120
Gníomhaíocht Neamhtheagmhálacha don
Chorpoideachas do gach rang sa Bhunscoil

RÉAMHRÁ

Tríd an gcorpoideachas, atá ina dhlúthchuid den
churaclam, cuirtear deiseanna riachtanacha ar fáil
d’fhorbairt fhisiceach, shóisialta, mhothúchánach
agus intleachtúil an pháiste.
Trí mheán an chorpoideachais is féidir leis an bpáiste
an t-aoibhneas a bhaineann le saothar corpartha
agus sásamh na gnóthachtála a aireachtáil agus
scileanna agus dearcadh deimhneach a neartaíonn a
fhéinmheas a fhorbairt ag an am céanna. Fothaíonn
an corpoideachas deiseanna chun dea-shaintréithe
pearsanta agus sóisialta a chothú freisin: coincheap
chothrom na Féinne, glacadh le bua agus le teip
araon agus cumas comhoibrithe mar bhall de ghrúpa.
Cabhraíonn na deiseanna seo le tuiscint a fháil ar stíl
mhaireachtála shláintiúil agus le hí a chothú.

Forbraíodh an
acmhainn seo chun tacú
le teagasc Corpoideachais
ag gach leibhéal ranga sa
bhunscoil. Is gníomhaíochtaí
ginearálta iad seo agus is féidir
iad a úsáid chun tacú leis an
bhfoghlaim in aon snáithe.
Dearadh na gníomhaíochtaí
seo ionas nach mbainfear
aon teagmháil leo.

Tacóidh an acmhainn seo leat aidhmeanna an churaclaim Corpoideachais a éascú:
• forás fisiceach, sóisialta, mothúchánach agus intleachtúil an pháiste a chothú
• buanna pearsanta deimhneacha a fhorbairt
• cuidiú le raon oiriúnach de scileanna luaile a shealbhú i
gcomhthéacsanna éagsúla
• tuiscint agus eolas ar ghnéithe éagsúla na luaile a chothú
• léirthuiscint ar luail agus ar úsáid an choirp mar ghléas
nochta mothúchán agus cruthaitheachta a fhorbairt
• taitneamh agus dearcadh deimhneach i leith
gníomhaíochta coirp, agus mar a chuidíonn sí le
corpacmhainn na sláinte ar bhonn saoil, a chothú mar
ullmhú an pháiste do thráthanna scíthe a chaitheamh go
gníomhach agus go fóinteach.

Tá tuilleadh acmhainní
tacaíochta le haghaidh
theagasc agus fhoghlaim
Chorpoideachais na Bunscoile
ar fáil le híoslódáil ó www.pdst.
ie. Is féidir rochtain a fháil ar an
acmhainn seo agus is féidir í a
íoslódáil ó https://www.scoilnet.
ie/ga/pdst/120noncontactpe/

Anuas ar fhás agus forbairt shláintiúil a chur chun cinn, léirítear i
roinnt staidéar go bhfeabhsaíonn an taithí gluaiseachta dhearfach a
fhiosraítear le linn ceachtanna corpoideachais cumas an linbh díriú ar
rudaí, a shuim a choinneáil beo, cuidíonn sí le strus agus imní a laghdú
agus spreagann sí spéis sa ghníomhaíocht choirp feadh an tsaoil. Tá an
cumas ag an gCorpoideachas a chinntiú go mbíonn spraoi ag an leanbh ar an
scoil agus go bhforbraíonn sé caidreamh lena chomhdhaltaí.
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CLÁR ÁBHAR

RÉAMHRÁ

3

RANG A TRÍ AGUS RANG A CEATHAIR

37

CLÁR ÁBHAR

5

GNÍOMHAÍOCHTAÍ RÉAMHACLAÍOCHTA

7

1. Rith le Pónaireáin
2. Comhaireamh Méar
3. Rith Líne
4. 1, 2, 3 Aicsean!
5. Ord agus Eagar
6. Aithris ar na Frithghníomhuithe
7. Mataí Cuimhne
8. Dath Cártaí
9. Dúshlán na Réaltaí
10. Gluaisigí Liom
11. Sáinnithe
12. 50 an Sprioc!
13. Thar an Líne
14. Níos Tapa ná an Liathróid
15. Rás Sealaíochta Dabála
16. Casadh agus Béicíl
17. Áireamhán
18. Rás Sealaíochta ‘Carraig–Páipéar–Siosúr’
19. Cód an Choirp
20. Damhsa Creatháin Bainne
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RANG A CÚIG AGUS RANG A SÉ

49

1. Suas is Anuas, Gan Braon a Dhoirteadh
2. Lámhacán an Bhéir le Liathróid Leadóige
3. Liombó Gan Lámh
4. Glaoigh ar an Liathróid
5. Freagairt ar an Triantán Ildaite
6. Saol
7. Preabadh an Fhonsa
8. Scaoil chun Scóráil - 21
9. Liathróid Aisphreabtha
10. Poll an Arbhair
11. Éire, Albain, an Bhreatain Bheag
12. Buille ar an tSráid
13. Timpeall an Chloig
14. Liathróid sa Chrios
15. Ráib Thar/Faoi
16. Cothromaíocht na mBéar ar Shábh
17. Surfáil ar Bhraillín
18. Cúrsa
19. Dúshlán na Liathróide Leadóige
20. Leaisteanna le Núdail

50
50
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53
53
54
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55
55
56
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57
57
58
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ FUARAITHE

61

NA NAÍONÁIN SHÓISEARACHA AGUS
SHINSEARACHA

13

1. Ceann, Guaillí, Glúine agus Ladhracha
2. Vrúm, Vrúm!
3. Ríocht na nAinmhithe
4. Sreang Ard
5. Rás Sealaíochta na nAinmhithe
6. An Ghrian, an Ghealach, an Domhan
7. Ag Dul ar Scoil
8. Twizzle
9. Crogaill Ghroda
10. Bia don Arracht
11. Buailigí an Bagún
12. Bus, Carr, Rothar
13. Roicéid Ghasta
14. Eitleáin
15. Cothromaíocht na nAinmhithe
16. Cothromaíocht an Choirp
17. Dealbha Ceolmhara
18. Safari na Leon
19. An Cianrialtán
20. Ispíní agus Saighdeoirí

14
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RANG A HAON AGUS RANG A DÓ
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1. Gluaisigí Liom
2. Dealbha Ceolmhara
3. Siúl na nAinmhithe
4. Damhsa na nAinmneacha
5. Gluaiseacht an Cheoil
6. Cuimhní a Dhéanamh
7. An Bleachtaire Aclaíochta
8. Cothromaíocht an Ghrúpa
9. Patrún na Liathróide Dofheicthe
10. Lainseáil Roicéid
11. 1,2,3,4,5 Aicsean!
12. Rith ar an mBall
13. Feicimse le mo Shúilín Grinn!
14. Deir Ó Grádaigh!
15. Cluiche na Pónaire
16. Sáraím Mo Scór
17. Dúshláin Scipeála
18. Suas, Síos, Greadadh, Bualadh Bos
19. Twizzle #2
20. Reathaí an Teampaill

26
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30
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31
31
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34
35
35
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RÉAMHACLAÍOCHT
GNÍOMHAÍOCHTAÍ
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Gníomhaíochtaí Réamhaclaíochta

Réamhaclaíocht

Cur Síos

1. Léim ar an
mBall

Coinnígí na cosa le chéile agus léimigí
ar an dá thaobh den mharcóir spota. De
rogha air sin, d’fhéadfaí línte ar an gclós a
úsáid freisin. Léimigí 10 n-uaire. Déanaigí
an ghníomhaíocht arís, ach tosaígí ag
féachaint sa treo eile an uair seo.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí spota

• Léimtear ar an marcóir agus ansin
léimtear chuig an taobh eile.
• Tosaítear ar an líne/marcóir spota agus
léimtear ó thuaidh, léimtear ar ais chuig
an spota, léimtear soir, léimtear ar ais
chuig an spota, etc.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

2. Glúine Arda

Iarr ar na daltaí seasamh ar mharcóirí spota/ag a gcón.  Nuair a fhaigheann siad
comhartha, déanann na daltaí glúine arda go dtí go bhfaigheann siad comhartha eile.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Cóin

• Déantar 10 nglúin arda agus tógtar sos ansin agus comhairtear go dtí a 10.  Déan arís é.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

3. Réaltléimeanna

Iarr ar na daltaí réaltléimeanna a dhéanamh ag a marcóir spota/a gcón laistigh de
thréimhse ar leith.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Cóin

• Tosaítear ag léim na cosa óna chéile agus ar ais a chéile. In imeacht ama, cuirtear
gníomhaíocht na lámh leis.

• Comhairtear cé mhéad glúine arda is féidir a dhéanamh i dtréimhse ar leith. Déantar
an ghníomhaíocht arís agus déantar iarracht an churiarracht a shárú.

• Rothlaítear ó Thuaidh, Soir, ó Dheas agus Siar i ndiaidh 5 réaltléim ag gach aird den
chompás.
Réamhaclaíocht

Cur Síos

4. Gróigeadh

Iarr ar na daltaí gróigeadh a
dhéanamh ag an marcóir spota/
cón agus an ghníomhaíocht a athrú
ag leanúint chomhaireamh an
mhúinteora.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Cóin

• Seastar leis na sála ar ardán
ardaithe, i.e. leabhar tiubh agus
déan gróigeadh.
• Coinnítear na lámha suas san aer
nuair a dhéantar an gróigeadh.
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Gníomhaíochtaí Réamhaclaíochta

Réamhaclaíocht

Cur Síos

5. Céim shínte

Iarr ar na daltaí céim shínte a thabhairt ar aghaidh/ar chúl óna spota.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Cóin

• Athraítear an chos a bhíonn chun tosaigh.
• Déantar na céimeanna sínte uile ar an gcos chéanna.
• Baintear triail as an nglúin a choinneáil a chóngaraí den talamh agus is féidir.
Réamhaclaíocht

Cur Síos

6. Ráibrás ar an
mBall

Iarr ar na daltaí rith ar an mball
ar feadh tréimhse áirithe. Nuair
a fhaigheann siad comhartha,
ritheann na daltaí a thapa agus
is féidir leo go dtí go gcloiseann
siad an comhartha arís.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Cóin

• Tosaítear ag siúl agus déantar
bogshodar ar an mball nuair a
chloistear an comhartha.
• Dírítear ar na glúine a
choinneáil suas san aer nuair
atáthar ag rith go tapa.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

7.
T-chothromaíocht

Iarr ar na daltaí an pónaireán
a chur ar bharr a gcinn agus
T-chothromaíocht a dhéanamh
ag cothromú ar chos amháin ar
an marcóir spota leis na géaga
sínte amach ar an dá thaobh.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota
Pónaireáin

• Déantar cothromaíocht gan
an pónaireán.
• Déantar cothromaíocht
éagsúil ag úsáid an
phónaireáin.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

8. Déan Aithris
Orm

Iarr ar na daltaí, agus iad i mbeirteanna, fanacht ar a marcóir spota féin nó laistigh dá
bhfonsa. Tosaíonn dalta A, agus é os comhair a pháirtí, ag déanamh gluaiseachtaí éagsúla
agus déanann dalta B aithris ar na gluaiseachtaí sin.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Tosaítear le gluaiseachtaí lámh amháin.
• Roghnaítear gníomhaíocht spóirt agus déantar na gluaiseachtaí chun aithris a
dhéanamh ar an ngníomhaíocht sin.
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Gníomhaíochtaí Réamhaclaíochta

Réamhaclaíocht

Cur Síos

9. Deir Ó
Grádaigh!

Imir ‘Deir Ó Grádaigh’ ag cinntiú go bhfanann na daltaí uile ar a marcóir spota nó laistigh
dá bhfonsa. Bain triail as meascán de ghníomhaíochtaí aeróbacha tapa, cuir i gcás glúine
arda, réaltléimeanna, preabadh ar an mball agus roinnt gníomhaíochtaí ina ndírítear ar an
gcorp a choinneáil socair agus láidir, amhail cothromaíocht.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Is é an smaoineamh taobh thiar de na daltaí a théamh, mar sin, roghnaigh gníomhaíochtaí
a chuirfidh na daltaí ag úsáid a gcuid matán agus ag gluaiseacht ar an mball.
• Tá ar na daltaí a dhéanann earráid 10 réaltléim a dhéanamh.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

10. Hócaí Pócaí

Déan an Hócaí Pócaí. Roghnaigh ball eile den chorp
le haghaidh gach véarsa, can “Cuireann tú do ____
isteach, agus tógann tú do ________ amach, cuireann
tú do _________ isteach agus cas go cúramach. Déan
an Hócaí Pócaí agus cas mar seo, sin mar atá an scéal.”

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Déantar an t-amhrán go mall go dtí go dtéann na
daltaí i dtaithí ar an dreas a bhaineann leis an Hócaí
Pócaí.
• Spreagtar na daltaí an ball coirp a rá i nGaeilge.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

11. Damhsa!

Roghnaigh amhrán ina sonraítear gluaiseachtaí
agus dreas a leanann na daltaí, cuir i gcás Just
Mario ar YouTube nó The Cha Cha Slide. Déantar
an damhsa ar an spota nó laistigh den fhonsa.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Iarr ar na daltaí a ngluaiseachtaí féin a
dhéanamh ag codanna áirithe den amhráin.
• Tabhair deis do na daltaí a ngluaiseachtaí féin a
chruthú le páirtí ag úsáid na gníomhaíochta aithris.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

12. Lean an
Treoraí

Socraigh na daltaí uile ina bhfonsa féin i gciorcal mór amháin den rang uile nó i gciorcail
bheaga. Cuir fonsa folamh amháin sa bhreis i lár an chiorcail. Iarr ar dhalta amháin seasamh
sa chiorcal i lár an chiorcail agus gníomhaíocht a dhéanamh ar feadh 20–30 soicind. Iarr ar
na daltaí eile aithris a dhéanamh ar an ngníomhaíocht sin. Ba cheart go bhfillfeadh an dalta
chuig a spás féin sula dtéann an chéad dalta eile isteach san fhonsa i lár an chiorcail.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Imrítear an cluiche i gciorcail bheaga ionas go mbeidh deis ag gach scoláire a bheith
ina cheannaire.
• Cruthaítear ciorcail éagsúla ag brath ar leibhéil inniúlachta sa rang.

10 | 120 gníomhaíocht neamhtheagmhálacha don Chorpoideachas do gach rang sa bhunscoil

Gníomhaíochtaí Réamhaclaíochta

Réamhaclaíocht

Cur Síos

13. Cluiche na
Pónaire

Iarr ar na daltaí fanacht ag an marcóir spota agus an ghníomhaíocht chuí a dhéanamh de réir na
n-orduithe seo a leanas:
Pónaire Phreabach – Léimigí ar an marcóir spota | Pónaire Reatha – Rithigí ar an marcóir spota
Pónaire Leathan – Sínígí amach na géaga agus na cosa chomh fada agus is féidir
Pónaire Bhácáilte – Luígí mar réalta ar an marcóir spota | Pónaire Ghlóthaí – Croithigí ar nós
glóthaí
Pónaire Sillí – Bígí ag crith agus ag creathadh |  Pónaire Reoite – Reoigí ar an mball
Péacáin Phónaire – Seasaigí chomh hard agus is féidir

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Cóin

• Tosaigh le trí ordú éagsúla ionas go rachaidh na daltaí i dtaithí orthu sula gcuireann tú
níos mó leis.
• Cuir na daltaí i ngrúpaí beaga.  Roghnaigh dalta amháin a ghlaofaidh amach na horduithe.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

14. Fístaifeadán

Iarr ar na daltaí fanacht ag a spotaí féin agus freagairt ar na rialuithe éagsúla físeáin ag úsáid
na ngníomhaíochtaí seo a leanas:
Seinn – Siúlaigí ar an spota | Cúlchas – Ligigí oraibh féin go bhfuil sibh ag siúl droim ar ais
Mearchas – Rithigí chomh tapa agus is féidir ar an marcóir spota |  Sos – Léimigí ar an
marcóir spota agus reoigí
Stop – Stopaigí | Díchuir – Léimigí Suas

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Roghnaigh orduithe atá oiriúnach do leibhéil inniúlachta an ranga. Tosaigh le trí ordú
éagsúla ionas go rachaidh na daltaí i dtaithí orthu sula gcuireann tú níos mó leis.
• Iarr ar na daltaí gníomhaíocht chuí a roghnú do na rialuithe agus rialuithe nua a
shainaithint atá oiriúnach don ghníomhaíocht.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

15. Aistriú

Cruthaigh ciorcal ag úsáid marcóirí spota nó fonsaí. Iarr ar na daltaí seasamh ar a marcóirí spota
féin. Cuir marcóir spota amháin sa bhreis i lár an chiorcail. Iarr ar dhalta seasamh ar an marcóir
spota sin agus cinneadh a dhéanamh faoin ngníomhaíocht réamhaclaíochta a dhéanfaidh an
chuid eile den rang. I ndiaidh 15–20 soicéad, aistrigh an dalta atá i lár an chiorcail.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Cruthaigh ciorcail le grúpaí níos lú ionas go mbeidh deis ag gach duine de na daltaí a
bheith i lár an chiorcail.
• Treoraigh na daltaí lena rogha gníomhaíochta réamhaclaíochta ag úsáid na bhfocal seo a
leanas: ‘gníomhaíocht thapa’, ‘gníomhaíocht mhall’, ‘na géaga amháin’, ‘na cosa amháin’

Réamhaclaíocht

Cur Síos

16.
Longbhriseadh

Cruthaigh crios ar leith le haghaidh gach dalta nó úsáid fonsa. Iarr ar na daltaí an
ghníomhaíocht chuí a dhéanamh le haghaidh na n-orduithe seo a leanas:
Posta: Léimigí ar chúl | Ceann: Léimigí chun tosaigh | Deasbhord: Léimigí ar dheis |
Calafort: Léimigí ar chlé | Tá an Captaen ag Teacht: Seasaigí ar aire
Titim i do phleist: Luígí siar ar an deic | Stiúir an long: Stiúraigí an long

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Roghnaigh orduithe atá oiriúnach do leibhéil inniúlachta an ranga. Tosaigh le trí ordú
éagsúla ionas go rachaidh na daltaí i dtaithí orthu sula gcuireann tú níos mó leis.
• Iarr ar na daltaí gníomhaíocht chuí a roghnú do na rialuithe agus rialuithe nua a
shainaithint atá oiriúnach don ghníomhaíocht.
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Gníomhaíochtaí Réamhaclaíochta

Réamhaclaíocht

Cur Síos

17. Léim an
Choinín

Iarr ar na daltaí cromadh go híseal agus léim suas san aer ag úsáid a dhá gcos agus
tuirlingt ar a dhá gcos ansin. Déan arís é.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí Spota/
Fonsaí

• Déantar an léim agus an tuirlingt ar dhá chos a chleachtadh sula mbaintear triail as
léim an choinín.
• Iarr ar na daltaí léim chomh hard agus is féidir agus tuirlingt chomh bog agus is féidir.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

18. An Phéist ag
Siúl

Iarr ar na daltaí seasamh ar a marcóir spota agus a lámha a shiúl amach ar an talamh, fad
is a choinníonn siad a gcorp a fhada agus a dhíreach agus is féidir, go dtí go bhfuil an
corp i suíomh plainc chothroim. Siúil na lámha isteach arís agus seas suas arís.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí spota

• Iarr ar na daltaí a nglúine a chromadh
agus iad ag siúl a lámh amach go
dtí go dtéann siad i dtaithí ar an
ngníomhaíocht.
• Iarr ar na daltaí suíomh an phlainc a
dhéanamh lena gcosa ar an marcóir
spota. Iarr orthu a gcosa a choinneáil
ar an marcóir spota agus a lámha a shiúl
amach ar dheis go dtí go bhfilleann siad
ar an bpointe ónar thosaigh siad.

