Leabhar Oibre

Leabhar oibre faoin
gcaithreachas agus ag fás aníos

Do Thuismitheoirí, do chaomhnóirí, do
chúramóirí agus do Mhúinteoirí
Tá an leabhrán seo deartha ag Foireann Sláinte
agus Folláine PDST chun tacú le foghlaim
do pháiste san Oideachas Caidrimh agus
Gnéasachta (OCG) ag baint úsáide as acmhainn
Aistear na nÓg.
Tá Oideachas Caidrimh & Gnéasachta (OCG) ina
phríomhchuid den churaclam um Oideachas
Sóisialta Pearsanta agus Sláinte (S.P.H.E.) sa
bhunscoil. Tugann OCG deiseanna do leanaí
eolas, dearcaí, creidimh agus scileanna praiticiúla
a fhorbairt atá riachtanach chun caidrimh
phearsanta shláintiúla a bhunú agus a chothú
leo féin agus le daoine eile. Chomh maith le
foghlaim faoi chaidrimh, tugann OCG cuireadh
do leanaí coincheapa ar nós forbairt choirp
agus mothúchánach agus gnéasacht an duine a

iniúchadh. Múintear OCG de chineál forbartha,
bíseach ar fud an bhunoideachais.
Chun tacú tuilleadh le treoir churaclam bunscoile
OCG, d’fhorbraigh an Rannóg um Chothú Sláinte,
FSS an Deiscirt, acmhainn Aistear na nÓg do
dhaltaí Rang a Cúig agus a Sé agus mhaoinigh
an Ghníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime
FSS í. Déantar an t-ábhar seo a iniúchadh freisin
sna lámhleabhair OCG do Rang 5 agus 6 (An
Roinn Oideachais agus Scileanna). Is féidir
tuilleadh faisnéise faoi theagasc agus foghlaim
in Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta,
i gcomhthéacs an Oideachais Shóisialta,
Phearsanta agus Sláinte, a fháil ag https://www.
pdst.ie/primary/healthwellbeing/RSE
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Fáilte go dtí do Leabhar Oibre Aistear na nÓg féin!
Tá an leabhar oibre seo oiriúnach duit agus is áit shábháilte duit scríobh faoi do chuid mothúchán,
smaointe agus ceisteanna faoi fhás aníos i do dhuine fásta. Sa leabhar oibre seo gheobhaidh
tú réimse gníomhaíochtaí agus cluichí spraíúla a chabhróidh leat tuiscint a fháil ar chuid de na
hathruithe a rachaidh tú tríd le linn an chaithreachais agus na hógántachta. Tá gach gníomhaíocht
nasctha leis na físeáin Aistear na nÓg is féidir leat a úsáid mar chuid de d’oideachas caidrimh agus
gnéasachta (OCG) sa bhaile nó ar scoil. Is féidir leat an tsraith Aistear na nÓg a fháil ar an nasc seo a
leanas; https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies
Tá súil againn i ndáiríre go mbainfidh tú taitneamh as an leabhar oibre seo a úsáid mar chuid de
d’eispéireas Aistear na nÓg agus is tábhachtaí fós, tá súil againn go mbainfidh tú taitneamh as do
thuras ag fás aníos!
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Each topic is linked to a corresponding online Busy Bodies Video.
It is intended that you watch the video first before completing the
activities. You can access the videos by clicking on the following link:
www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies
or by scanning the QR code using your mobile device
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Réamheolas ar
Chaithreachas
Cuspóir Foghlama
San ábhar seo

→ Freagair an cheist- céard é caithreachas
→ Athbhreithnigh ar an méid atá ar eolas agam cheana
faoin gcaithreachas

Gníomhaíocht 1

Féach ar an bhfíseán Aistear na nÓg ‘Introducing Puberty?’
https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies

Sna réaltaí thíos, scríobh trí rud a d’fhoghlaim tú.
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Gníomhaíocht 2

Cairt AUF ar Chaithreachas
Scríobh an méid atá ar eolas agat cheana faoin gcaithreachas in ‘A.’
Scríobh an rud ba mhaith leat a fháil amach faoin gcaithreachas in ‘U’.
Scríobh an méid atá foghlamtha agat faoin gcaithreachas in ‘F’

