a thógáil

 4ú Aonad 6
Ceachtanna 
3,6,7

Aire do mo chorp (Sláinte agus folláine)

Déan aicmiú ar shubstaintí éagsúla a thógtar 
isteach nó a chuirtear ar an chorp, idir na 
substaintí cabhracha agus dochracha, dleathacha 
agus mídhleathacha.

 4ú Aonad 6
Ceachtanna 5, 7

Daoine a bhfuil cúram sláinte agus leasa orthu a 
aithint agus a phlé.

 3ú Aonad 4, 
Ceacht 3
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Eolas faoi mo chorp
A thuiscint chomh tábhachtach is atá sé aire agus 
ómós a thabhairt dá gcorp féin, agus do chorp 
daoine eile

 4ú Aonad 7
Ceacht 1

Na hathruithe fisiciúla a tharlaíonn sa chorp fireann 
agus baineann a thuiscint

 3ú Aonad 7
Ceacht 1

 4ú Aonad 7
Ceacht 1

A thuiscint nach dtarlaíonn na hathruithe seo ag an 
am céanna ach mar sin féin gur féidir a bheith ag 
súil leo, go bhfuil siad nádúrtha agus gur gnáthrud 
freisin é a bheith difriúil

 4ú Aonad 7
Ceacht 1

Sláinteachas maith pearsanta a aithint agus 
a chleachtadh, fios a bheith agat conas aire a 
thabhairt dó agus a thábhacht in idirghabháil 
shóisialta a thuiscint

 4ú Aonad 6
Ceacht 2

An gaol idir sláinte agus sláinteachas a thuiscint 
agus a fhiosrú

 4ú Aonad 6
Ceacht 2

Tionchair dhochracha stéiréitíopáil ghnéis a aithint 
agus a thuiscint gur féidir leis na tionchair seo a 
bheith níos áibhéalaí nuair a éiríonn na difríochtaí 
idir fireann agus baineann níos soiléire

 4ú Aonad 1
Ceacht 1

Bia agus Cothú
Réim bia sláintiúil agus míshláintiúil a 
idirdhealú agus ról na cothromaíochta agus na 
measarthachta a thuiscint

 3ú Aonad 2
Ceacht 5

 4ú Aonad 6
Ceacht 1

An rogha leathan bia atá ar fáil a aithint agus bia 
a rangú i gceithre phríomhghrúpa bia agus iad a 
chur ina n-áit cheart i bpirimid an bhia

 3ú Aonad 2
Ceacht 5

Riachtanais cothaithe a n-aoisghrúpa féin agus 
ghrúpaí eile sa tsochaí a scrúdú

 3ú Aonad 2
Ceacht 5

Bia agus Cothú
Tosca áirithe a imríonn tionchar ar thomhaltas 
táirgí éagsúla bia a fhiosrú

 4ú Aonad 6
Ceacht 3

Tábhacht sláinteachas ceart bia a phlé agus a scrúdú  4ú Aonad 6
Ceacht 3

Ag fás agus ag athú Bím ag Athrú agus Mé ag Fás
A thuiscint go mbíonn fás agus athrú ag tarlú ar 
feadh an tsaoil

 3ú Aonad 3
Ceacht 1

Na scileanna agus na hinniúlachtaí atá faighte 
agus na spéiseanna agus na caithimh aimsire ar 
glacadh leo le blianta beaga anuas a aithint

 3ú Aonad 7
Ceacht 1

Na hathruithe a tháinig ar na mothúcháin ó bhí 
muid inár naíonáin a aithint

 4ú Aonad 7
Ceacht 2

An bealach a mbíonn tionchar ag athruithe fisiciúla a 
thosaíonn le linn caithreachais a aithint agus a phlé

 4ú Aonad 7
Ceacht 2
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Mar a tharla forbairt spioradálta le blianta beaga 
anuas a aithint

 4ú Aonad 7
Ceacht 2

Tús a chur le tuiscint a fháil ar riachtanas spáis 
agus príobháideachais sa saol

 4ú Aonad 7
Ceacht 2

Aithint go mbíonn neamhspleáchas agus 
freagrachtaí ag méadú i gcónaí

 4ú Aonad 6
Ceacht 1

Breith agus beatha nua  **Nóta 2
Na céimeanna agus ord forbartha
an naíonáin  ó ghiniúint go breith a phlé