Réamhaclaíocht

Cur Síos

19. Cic an Asail

Iarr ar na daltaí a lámha agus a gcosa a chur ar an talamh. Spreag na daltaí a lámha a
bhrú, lena méara sínte amach, isteach sa talamh agus a gcosa a chiceáil suas san aer ag
an am céanna.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí spota

• Tosaítear le ciceanna beaga go dtí go bhfuil na daltaí ar a gcomparáid leis an
ngníomhaíocht.
• Cinntigh go bhfuil na guaillí ar aon líne leis na lámha nuair a chiceálann siad a gcosa
suas san aer.
Réamhaclaíocht

Cur Síos

20. Scipeáil
Dhofheicthe

Iarr ar na daltaí a shamhlú go bhfuil siad ag
scipeáil le rópa scipeála.

Trealamh

Éagsúlachtaí

Marcóirí spota

• Iarr ar na daltaí tosú leis an ngníomhaíocht cos
a bhaineann leis an scipeáil go dtí go bhfuil siad
ar a gcomparáid leis an ngníomhaíocht.
• Iarr ar na daltaí a chomhaireamh cé mhéad léim
is féidir leo a dhéanamh laistigh de 30 soicind.

12 | 120 gníomhaíocht neamhtheagmhálacha don Chorpoideachas do gach rang sa bhunscoil

NA NAÍONÁIN
SHÓISEARACHA AGUS
SHINSEARACHA

20 gníomhaíocht neamhtheagmhálacha do na Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha

1. Ceann, Guaillí, Glúine agus Ladhracha
Cur Síos

Iarr ar na daltaí seasamh ar mharcóirí spota agus
lámh a chur le gach ceann de na baill choirp seo
8 n-uaire:
•
•
•
•

cosa
glúine
cromáin
guaillí.

Déantar an tsraith arís ach comhaireamh go dtí
a ceathair agus ansin comhaireamh go dtí a dó.
Déantar iarracht buille chothrom a choinneáil.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Comhair os ard le cinntiú go dtugann na daltaí
uile faoin ngníomhaíocht ag an am céanna.
• Iarr ar na daltaí a ngluaiseachtaí féin a chruthú
e.g. na guaillí a chroitheadh, an ceann a
chlaonadh, na glúine a chromadh, lámh a
leagan ar na ladhracha.

Iarr ar na daltaí trí ghníomhaíocht a roghnú agus iad
a chur i gcrích arís agus arís ag comhaireamh go dtí
a hocht. D’fhéadfadh go mbeadh léim ar a spota, na
cromáin a chroitheadh, géaga a chur suas san aer
agus a tharraingt anuas, i measc na ngníomhaíochtaí
seo. Déantar an tsraith arís ceithre huaire agus
déantar iarracht buille chothrom a choinneáil.
Measctar an dhá chuid le chéile chun damhsa a
chruthú.

2. Vrúm, Vrúm!
Cur Síos

Socraigh na daltaí i lánaí nó i gcriosanna le cinntiú
go bhfanfaidh siad ag achar sóisialta óna chéile.
Iarr ar na daltaí gluaiseacht ar fud an limistéir,
agus a modh taistil a aistriú e.g. bogshodar,
scipeáil, léim, etc.
Iarr ar na daltaí ligean orthu féin go bhfuil siad
ag dul isteach i gcarr, ag cur gcrios sábhála orthu
féin agus ag socrú an scátháin. Tiomáineann
na daltaí a gcarr timpeall an limistéir imeartha
ag bogshodar agus ansin ag freagairt ar na
horduithe seo a leanas leis na gníomhaíochtaí cuí:

• Solas dearg: stopaigí
• Solas glas: ar aghaidh libh
• Uchtóga Moillithe: léimigí suas agus síos
• Cúlaigh: téigí ar chúl.
Nuair a stopann na daltaí ar ‘sholas dearg’ iarr
orthu aird a tharraingt ar na bearnaí sa spás atá á
úsáid acu. Spreag iad an spás iomlán a úsáid agus
iad ag bogadh timpeall.
Spreag na daltaí stopadh agus a dtreo a aistriú
nuair is gá chun daoine eile a sheachaint.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cuir tús leis an ngníomhaíocht seo ag siúl
go dtí go dtéann na daltaí i dtaithí ar na
horduithe:
• Déan an ghníomhaíocht níos deacra le
giaranna:
> Giar a hAon: siúlaigí go mall.
> Giar a Dó: siúlaigí go tapa.
> Giar a Trí: rithigí.
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3. Ríocht na nAinmhithe
Cur Síos

Socraigh na daltaí ar mharcóirí spota i gciorcal. Iarr ar
dhalta amháin páirt an choimeádaí zú a dhéanamh
agus seasadh sé ar mharcóir spota i lár an chiorcail.
Ní mór don choimeádaí zú a shúile a dhúnadh agus
a ghuth a úsáid chun ordú a thabhairt do na daltaí
eile faoin mbealach a gcaithfidh siad siúl timpeall an
chiorcail ar na marcóirí spota (scipeáil, rith, siúil, déan
bogshodar, déan sleaschéim, etc.).

Éagsúlachtaí

• Iarr ar an gcoimeádaí zú méar a dhíriú chuig
dalta a dhéanfaidh fuaim ainmhithe ansin. Ní
mór don choimeádaí zú fuaim an ainmhithe a
dhéanamh amach.
• Iarr ar an gcoimeádaí zú gluaiseachtaí níos
deacra a ordú.

Glaofaidh an coimeádaí zú “REOIGÍ” amach agus
díreoidh sé a mhéar ar dhuine, ag coinneáil a
shúile dúnta, agus glaofaidh sé ainmhí amach.
Iarrtar ar an dalta a roghnaíodh an fhuaim a
dhéanann an t-ainmhí sin a dhéanamh. Bíonn trí
sheans ag an gcoimeádaí zú déanamh amach
cé hé a rinne an fhuaim. Aistríonn an t-imreoir
a dhéanann fuaim an ainmhithe a áit le háit an
choimeádaí zú.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Púicíní (roghnach)

4. Sreang Ard
Cur Síos

Socraigh na daltaí i líne agus iad 2 mhéadar óna
chéile. Iarr ar na daltaí a shamhlú go bhfuil siad ar
shreang ard i sorcas. (Úsáid líne sa chlós, tarraing
líne le cailc nó úsáid téip má tá tú taobh istigh).
Ní mór do na daltaí a chinntiú go bhfuil a gcosa
ar an tsreang ard an t-am ar fad agus treoracha an
cheannaire a leanúint.
Féadfar é seo a dhéanamh i ngrúpaí ag úsáid
línte éagsúla nó mar rang iomlán ar líne amháin.
Ní mór do na daltaí iarracht a dhéanamh siúl
chuig an taobh eile den líne fad is a choinníonn

siad súil ar an dalta atá díreach os a gcomhair. Iarr
ar aon dalta a imíonn ón tsreang cúig réaltléim a
dhéanamh sula bhfilleann siad ar an líne.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Téip/Cailc

Éagsúlachtaí

• Tosaítear ag siúl ar an líne leis na géaga sínte
amach ar an taobh i gcomhair cothromaíochta.
• Iarr ar na daltaí preabadh thar an líne ar chos
amháin le pónaireán ar a gceann.
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5. Rás Sealaíochta na nAinmhithe
Cur Síos

Socraigh na daltaí i ngrúpaí de thriúr ar mharcóir
spota, dalta amháin taobh thiar den dalta eile agus
iad réitithe le haghaidh rás sealaíochta. Leag amach
líne thosaigh agus ceann scríbe le cóin nó téip/cailc.

ainmhithe roghnaithe fad is a bhogann sé i dtreo
na líne críochnaithe agus ar ais chuig an líne
thosaigh ansin. Téann an dara dalta nuair atá an
chéad dalta ar ais ag deireadh na líne. Tá an bua
ag an gcéad foireann ina bhfuil na daltaí uile ina
suí sna háiteanna ónar thosaigh siad.

Glaonn an múinteoir ainmhí áirithe amach e.g.
siorc, liopard fiaigh, seilide agus deir ‘Téigh’
ansin. Déanann an chéad dalta gníomhaíocht an

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Téip/Cailc

Éagsúlachtaí

• Roghnaigh gluaiseacht níos éasca i dtosach.
Athraigh na gluaiseachtaí le haghaidh daltaí
sonracha.
• Roghnaigh roinnt siúlóidí ainmhithe le
haghaidh daltaí a bhfuil dúshlán de dhíth
uathu.

6. An Ghrian, an Ghealach, an Domhan
Cur Síos

Leag amach roinnt spásanna imeartha le trí chón
i ngach ceann díobh – an ghrian, an ghealach
agus an domhan. Cuir na daltaí ina ngrúpaí de
thriúr, agus iad i líne díreach taobh thiar den dalta
os a gcomhair ar an marcóir spota. Glaonn an
múinteoir grian, gealach nó domhan amach agus
ní mór don chéad dalta freagairt leis an ordú
ceart:

Éagsúlachtaí

• Roghnaigh gluaiseacht níos éasca le haghaidh
daltaí a bhfuil cúnamh de dhíth uathu.
• Cuir dúshlán roimh dhaltaí a bhfuil dúshlán
uathu ag glao TURAS BÓTHAIR amach agus
beidh orthu dul chuig gach cón sula bhfilleann
siad ar a líne féin.

RITHIGÍ chuig an nGRIAN
Déanaigí PREABADH LEATHCHOISE chuig an
nGEALACH
SIÚLAIGÍ chuig an DOMHAN.
Féadfaidh an dalta filleadh ar a líne nuair a éiríonn
leis an cón ceart a bhaint amach.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Cóin
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7. Ag Dul ar Scoil
Cur Síos

Iarr ar na daltaí suí i gciorcal ar na spotaí urláir. Inis do na daltaí
go mbeidh orthu damhsa a chruthú faoi bheith ag dul chuig
scoil.
• Caithfidh siad a mbróga agus cóta a chur orthu sula
bhfágann siad an teach; iarr ar na daltaí aisteoireacht a
dhéanamh ar bhróg amháin a chur orthu agus iall amháin a
cheangal. Cleachtar é sin ag comhaireamh go dtí a ceathair
le haghaidh gach bróige.
• Ansin iarr ar na daltaí seasamh suas agus léim ar a spota féin
agus comhaireamh go dtí a hocht. Ligeann na daltaí orthu
go bhfuil siad ag cur a gcóta orthu, cuireann siad géag
amháin isteach ag comhaireamh go dtí a dó, agus an ghéag
eile isteach ag comhaireamh go dtí a dó agus zipeálann siad
an cóta suas ag comhaireamh go dtí a ceathair.
• Cleachtar é sin cúpla uair, agus baintear triail as le ceol.
Cuirtear críoch leis an damhsa ag scipeáil i dtreo ar leith
mar mhodh taistil ag comhaireamh go dtí a hocht agus ag
scipeáil sa treo eile ag comhaireamh go dtí a hocht.

4. Scipeálaigí i dtreo amháin ag comhaireamh go dtí a
hocht, scipeálaigí sa treo eile ag comhaireamh go dtí a
hocht.
5. Scipeálaigí chun tosaigh ag comhaireamh go dtí a
ceathair agus ar chúl ag comhaireamh go dtí a ceathair.
6. Croithigí lámh ar bhur gcairde scoile atá ar chlé ag
comhaireamh go dtí a ceathair agus iad atá ar dheis ag
comhaireamh go dtí a ceathair.
Déantar é sin cúpla uair le ceol.

Trealamh

• Marcóirí Spota, Ceol

Éagsúlachtaí

• Comhair os ard chun cuidiú leis na daltaí fanacht in am.
• Iarr ar na daltaí a modhanna taistil féin a úsáid.

Iarr ar na daltaí an damhsa a dhéanamh ag cur na gcodanna
éagsúla de le chéile:
1. Tosaígí ag cur an dá bhróg oraibh (ag comhaireamh go
dtí a ceathair le haghaidh gach bróige, go dtí a hocht san
iomlán).
2. Léimigí ar an mball (8 gcomhaireamh).
3. Cuirigí oraibh an cóta (ag comhaireamh go dtí a hocht san
iomlán)

8. Twizzle
Cur Síos

Iarr ar na daltaí seasamh ar mharcóirí spota
i gciorcal agus na horduithe seo a leanas a
dhéanamh:
• Tosaígí – siúlaigí ar deiseal chuig an gcéad
mharcóir spota eile.
• Stopaigí – reoigí

Éagsúlachtaí

• Cuirtear tús leis an ngníomhaíocht seo ag siúl i
gciorcal ag úsáid na n-orduithe ‘Tosaigh’ agus
‘Stop’ go dtí go dtéann na daltaí i dtaithí ar na
horduithe.
• Tabhair isteach gluaiseachtaí níos casta, cuir i
gcás sleaschéim nó preabadh.

• Casaigí – déanaigí leathchasadh (180 céim)
agus reoigí
• Twizzle – déanaigí casadh iomlán (360 céim)
agus reoigí.
Má dhéanann dalta earráid iarr air cúig réaltléim a
dhéanamh agus filleadh ar an gcluiche arís.
Cleachtar na horduithe sula gcuirtear tús leis an
gcluiche.

Trealamh

• Marcóirí Spota
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9. Crogaill Ghroda
Cur Síos

Socraigh na daltaí i mbeirteanna agus marcóir
spota an duine agus cón amháin ag gach beirt.
Seasann na daltaí ar a marcóir spota os comhair a
pháirtithe leis an gcón sa spás eatarthu. Cuireann
na daltaí na gníomhaíochtaí seo a leanas i gcrích
ar a spota féin ar ordú ón múinteoir ach bíonn
ar na daltaí rásaíocht a dhéanamh chun an cón a
thadhall lena gcos má ghlaoitear ‘snap’ amach:

•
•
•
•

Ag léim
Ag réaltléim
Ag preabadh
Ag cothromú

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Cóin

Éagsúlachtaí

• Cuirtear tús leis an ngníomhaíocht seo ag
úsáid níos lú orduithe go dtí go dtéann na
daltaí i dtaithí ar an ngníomhaíocht.
• Tabhair córas pointí isteach le haghaidh gach
uair a phioctar cón suas agus iarr ar na daltaí
an scór a choinneáil.

10. Bia don Arracht
Cur Síos

Socraigh na daltaí i mbeirteanna le pónaireán an
duine agus cón amháin ag gach beirt. Iompaigh
an cón bun os cionn ionas go mbeadh cuma
bhabhla air. Iarr ar na daltaí seasamh ar an dá
thaobh den chón. Is arracht é an cón agus is
beatha arrachta iad na pónaireáin. Déanann
na daltaí iarracht, duine ar dhuine, an bheatha
a chaitheamh isteach i mbéal an arrachta. Má
éiríonn leo, féadfaidh siad coiscéim a thógáil siar.
Fanann siad san áit ina bhfuil siad mura n-éiríonn
leo agus fanann siad le haghaidh a sealaíocht
féin.