A

U

F

6 Aistear na nÓg Leabhar Oibre

Gníomhaíocht 3

Gearr amach na focail seo a leanas
agus déan léarscáil choincheapa.
Cén fhaisnéis atá ar eolas agam cheana?
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Caithreachas

Amanna
éagsúla

Buachaill

Athruithe
coirp

Fear

Cailín

Bean

Mothúcháin

Caint le

Athruithe
mothúchánacha

Hormóin

Tréimhsí

Éiríonn guth Sláinteachas Tabhair aire
níos doimhne
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Céard is Cúis le
Caithreachas?
Cuspóir Foghlama
San ábhar seo

→ Tuiscint cén fáth a dtarlaíonn caithreachas
→ Luaigh athruithe coirp a tharlaíonn d’fhir, do mhná agus don dá dhream
→ Foghlaim stór focal lárnach faoin gcaithreachas

Gníomhaíocht 1

Féach ar an bhfíseán Aistear na nÓg ‘Why Does Puberty Happen?’
https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies

Sna réaltaí thíos, scríobh trí
rud a d’fhoghlaim tú.

Sa scamall thíos, scríobh
aon cheisteanna a
d’fhéadfadh a bheith
agat. Is dea-smaoineamh
na ceisteanna seo a phlé
le duine fásta a bhfuil
muinín agat as.
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Gníomhaíocht 2
Líon na bearnaí thíos

Tagann _____________ chun caithreachais. De réir a chéile athróidh tusa
ó _________ nó _______ isteach i do __________ fásta nó ________
fhásta. Is é an rud a fhágann go dtarlaíonn sé seo ná go dtáirgeann do
chorp ceimiceáin ar a dtugtar _________________. Tá na ceimcigh seo i do
cholainn ón lá gur ________tú. Nuair a thagann tú chun _________ éiríonn
siad ________________ den chéad uair. Tugann siad ______________ do do
cholainn ionas go bhforbróidh sé chun cruthe mná nó fir a chur ar féin. Más
buachaill tú, an príomh-ghnéashormóin ná _______________. Más cailín tú,
tá dhá phríomh-ghnéashormóin I do cholainn. Is iad sin ________________
and progesterone.

Gneashormóin

athruithe

buachaill

Cailín

caithreachas
fear

téististéarón

ceimicáin

gníomhach
rugadh

comhartha

hormóin
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éastraigin

woman

gach duine

bean (fhásta)

Gníomhaíocht 3

Léaráid Chaithreachas Venn
Scríobh na hathruithe a tharlaíonn do bhuachaillí agus do chailíní sna
ciorcail chuí. Scríobh na hathruithe a tharlaíonn do gach duine sa lár.

Cailíní

Araon

Forbraíonn cíocha

| Fásann gruaig phúbasach

eiríonn an guth níos doimhne

| na cromáin a leathnú

leathnaíonn guaillí a tháirgtear le speirm
ag fás níos airde
tarlaíonn míostrú

Buachaillí

| fásann gruaig aghaidhe

| fásann gruaig ar chosa agus
| bíonn spotaí le feiceáil

athraíonn na mothúcháin go tapaidh | táirgeann hormóin gnéis
d’fhéadfadh cur allais a mhéadú

11 Aistear na nÓg Leabhar Oibre

Gníomhaíocht 4
Dialann Phearsanta

Scríobh do chuid smaointe agus mothúchán ar an gcaithreachas sa dialann thíos.
Cad é atá tú ag tnúth leis? Cad iad na ceisteanna nó na hábhair imní atá agat?
Cé leis a bhféadfá labhairt faoi chaithreachais?

DIARY

DIARY

Gníomhaíocht 5

Éist le Machnamh ar Dhéileáil le Buartha anseo.
https://soundcloud.com/user-547419318/dealing-with-worry-walk-tall-4th-class-amy

Iarr ar do mhúinteoir nó tuismitheoir / cúramóir nó caomhnóir é a seinnt
agus é a dhéanamh leat!
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Céard a tharlaíonn
do chailíní?
Cuspóir Foghlama
San ábhar seo

→ Na hathruithe fisiciúla agus athruithe eile a tharlaíonn i gcailíní
le linn an chaithreachais a thuiscint
→ Foghlaim eochairfhoclóir atá ceangailte leis an gcóras atáirgthe
baineann

Gníomhaíocht 1

Féach ar chuid 3 den tsraith Físeán Busy
Bodies darb ainm ‘What Happens to Girls’
https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies

Sna réaltaí thíos, scríobh trí
rud a d’fhoghlaim tú.