 4ú Aonad 7
Ceacht 3

An cúram nach mór a thógáil le linn
feithimh le breith naíonáin a aithint

 4ú Aonad 7
Ceacht 3

Iontas an naíonáin nuabheirthe 
a fhorbairt agus a léirthuiscint

 4ú Aonad 7
Ceacht 3

Braistintí agus mothúcháin
Labhairt faoi agus machnamh a dhéanamh ar 
réimse leathan braistintí agus mothúchán agus na 
cásanna éagsúla inar féidir iad a theacht chun cinn 
agus conas iad a chur in iúl

 3ú Aonad 3
Ceachtanna 1, 3

 4ú Aonad 3
Ceacht 1

Mothúcháin láidre a aithint agus foghlaim conas 
iad a chur in iúl agus déileáil leis na mothúcháin 
seo ar bhealach atá cuí go sóisialta

 3ú Aonad 3
Ceacht 4

Aonad 4
Ceacht 2

 4ú Aonad 3
Ceacht 2

An difríocht idir riachtanais agus mianta a aithint
agus teacht ar an tuiscint go bhféadfaí roinnt 
cúiteamh nó taithí a chur siar go dtí am eile níos 
déanaí

 4ú Aonad 3
Ceacht 3

Iniúchadh  a dhéanamh ar conas is féidir le 
mothúcháin tionchar a bheith acu ar shaol an 
duine

 3ú Aonad 3
Ceacht 4

Aonad 4
Ceacht 2

 4ú Aonad 3
Ceachtanna 1, 3
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Sábháilteacht agus Cosaint Sábháilteacht Phearsanta
Fiosraigh na rialacha agus na rialacháin atá sa 
scoil, sa bhaile agus sa tsochaí agus an tábhacht 
a bhaineann le cloí leis na rialacha seo le sinn féin 
agus daoine eile a choinneáil sábháilte

 3ú Aonad 1
Ceacht 2

Daoine, áiteanna agus suímh a bheadh ina 
mbagairt ar shábháilteacht phearsanta a aithint

 3ú Aonad 4
Ceacht 1

Tosaigh ar iarmhairtí iompar contúirteach a mheas  3ú Aonad 5
Ceacht 5

Tosú ar a thabhairt faoi deara de réir mar a 
mhéadaíonn an neamhspleáchas go méadaíonn 
an fhreagracht as sábháilteacht phearsanta, agus 
gur gá straitéis a fhorbairt le bheith sábháilte le 
daoine eile, agus cloí leis

 3ú Aonad 1
Ceacht 2

Ceisteanna sábháilteachta
Bí eolach faoi phriacail ionchasacha agus faoin 
ngá atá le hiompar freagrach agus muid ag taisteal

 3ú Aonad 5
Ceacht 6

Glac le hiompar freagrach ag súgradh agus a 
bheith eolach faoi na bearta sábháilteachta atá le 
glacadh agus muid ag súgradh

 3ú Aonad 5
Ceachtanna 2, 3

Fiosraigh agus scúdaigh cad is cúis le timpistí, 
ag aithint bealaí le cuid acu a sheachaint agus an 
gníomh cuí is ceart a dhéanamh má tharlaíonn 
timpiste nó éigeandáil

 3ú Aonad 5
Ceacht 1

Earraí	nó	substaintí	sa	bhaile	nó	ar	scoil	
a d'fhéadfadh a bheith contúirteach mura 
n-úsáidtear i gceart iad a aithint agus straitéis 
sábháilteachta a fhorbairt le déileáil leo.