Trealamh

• Pónaireáin
• Cóin

Éagsúlachtaí

• Úsáidtear fonsa seachas cón.
• Ní mór do na daltaí trí phónaireán a
chaitheamh isteach sa chón sula dtógann siad
céim ar cúl.
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11. Buailigí an Bagún
Cur Síos

Tá an ghníomhaíocht seo cosúil le Sciob an Bagún
ach cuireadh é in oiriúint ionas nach mbeadh aon
teagmháil leis an liathróid/pónaireán inti.
Socraigh na daltaí ar mharcóirí spota aonair in
dhá líne nó níos mó ag brath ar mhéid an ranga.
Sann uimhir do gach dalta agus iarr orthu
cuimhneamh ar a n-uimhir. Nuair a chloiseann
daltaí a n-uimhir féin ritheann siad i dtreo an

bhagúin (cailc nó téip), buaileann siad an pointe
go héadrom lena gcos agus ritheann siad ar
ais chuig a marcóir spota arís. Faigheann an
chéad dalta a n-éiríonn leis rith ar ais agus suí
síos pointe dá fhoireann. Beidh an bua ag an
bhfoireann ag a bhfuil an líon is mó pointí!

Trealamh

• Téip/Cailc
• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cuir tús leis an ngníomhaíocht seo ag siúl go
dtí go dtéann na daltaí i dtaithí ar an gcur
chuige chun an pointe a bhualadh go héadrom
lena ladhar. Seiceáil do thuiscint: Iarr ar na
daltaí a n-uimhir a thaispeáint lena méara. Iarr
ar na daltaí a n-uimhir féin a rá agus méar a
dhíriú ar an dalta ag a bhfuil an uimhir chéanna.
• Úsáid gluaiseachtaí níos casta le haghaidh
daltaí difriúla a dteastaíonn dúshlán uathu, e.g.
preab chuig an mbagún.

12. Bus, Carr, Rothar
Cur Síos

Socraigh na daltaí i gciorcal agus iad ina suí ar
mharcóirí spota. Sann bus, carr nó rothar do
gach duine. Úsáid cailc/téip chun treo an taistil a
thaispeáint do na daltaí (ar deiseal).
Nuair a ghlaonn an múinteoir bus, carr nó rothar
amach, seasann gach dalta ag a bhfuil an modh
taistil sin suas agus ritheann siad ar deiseal
timpeall an chiorcail uile ar ais chuig a gcón féin.
Fairsingiú: Iarr ar na daltaí dath an spota ag a
bhfuil siad ina suí a aithint. Imir an cluiche arís,
d’fhéadfadh an múinteoir ‘rothair dhearga’ agus
‘carranna gorma’ a ghlao amach mar shampla.
Cuir cón i lár an chiorcail i ndiaidh roinnt babhtaí.
An uair seo, tá ar na daltaí rás a dhéanamh chun
bualadh go héadrom den chón lena gcos tar éis
dóibh rith timpeall an chiorcail agus ar ais chuig a
gcón. Tá deis ag an dalta is tapa an chéad ordú
eile a ghlao amach.

Trealamh

• Téip/Cailc
• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cuir tús leis an ngníomhaíocht seo ag siúl go
dtí go dtéann na daltaí i dtaithí ar an dtreo a
chaithfidh siad bogadh.
• Iarr ar na daltaí an treo a athrú agus iad ag
iompar ach ‘athrú treo’ a ghlao amach.
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13. Roicéid Ghasta
Cur Síos

Cuir na daltaí i líne amháin ag líne thosaigh
áirithe. Iarr ar na daltaí a shamhlú go bhfuil siad
i roicéad atá i rás le bheith ar an gcéad roicéad
leis an spás a bhaint amach. Marcáil deiridh an
limistéir imeartha mar an líne chríochnaithe.
Cuireann an múinteoir, atá ina sheasamh ag
an líne chríochnaithe, tús leis an gcluiche ag
caitheamh liathróid suas san aer. Is féidir leis na
daltaí/roicéid bogadh ar aghaidh fad is atá an
liathróid suas san aer.

Éagsúlachtaí

• Úsáid liathróid mhór ionas go mbeidh na daltaí
in ann í a fheiceáil de réir mar a bhogann sí san
aer.
• Athraigh an airde óna gcaitear an liathróid, sa
bhealach sin beidh ar na daltaí freagairt níos
tapa, níos moille.

Ní mór do na daltaí reo ar an láthair nuair a
ghabhann an múinteoir an liathróid. Iarr
ar aon dalta a bhogann i ndiaidh don
mhúinteoir an liathróid a ghabháil filleadh
ar an líne thosaigh.
Is é an chéad imreoir a bhaineann an líne
chríochnaithe/spás amach an buaiteoir.

Trealamh

• Liathróidí de mhéideanna éagsúla

14. Eitleáin
Cur Síos

Socraigh marcóirí spota, ceann amháin le
haghaidh gach dalta, i gciorcal mór sa limistéar
imeartha. Iarr ar gach dalta seasamh ar mharcóir
spota amháin. Úsáid cailc/téip chun treo an taistil
a thaispeáint do na daltaí (ar deiseal). Iarr ar na
dalta tús a chur leis an ngníomhaíocht thíos ar
na gogaide, ansin bogann na daltaí i ngach uile
treo taistil, agus iad ag eitilt timpeall an limistéir
teagaisc, nuair a deir an múinteoir ‘faighigí réidh
chun éirí in airde’. Iarr ar na daltaí airde éagsúla a
fhiosrú agus iad ag iompar go hard agus go híseal
lena ngéaga sínte amach mar sciatháin eitilte.

Úsáid an t-ordú ‘faighigí faoi réir don tuirlingt’ agus
beidh ar na daltaí a n-eitleáin a thuirlingt ar an
marcóir spota is gaire dóibh. Déan é sin cúpla uair.
Cuir roinnt pónaireán (cásanna) ag gach marcóir
spota agus roinnt fonsaí (tíortha) i gciorcal
níos mó, lasmuigh de na marcóirí spota. Iarr
ar na daltaí an bagáiste caillte (na pónaireáin)
a chaitheamh isteach sa tír (fonsa) nuair a
thuirlingíonn siad a n-eitleáin.

Trealamh

• Cón, pónaireáin
• Fonsa
• Cailc/téip

Éagsúlachtaí

• Cuir tús leis an ngníomhaíocht seo ag siúl go
dtí go dtéann na daltaí i dtaithí ar an treo a
chaithfidh siad bogadh agus ar na horduithe
éagsúla.
• Cuir dúshlán roimh na daltaí ag méadú an
t-achar idir a marcóir spota agus an fonsa.
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15. Cothromaíocht na nAinmhithe
Cur Síos

Socraigh marcóirí spota, ceann amháin le
haghaidh gach dalta, sa limistéar imeartha. Iarr ar
gach dalta suí ar mharcóir spota amháin.
Iarr ar na daltaí cothromaíocht na n-ainmhithe a
dhéanamh ar feadh 5 shoicind ar na horduithe
seo a leanas:
• Lasairéan: déanaigí cothromaíocht ar chos
amháin. Sínigí na géaga amach chun cuidiú
leis an gcothromú. Iarr ar na daltaí preabadh in
airde ar an marcóir spota agus cothromaíocht
ar chos amháin a dhéanamh nuair a bhaineann
siad an marcóir spota amháin.
• Crogall: déanaigí cothromaíocht ar chos
amháin agus dhá lámh. Sínigí an chos shaor
fada agus díreach. Iarr ar na daltaí a shamhlú
gur ceann chrogaill é an chos shaor agus é ag
breathnú amach ón uisce.
• Turtar: déanaigí cothromaíocht ar an sliogán –
déanaigí cothromaíocht ar bhur ndroim. Déan
an ghníomhaíocht seo níos deacra ag iarraidh
ar na daltaí cruthanna suimiúla a dhéanamh
lena gcosa san aer.

16. Cothromaíocht an Choirp
Cur Síos

• Madra uisce: déanaigí cothromaíocht ar
ghlúin amháin leis an gcos atá ag sraoilleadh
mar eireaball fada taobh thiar díobh. Déan an
ghníomhaíocht seo níos éasca ag iarraidh ar
na daltaí cothromaíocht a dhéanamh ar ghlúin
amháin leis an gcos eile ar an urlár.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Úsáid liathróid mhór ionas go mbeidh na daltaí in
ann í a fheiceáil de réir mar a bhogann sí san aer.
• Athraigh an airde óna gcaitear an liathróid, sa
bhealach sin beidh ar na daltaí freagairt níos
tapa, níos moille.

rollaígí timpeall arís.
• Suígí i gceart ansin.

Socraigh marcóirí spota, ceann amháin le
haghaidh gach dalta, sa limistéar imeartha. Iarr ar
gach dalta suí ar mharcóir spota amháin.

Déanann na daltaí an seicheamh seo ó thús
deireadh arís ar a luas féin.

Treoraigh na daltaí tríd an seicheamh
cothromaíochtaí coirp seo ag úsáid na n-orduithe
seo a leanas:

• Marcóirí Spota

• Suígí ar an talamh leis na cosa scartha óna
chéile.
• Ardaígí na cromáin chun cothromaíocht a
dhéanamh ar na lámha agus cosa.
• Ardaígí an dá chos ceann i ndiaidh cinn ón
talamh.
• Íslígí na cromáin go dtí an talamh arís agus
rollaígí go séimh go mbeidh an bolg thíos ar
an talamh.
• Ardaígí na cromáin arís chun cothromaíocht a
dhéanamh ar na lámha agus cosa.
• Má tá sibh compordach leis sin, déanaigí
iarracht cos a ardú ón talamh, ag athrú ó chos
go cos.
• Íslígí an corp síos go dtí an talamh arís agus

Trealamh

Éagsúlachtaí

• Glac sos idir gach cothromaíocht.
• Iarr ar na daltaí a n-ainm a litriú amach
nó comhaireamh go dtí a deich fad is atá
cothromaíocht á déanamh acu.
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17. Dealbha Ceolmhara
Cur Síos

Cuir na daltaí i ngrúpaí beaga laistigh dá limistéar
imeartha féin. Iarr ar na daltaí a spás féin a aimsiú
sa limistéar imeartha seo. Iarr ar na daltaí bogadh
timpeall na háite agus úsáid á baint acu as scil
ghluaisluaile mar rith, preabadh, scipeáil, léim,
etc., nuair a sheinntear an ceol.

Iarr ar na daltaí a bheith an-chúramach agus
na daltaí eile a sheachaint nuair atá siad gar
dóibh. Nuair a stopann an ceol, iarr ar na daltaí
cothromaíocht a dhéanamh agus comhaireamh
go dtí a cúig. Tosaigh an ceol arís agus athraigh
an scil ghluaisluaile a úsáidtear agus déan an
ghníomhaíocht arís.

Trealamh
• Ceol

Éagsúlachtaí

• Méadaigh agus laghdaigh an limistéar
imeartha agus líon na ndaltaí laistigh den
limistéar seo.
• Úsáid marcóirí spota chun cuidiú leis na daltaí
bogadh go sábháilte timpeall an limistéir
imeartha.
• Úsáid gluaiseachtaí agus cothromaíochtaí níos
casta chun dúshlán a chur roimh na daltaí.

18. Safari na Leon
Cur Síos

Trealamh
• Cóin

•

Fonsaí

•

Pónaireáin

Socraigh na daltaí i gciorcal mór agus iad ina suí
ar mharcóirí spota. Socraigh na pónaireáin, cóin
agus fonsaí ar bhealach randamach laistigh de
chiorcal. Iarr ar na daltaí a shamhlú go bhfuil siad
ag dul ar safari na leon, agus bogadh timpeall
an spáis laistigh den chiorcal ag leanúint na
dtreoracha thíos nuair a thagann siad ar rud éigin
sa limistéar imeartha:

Éagsúlachtaí

• Léimigí thar na carraigeacha (pónaireáin)
• Seachnaígí na crainn (cóin) le cor i leataobh
• Déanaigí cothromaíocht ar dhuilleog bháite
(fonsaí)

• Iarr ar na daltaí gníomhaíochtaí níos casta a
chumadh ag úsáid an trealamh a cuireadh ar fáil.

• Socraigh limistéir imeartha éagsúla le haghaidh
grúpaí beaga daltaí. Cuir tús leis an gcluiche ag
cur pónaireáin leis an limistéar imeartha agus ag
iarraidh ar na daltaí léim thar na pónaireáin sin
(carraigeacha). Cuir níos mó trealaimh agus níos
mó orduithe leis an ngníomhaíocht de réir mar a
théann na daltaí i dtaithí ar an ngníomhaíocht.

D'fhéadfadh an múinteoir na horduithe seo a
leanas a úsáid freisin:
• Fuist! – éalaígí go ciúin ar na barraicíní, tá an
leon ag teacht an treo seo!
• Búirrrr! – feiceann an leon muid, rithigí ar ais
go dtí an paraisiút!
• Crom go Tapa! – téigí ar bhur ngogaide agus
téigí i bhfolach ón leon.

22 | 120 gníomhaíocht neamhtheagmhálacha don Chorpoideachas do gach rang sa bhunscoil

20 gníomhaíocht neamhtheagmhálacha do na Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha

19. An Cianrialtán
Cur Síos

Iarr ar na daltaí spás a aimsiú sa limistéar
imeartha. Ní mór do na daltaí freagairt do
na treoracha difriúla ón gcianrialtán (an
múinteoir) tríd an ngníomh comhfhreagrach a
chomhlíonadh.
• seinn – siúlaigí timpeall an limistéir
• sos – reoigí ar an láthair agus déanaigí agus
coimeádaigí cothromaíocht
• siar – siúlaigí siar go cúramach
• mearchas – siúlaigí ar aghaidh chomh tapa
agus is féidir
• mallghluaiseacht – siúlaigí chomh mall agus is
féidir
• taifead – déanaigí aghaidheanna
greannmhara le bhur gcomhscoláirí
• fuaim suas – léimigí suas
• fuaim síos – téigí ar do ghogaide
• athraigh an cainéal – cineál nua gluaiseachta
(preabadh, scipeáil, sleaschéim, etc.).

Éagsúlachtaí

• Cuir tús leis an ngníomhaíocht seo ag úsáid
líon íseal orduithe go dtí go dtéann na daltaí i
dtaithí ar an ngníomhaíocht.
• Socraigh na daltaí i ngrúpaí beaga laistigh
dá limistéar imeartha féin. Iarr ar dhalta
amháin i ngach grúpa a bheith i gceannas
ar an gcianrialtán. Tar éis tréimhse shainithe,
babhtálaidís róil agus déanaidís an
ghníomhaíocht in athuair go dtí go mbeidh
seal ag gach dalta ar an gcianrialtán.

Trealamh

• Ní theastaíonn aon trealamh

20. Ispíní agus Saighdeoirí
Cur Síos

Iarr ar na daltaí máirseáil timpeall an limistéir
imeartha, ag seachaint gach duine de na daltaí
eile, go dtí go nglaonn an múinteoir ‘Ispíní agus
Saighdeoirí’ amach. Cuireann an múinteoir
na cártaí i bhfolach taobh thiar dá dhroim.
Stopann na daltaí, déanann siad cinneadh faoin
ról a ghlacfaidh siad agus déanfaidh siad an
ghníomhaíocht chuí:

• seasann na saighdiúirí ar airde agus déanann
siad cúirtéis lena lámh taobh lena gceann
• luíonn na hispíní siar.
Taispeánann an múinteoir cárta amháin nuair
a ghlacann na daltaí uile suíomh ar leith. Tá na
daltaí uile nach bhfuil an ghníomhaíocht sin á
déanamh acu amuigh ón gcluiche. Is iad an bheirt
daltaí deiridh buaiteoirí an chluiche.

Trealamh

• Íomhá lannaithe amháin d’ispín agus ceann
eile de shaighdiúir.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí na gníomhaíochtaí a roghnú do
na hispíní agus do na saighdiúirí.
• Tabhair isteach gluaiseachtaí níos casta, cuir i
gcás, sleaschéim nó preabadh mar an modh
taistil laistigh den limistéar imeartha.
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1. Gluaisigí Liom
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Cuir marcóir spota amháin sa bhreis i lár
an chiorcail. Bogann an chéad dalta chuig lár
an chiorcail agus déanann sé gníomhaíocht dá
rogha féin. Déanann gach duine de na daltaí an

ghníomhaíocht ansin. Filleann an dalta atá i lár an
chiorcail ar a mharcóir spota féin lasmuigh den
chiorcal agus roghnaíonn sé an chéad dalta eile
a ghlacfaidh a ról i lár an chiorcail. Gheobhaidh
gach dalta deis leis an ngníomhaíocht a threorú.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cuir dúshlán roimh na daltaí ag iarraidh orthu
cuimhneamh ar shraith de 3 ghníomhaíocht,
agus na gníomhaíocht a dhéanamh arís mar
shraith leanúnach.
• Iarr ar an daltaí i lár an chiorcail sraith de 3
ghníomhaíocht a chruthú, e.g. gróigeadh, céim
shínte, réaltléim agus iarraidh ar na daltaí uile
aithris a dhéanamh ar na gníomhaíochtaí, déan
an seicheamh seo cúpla uair.