Sa scamall thíos, scríobh
aon cheisteanna a
d’fhéadfadh a bheith
agat. Is dea-smaoineamh
na ceisteanna seo a phlé
le duine fásta a bhfuil
muinín agat as.
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Gníomhaíocht 2

An féidir leat an t-orgán atáirgthe baineann a lipéadú?

Ubhagáin
Feasáin Fhallópacha
Utaras/ broinn
Ceirbheacs
Faighin
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Gníomhaíocht 3
Fíor nó Bréagach

Cuir ciorcal timpeall má tá na ráitis thíos fíor nó bréagach. B’fhéidir go mbeidh
ort dul siar ar roinn 3 den tsraith Físeán Aistear na nÓg darb ainm ‘Céard a
tharlaíonn do chailíní?’ ar dtús!
1. Ar feadh cúpla lá gach mí, tagann fuil go mall as an bhfaighin

Fíor

Bréagach

2. Stóráiltear uibheacha i bhfeadáin fhallópacha na mban

Fíor

Bréagach

3. Nuair a bhíonn ubh níos aibí, bogann sé amach
as an ubhagán. Tugtar ubhsceitheadh air seo.

Fíor

Bréagach

4. I rith na míosa éiríonn líneáil an útarais tiubh agus bog.

Fíor

Bréagach

5. Is éard is tréimhse ann ná bealach do chorp na mban
ubh a bhaint as an útaras nár fhás ina leanbh.

Fíor

Bréagach

6. Faigheann gach cailín a tréimhse ag an am céanna

Fíor

Bréagach

7. Le linn tréimhsí, is féidir tuáille sláintíochta a úsáid
chun cosc a chur ar fhuil éadaí cailín a shroicint.

Fíor

Bréagach

8. Is féidir le duine iontaofa cabhrú má tá ceisteanna
nó imní ort faoi do thréimhse a fháil.

Fíor

Bréagach
Answers: 1.T 2.F 3.T 4.T 5.T 6.F 7.T 8.T
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Gníomhaíocht 4
Déileáil le Tréimhsí

Nuair a thosaímid ag fáil ár dtréimhsí ar dtús is féidir go mbeadh sé deacair a thuar
cathain a d’fhéadfaimis é a fháil arís go dtí go mbeidh sé ina thimthriall rialta. Tá
sé tábhachtach ullmhú le haghaidh ár dtréimhse. Tá céimeanna is féidir linn a
ghlacadh chun cabhrú linn leis seo. Déan nóta de na cinn is tábhachtaí dar leat.

→ Roinnt tuáillí sláintíochta a bheith agat i do mhála scoile.
→ Fo-éadaí spártha a bheith agat i do mhála scoile.
→ Bheith eolach ar dhuine le fiafraí i do scoil má tá tuáille
sláintíochta uait
→ Coinnigh taifead ar cathain a gheobhaidh tú do thréimhse
agus cathain a stopann sé ar fhéilire.
→ Bheith eolach ar conas fáil réidh le do tuaillí úsáidte ar
scoil agus sa bhaile.
→ Bheith eolach ar cé leis a labhróidh tú ar scoil má tá tú
buartha nó tinn.
→ Bheith eolach ar dhuine le fiafraí sa bhaile tuáillí
sláintíochta a cheannach duit.
→ Bheith eolach ar dhuine le labhairt léi/leis sa bhaile má tá
imní ort nó má tá tú tinn.
1.
2.
3.
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Gníomhaíocht 4
Ag déileáil le míostrú

Agus an seicliosta thíos á úsáid agat, cuir tic leis na rudaí is féidir leat a dhéanamh
chun cabhrú leat féin dul i ngleic nuair a gheobhaidh tú do thréimhse.