 3ú Aonad 5
Ceacht 1

 4ú Aonad 6
Ceacht 3

Fiosraigh agus scrúdaigh úsáid na gcógas  4ú Aonad 6
Ceacht 5

Aithin cuid de na contúirtí sláinte agus 
sábháilteachta a d’fhéadfadh a bheith sa 
timpeallacht

 3ú Aonad 5
Ceacht 3

Cinntí a dhéanamh
Tosú ar a bheith eolach faoi roghanna agus cinntí 
a dhéanann sé/sé gach lá 

 3ú Aonad 4
Ceacht 5

 4ú Aonad 4
Ceacht 1

Na tosca a imríonn tionchar ar chinntí agus 
roghanna pearsanta a fhiosrú agus a phlé, agus na 
leibhéil éagsúla smaointe a bhíonn i gceist agus 
cinneadh á dhéanamh

 3ú Aonad 5 
Ceacht 5

 4ú Aonad 4
Ceacht 1
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Snáithe: Mise

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Cinntí a dhéanamh
Pléigh cén fáth agus conas a dhéanann 
daoine fásta cinntí agus a leagann siad amach 
teorainneacha do dhaoine óga

 3ú Aonad 1
Ceacht 1

Aonad 4
Ceacht 3

Aonad 5
Ceachtanna 1, 
2, 3

 4ú Aonad 4
Ceacht 2

A aithint gur féidir le deiseanna le cinntí a 
dhéanamh meadú de réir mar a ghlactar le 
freagrachtaí agus a thuilltear muinín daoine eile

 3ú Aonad 5
Ceacht 2, 3

 4ú Aonad 4
Ceacht 2

Contúirtí agus iarmhairtí a eascraíonn as cinneadh 
áirithe a dhéanamh a aithint agus a fhiosrú

 3ú Aonad 5
Ceacht 6

 4ú Aonad 4
Ceacht 3

Straitéis cinnteoireachta shimplí a fhoghlaim agus 
tosú á h-úsáid

 3ú Aonad 5
Ceacht 4

 4ú Aonad 4
Ceacht 3

Conas mar a théann dearcthaí, tuairimí, ionchais 
agus freagairtí daoine eile i bhfeidhm ar chinntí nó 
ar ghníomhartha pearsanta a aithint agus a fhiosrú

 3ú Aonad 4
Ceacht 2

Aonad 5
Ceacht 4

 4ú Aonad 4
Ceacht 4

Cinntí aonair agus grúpa a dhéanamh  3ú Aonad 4
Ceacht 4

 4ú Aonad 4
Ceacht 4
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Snáithe: Mise agus daoine eile

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Mise agus mo theaghlach
Cineálacha éagsúla teaghlaigh a fhiosrú agus a 
phlé, ag aithint gur féidir le struchtúir éagsúla a 
bheith i dteaghlaigh, sa bhealach a ndéanann siad 
cumarsáid agus ina gcaitheann baill an teaghlaigh 
a gcuid ama

 3ú Aonad 3
Ceacht 4

 4ú Aonad 2
Ceacht 1

A aithint go bhfuil a ionad agus a ról féin ag gach 
ball den teaghlach agus go ndéanann siad a gcion 
féin ar son fheidhmiú an aonad teaghlaigh

 3ú Aonad 2
Ceacht 1

 4ú Aonad 2
Ceacht 1

Fiosraigh cad a chiallaíonn ballraíocht i 
dteaghlach, go dtugann baill den teaghlach grá, 
cosaint, soláthar agus aire dá chéile

 3ú Aonad 3
Ceacht 4

 4ú Aonad 2
Ceacht 1

Tuig gur minic a tharlaíonn athruithe atá nó nach 
bhfuil beartaithe i dteaghlaigh agus gur féidir leo a 
bheith taitneamhach nó deacair

 3ú Aonad 3
Ceacht 2

 4ú Aonad 2
Ceacht 2

An t-iompar atá tábhachtach don chomhaontú i 
dteaghlaigh a aithint

 4ú Aonad 2
Ceacht 2

Déan comparáid agus codarsnacht idir stíleanna 
maireachtála teaghlach i gceantair cathrach agus 
tuaithe, i dtíortha éagsúla, agus i gcultúir éagsúla 
in Éirinn agus thar lear.