2. Dealbha Ceolmhara
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Iarr ar na daltaí damhsa, preabadh nó
scipeáil timpeall a marcóra spota sannaithe
féin fad is atá an ceol á sheinm agus reo mar
dhealbha nuair a stopann an ceol. Tá ar na daltaí
fanacht ina ndealbha go dtí go seinntear an ceol
arís. Seinn an ceol agus stop é go randamach.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Ceol

Éagsúlachtaí

• Athraigh luas an cheoil, fad an cheoil agus fad
na tréimhse ina gcaithfidh na daltaí a bheith
‘reoite’ ina ndealbha.
• Athraigh an modh taistil chuig gníomhaíocht
níos casta, cuir i gcás, preabadh.
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3. Siúl na nAinmhithe
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin laistigh den
limistéar imeartha. Leag amach an dara marcóir spota
le haghaidh gach dalta agus taistealóidh an dalta
chuig an marcóir spota sin ag cruthú cosáin ainmhithe.
Iarr ar na daltaí bogadh thar a gcosán ainmhithe féin
ag úsáid na siúlta ainmhithe seo a leanas.
• Sioráf – Tosaígí amach ag síneadh an-ard. Siúlaigí
le cosa arda agus tógaigí truslóga ollmhóra.
• Eiliﬁnt – Tosaígí in bhur seasamh agus cromaigí
síos leis an dá lámh le chéile. Coinnígí an droim
díreach agus comhthreomhar leis an urlár,
crochaigí na géaga faoi na guaillí agus luascaigí na
géaga anonn agus anall mar a shiúlann sibh trasna
an urláir le cosa díreacha.
• Séabra – Bogaigí chun tosaigh le cos amháin os
comhair na coise eile. Athraígí an chos atá chun
tosaigh agus déanaigí an ghníomhaíocht arís.
• Cangarú – Tosaígí in bhur seasamh, cuirigí an
dá chos le chéile agus téigí síos ar na gogaide.
Léimigí chomh hard agus is féidir ag úsáid na gcos
amháin, níl cead na géaga a úsáid.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Déantar aithris ar ghníomhaíochtaí na
n-ainmhithe:
Ag oibriú le páirtí, déanann na daltaí iarracht
aithris a dhéanamh ar ghníomhaíocht a
pháirtithe. Cuirtear béim ar ghníomhaíochtaí
malla, coinsiasacha, tomhaiste.
• Iarr ar na daltaí siúlta nua ainmhithe a fhiosrú
agus a shainaithint. Múintear an siúl nua ainmhí
do dhalta eile.

4. Damhsa na nAinmneacha
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Iarr ar gach dalta a ainm féin a rá agus
gníomhaíocht dá rogha féin a dhéanamh nuair a
deir siad a n-ainm. Deir an rang uile ainm an dalta
agus déanann siad an ghníomhaíocht nuair atá
sé ráite agus léirithe ag an dalta. Lean ar aghaidh
leis an bpróiseas sin go dtí go raibh deis ag
gach dalta a n-ainm a rá agus a ghníomhaíocht a
dhéanamh.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cuir na daltaí i ngrúpaí níos lú i gcúpla
limistéar imeartha.
• Tabhair isteach aon réimse ábhair, e.g. Na
Contaetha in Éirinn, Fíricí faoi uimhreacha,
Focail agus frasaí i nGaeilge.
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5. Gluaiseacht an Cheoil
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Seinn ceol agus iarr ar na daltaí éisteacht
le buille an cheoil. Glaonn an múinteoir na
gníomhaíochtaí seo a leanas amach agus
déanann na daltaí an ghníomhaíocht ag
comhaireamh go dtí a 16, ansin téigh ar aghaidh
chuig an gcéad ghluaiseacht eile.
1. Bualadh bos,
2. Tadhall na glúine,

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Déan an chéad dá ghníomhaíocht roinnt
uaireanta go dtí go dtéann na daltaí i dtaithí
orthu.
• Cuir dúshlán roimh ghrúpaí beaga de dhaltaí
ag iarraidh orthu a sraith féin a chruthú agus é
a dhéanamh os comhair an ranga.

3. Tadhall na guaillí,
4. Buille don aer leis an dá lámh,
5. Máirseáil ar an láthair ag luascadh na ngéag,
6. Scipeáil timpeall an mharcóra spota.

6. Cuimhní a Dhéanamh
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Cuireann an múinteoir tús leis an
ngníomhaíocht ag rá “Bhí neart eachtraí éagsúla
agam le déanaí, ach rinne mé dearmad mo
cheamara a thógáil liom! Tá bhur gcabhair de
dhíth uaim chun roinnt de na cuimhní is fearr liom
a athchruthú ionas go mbeidh roinnt íomhánna
agam. Déanfaidh mé cur síos ar roinnt de na
cuimhní is fearr liom, agus beidh oraibh iarracht a
dhéanamh iad a athchruthú ag úsáid bhur gcorp

agus bhur samhlaíocht amháin”, e.g. chuaigh mé
ag snámh san fharraige lá amháin.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Tabhair deis do dhaltaí sealanna a bheith acu
ról an cheannaire a ghlacadh.
• D’fhéadfadh go mbainfeadh na cuimhní
leis na géaga agus na cosa amháin chun an
ghníomhaíocht a dhéanamh níos éasca.
• D’fhéadfadh dúshlán a chur roimh na daltaí ag
iarraidh orthu a gcorp iomlán a úsáid.
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7. An Bleachtaire Aclaíochta
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Iarr ar dhalta amháin ról an Bhleachtaire
Aclaíochta a ghlacadh agus ní mór dó a shúile
a chlúdach nó a shúile a iompú ón ngrúpa.
Tabhair cuireadh do dhalta eile go rúnda ról
‘an cheannaire’ a ghlacadh agus treoróidh sé
na daltaí trí shraith de ghníomhaíochtaí óna
mharcóir spota féin. Tabharfar marcóir spota don
‘Bhleachtaire Aclaíochta’ i lár an chiorcail agus tá
air a dhéanamh amach cé hé an ‘Ceannaire’.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cruthaigh cúpla ciorcal imeartha.
• Cuir srianadh ama leis agus sann na róil do
dhaltaí éagsúla gach 2 nóiméad.
• Cuir teorainn leis an líon buillí faoi thuairim is
féidir leis an mbleachtaire a dhéanamh.

8. Cothromaíocht Ghrúpa
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Iarr ar na daltaí T-chothromaíocht a
dhéanamh ar a gcos láidir. Déarfaidh na daltaí
a n-ainm féin duine i ndiaidh duine agus iad ag
déanamh cothromaíochta mar ghrúpa. Lean
ar aghaidh leis an bpróiseas seo go dtí go
raibh deis ag gach dalta a n-ainm a rá agus an

chothromaíocht ghrúpa a dhéanamh. Déan an
ghníomhaíocht arís leis na daltaí ag cothromú ar
an gcos eile agus iad ag glaoch amach a sloinnte.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cruthaigh roinnt ciorcal níos lú má tá deacracht
ag na daltaí leis an ngníomhaíocht seo.
• Tabhair isteach cineálacha éagsúla
cothromaíochta agus déan réimsí curaclaim
eile a chomhtháthú sa chluiche: bailte agus
cathracha, feirm
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9. Patrún na Liathróide Dofheicthe
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Iarr ar dhalta amháin tús a chur leis an
gcluiche ag caitheamh liathróid ‘dhofheicthe’ le
dalta eile go dtí go raibh deis ag gach dalta an
liathróid ‘dhofheicthe’ a fháil uair amháin. Iarr ar
na daltaí ainm an dalta a gheobhaidh an liathróid
‘dofheicthe’ a rá os ard ionas nach mbeidh
mearbhall ar aon duine de na daltaí. Nuair a bhí
deis ag gach dalta an liathróid ‘dhofheicthe’ a
fháil agus a chaitheamh, iarr orthu a lámha a
chur taobh thiar dá ndroim mar nár cheart go

bhfaighfí an liathróid ‘dhofheicthe’ níos mó ná
uair amháin. Iarr ar na daltaí an patrún díreach
céanna a dhéanamh nuair a fhilleann an liathróid
‘dhofheicthe’ ar ais chuig an dalta a chuir tús leis
an bpátrún.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cruthaigh ciorcail níos lú chun líon na
bpasanna laistigh den ghrúpa a theorannú.
• Iarr ar na daltaí an tsraith seo a dhéanamh arís
faoi 3 gan stad.
• Nuair a théann na daltaí i dtaithí ar an tsraith,
cuir dúshlán roimh na daltaí ag iarraidh orthu
an tsraith a dhéanamh gan aon ainm a ghlaoch
amach.
• Iarr ar na daltaí dúshlán a chur rompu féin agus
iarracht a dhéanamh an tsraith a dhéanamh
droim ar ais.

10. Lainseáil Roicéid
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gcúpla
ciorcal éagsúil. Iarr ar dhalta amháin i ngach
grúpa a bheith ina cheannaire ar an ngrúpa.
Iarr ar an dalta sin líon iomlán na ndaoine atá
sa ghrúpa a chomhaireamh (10). Agus é ina
sheasamh sa chiorcal, suíonn an captaen ar a
spota agus glaonn sé an uimhir tosaigh (10)
amach, is é sin líon na ndaoine sa ghrúpa. Is féidir
le haon duine eile suí ar a spota agus an chéad
uimhir eile (9) a ghlaoch amach, agus mar sin
de, go dtí go sroichtear a haon. Mar sin féin, má
shuíonn beirt daltaí ar a spota ag an am céanna,
ní mór an comhaireamh síos a thosú óna 10 arís.
Cuireann na daltaí uile a ngéaga suas san aer ag
an am céanna agus deir siad “táimid éirithe den
talamh!” os ard nuair a shroichtear uimhir a haon.
Iarr ar chaptaen an ghrúpa dalta eile a roghnú le
bheith ina chaptaen nua ar an ngrúpa.

Éagsúlachtaí

• Cuir na daltaí i ngrúpaí beaga de chúigear
daltaí.
• Iarr ar na daltaí T-chothromaíocht a dhéanamh
fad is atá siad ina seasamh sa chiorcal.

Trealamh

• Marcóirí Spota
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11. 1,2,3,4,5 Aicsean!
Cur Síos

Cuir na daltaí i mbeirteanna agus iad ar a
marcóir spota féin os comhair a chéile laistigh
den limistéar imeartha. Tabhair an litir A nó B do
gach dalta. Tosaíonn ‘A’ an cluiche nuair a deir
sé uimhir a haon. Leanann ‘B’ dalta ‘A’ ansin ag
rá uimhir a dó, deir dalta ‘A’ uimhir a trí ansin,
etc. Lean ar aghaidh mar sin go dtí go dtéann na
daltaí i dtaithí ar an bpatrún uimhreacha ina bhfuil
5 uimhir – 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, etc.
Iarr ar na daltaí léim in áit uimhir a haon a rá,
sa bhealach sin léimeann an dalta chomh hard
san aer agus is féidir leis lena dhá chos le chéile
seachas uimhir a haon a rá. Deirtear uimhir 2, 3, 4
& 5 mar a rinneadh sa chéim roimhe seo.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cuir tús leis an ngníomhaíocht seo ag iarraidh
ar na daltaí gníomhaíochtaí a chruthú do na
huimhreacha suas go dtí a trí.
• Iarr ar na daltaí an ghníomhaíocht seo a
dhéanamh arís ach grúpa amháin ag an
am, chun deis a thabhairt do gach grúpa an
tsraith a chruthaigh siad a chur i láthair dá
gcomhscoláirí.

Iarr ar na daltaí gníomhaíocht dá rogha féin a
chur isteach seachas uimhir a dó nuair a théann
siad i dtaithí ar an bpatrún seo (léim, 2, 3, 4,
5). Cuir dúshlán roimh na daltaí agus tabhair
gníomhaíochtaí dá rogha féin isteach do na
huimhreacha uile sa phátrún.

12. Rith ar an mBall
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i
gciorcal mór. Tá ráigeanna gairide de
dhianghníomhaíocht mar chuspóir an chluiche
seo. Iarr ar dhalta amháin ról an ghlaoiteora a
ghlacadh agus roinneann sé an ghníomhaíocht a
dhéanfaidh na daltaí uile. Ba cheart go ndéanfaí
na gníomhaíochtaí seo ar feadh thart ar 15 soicind
agus sin an méid.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cuir tús leis an ngníomhaíocht seo mar ghrúpa
iomlán ina nglacann an múinteoir ról an
ghlaoiteora sula gcuirtear na daltaí i gciorcail
níos lú.
• Iarr ar na daltaí raon gluaiseachta a thabhairt
isteach, cuir i gcás, bogshodar tapa, glúine
arda, casadh sála, lámha ag luascadh, léim,
réaltléim, scipeáil ar an mball, bualadh bos
agus damhsa craiceáilte.
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13. Feicimse!
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Seasann an múinteoir ar mharcóir spota
i lár an chiorcail. Cuireann an múinteoir tús
leis an gcluiche ag glaoch amach “Feicimse”.
Freagraíonn na daltaí le chéile le “Cad a
fheiceann tú?” Freagraíonn an múinteoir le
habairt ag cur in iúl do na daltaí cad a dhéanfaidh

siad, mar shampla, “Feicimse na daltaí uile agus
iad ag déanamh 5 réaltléim”. Freagraíonn na
daltaí ar an ordú seo agus cuireann siad an t-ordú
i gcrích. Déantar an ghníomhaíocht seo arís ach le
gníomhaíocht éagsúil gach uair.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Mar leagan éagsúil, d’fhéadfadh na daltaí
sealanna a bheith acu ról an cheannaire a
ghlacadh, ag roghnú gníomhaíocht éagsúil
gach uair. Má tá sé ródheacair, d’fhéadfadh an
múinteoir liosta/íomhánna de ghníomhaíochtaí
oiriúnacha a chur ar fáil agus bheadh na daltaí
in ann roghnú ó na gníomhaíochtaí sin.

14. Deir Ó Grádaigh!
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Iarr ar dhalta amháin páirt Uí Ghrádaigh a
dhéanamh agus seasann sé ar mharcóir spota
i lár an chiorcail. Tugann Ó Grádaigh treoracha
do na daltaí. Mar sin féin, ní mór do na daltaí
na horduithe a thosaíonn leis na focail “Deir Ó
Grádaigh” amháin a leanúint.

Éagsúlachtaí

• Athraigh ról Uí Ghrádaigh go rialta.
• Cruthaigh ciorcail imeartha éagsúla agus iad
bunaithe ar inniúlacht an dalta.
• Cuir dúshlán roimh na daltaí ag brostú na
dtreoracha a thugtar.

Cuir i gcás dá ndéarfadh, “‘Deir Ó Grádaigh
cuir do mhéar ar do shrón,” ansin tá ar na daltaí
a méar a chur ar a srón. Ach, dá ndéarfadh Ó
Grádaigh, “léim”, gan “Deir Ó Grádaigh” i
dtosach, níor cheart do na daltaí léim.

Trealamh

• Marcóirí Spota
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15. Cluiche na Pónaire
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Iarr ar na daltaí siúl timpeall a mharcóra
spota féin. Caithfidh na daltaí an ghníomhaíocht
chuí a dhéanamh de réir na n-orduithe éagsúla a
liostáiltear thíos:
pónaire phreabach – léimigí ar an marcóir spota,
pónaire leathan – siúlaigí timpeall an mharcóra
spota ag tógáil truslóga fada,

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí a n-orduithe agus a
ngníomhaíochtaí féin a chumadh.
• Cuir na daltaí i ngrúpaí beaga agus tabhair
cead do gach dalta i ngach grúpa na horduithe
a ghlaoch amach.

pónaire ghlóthaí – croithigí ar nós glóthaí,
pónaire reoite – seasaigí gan bhogadh
pónaire sillí – bígí ag crith agus ag creathadh
lán de phónairí – bígí ag damhsa timpeall an
mharcóra spota agus sibh lán brí agus fuinnimh.

16. Sáraím Mo Scór
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin os comhair
balla oiriúnach. Tabhair a liathróid leadóige
féin do gach dalta a úsáidfidh sé féin amháin.
Iarr ar na daltaí an liathróid a chaitheamh le
lámh amháin i gcoinne an bhalla, agus í a
ghabháil le dhá lámh nuair a phreabann sí ar ais.
Cleachtar an scil seo chun deis a thabhairt do
na daltaí dul i dtaithí uirthi. Cuir teorainn ama
de nóiméad amháin leis an ngníomhaíocht agus
iarr ar na daltaí líon na ngabhálacha a éiríonn
leo a dhéanamh laistigh den tréimhse ama sin a
chomhaireamh. Cuir dúshlán roimh na daltaí agus
iarr orthu an ghníomhaíocht a dhéanamh arís ach
an scór a bhain siad amach an babhta roimhe sin
a shárú. Déantar an ghníomhaíocht seo arís ach
caitear an liathróid leis an lámh eile.

Éagsúlachtaí

• Déantar líon na gcaitheamh a chomhaireamh
seachas líon na ngabhálacha.
• Tabhair beagán níos mó ama do na daltaí
nuair a dhéanann siad an ghníomhaíocht arís,
nóiméad amháin agus 15 soicind mar shampla,
ionas go mbeidh sé níos éasca ar dhaltaí a scór
a shárú.

Trealamh

• Liathróidí leadóige
• Balla
• Marcóirí Spota
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17. Dúshláin Scipeála
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin. Tabhair a
téad scipeála féin do gach dalta a úsáidfidh sé
féin amháin. Iarr ar na daltaí scil na scipeála a
chleachtadh chun deis a thabhairt do na daltaí
dul i dtaithí uirthi. Meabhraigh do na daltaí
tuirlingt ar úll na coise agus a nglúine a choinneáil
lúbtha. Tabhair dúshlán do na daltaí comhaireamh
cé mhéad scipeáil leanúnach is féidir leo a
dhéanamh. Cuir dúshlán roimh na daltaí scipeáil
5 huaire lena chos dheas amháin agus ansin 5
huaire lena chos chlé amháin.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí scipeáil gan téad chun
gníomhaíocht na scipeála a chleachtadh, nó
scipeáil ar an talamh leis an téad chun a muinín
a mhéadú.
• Iarr ar na daltaí dúshlán a chur rompu féin ag
scipeáil le glúine arda, ar chos amháin agus
ansin ar an gcos eile, dhá luascadh le léim
amháin, ag scipeáil siar, etc.

Trealamh

• Rópaí Scipeála
• Marcóirí Spota

18. Suas, Síos, Greadadh, Bualadh Bos
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal mór.
Míníonn an múinteoir na horduithe simplí seo a
leanas:
• Suas – ardaígí na géaga
• Síos – cuirigí síos na géaga
• Greadadh – greadaigí na cosa uair amháin
• Bualadh bos – déanaigí bualadh bos uair amháin.

Glacann an múinteoir ról an cheannaire agus
iarrann sé ar na daltaí na treoracha a chleachtadh.
Cuir tús leis an ngníomhaíocht nuair a théann
na daltaí i dtaithí ar na treoracha. Iarr ar dhalta
amháin ról an cheannaire a ghlacadh ag glaoch
amach sraith orduithe a leanfaidh na daltaí eile.
Babhta 1: Fanann na treoracha díreach mar an
gcéanna.
Babhta 2: Déantar na gníomhaíochtaí contrártha
le haghaidh ‘Suas’ agus ‘Síos’.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Cuir dúshlán roimh na daltaí ag iarraidh orthu
na gníomhaíochtaí contrártha a dhéanamh le
haghaidh ‘Greadadh agus Bualadh Bos’.
• Cleachtaigh babhta a haon den chluiche cúpla
uair go dtí go dtéann na daltaí i dtaithí air
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19. Twizzle #2
Cur Síos

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal mór.
Úsáid cailc nó téip chun treo an taistil (ar deiseal) a
tharraingt ar an talamh. Iarr ar na daltaí éisteacht go
cúramach leis na horduithe agus a bheith gasta lena
bhfreagairtí. Iarr ar na daltaí casadh ar chlé ionas go
mbogfaidh na daltaí uile ar deiseal. D’fhéadfaí na
horduithe seo a leanas a úsáid:
• Tosaígí – rithigí go mall díreach ar aghaidh agus
rithigí timpeall na marcóirí spota
• Stopaigí – léimigí ar an gcéad spota eile agus reoigí
• Cruth – léimigí suas san aer, déanaigí cruth agus
tuirlingígí ar an spota
• Féileacán – léimigí ar an láthair ach tuirlingígí
chomh ciúin agus is féidir mar fhéileacán
• Casaigí – déanaigí leathchasadh (180 céim) agus
reoigí
• Twizzle – déanaigí casadh iomlán (360 céim) agus
reoigí

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Cailc/téip

Éagsúlachtaí

• Cuir dúshlán roimh na daltaí ag athrú an
mhodha taistil e.g. sleaschéim, preabadh,
léim, etc. Tabhair ordú cothromaíochta isteach
áit a n-iarrtar ar na daltaí T-chothromaíocht a
dhéanamh ar an mball.
• Cruthaigh ciorcail imeartha éagsúla bunaithe
ar na leibhéil inniúlachta sa rang.
• Iarr ar na daltaí orduithe nua a chumadh.

Cleachtar na horduithe chun deis a thabhairt do na
daltaí dul i dtaithí orthu sula gcuirfear tús leis an
ngníomhaíocht.

20. Reathaí an Teampaill
Cur Síos

Stopaigí – Stopaigí ag bogadh na gcos.

Cuir na daltaí ar a marcóir spota féin i gciorcal
mór. Glacann an múinteoir ról an cheannaire agus
cuireann an suíomh in iúl do na daltaí. “Tá oraibh
arrachtaí draíochta a sheachaint chun dul isteach
sa teampaill chun an taisce atá i bhfolach ann a
aimsiú”. Glaonn an múinteoir na horduithe seo a
leanas amach:
Rithigí – Bogaigí bhur gcosa chomh tapa agus
is féidir (ar nós go mbeadh sibh ag éalú ó na
harrachtaí atá ag cosaint an teampaill).

Sínigí – Sínigí na géaga suas chun boinn airgid a
bhailiú.
Cromaigí – Cromaigí an corp ar thaobh amháin le
fanacht ar chosán an teampaill.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Léirigh na gníomhaíochtaí agus cuir na
treoracha in iúl do na daltaí arís le cinntiú go
dtuigeann siad.
• Tabhair deis do dhaltaí sealanna a bheith acu
ról an cheannaire a ghlacadh.
• Iarr ar na daltaí a snáithe scéil féin a chumadh
chun gluaiseachtaí níos casta a thabhairt
isteach.
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1. Rith le Pónaireáin
Cur Síos

Scaip na pónaireáin a bhfuil uimhreacha orthu,
nó cóin a bhfuil uimhreacha orthu, timpeall an
limistéir imeartha mhóir. Iarr ar na daltaí spás a
aimsiú laistigh den limistéar.
Nuair a fhaigheann siad comhartha, ritheann
daltaí ar fud an limistéir. Suimíonn na daltaí na
huimhreacha atá ar na pónaireáin nó cóin le
chéile de réir mar a théann siad tharstu.
Ritheann na daltaí ar feadh tréimhse ar leith, agus
séideann an múinteoir an fheadóg chun deireadh

a chur leis an gcluiche. Taifeadann na daltaí a scór
ina ndialann chorpoideachais.

Trealamh

• Pónaireáin nó cóin a bhfuil uimhreacha orthu

Éagsúlachtaí

• Úsáid modhanna éagsúla taistil, cuir i gcás,
scipeáil, sleaschéim nó preabadh.
• Cinntigh nach bhfuil ach 2, 5 ná 10 ar na
pónaireáin nó cóin ionas go mbeadh sé ní
b’éasca iad a chomhaireamh.
• Cuir dúshlán roimh na daltaí agus tabhair
roinnt pónaireán nó cón isteach a bhfuil luach
diúltach leo.
• Cruthaigh neart spásanna imeartha éagsúla le
cinntiú go bhfanann na daltaí ag achar sóisialta
óna chéile.

2. Cuntas na Méar
Cur Síos

Cuir na daltaí ina mbeirteanna. Iarr ar gach
dalta aghaidh a thabhairt ar dhalta eile agus
iad dhá mhéadar óna chéile agus ansin tá orthu
sleaschéim a dhéanamh chun taisteal timpeall an
limistéir imeartha agus iad ag déanamh aithris ar
ghluaiseacht an duine eile de réir mar a bhogann
siad.
Séideann an múinteoir an fheadóg nó tugtar ordú
nuair a éiríonn leis na daltaí achar ar leith timpeall
an limistéir imeartha a bhaint amach. Cuireann an
bheirt daltaí lámh amháin taobh thiar dá ndroim
agus líon áirithe méar in airde acu. Cuireann
an bheirt daltaí a lámh os a gcomhair ag an am
céanna. Is é an aidhm atá leis go gcomhairfí líon
na méar ar lámha na beirte agus go nglaofaí
amach an líon iomlán. Bíonn an bua ag an gcéad
dalta a ghlaonn amach an líon ceart.

Éagsúlachtaí

• Úsáid modhanna éagsúla taistil, cuir i gcás,
scipeáil, sleaschéim nó preabadh.
• Bain leas as an dá lámh agus/nó cuir suimiú
leis chun an ghníomhaíocht a dhéanamh níos
deacra.
• Iarr ar na daltaí an dá uimhir a iolrú faoina
chéile.
• Aistrigh na páirtithe i ndiaidh cúpla babhta.

Trealamh

• Ní theastaíonn aon trealamh
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3. Rith Líne
Cur Síos

Socraigh na daltaí ar mharcóirí spota aonair in
dhá líne ar an dá thaobh den limistéar imeartha.
Tá uimhir a haon ag an gcéad dalta i ngach líne
agus uimhir a dó ag an dara dalta agus mar sin
go dtí go bhfuil uimhir ag gach dalta. Glaonn
an múinteoir uimhir amach. Ritheann na daltaí a
bhfuil an uimhir sin acu go deireadh an limistéir
imeartha agus timpeall an chóin. Faigheann an
chéad dalta a n-éiríonn leis rith ar ais chuig a
spota pointe dá fhoireann.

Éagsúlachtaí

• Socraigh achair níos gaire nó níos faide.
• Meaitseáil na daltaí lena chéile bunaithe ar a
n-inniúlacht.
• Cuir dúshlán roimh na daltaí ag lonnú na
reathaithe is láidre ag an pointe is faide ón
gcón.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Cóin

4. 1, 2, 3 Aicsean!
Cur Síos

Socraigh na daltaí i mbeirteanna agus marcóir
spota ag gach dalta. Iarr ar gach dalta seasamh
ar a mharcóir spota féin agus aghaidh a thabhairt
ar a pháirtí. Tabhair an litir A nó B do gach dalta.
Iarr ar dhalta ‘A’ tús a chur leis an gcluiche agus
uimhir a haon a rá. Leanann dalta ‘B’ dalta ‘A’
ansin ag rá uimhir a dó, deir dalta ‘A’ uimhir a trí
ansin. Lean ar aghaidh go dtí go dtéann na daltaí
i dtaithí ar an bpatrún 1,2,3,1,2,3.

Anois, iarr ar na daltaí gníomhaíocht ar leith a
dhéanamh, cuir i gcás léim, in áit uimhir a haon a rá,
sa bhealach sin déanann an dalta an ghníomhaíocht
sin seachas uimhir a haon a rá. Deirtear uimhir 2 & 3
mar a rinneadh sa chéim roimhe seo. Nuair a théann
na daltaí i dtaithí air sin, iarr orthu gníomhaíocht
dá rogha féin a chur isteach seachas uimhir a dó.
Dá bhrí sin is é gníomhaíocht, gníomhaíocht, 3
an pátrún anois. Lean ar aghaidh agus tabhair
gníomhaíocht isteach le haghaidh uimhir a trí. Lig
don ghníomhaíocht leanúint ar aghaidh mar seo ar
feadh tréimhse áirithe ama.

Trealamh

• Ní theastaíonn aon trealamh

Éagsúlachtaí

• Méadaigh nó laghdaigh na huimhreacha chun
an cluiche a dhéanamh níos éasca nó níos
deacra.
• D’fhéadfadh an bheirt dalta na gníomhaíochtaí
a dhéanamh ag an am céanna má tá siad ag
streachailt.
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5. Ord agus Eagar
Cur Síos

Socraigh na daltaí i ngrúpa de chúigear agus
marcóir spota amháin ag gach dalta. Iarr ar gach
grúpa seasamh ar a marcóirí spota féin cúpla
méadar óna chéile. Iarr ar gach grúpa iad féin a
chur in oird éagsúla, cuir i gcás in ord aibítreach
ag úsáid a gcéad ainm agus a sloinne, na míonna
inar rugadh iad, líon na ndeartháireacha agus na
ndeirfiúracha atá acu, etc., nuair a fhaigheann
siad comhartha.

Éagsúlachtaí

• Méadaigh nó laghdaigh líon na ndaltaí sna
línte.
• Ceadaigh cumarsáid neamhbhriathartha.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Cailc

6. Aithris ar na Frithghníomhuithe
Cur Síos

Cuir na daltaí ina mbeirteanna. Iarr ar gach beirt
seasamh ar aghaidh ar a chéile cúpla méadar óna
chéile. Cuir líne de spotaí, cóin nó pónaireáin
ildaite idir gach beirt daltaí. Glaonn an múinteoir
dath amach agus ní mór do na daltaí freagairt air
ag rith chun an cón a bhualadh go héadrom lena
gcos agus ag rith ar ais chuig an bpointe tosaigh
ansin. Iarr ar na daltaí oibriú i ngrúpaí de thriúr;
glaonn dalta amháin na horduithe amach agus
aistrítear na róil ansin.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Cóin
• Pónaireáin

Éagsúlachtaí

• Tabhair isteach sraith treoracha amhail buailigí
gorm, buí agus dearg.
• Úsáid baill éagsúla choirp, cuir i gcás, uillinn ar
bhuí, glúin ar dhearg, cos ar ghlas.
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7. Mataí Cuimhne
Cur Síos

Cuir na daltaí ina ngrúpaí de cheathrar (A, B,
C, D). Cuir naoi marcóir spota i rónna 3x3 i
ngreille le haghaidh gach grúpa. Tosóidh Dalta
A trí sheicheamh sraith dathanna a liostáil agus
caithfidh Dalta B léim dá réir. Féadfar léimeanna a
dhéanamh chun tosaigh, siar nó i leataobh. Nuair
a bheidh an seicheamh curtha i gcrích ag Dalta B,
liostálfaidh Dalta B seicheamh do Dhalta C agus
mar sin de.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Déan meascán de léimeanna éagsúla, e.g. léim
ó chos amháin go dhá chos, dhá chos go cos
amháin, etc.
• Méadaigh nó laghdaigh líon na ndathanna sa
tsraith.
• Cuir teorainn le líon na léimeanna sa tsraith.

8. Dath Cártaí
Cur Síos

Iarr ar na daltaí seasamh ar a marcóirí spota féin
agus siúl ar an mball. Ag úsáid cártaí móra, sann
gníomh ar leith do gach dath sa phaca, cuir i gcás:
•
•
•
•

Muileata – céimeanna sínte
Hart – léim chomh hard agus is féidir
Spéireata – gróigeadh
Triuf – réaltléimeanna.

Cuireann an múinteoir tús leis an gcluiche ag casadh
na gcártaí ceann ar cheann. Sonraíonn dath an
charta an ghníomhaíocht a dhéanfaidh na daltaí,
agus sonraíonn an uimhir an méid uaireanta a
dhéanfaidh siad an ghníomhaíocht e.g. ciallaíonn
an deich muileata go gcaithfidh na daltaí 10 gcéim
shínte a dhéanamh. D’fhéadfadh na cártaí ar a bhfuil
íomhánna seasadh le haghaidh 10 n-uaire freisin.
D’fhéadfadh go mbeadh ar na daltaí rith timpeall an
limistéir imeartha má thagann fear na gcrúb aníos.

Éagsúlachtaí

• Ná húsáid ach dhá dhath go dtí go dtéann na
daltaí i dtaithí ar na gníomhaíochtaí.
• D’fhéadfadh go mbeadh ar na daltaí
gníomhaíocht nua a dhéanamh le haghaidh
cártaí le pictiúir chun an cluiche a dhéanamh
níos deacra.
• Iarr ar na daltaí gníomhaíocht nua a
shainaithint do gach dath, lena n-áirítear
gníomhaíochtaí nua do chártaí le pictiúir agus
d’fhear na gcrúb.

Trealamh

• Paca cártaí
• Marcóirí Spota
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9. Dúshlán na Réaltaí
Cur Síos

Cuir na daltaí ina ngrúpaí de cheathrar. Leag
amach réalta nó cearnóg ina bhfuil ceithre nó
cúig mharcóir spota. Fág cúpla meádar idir
gach marcóir spota. Iarr ar na daltaí sealaíocht a
dhéanamh ar a chéile agus iad ag rith ó cheann
amháin de na marcóirí chuig reanna éagsúla an
chrutha sa tréimhse shannaithe. Déanann na
daltaí iarracht a oiread reann agus is féidir leo a
fháil le linn na tréimhse sin. Iarr ar na daltaí eile
nach bhfuil ag rith na pointí a chomhaireamh nó
an t-am a thomhas.

Éagsúlachtaí

• Úsáid modhanna éagsúla taistil, cuir i gcás,
preabadh, rith, sleaschéim, etc.
• Méadaigh nó laghdaigh an méid ama a
thugtar.
• Tabhair isteach cur chuige ‘amach agus siar’
ina dtosaíonn gach dalta ag marcóir spota
agus ritheann sé chuig gach rinn den chruth
agus filleann sé ar a spota tosaigh sula ritheann
sé chuig an chéad rinn eile.

Trealamh

• Marcóirí Spota

10. Gluaisigí Liom
Cur Síos

Iarr ar na daltaí seasamh ar a marcóirí spota féin
i gciorcal mór. Iarr ar dhalta bogadh chuig lár
an chiorcail agus gluaiseacht nó gníomhaíocht
dá rogha féin a dhéanamh. Déanann gach
duine de na daltaí an ghníomhaíocht 8 n-uaire
ansin. Tógann dalta eile spota an dalta atá i lár
an chiorcail nuair a fhilleann
sé ar a spota féin. Leanann
an cluiche ar aghaidh go
dtí go mbeidh seal ag na
daltaí go léir a bheith ina
gceannaire. Nuair a bhí deis
ag gach duine na daltaí eile
a threorú, déantar iarracht na
gníomhaíochtaí a chur le chéile
chun sraith gluaiseachtaí a
chruthú.

Éagsúlachtaí

• Déan na gníomhaíochtaí le ceol.
• Cruthaigh cúpla ciorcal imeartha.

Trealamh

• Marcóirí Spota
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11. Sáinnithe
Cur Síos

Iarr ar na daltaí spás a aimsiú sa limistéar
imeartha. Taispeáin dísle dóibh agus iarr ar
na daltaí ball den chorp a ainmniú i gcomhair
gach uimhreach. I measc na mball coirp molta
d’fhéadfaí cos dheis/chlé, tóin, droim, taobh clé,
taobh deas, etc., a úsáid. Ní mór do na daltaí
achar sábháilte a choinneáil óna chéile
agus iad ag bogadh timpeall an
limistéir imeartha. Nuair a fhaigheann
siad comhartha iarr ar na daltaí a reo.
Caitheann an múinteoir an dísle agus
glaonn sé an uimhir amach. Déanann
na daltaí cothromaíocht agus
úsáid á baint acu as na baill
ábhartha den chorp.