 4ú Aonad 2
Ceacht 2

Mo chairde agus daoine eile
Tuig chomh riachtanach agus chomh tábhachtach 
is atá cairdeas agus idirghníomhú le daoine eile

 3ú Aonad 3
Ceacht 2

 4ú Aonad 5
Ceacht 1

Gnéithe éagsúla den chairdeas a fhiosrú  4ú Aonad 5
Ceacht 1

Cineálacha éagsúla cairdis a scrúdú.  4ú Aonad 5
Ceacht 1
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Snáithe: Mise agus daoine eile

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Tosú ag déileáil le heasaontas i gcairdeas nó le 
cailliúint cairdis

 4ú Aonad 5
Ceacht 2

Mo chairde agus daoine eile
A aithint go mbíonn cairde á meascadh i ngrúpaí, 
rud a d’fhéadfadh a bheith sláintiúil nó míshláintiúil

 3ú Aonad 4
Ceacht 1

 4ú Aonad 5
Ceacht 2

Tábhacht chúram agus bá, cúirtéise agus 
deabhéasa a thuiscint nuair atáimid ag plé le 
daoine eile

 3ú Aonad 1
Ceacht 1


4ú Aonad 1

Ceacht 3

Aonad 5
Ceacht 2

Meas agus bá do dhearcthaí, creidimh agus 
luachanna daoine eile

 3ú Aonad 2
Ceacht 3

 4ú Aonad 1
Ceacht 3

Aonad 5
Ceacht 2

Aonad 8
Ceacht 2

Bulaíocht a aithint a phlé agus a thuiscint  3ú Aonad 4
Ceacht 1, 6

 4ú Aonad 5
Ceacht 3

Bealaí  le déileáil le bulaíocht a fhiosrú agus a 
scrúdú

 3ú Aonad 4
Ceacht 6

 4ú Aonad 5
Ceacht 3

Bealaí cumarsáide briathartha agus 
neamhbhriathartha a aithint agus a fhiosrú

 4ú Aonad 8
Ceachtanna 3, 4

Éist go cúramach agus go machnamhach le 
daoine eile

 3ú Aonad 1
Ceacht

Aonad 2
Ceacht 2

Aonad 4
Ceacht 3
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Snáithe: Ag déanamh caidrimh le daoine eile

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Úsáid teanga, gothaí agus iompar oiriúnach eile le 
feidhmeanna sóisialta a chomhlíonadh

 4ú Aonad 8
Ceacht 1

Cumarsáid a dhéanamh
Cumhacht an áitithe sa chaidreamh le daoine 
eile a aithint agus amanna ar féidir é a úsáid go 
dearfach agus go diúltach a aithint

 3ú Aonad 4
Ceacht 3

Moltaí agus cáineadh tairbheach a thabhairt agus 
a ghlacadh i suímh éagsúla

 3ú Aonad 3
Ceacht 2

An tslí inar féidir teanga a úsáid le hiniamh a 
chothú a aithint agus a fhiosrú

 3ú Aonad 3
Ceacht 2

Coimhlint a réiteach
Fáthanna coimhlinte i suímh éagsúla a aithint  4ú Aonad 8

Ceacht 3
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Snáithe: Mise agus an domhan mór

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Freagairtí éagsúla ar shuímh choimhlinte a aithint agus 
a phlé agus na cinn is oiriúnaí nó is inghlactha a roghnú 
agus a chleachtadh

 4ú Aonad 8
Ceachtanna 3, 4

Coimhlint a réiteach
Na daoine a chuimsíonn pobal na scoile agus ról na 
ndaoine aonair cur le saol na scoile a aithint

 3ú Aonad 3
Ceacht 5

A bheith feasach ar thábhacht cómheasa agus 
a bheith tuisceanach ar na luachanna agus dearcthaí 
éagsúla a bhíonn ag daoine eile

 4ú Aonad 8
Ceacht 2

Ról a imirt chun cinneadh a dhéanamh faoi rialacha an 
tseomra ranga agus iniúchadh agus plé a dhéanamh ar 
an tábhacht cloí le cód iompair agus smachta na scoile

 3ú Aonad 1
Ceacht 1

Róil cheannaireachta a fhorbairt agus a chleachtadh agus 
foghlaim conas obair le chéile i suímh grúpa éagsúla

 3ú Aonad 3
Ceacht 6

Coincheapa na roinnte agus an chomhoibrithe a phlé 
agus a iniúchadh agus bealaí inar féidir iad a chur i 
gcrích ar shlí éifeachtach.