Trealamh
• Dísle

Éagsúlachtaí

• Athraigh an modh taistil gach uair a bhogann
na daltaí thart.
• Tabhair isteach an dara dísle agus sann baill
eile den chorp.
• Cruthaigh ciorcail imeartha éagsúla le dísle
amháin ag gach grúpa.

12. 50 an Sprioc!
Cur Síos

Iarr ar na daltaí seasamh ar a marcóir spota féin.
Cuir na daltaí ina ngrúpaí agus idir ceathrar agus
ochtar daltaí iontu. Tabhair dísle, peann agus páipéar
do gach grúpa. Iarr ar gach grúpa gníomhaíocht
a shannadh do gach uimhir ar an dísle, cuir i gcás,
1= 1 bhurpaí, 2= 2 bhrú aníos, 3= 3 shuí aniar, 4= 4
chéim shínte, 5= 5 ghróigeadh agus 6= 6 réaltléim.
D'fhéadfadh go mbeadh ar na daltaí cad a chiallaíonn
gach uimhir a scríobh síós chun na gníomhaíochtaí a
chur i gcuimhne dóibh. Iarr ar dhalta amháin i ngach
grúpa an dísle a chaitheamh.

Déanann na daltaí eile sa ghrúpa an
ghníomhaíocht chuí. Ansin caitear an dísle
arís agus cuirtear an uimhir sin leis an uimhir a
fuarthas roimhe sin ionas go mbeifear ag cur
leis an uimhir iomlán le gach caitheamh. Leantar
ar aghaidh leis an ghníomhaíocht go dtí go
mbaineann an grúpa 50 amach.  

Trealamh

• Dísle amháin le haghaidh gach grúpa
• Peann agus páipéar le haghaidh gach grúpa

Éagsúlachtaí

• Méadaigh nó laghdaigh an spriocuimhir chun é
a dhéanamh níos éasca/níos deacra.
• Déan é níos deacra trí 5 a bhaint ón uimhir
nuair a fhaightear 5.
• Déan é níos éasca ag iolrú 6 faoina dó nuair a
fhaightear 6.
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13. Thar an Líne
Cur Síos

Cuir na daltaí ina ngrúpaí de cheathrar. Leag amach
4 mharcóir spota i líne dhíreach agus iad 5 mhéadar
óna chéile. Iarr ar gach dalta seasamh ar mharcóir
spota amháin. Tabhair an liathróid don dalta atá ag
an gcéad mharcóir. Ciceálann an dalta sin an liathróid
chuig an dalta atá ag an dara marcóir. Ciceálann an
dalta sin an liathróid chuig an dalta atá ag an tríú
marcóir. Nuair a chiceáiltear an liathróid chuig an
dalta atá ag an gceathrú marcóir caithfidh an dalta sin
an liathróid a dhruibleáil ar ais go dtí an chéad chón.
Cuirtear tús leis an bpróiseas arís ansin. Fad a bhíonn
an liathróid á druibleáil ar ais, bogann gach dalta
chun tosaigh go dtí an chéad mharcóir eile.

Éagsúlachtaí

• Athraigh an fad idir na marcóirí.
• Athraigh an chos chiceála gach uair.
• Féadann grúpaí dul in iomaíocht in aghaidh an
chloig nó in aghaidh grúpaí eile.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Liathróidí peile

14. Níos Tapa ná an Liathróid
Cur Síos

Cuir na daltaí ina ngrúpaí de chúigear. Socraigh
na marcóirí spota mar dhá cearnóg, cearnóg
laistigh amháin agus cearnóg amuigh amháin.
Seasann ceathrar daltaí ag marcóirí spota sa
chearnóg laistigh, ag coinneáil achar sábháilte
óna chéile, agus seasann dalta amháin ag marcóir
spota ar an gcearnóg amuigh. Pasálann na daltaí
sa chearnóg laistigh an liathróid chuig a chéile.
Ritheann an dalta atá sa chearnóg lasmuigh chuig
na reanna éagsúla den chearnóg agus déanann
sé iarracht rith ar ais chuig a phointe tosaigh sula
bpasáiltear an liathróid timpeall na cearnóga
laistigh. Aistrigh na daltaí i ndiaidh gach seala.

Trealamh

• Marcóirí Spota
Liathróid amháin in aghaidh gach grúpa de
chúigear

Éagsúlachtaí

• Méadaigh nó laghdaigh líon na ndaltaí sa
chruth laistigh
• Méadaigh líon na gcuard atá ar an reathaí
lasmuigh a rith.
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15. Rás Sealaíochta Dabála
Cur Síos

Socraigh na daltaí i ngrúpa de chúigear nó de
sheisear agus marcóir spota amháin ag gach dalta.
Cuireann na daltaí, agus iad ina ngrúpaí, a marcóirí
spota i línte díreacha agus iad ag coinneáil achar
sábháilte óna chéile. Cuir uimhreacha ag an taobh
eile den chlós agus iad i bhfonsa, leag amach fonsa
amháin in aghaidh gach grúpa. Ritheann an chéad
dalta sa líne agus bailíonn sé uimhir amháin. Bogann
na daltaí eile sa líne chun tosaigh chuig an gcéad
spota eile fad is atá an chéad dalta sin ag rith.
Nuair a fhilleann an chéad dalta ar ais, déanann sé
dabáil agus féadfaidh an chéad dalta eile rith ansin.
Cuireann an chéad reathaí an litir/uimhir/mír mhearaí
ag tús na líne. Nuair a bhailítear na míreanna uile ní
mór don reathaí deiridh na huimhreacha uile a chur
le chéile agus an freagra a ghlaoch amach.

Éagsúlachtaí

• Méadaigh nó laghdaigh fad an reatha.
• Úsáid modhanna taistil éagsúla, i.e., preabadh,
scipeáil, léim, sleaschéim.
• Iarr ar na daltaí na huimhreacha uile a iolrú
faoina chéile.
• Iarr ar na daltaí uile cothromaíocht a dhéanamh
ar a marcóir spota féin go dtí go bhfilleann an
dalta eile ar an ngrúpa.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Uimhreacha (agus iad priontáilte
lannaithe agus gearrtha amach)
• Fonsa amháin in aghaidh gach grúpa

16. Casadh agus Béicíl
Cur Síos

Abair le daltaí spás a fháil sa limistéar imeartha
fad is a bheidh an ceol ag seinm. Nuair a deirtear
‘Twist’ san amhrán caithfidh na daltaí léim agus
rothlú san aer, tuirlingt go sábháilte agus leanúint
ag bogadh timpeall. Nuair a deirtear ‘Shout’ san
amhrán ní mór do na daltaí go léir léim chomh
hard agus is féidir leo agus béiceadh chomh hard
agus is féidir leo.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí an cineál léime a athrú.
• Léim i gcomhair faid seachas i gcomhair airde.
• Athraigh an scil ghluaisluaile a úsáidtear, cuir i
gcás, truslógacht, scipeáil, etc.

Trealamh

• Ceol, an t-amhrán ‘Twist and Shout’
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17. Áireamhán
Cur Síos

Déan dhá ghrúpa de na daltaí. Leag amach
limistéar dronuilleogach (áireamhán) le haghaidh
gach grúpa agus é sách mór le 9 spota nó gcón
ar a bhfuil uimhreacha a chur ann (1–9). Socraigh
na marcóirí spota i ngreille de 3 spota x 3 spota.
Iarr ar na daltaí seasamh taobh thiar den líne
thosaigh. Ritheann an chéad dalta sa ghrúpa agus
buaileann sé uimhir a haon go héadrom lena
chos, ritheann sé ar ais chuig an líne thosaigh
ansin agus déanann sé dabáil ionas go rithfidh
an chéad dalta eile. Ritheann an dalta sin agus
buaileann sé uimhir a haon go héadrom lena
chos. Nuair a bhí deis ag na daltaí uile sa ghrúpa
rith agus uimhir a haon a bhualadh ritheann an

chéad dalta arís ach buaileann sé uimhir a dó
lena chos agus leanann na daltaí eile ar aghaidh
mar sin. Tá an cluiche críochnaithe nuair a
éiríonn le gach dalta sa ghrúpa gach ceann de
na huimhreacha ar an áireamhán a bhualadh go
headrom lena chos.

Trealamh

• Marcóirí Spota
• Cóin

Éagsúlachtaí

• Méadaigh nó laghdaigh líon na n-uimhreacha
ar an áireamhán.
• Méadaigh nó laghdaigh an fad idir na marcóirí
spota.
• Iarr ar an gcéad dalta rith chuig uimhir a haon
agus an dara dalta rith chuig uimhir a dó agus
mar sin de chun cluiche níos gairide a chruthú as.

18. Rás Sealaíochta ‘Carraig–Páipéar–Siosúr’
Cur Síos

Socraigh na daltaí ina mbeirteanna. Iarr ar ghrúpa amháin
dul chuig barr an limistéir imeartha agus ar an ngrúpa
eile dul chuig an mbun agus achar sábháilte a choinneáil
óna chéile. Leag marcóirí spota amach idir an dá ghrúpa.
Taistealaíonn an chéad dalta i ngach líne feadh na líne
(ag preabadh, ag scipeáil, ag léim, ag bogshodar). Nuair
a thagann an chéad dalta chuig an spota atá sannaithe
dá fhoireann imríonn sé cluiche ‘Carraig–Páipéar–Siosúr’
leis an dalta ón líne eile. Seasann an bheirt daltaí ag a
spota sannaithe don chluiche le cinntiú go bhfuil siad ag
achar sábháilte óna chéile. Leanann an dalta a bhuann
an cluiche ar aghaidh chuig bun na líne ar an taobh eile.
Tá ar an dalta nach mbuann an cluiche bogshodar a
dhéanamh timpeall imlíne an limistéir imeartha. Bíonn
seal ag an gcéad dalta eile ansin agus leantar ar aghaidh
mar sin go dtí nach bhfuil ach beirt daltaí fágtha ann.
Imríonn an bheirt cluiche ‘Carraig–Páipéar–Siosúr’ ansin
le fáil amach cén grúpa a bhuafaidh an cluiche. Ní mór do
na daltaí achar sábháilte a choinneáil óna chéile agus iad
ag rith timpeall imlíne an limistéir imeartha. Má imrítear
an cluiche le ceithre líne imríonn an bheirt bhuaiteoirí ó
gach líne in aghaidh a chéile chun buaiteoir an cluiche a
dhéanamh amach.

Trealamh

• Marcóirí Spota

Éagsúlachtaí

• Aistrigh an modh taistil i gcaitheamh an chluiche.
• Bain triail as gluaiseachtaí an choirp iomláin le
haghaidh an chluiche ‘Carraig–Páipéar–Siosúr’:
- Carraig – cromtha síos.
- Páipéar – i do sheasamh agus na géaga
láimhe sínte aníos.
- Siosúr – na géaga láimhe sínte amach ó na
taobhanna.
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19. Cód an Choirp
Cur Síos

Cuir na daltaí i gceithre nó cúig ghrúpa. Iarr ar ghrúpa
amháin dul chuig barr an limistéir imeartha agus achar
sábháilte a choinneáil óna chéile. Leag 4 fhonsa nó
mharcóir spota amach le haghaidh gach foirne idir an
dá taobh den limistéar imeartha agus iad spásáilte
amach go cothrom. Taispeánann an múinteoir
ceithre ghníomhaíocht éagsúla a dhéanfaidh an rang
i ngach fonsa (réaltléim, gróigeadh, burpaí, léim
cheartingearach). Ní mór do na daltaí cuimhneamh
ar ord na ngníomhaíochtaí agus an líon a dhéantar
i ngach fonsa (5 réaltléim i bhfonsa a haon, 3 léim
ceartingearacha i bhfonsa a dó, etc.). Nuair a chuireann
an dalta na gníomhaíochtaí uile i gcrích caithfidh sé rith
chuig an taobh eile den limistéar imeartha, timpeall an
chóin agus ar ais abhaile. Ní mór don dalta tosú arís
má dhéanann sé na gníomhaíochtaí san ord mícheart
nó má dhéanann sé an líon mícheart díobh.
Faigheann an chéad dalta ó na ceithre
fhoireann a n-éiríonn leis rith ar ais
abhaile pointe dá fhoireann.

Éagsúlachtaí

• Méadaigh nó laghdaigh líon na
ngníomhaíochtaí nó líon na n-uaireanta a
dhéantar gach gníomhaíocht.
• Aistrigh an modh taistil ón rith.
• Úsáid cúnamh amhairc le haghaidh daltaí a
bhfuil cúnamh uathu.

Trealamh

• Marcóirí Spota • Fonsaí • Cóin

20. Damhsa Creatháin Bainne
Cur Síos

Iarr ar na daltaí bogadh timpeall an limistéir
imeartha ag úsáid modhanna éagsúla taistil.
Sannann na daltaí gníomhaíochtaí éagsúla
do gach creathán bainne (creathán bainne
banana – luígí siar ar bhur ndroim ar an urlár
leis na géaga sínte amach, creathán bainne
seacláide – déanaigí bogshodar ar an láthair,
creathán bainne sú talún – cruthaígí cruth beag
le bhur gcorp). Nuair a ghlaonn an múinteoir na
creatháin bhainne éagsúla amach tá ar na daltaí
an ghníomhaíocht a ghabhann leis an gcreathán
bainne sin a dhéanamh.

Éagsúlachtaí

• Tabhair riail isteach trína mbeidh ar na
daltaí an ghníomhaíocht a dhéanamh agus
comhaireamh go dtí a hocht.
• Iarr ar na daltaí oibriú i ngrúpaí beaga agus a
ngníomhaíochtaí féin a chumadh le haghaidh
na gcreathán bainne éagsúil.

Trealamh
• Ceol
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1. Suas is Anuas, Gan Braon a Dhoirteadh
Cur Síos

Iarr ar na daltaí cupán plaisteach a líonadh le
huisce go ¾ a acmhainne. Iarr ar na daltaí luí
ar a ndroim agus an cupán uisce a choinneáil
ingearach leis an talamh ina lámh. Cuir dúshlán
roimh na daltaí agus iarr orthu éirí ón talamh agus
bheith ina seasamh agus a lámh a chur in airde
os cionn a gcinn gan aon uisce a dhoirteadh ón
gcupán.
Faoi dheireadh, iarr ar na daltaí an cupán a chur
sa lámh eile agus ísliú go dtí an talamh arís agus
a ndroim a chur ar an talamh gan aon uisce a
dhoirteadh ón gcupán.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí tosú ó shuíomh malartach –
e.g. óna nglúine má tá deacracht acu leis an
ngníomhaíocht.
• Iarr ar na daltaí an tasc a dhéanamh le níos
lú uisce sa chupán – ag ¼ a acmhainne ag
déanamh an tasc níos éasca.
• Iarr ar na daltaí iarracht a dhéanamh an tasc a
dhéanamh le cupán amháin sa dá lámh acu.

Trealamh

• Cupán plaisteach – cupán amháin in aghaidh
gach dalta
• Uisce

2. Lámhacán an Bhéir le Liathróid Leadóige
Cur Síos

Cuir na daltaí i gcúig ghrúpa taobh thiar de líne
ar a bhfuil 5 mharcóir spota nó chón ar fud cúirt
chispheile, halla corpoideachais nó clóis. Iarr ar
na daltaí suíomh lámhacán an bhéir a ghlacadh
(lámha faoi na ghuaillí, glúine ardaithe ón talamh
faoi na cromáin, úlla na gcos agus ladhracha ar
an talamh) taobh thiar den mharcóir spota agus
liathróid leadóige á cothromú ar chaol an droma.
Iarr ar na daltaí lámhacán an bhéir a dhéanamh
timpeall an mharcóir spota os a gcomhair agus
filleadh ar an mbaile ar ais fad is a choinníonn
siad an liathróid leadóige á cothromú ar chaol
an droma. Tá ar an dalta filleadh ar an bpointe
tosaigh má thiteann an liathróid ar an talamh.

Éagsúlachtaí

• Laghdaigh an t-achar a thaistealaíonn na daltaí
agus/nó aistrigh an rud atá á iompar acu chuig
rud nach mbogann an méid sin, cuir i gcás,
pónaireán.
• Méadaigh an t-achar a thaistealaíonn na daltaí
agus/nó aistrigh an rud atá á iompar acu chuig
sféar níos mó – liathróid pheile nó chispheile.
• Iarr ar na daltaí an treo a bhfuil siad ag taisteal
a athrú agus iarr orthu taisteal i leataobh nó
siar.

Trealamh

• Liathróid leadóige amháin in aghaidh an dalta.
• Cóin nó marcóirí spota
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3. Liombó Gan Lámha
Cur Síos

Socraigh an trealamh le dhá chathaoir 1
mhéadar os comhair a chéile agus scuab thar na
cathaoireacha ag cruthú seastán Liombó.
Iarr ar na daltaí cothromaíocht dhinimiciúil
a dhéanamh agus taisteal faoin scuab gan
teagmháil láimhe a dhéanamh leis an scuab ná
leis an talamh. Iarr orthu é seo a dhéanamh ar
aon bhealach ar mhian leo.

Trealamh

• 2 chathaoir ranga
• Scuab.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí airde na scuaibe a ardú ón
gcathaoir ag úsáid leabhar nó boscaí lóin.
• Iarr ar na daltaí líon na mball coirp is féidir
teagmháil a dhéanamh leis an talamh a
theorannú, e.g. ní féidir ach le 2 bhall coirp
teagmháil a dhéanamh leis an talamh.

4. Glaoigh ar an Liathróid
Cur Síos

Leag amach líne thosaigh agus ceann scríbe sa limistéar
imeartha agus cóin á n-úsáid. Cuir na daltaí i gceithre
ghrúpa agus iad taobh thiar den líne thosaigh, tabhair
liathróid amháin do gach grúpa.
Nuair a fhaigheann siad comhartha, iarr ar an gcéad daltaí
i ngach grúpa rith i dtreo an chinn scríbe. Nuair a thugtar
comhartha eile, ní mór do dhaltaí stopadh go hiomlán
chomh luath agus is féidir agus an dúshlán a dhéanamh
a ghlaoitear amach, e.g. nuair a chloiseann siad ‘ceann ar
an liathróid’, ní mór dóibh stopadh go hiomlán, a liathróid
a chur ar an talamh, a gceann a chur ina haghaidh agus
stopadh. Déanann daltaí an chothromaíocht sin go n-iarrtar
orthu leanúint ar aghaidh ag rith.

Moltaí le haghaidh dúshlán éagsúla:

• suígí ar an liathróid agus déanaigí cothromaíocht
• cuirigí cos amháin ar an liathróid agus déanaigí
cothromaíocht
• cuirigí lámh amháin ar an liathróid agus déanaigí
cothromaíocht
• cuirigí uillinn amháin ar an liathróid agus déanaigí
cothromaíocht
• cuirigí glúin amháin ar an liathróid agus déanaigí
cothromaíocht
• bogaigí an liathróid idir bhur rúitíní ar an urlár

• bogaigí an liathróid timpeall na coime
• casaigí an liathróid ar bhur méar
• cothromaígí an liathróid ar bhur mbolg, droim nó
idir na glúine.

Trealamh

• Liathróid leadóige, cóin nó marcóirí spota.

Éagsúlachtaí

• Athraigh an scil ghluaisluaile a úsáidtear chun
taisteal trasna an limistéir imeartha.
• Iarr ar na daltaí bogadh fad is a dhéanfaidh siad an
liathróid a chothromú ar bhall sonrach den chorp.
• Iarr ar na daltaí cothromaíocht leanúnach a
dhéanamh – ag aistriú na cothromaíochta ó bhall
amháin den chorp chuig ball eile, e.g. aistriú ón
liathróid a chothromú ar an ngualainn chuig an
nglúin gan na lámha a úsáid.
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5. Freagairt ar an Triantán Ildaite
Cur Síos

Socraigh na daltaí i mbeirteanna le 6 chón (2 chón
dhearga, 2 chón bhuí agus 2 chón ghorma) agus
2 mharcóir spota ag gach beirt. Iarr ar gach beirt
dhá triantán a dhéanamh le cón de dhath éagsúil
ag gach rinn agus iad os comhair a chéile. Ní
mór go mbeadh an dá thriantán díreach cosúil
lena chéile. Iarr ar na daltaí seasamh ar a marcóirí
spota féin i lár an dá thriantán. Ba cheart dhá
mhéadar a fhágáil idir an dá thriantán.
Is éard is aidhm leis an ngníomhaíocht ná go
ndéanfadh dalta amháin aithris ar ghníomhaíochtaí
an dalta eile. Iarrtar ar an gcéad dalta lámh a
leagan ar chón ar leith agus déanann a pháirtí
iarracht aithris a dhéanamh ar an ngníomhaíocht
sin. Iarr ar na daltaí dul chun cinn a dhéanamh
agus teagmháil le dhá chón, agus ansin trí chón.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí gné mhealltach a thabhairt
isteach ag cur dúmas agus cor bréige leis an
ngníomhaíocht ag iarraidh a bpáirtí a bhogadh
óna spota lárnach.
• Iarr ar na daltaí pónaireán a chothromú ar a
gceann.
• Caithfidh an ceannaire filleadh chuig lár a
thriantáin gach uair sula dteagmhaíonn sé le
cón eile.

Trealamh

• Teastaíonn an trealamh seo a leanas ó gach beirt:
2 chón dhearga
2 chón bhuí
2 chón ghorma
2 mharcóir spota

6. Saol
Cur Síos

Socraigh na daltaí i ngrúpaí de thriúr (A, B agus
C) agus liathróid amháin idir gach dhá ghrúpa.
Leag amach stráicí de bhalla atá cúig mhéadar ar
leithead le cóin. Seasann an dá ghrúpa ag stráice
amháin. Imríonn na grúpaí in ord A, B agus ansin C.
Ciceálann dalta A ón gcéad fhoireann an
liathróid in aghaidh an bhalla taobh istigh den
teorainn agus caithfidh dalta A ón bhfoireann
eile freagairt. Leantar den phróiseas sin go dtí
go raibh deis ag gach ball den ghrúpa. Má
bhuaileann dalta an liathróid taobh istigh den
teorainn, faigheann a ghrúpa pointe amháin.
Leantar den phróiseas sin go dtí go scórálann
grúpa deich bpointe.

Éagsúlachtaí

• Tabhair cead do na daltaí an liathróid a
sháinniú lena gcos sula gciceálann siad í.
• Tabhair isteach riail gur gá do gach
dalta an liathróid a chiceáil lena chos
neamhcheannasach amháin.
• Iarr ar na daltaí tasc comhoibríoch a chruthú
ina ndéanann iad iarracht dreas a dhéanamh a
fhad agus is féidir gan earráid a dhéanamh.

Trealamh

• Liathróid pheile
• Cóin
• Balla
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7. Preabadh an Fhonsa
Cur Síos

Cuir na daltaí i mbeirteanna, agus liathróid
leadóige amháin nó liathróid bhog phreabach
agus fonsa amháin ag gach beirt. Leagann
daltaí an fonsa ar an talamh eatarthu, bíonn
dalta amháin ina fhreastalaí agus an dalta eile
ina chosantóir. Chun tús a chur leis an gcluiche,
preabann an freastalaí an liathróid isteach san
fhonsa. Is é an aidhm go gcuirfeadh an dalta eile
an liathróid ar ais agus í a phreabadh isteach
san fhonsa arís sula mbuaileann sí faoin talamh.
Chun é sin a dhéanamh, déanann siad iarracht an
liathróid a smachtú ach í a bhualadh gan ach an
lámh a úsáid (gan í a ghabháil).

Ní féidir leis an gcosantóir an liathróid a bhualadh
ach uair amháin agus scórálann an t-ionsaitheoir
pointe mura gcuirtear an liathróid ar ais san
fhonsa arís. Iarr ar na daltaí an cluiche a imirt de
réir rialacha agus chóras scórála na leadóige.
Beidh ar na daltaí gluaiseacht timpeall an fhonsa
agus frithghníomhú do phreaba éagsúla.

Trealamh
• Fonsa

• Liathróid leadóige nó liathróid bhog
phreabach

Éagsúlachtaí

• Déan gabháil a thabhairt isteach nó lig do
gach cosantóir lámh a leagan ar an liathróid
faoi dhó nó níos mó.
• Iarr ar na daltaí oibriú le chéile chun railí a
choinneáil chomh fada agus is féidir.
• Tabhair trampette isteach seachas fonsa le
haghaidh preabadh breise, má tá ceann ar fáil.

8. Scaoil chun Scóráil - 21
Cur Síos

Socraigh na daltaí i mbeirteanna agus liathróid ag
gach beirt. Greamaigh spriocanna ag airdí éagsúla de
bhalla. Cuir pointí i lár gach sprice (idir pointe amháin
agus cúig phointe).
Iarr ar na daltaí an liathróid a chiceáil agus na
spriocanna a bhualadh ar an mballa leis an scór
áirithe sin a bhaint amach. Ceadaigh idir 5 mhéadar
agus 10 méadar idir an marcóir spota óna gciceáiltear
agus na spriocanna.

Iarr ar na daltaí an cluiche a imirt go dtí go
mbaineann dalta amháin scór iomlán amach.

Trealamh
•
•
•
•

Liathróid pheile
Bileoga de pháipéar A4
Blutac
Marcóirí
Marcóir Spota

Éagsúlachtaí

• Méadaigh an fad idir na spotaí óna gciceáiltear
agus an sprioc.
• Cuir srian ar an gcluiche, cuir i gcás, níl cead
ag na daltaí ach líon áirithe corruimhreacha a
bhualadh nó an liathróid a chliceáil lena gcos
neamhcheannasach amháin.
• Laghdaigh an spás idir an spota óna
gciceáiltear agus an sprioc agus/nó déan an
tasc níos comhoibríoch ionas go gcaithfidh an
bheirt oibriú le chéile chun scór 21 a bhaint
amach.
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9. Liathróid Aisphreabtha
Cur Síos

Cuir na daltaí ina mbeirteanna agus tabhair
buidéal/scidil amháin agus liathróid pheile
amháin dó gach grúpa. Iarr ar an gcéad dalta a
scidil a chur idir trí agus cúig mhéadar ón mballa
laistigh dá limistéar imeartha sainithe. Cuireann
sé a liathróid in aice leis an scidil agus ciceálann
sé í. Is é an aidhm atá leis go mbuailfeadh an
liathróid an scidil nuair a aisphreabann sí den
bhalla. Má bhuailtear an scidil, cuirtear é méadar
amháin níos faide ar shiúl ón mballa. Is féidir cúllíne a leagan amach deich méadar siar ó bhalla

an aisphreabtha. Aimsítear cúl nuair a éiríonn le
dalta an scidil a chur trasna na cúl-líne, méadar i
ndiaidh méadair.

Trealamh

• Teastaíonn an trealamh seo a leanas ó gach
beirt:
Liathróid pheile
Spás ar bhalla
Scidil nó buidéal uisce folamh

Éagsúlachtaí

• Ciceáil ón taobh clé nó ón taobh deas den
scidil; dá leithne an fad is ea is deacra a bhíonn
an dúshlán.
• Cuir na daltaí ina mbeirteanna má bhíonn go
leor spáis ann. Déanann siad sealaíocht ar a
chéile i mbun na gníomhaíochta, ag déanamh
tasc comhoibríoch as an gcluiche.

10. Poll an Arbhair
Cur Síos

Cuir daltaí i mbeirteanna (A agus B) le 3
phónaireán agus bosca ag gach beirt. Iarr ar
na daltaí seasamh 5 mhéadar óna chéile, ag
tabhairt aghaidh ar a chéile le bosca amháin
ag a gcosa agus pónaireáin ina lámha. Iarr ar
dhalta A caitheamh lámh thíos a dhéanamh
leis an bpónaireán ag iarraidh é a chaitheamh
isteach i mbosca dalta B. Déanfaidh dalta B an
ghníomhaíocht chéanna ansin. Leantar ar aghaidh
leis an ngníomhaíocht sin go dtí go gcaitear
na pónaireáin uile. Bíonn an bua ag an dalta a
chaitheann an líon is mó pónaireán isteach sa
bhosca eile. Iarr ar na daltaí 10 mbabhta a imirt
agus na suíomhanna a aistriú ansin.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí na pónaireáin a chaitheamh
lena lámh neamhcheannasach agus/nó
méadaigh an t-achar idir an dalta atá ag
caitheamh agus an spriocbhosca.
• Cuir fonsa ar an talamh seachas bosca chun
méid na sprice a mhéadú agus/nó laghdaigh
an t-achar a chaithfidh na daltaí an pónaireán a
chaitheamh.

Trealamh

• Teastaíonn an trealamh seo a
leanas ó gach beirt:
6 Phónaireáin
2 bhosca/chiseán
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11. Éire, Albain, an Bhreatain Bheag
Cur Síos

Cuir na daltaí ina ngrúpaí de thriúr. Iarr ar na daltaí
idir 40 agus 50 banda leaisteacha a cheangal lena
chéile chun slabhra fada a chruthú. Iarr ar an mbeirt
daltaí atá ar an taobh amuigh an slabhra de bhandaí
leaisteacha a chur thar an taobh amuigh dá gcosa ag
leibhéal na rúitíní agus seasamh le leithead a nguaillí
idir a gcosa. Iarr ar na daltaí seasamh 3 mhéadar óna
chéile, ag tabhairt aghaidh ar a chéile agus an banda
sínte amach ag a gcosa. Seasann an tríú dalta sa lár.
Canann na daltaí uile “Éire, Albain, an Bhreatain
Bheag. Laistigh, lasmuigh, ar an ród” os ard.
Léimeann an dalta sa lár agus cuireann sé a chosa

laistigh agus lasmuigh de na bandaí leaisteacha
cothrom le buille na ríme agus déanann sé
iarracht a chosa a chur díreach ar na bandaí
leaisteacha ag an deireadh.
Má éiríonn le dalta A, iarr ar an mbeirt daltaí atá
ar an taobh amuigh an banda a ardú chuig airde
na nglún, agus ansin chuig airde na gcromán.
Mura n-éiríonn le dalta tuirlingt leis na bandaí
faoina chosa, aistríonn sé a áit le duine de na
daltaí atá ar an taobh amuigh.

Trealamh

• Bosca de bhandaí leaisteacha

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí an rím a chanadh níos gasta.
Ní mór don dalta atá sa lá an ghníomhaíocht a
dhéanamh leis an mbuille níos gasta sin.
• Iarr ar na daltaí atá ar an taobh amuigh airde
an bhanda a ísliú chuig an talamh agus/nó an
rím a chanadh go han-mhall.

12. Buille ar an tSráid
Cur Síos

Trealamh

Nuair a bheidh na daltaí compordach ag bogadh ar
chomhaireamh go hocht, iarr orthu an seicheamh seo
a leanas a dhéanamh:

Éagsúlachtaí

Socraigh marcóirí spota 2 mhéadar óna chéile laistigh den
limistéar imeartha. Iarr ar na daltaí seasamh ar a marcóir
spota féin agus máirseáil ar an spota agus comhaireamh
go dtí a hocht. Athraigh an scil gluaisluaile le haghaidh
gach comhairimh, nó cas thart le dul i dtreo eile.

• Preabaigí chun tosaigh ar an gcos dheas, buailigí
bosa ar an ochtú buille.
• Preabaigí siar ar an gcos chlé, buailigí bosa ar an
ochtú buille.
• Preabaigí ar cheachtar cois ach casaigí timpeall
90°(ceathrú casaidh) gach ré buille.
• Preabaigí chun tosaigh ar feadh ceithre bhuille,
preabaigí siar ar feadh ceithre bhuille.

• Limistéar imeartha oscailte/ Marcóirí spota/
Ceol
Roghnaigh amhrán ón liosta seo d’amhráin
oiriúnacha:
1- Safe and Sound - Capital Cities
2- Uptown Funk - Mark Ronson / Bruno Mars
3 - Castles – Freya Ridings

• Iarr ar na daltaí dreas damhsa a fhorbairt
ag úsáid roinnt paraiméadair éagsúla, cuir
i gcás, cothromaíocht ar thrí bhall coirp,
gníomhaíochtaí ag leibhéil éagsúla, stíl shaor a
dhéanamh don churfá.

Déanaigí arís é ón tús.
Chomh luath is a bheidh na daltaí compordach leis an
seicheamh, tabhair isteach ceol agus damhsa leis an
mbuille. Iarr orthu a gcuid luailí féin a chur leis.
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13. Timpeall an Chloig
Cur Síos

Éagsúlachtaí

Iarr ar gach beirt an cluiche a thosú ag
suíomhanna contrártha ag an dá taobh de na
línte. Bíonn sealanna ag na daltaí an liathróid a
chaitheamh isteach san fhonsa.

• D’fhéadfaí gníomhaíocht chomhoibríoch a
chruthú den tasc. Bogann an dá bheirt ar
aghaidh má éiríonn le dalta amháin an liathróid
a chaitheamh isteach san fhonsa. Is é is aidhm
leis an gcluiche go bhfillfeadh an dá bheirt ar
an spota tosaigh.

Cuir na daltaí ina ngrúpaí de cheathrar (2 bheirt).
Cuir na marcóirí spota ag 6 phointe éagsúla ar an
eochair agus iad ag fad cothrom óna chéile.

Má éiríonn le dalta an liathróid a chaitheamh
isteach san fhonsa bogann an bheirt ar aghaidh
chuig an chéad spota eile. Is iad buaiteoirí an
chluiche an chéad bheirt a n-éiríonn leo taisteal
chuig na 6 spota éagsúla agus ar ais chuig a
bpointí tosaigh.

• Ní mór do gach dalta sa bheirt an liathróid a
chaitheamh san fhonsa sula mbogann siad ar
aghaidh chuig an chéad spota eile.

Trealamh

• Liathróid chispheile
• Fonsa / cúirt chispheile
• Marcóirí Spota

14. Liathróid sa Chrios
Cur Síos

Cuir na daltaí ina ngrúpaí de sheachtar. Cruthaigh
limistéar ciceála agus crios landála le haghaidh
gach grúpa. Iarr ar dhalta a haon ó gach grúpa
seasamh laistigh den chrios landála. Seasann na
daltaí eile sa limistéar ciceála.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na gabhálaithe atá sna criosanna
éagsúla an liathróid a ghabháil le lámh/géag
amháin.
• Athraigh an trealamh. Úsáid liathróid spúinse
seachas liathróid pheile phlaisteach nó leathair.

Iarr ar na daltaí a chiceálfaidh an liathróid í a
chiceáil óna lámh le dul os cionn an chloiginn
agus le landáil ina chrios féin. Ní mór don
dalta atá ina sheasamh sa chrios sin iarracht a
dhéanamh an liathróid a ghabháil. Má éiríonn
leis an gciceálaí, aistríonn an bheirt sin a róil agus
téann an ciceálaí isteach sa chrios landála.