 3ú Aonad 3
Ceacht 6

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

 3ú Aonad 3
Ceachtanna 3,5,6

Iniúchadh a dhéanamh ar na róil thraidisiúnta a 
d’fhéadfaí a thabhairt do bhuachaillí agus do chailíní 
ar scoil bunaithe ar a ngnéas agus a bheith feasach ar 
bhealaí inar féidir cur in aghaidh  na steiréitíopála seo

 3ú Aonad 3
Ceacht 6

Cearta agus freagrachtaí daoine fásta agus páistí araon 
i bpobal na scoile a aithint agus a iniúchadh.

 3ú Aonad 4
Ceacht 5

Pobail áitiúla agus níos leithne
Tuiscint ar cad atá i gceist le  bheith mar bhall de ghrúpa  3ú Aonad 5

Ceacht 6*
A aithint go bhfuil freagracht aonair agus freagracht 
phobail araon ar gach duine don phobal

 3ú Aonad 4
Ceacht 4

Tuiscint ar éagsúlacht daoine nó grúpaí le pobail
agus tábhacht cóimheasa, ionbhá agus tuiscint le 
maireachtáil le chéile faoi shíocháin agus comhréiteacht

 3ú Aonad 3
Ceacht 3

Iniúchadh a dhéanamh ar conas a léireofar nó nach 
leireofar ceartas, cothromaíocht agus comhionannas i 
bpobal.

 3ú Aonad 3
Ceacht 3

Iniúchadh a dhéanamh ar chuid de na saincheisteanna 
agus ábhair imní sa phobal áitiúil nó go náisiúnta. 
Iniúchadh a dhéanamh ar chuid de na saincheisteanna 
agus ábhair imní sa phobal áitiúil nó go náisiúnta

 4ú Aonad 8
Ceacht 5

Ról ceannairí agus eagraíochtaí a fhreastalaíonn
ar an bpobal ag leibhéil éagsúla agus an tionchar atá 
acu a phlé

 4ú Aonad 8
Ceacht 5

Éirí feasach ar a gcultúr féin agus traidisiúin, féilte agus 
ceiliúradh atá uathúil don cheantar, réigiún nó tír a aithint

 3ú Aonad 2
Ceacht 4
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Snáithe: Mise agus an domhan mór

Déanta Leibhéal 
Ranga

Aonad/ceacht

Tús a chur le feasacht a fhorbairt ar shaol agus 
cultúr	roinnt	daoine	san	Aontas	Eorpach

 3ú Aonad 2
Ceacht 4

Cúram don chomhshaol
Meas agus léirthuiscint a bheith acu ar an 
gcomhshaol agus foghlaim go bhfuil freagracht ag 
daoine aonair agus ag an bpobal aire a thabhairt 
don chomhshaol agus é a chosaint do na glúnta 
atá le teacht.

 3ú Aonad 2
Ceachtanna 6, 7

Oideachas na meán
Iniúchadh a dhéanamh ar na bealaí éagsúla inar 
féidir eolas a tharchur agus foghlaim conas a 
bheith géarchúiseach agus roghnaitheach faoin 
eolas seo, le haird ar leith ar theanga, iompar, 
údaracht agus dearcthaí.

 3ú Aonad 6
Ceacht 4

 4ú Aonad 1
Ceacht 4

Iniúchadh agus plé a dhéanamh ar an teilifís, 
raidió, físeáin, cluichí ríomhaireachta, an t-idirlíon 
(gréasán domhanda agus ríomhphoist) agus meáin 
eile.

 3ú Aonad 6
Ceachtanna 1, 2

 4ú Aonad 1
Ceacht 4

Éirí feasach ar fhógraíocht - a cuspóir agus
a nádúr

 3ú Aonad 6
Ceacht 3

 4ú Aonad 1
Ceacht 5

Tús a chur le hiniúchadh a dhéanamh ar chuid 
de na teicnící a úsáidtear i margaíocht agus i 
bhfógraíocht

 3ú Aonad 6 
Ceacht 3

Iniúchadh agus cíoradh a dhéanamh ar roinnt 
saincheisteanna a ardaítear go minic sna meáin, 
an chaoi a léirítear iad agus cruinneas na 
léiriúchán seo.

 3ú Aonad 6
Ceachtanna 1, 2
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