Trealamh

• Liathróid pheile,
• Marcóirí spota nó cóin
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15. Ráib Thar/Faoi
Cur Síos

Socraigh na daltaí i ngrúpaí de sheachtar agus
cuir gach grúpa i spás ar leith sa chlós atá
20 méadar x 20 méadar. Iarr ar bheirt daltaí
leaisteanna a chur ar na daltaí eile le núdail le
haghaidh linn snámha. Iarr ar na daltaí eile scil
ghluaisluaile a roghnú agus bogadh timpeall an
limistéir.
Nuair a chasann siad le duine de na daltaí atá
ag cur leaisteanna ar na daltaí eile ní mór dóibh
“Faoi” nó “Thar” a ghlaoch amach. Bunaithe
ar an ordú sin, coimeádann an dalta atá ag cur
leaisteanna ar na daltaí eile an núdal linn snámha
ag leibhéal glúine nó leibhéal cabhlach an
ghlaoiteora. Téann an glaoiteoir faoi nó léimeann
sé thar an núdal, athraíonn sé a scil ghluaisluaile
agus leanann sé ar aghaidh. Athraigh na róil anois
is arís.

Trealamh

• 2 núdal linn snámha in aghaidh gach grúpa

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí atá ag cur leaisteanna ar na
daltaí eile an airde don léim a ardú agus an
airde a gcaithfidh na daltaí a dhul faoi a ísliú
chun raon na gluaiseachta a mhéadú.
• Iarr ar na daltaí an scil ghluaisluaile chéanna a
úsáid don chluiche ar fad.

16. Cothromaíocht na mBéar ar Shábh
Cur Síos

Cuir na daltaí ina mbeirteanna agus iarr orthu
suíomh an bhéir a ghlacadh (lámha faoi na guaillí,
glúine faoi na cromáin agus iad 10 cm ón talamh,
barraicíní ar an talamh) ag tabhairt aghaidh ar a
chéile agus achar 2 mhéadar eatarthu.
Iarr ar gach beirt lámh amháin a bhreith ar an
núdal linn snámha nó an scuab ar thaobh amháin
dá gcorp. Ní mór do gach dalta iarracht a
dhéanamh an dalta eile a bhrú amach ó shuíomh
an bhéir ag úsáid gníomh brú/tarraingthe fad is
a choimeádann siad a gcothromaíocht féin. Cuir
i gcuimhne do na daltaí go bhfuil orthu a ligean
orthu gur bord iad agus go bhfuil a ndroim mar
chlár an bhoird. D’fhéadfaidís suíomh an bhoird
a choinneáil ag teannadh na meatán ina ngoile.
Aistrigh na páirtithe anois is arís.

Trealamh

• Scuaba nó núdail linn snámha

Éagsúlachtaí

• Cruthaigh gníomhaíocht chomhoibríoch
as an ngníomhaíocht agus iarr ar na daltaí
gluaiseacht chandaí bogadaí a chruthú leis an
scuab fad is a choimeádann siad staid an bhéir.
• Iarr ar na daltaí a gcos eile a tharraingt
10 cm ón talamh ionas go mbeidh orthu
cothromaíocht a dhéanamh ar dhá bhall coirp
amháin.
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17. Surfáil ar Bhraillín
Cur Síos

Cuir na daltaí ina mbeirteanna (A agus B) agus
braillín amháin ag gach beirt. Iarr ar na daltaí an
bhraillín a chur cothrom ar an talamh. Seasann
dalta A ar an imeall cúl den bhraillín agus dalta B
ar an imeall tosaigh agus beireann siad greim ar
imeall na braillíne lena lámha. Nuair a fhaigheann
siad comhartha ón múinteoir, tarraingíonn dalta B
an bhraillín go cothrom timpeall an spáis urláir.

Éagsúlachtaí

• Iarr ar an dalta atá ar cóimheá ar an mbraillín
suíomh nó seasamh níos ísle a ghlacadh agus/
nó dul ar a gceithre chroibh ar an mbraillín.
• Spreag an dalta atá ar cóimheá ar an mbraillín
cothromaíocht a dhéanamh ar bhall choirp
amháin (mór nó beag). Iarr ar an dalta atá ag
bogadh na braillíne gluaiseacht níos tapa ach
go réidh fós.

Ba cheart a chur i gcuimhne don dalta atá chun
tosaigh ar an mbraillín í a bhogadh go séimh
agus gan í a tharraingt go tobann. Fanann dalta
A ar cóimheá, agus é ag surfáil ar an mbraillín
de réir mar a bhogann sí faoi ar an urlár. Lean ar
aghaidh leis an ngníomhaíocht ar feadh nóiméad
amháin sula n-aistrítear na róil.

Trealamh

• Seanbhraillíní
• Halla corpoideachais le hurlár mín

18. Cúrsa
Cur Síos

Iarr ar na daltaí a gcúrsa bacainní féin a chumadh
agus é bunaithe ar shrianta nó ar pharaiméadair
ar leith a thugtar dóibh, e.g. ní mór/b’fhéidir go
mbeadh na rudaí seo a leanas mar chuid den
chúrsa bacainní:
•
•
•
•
•
•

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí oibriú ina mbeirteanna agus
teorannaigh na srianta.
• Athraigh an t-am a chuirtear ar fáil do na daltaí
an cúrsa bacainní a chur i gcrích.

Cruth tosaigh láidir
Cruth críochnaithe láidir
3 mhodh taistil ar a laghad
3 rolla
3 chothromaíocht dhinimiciúla
2 leibhéal éagsúla gluaiseachta

Trealamh
• Cóin

• Scuaba
• Cathaoireacha
• Rópaí Scipeála
• Aon trealamh eile atá sa Chófra
Corpoideachais
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19. Dúshlán na Liathróide Leadóige
Cur Síos

Socraigh na daltaí i mbeirteanna agus tabhair
liathróid leadóige amháin do gach beirt. Iarr ar
dhalta A an liathróid a chaitheamh in aghaidh
an bhalla agus í a ghabháil a mhinice is féidir i
nóiméad amháin. Déanann dalta B taifead ar an
scór.

Éagsúlachtaí

• Laghdaigh an fad idir an dalta a chaitheann an
liathróid agus an spás ar an mballa.
• Méadaigh an fad idir an dalta a chaitheann an
liathróid agus an spás ar an mballa agus/nó iarr
ar an gcaiteoir an liathróid a chaitheamh lena
lámh neamhcheannasach.

Mol do na daltaí fanacht 3 mhéadar óna chéile ar
mhaithe le cúiseanna sábháilteachta. Athraíonn
na daltaí na róil ansin agus déanaidís an
ghníomhaíocht a oiread uaireanta agus is gá.

Trealamh

• Liathróidí leadóige
• Balla

20. Leaisteanna le Núdail
Cur Síos

Socraigh an limistéar imeartha le sraith de
mharcóirí spota dearga ar an mbonnlíne, sraith
de mharcóirí spota gorma ar an marcóir cúig
mhéadar agus sraith de chóin ar an líne leath
bealaigh. Cuir na daltaí ina mbeirteanna. Iarr ar
dhalta amháin núdal le haghaidh linn snámha a
thógáil agus seasamh ag an mbonnlíne. Iarr ar
an dara dalta seasamh ag an líne leath bealaigh.
Is é is aidhm leis an gcluiche go gcuirfeadh an
chéad dalta leaist ar an dara dalta leis an núdal
linn snámha.
Iarr ar an gcéad dalta rith go han-tapa i dtreo na
líne leath bealaigh nuair a shéideann an múinteoir
an fheadóg den chéad uair. Nuair a shéideann
an múinteoir an fheadóg den dara huair (trátha
a ritheann na daltaí thar na cóin ghorma) tá ar
dhalta 2 rith go han-tapa agus an bhonnlíne ar
an taobh eile a bhaint amach gan leaist air ón
dalta eile. Athraíonn na daltaí na róil ansin agus
déanaidís an ghníomhaíocht a oiread uaireanta
agus is gá.

Trealamh

• Núdail linn snámha
• Cóin nó marcóirí spota
• Cúirt chispheile nó limistéar mór imeartha

Éagsúlachtaí

• Iarr ar na daltaí a rith a thapa agus is féidir leo
ag an am céanna nuair a shéidtear an fheadóg.
• Bog an marcóir cúig mhéadar níos gaire
don líne leath bealaigh chun an dara huair a
shéidtear an fheadóg a mhoilliú.
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ
FUARAITHE

Gníomhaíochtaí Fuaraithe

1. Moilligh
Moilligh

Iarr ar na daltaí bogshodar a dhéanamh ar
a marcóir spota agus an ghluaiseacht a
mhoilliú de réir a chéile ó bhogshodar
chuig siúl mall agus iad ina seasamh ag
an deireadh. Iarr orthu anáil a tharraingt
isteach go mall fad is a shíneann siad a
ngéaga amach agus suas, agus an anáil
a scaoileadh amach go bog de réir mar a
íslítear na géaga.

2. Síos go
dtí an talamh
Síos go dtí an talamh

3. Tarraing Anáil
Tarraing Anáil

Iarr ar na daltaí anáil a tharraingt isteach
fad is a shíneann siad a ngéaga amach
go leathan agus go hard, agus an anáil
a scaoileadh nuair a íslíonn siad a ngéaga.

4. Compás
Compás

5. Searr do chosa
Searr do chosa

Iarr ar na daltaí seasamh le leithead na
nguaillí idir na cosa. Iarr orthu lámh a
leagan ar an talamh ar feadh 20 soicind.
Iarr orthu lámh a leagan ar an gcos dheas
ar feadh 20 soicind. Iarr orthu aistriú
chuig an gcos eile. Déantar arís é go dtí
go bhfuiltear fuar.

Iarr ar na daltaí pointí airde an chompáis
(ó thuaidh, ó dheas, soir, siar) a shiúl
ar a sála ar feadh 20 soicind agus ar a
mbarraicíní ar feadh 20 soicind. Déantar
arís é go dtí go bhfuiltear fuar.

Taispeáin do na daltaí an bealach ina nglactar an
suíomh chun brú aníos nó planc ard a dhéanamh
lena lámha cothrom ar an talamh, a gcosa agus
a gcorp díreach agus a ladhracha ar an talamh.
Iarr ar na daltaí glúin amháin a tharraingt isteach
dá gcliabhrach agus an tsáil den chos eile a bhrú
amach uaidh, ar nós go mbeidís ag iarraidh an tsáil
a leagan ar an talamh. Iarr orthu fanacht sa suíomh
seo ar feadh 20 soicind agus na cosa a aistriú ansin.
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6. Ar an Traein
Ar an Traein

Iarr ar na daltaí a shamhlú gur traein atá iontu agus rith
ar an láthair. Téann an traein suas cnoc agus éiríonn
sí níos moille agus níos moille go dtí go stopann sí,
tráth a ligeann na daltaí iad féin anuas ar an talamh.
• Iarr ar na daltaí suí lena gcosa chun tosaigh.
Searrann siad ar dheis agus ar chúl, chun tosaigh
agus ar chúl, ar chlé agus ar chúl.
• Croitheann siad na cosa agus na géaga amach ar
deireadh.

7. Leantar mise
Leantar mise

8. Siúlóid
Siúlóid

Cuir na daltaí ina mbeirteanna os comhair a chéile.
• Iarr ar na daltaí sleaschéim a thógáil ar chlé agus comhaireamh go
dtí a deich agus ansin ar dheis.
• Ansin, tá orthu a chomhaireamh go dtí a naoi, a hocht, a seacht,
etc., go dtí go mbaintear a haon amach.
• B’fhéidir go mbeireann na daltaí lámh ar fhonsa agus é idir
beirt de réir mar a thógann siad na sleaschéimeanna.
• Iarr ar na daltaí searradh a dhéanamh leis an gcorp iomlán,
agus iad leathan, caol, ard, etc., agus aithris a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí a bpáirtithe.
• Cuir i gcuimhne do na daltaí go gcaithfidh siad anáil a tharraingt
isteach agus a scaoileadh amach go mall.

Iarr ar na daltaí siúl ar an mball, ag laghdú luas an tsiúil
de réir a chéile nuair a fhaigheann siad comhartha
ón múinteoir, go dtí go bhfuil siad ar tí stopadh.
• Iarr ar na daltaí a ngéaga a shearradh suas
sa spéir, agus ansin thar an dá thaobh, ag
tarraingt anáil isteach de réir mar a shearrann
siad agus á scaoileadh amach mar a scaoileann
siad leis na géaga.

9. Bí mar scáil
agam
Bí mar scáil agam

10. Lig do scíth
Lig do scíth

Cuir na daltaí i mbeirteanna agus iad ar a marcóir
spota féin duine i ndiaidh duine. Iarr ar na daltaí
aghaidh a thabhairt ar an treo céanna.
• Iarr ar na daltaí aithris a dhéanamh ar
ghníomhaíochta a bpáirtithe agus iad ag fanacht
ar an marcóir, searradh a dhéanamh leis na
géaga agus comhaireamh go dtí a deich.
• Iarr ar na daltaí na róil a athrú i ndiaidh gach
searrtha.

Iarr ar na daltaí suí síos nó luí i suíomh
compordach ag tarraingt anála isteach agus á
scaoileadh amach leis na súile dúnta fad is a
dhéanann siad na rudaí seo a leanas:
(a) éisteacht leis na fuaimeanna mórthimpeall
orthu;
(b) smaoineamh ar an gcuid den cheacht ab
fhearr leo agus an ghníomhaíocht a shamhlú arís.
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11. Gaofar
Gaofar

Iarr ar na daltaí a ligean orthu gur crainn
atá iontu agus go bhfuil stoirm ghaoithe
ann agus iad ag samhlú gur craobhacha
an chrainn iad a ngéaga. Tosaigh amach
le stoirm ghaoithe láidir agus gaoth angharbh agus críochnaigh leis an ngaoth ag
éirí níos socra agus ag séideadh níos boige.

12. Ba agus Cait
Ba agus Cait

13. Léim thart
Léim thart

Iarr ar na daltaí tosú ar a lámha agus a nglúine, lena
ndroim cothrom agus anáil dhomhain a tharraingt.
Ardaítear an droim le háirse a chruthú agus íslítear
an bolg i dtreo an talamh, téann na guaillí siar
ionas go mbeidh na ba in ann breathnú suas.
Iarr ar na daltaí anáil a scaoileadh agus cuar a
chruthú ar a ndroim de réir mar a bhogann siad
chuig suíomh an chait agus iad ag síneadh an
droma.

Iarr ar na daltaí scipeáil ar an láthair ag
canadh ‘Skip to my Lou’, agus luas agus
airde na scipeála a laghdú de réir a
chéile go dtí go bhfuil siad ag scipeáil
go mall in áit ar leith. Laghdaigh an
ghníomhaíocht chuig máirseáil agus arís
ansin chuig siúl mall.

14. Sín go
dtí an spéir
Sín go dtí an spéir

15. Ag an Trá
Ag an Trá

Iarr ar na daltaí síneadh suas agus a lámha
a chur san aer ar feadh 20 soicind. Ansin
síntear na lámha síos agus beirtear greim
ar na ladhracha ar feadh 20 soicind.
Déantar arís é go dtí go bhfuiltear fuar.

Iarr ar na daltaí fanacht ag a spota féin
fad is a shamhlaíonn siad go bhfuil siad
ar thrá, ag siúl trí ghaineamh domhain,
ag léim thar thonnta, ag croitheadh
gaineamh uathu. Leantar ar aghaidh leis an
ngníomhaíocht go dtí go bhfuiltear fuar.
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16. Féileacán
Féileacán

Iarr ar na daltaí suí ar an talamh lena
nglúine lúbtha agus a gcosa i dteagmháil
lena chéile (cuma sciatháin an fhéileacáin
ar a gcosa). Greadtar na sciatháin 15
huaire. Glactar scíth agus déantar arís é
go dtí go bhfuiltear fuar.

17. Dréimire
Dréimire

18. Ladhracha
Ladhracha

Iarr ar na daltaí suí lena gcosa sínte amach
agus leithead a nguaillí eatarthu. Cromtar ar
aghaidh agus déantar iarracht lámh a leagan
ar na ladhracha ar chos amháin, déantar an
ghníomhaíocht arís ar an gcos eile. Fantar sa
suíomh sin ar feadh 30 soicind. Déantar arís é
go dtí go bhfuiltear fuar.

19. Baill
an Choirp
Baill an Choirp

20. Aithris
Aithris

Iarr ar na daltaí a ligean orthu go bhfuil siad
ag dreapadh dréimire an-ard, ag searradh
a ngéaga agus a nglúine amach de réir
mar a théann siad in airde. Déantar an
ghníomhaíocht seo ar feadh 30 soicind.
Glactar scíth agus déantar arís é go dtí go
bhfuiltear fuar.

Iarr ar na daltaí iarracht a dhéanamh
teagmháil a dhéanamh idir dhá bhall
choirp a ghlaonn an múinteoir amach
(e.g. uilleann ar ghlúin, lámh ar chos). Iarr
ar na daltaí fanacht sa suíomh sin go dtí
go nglaoitear baill nua choirp amach.

Cuir na daltaí i ngrúpaí beaga. Iarr ar na
daltaí sealanna a bheith acu agus an
searradh is fearr leo a thaispeáint don
ghrúpa agus ansin déanann na daltaí eile
aithris ar an ngníomhaíocht sin. Ná déan
dearmad go gcaithfear searradh go bog
agus go mall. Déantar arís é go dtí go
bhfuiltear fuar.
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