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Labhair le duine fásta iontaofa
Déan rud éigin gníomhach
Cuir buidéal uisce te ar do bholg
Labhair le cara
Éist le ceol
Bíodh 8+ uair an chloig codlata agat
Déan rud éigin a thaitníonn leat
Bain triail as roinnt teicnící análaithe / scíthe
Smaoinigh go dearfach
Déan trua duit féin agus bíodh a fhios agat go bhfuil ag éirí go hiontach
leat!
Eile ________________

Machnamh
An bhfuilim soiléir
faoi cad a tharlaíonn
do chailíní? Cén
fhaisnéis eile ba mhaith
liom a fháil amach
maidir le cailíní agus
caithreachas?
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Cad a Tharlaíonn
do Bhuachaillí?
Cuspóir Foghlama
San ábhar seo

→ Na hathruithe fisiciúla agus athruithe eile a tharlaíonn i
mbuachaillí le linn an chaithreachais a thuiscint
→ Foghlaim eochairfhoclóir atá ceangailte leis an gcóras atáirgthe
fireann

Gníomhaíocht 1

Féach ar chuid 4 den tsraith Físeán Busy
Bodies darb ainm ‘What Happens to Boys’
https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies

Sna réaltaí thíos, scríobh trí
rud a d’fhoghlaim tú.

Sa scamall thíos, scríobh
aon cheisteanna a
d’fhéadfadh a bheith
agat. Is dea-smaoineamh
na ceisteanna seo a phlé
le duine fásta a bhfuil
muinín agat as.
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Gníomhaíocht 2

Úsáid na focail thíos chun an léaráid a lipéadú?

Forchraiceann | Péineas | Úiréadra | Magairlí | Cadairne
Answers: Page 30 Busy Bodies Booklet

_______________________ Craiceann infhillte ag barr an phéinis
_______________________ Mála craicinn a choimeádann greim ar na
magairlí
_______________________ Orgán gnéis na bhfear atá cosúil le feadán a
chrochtar lasmuigh den chorp
_______________________ An feadán a iompraíonn fual agus seamhan as an
gcorp ag amanna éagsúla
_______________________ Dhá orgán de chruth ubhchruthach a tháirgeann
an hormón fireann testosterone agus speirm
Answers: 1.Foreskin 2.Scrotum 3.Penis 4.Urethra 5.Testicles
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Gníomhaíocht 3

Meaitseáil an focal leis an sainmhíniú atá air

Speirm

Scaoileann seamhan amach ó do phéineas

Seamhan

Baintear an craiceann infhillte ag barr an phéinis
(forchraiceann)

Adharc

Méadaíonn méid do phéinis agus éiríonn sé crua
ar feadh tamaill

Timpeallghearradh

Leacht a iompraíonn speirm

Seadadh

Seadadh a tharlaíonn nuair atá an fear ina
chodladh

Taisthaibhreamh

Cealla beaga le cruth torbáin

Machnamh
An bhfuilim soiléir
faoi cad a tharlaíonn
do bhuachaillí? Cén
fhaisnéis eile ba mhaith
liom a fháil amach
maidir le buachaillí
agus caithreachas?
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Ag Cruthú Leanaí
Cuspóir Foghlama
San ábhar seo
→ Eolas faoi chaidreamh collaí agus faoin gcaoi a ndéantar leanaí a
thuiscint

Gníomhaíocht 1

Féach ar chuid 5 den tsraith Físeáin
Comhlachtaí Busy darb ainm ‘Making Babies’
https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies

Sna réaltaí thíos, scríobh trí
rud a d’fhoghlaim tú.

Sa scamall thíos, scríobh
aon cheisteanna a
d’fhéadfadh a bheith
agat. Is dea-smaoineamh
na ceisteanna seo a phlé
le duine fásta a bhfuil
muinín agat as.
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Gníomhaíocht 2

Cén Aois a gcaithfidh mé a bheith?

A. Cláraigh chun vótáil

G. Dul i mbun caidreamh collaí le
duine eile

B. Tiomáint

H. Toitíní a cheannach

C. Alcól a ól

I. Post lánaimseartha a fháil

D. Fuil a thabhairt

J. Seasamh don Uachtaránacht

E. Suí ar ghiúiré

K. Scoil a fhágáil

F. Pas a fháil

L. Bheith san Arm

Answers: A.18 B.17 C.18 D.18 E.18 F.Birth G.17 H.18 I.16 J.35 K.16 L.18
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Gníomhaíocht 3

Gearr amach na cártaí seo a leanas agus cuir san
ord ceart iad.
Éiríonn péineas an fhir ina
cheartsheasamh

Nuair a thagann ceann amháin de na
milliúin speirm seo chomh fada leis an ubh,
ceanglaíonn siad le chéile agus déantar an
ubh a thoirchiú. Ciallaíonn sé seo go dtosóidh
an ubh ag forbairt ina leanbh. Deirimid go
bhfuil an bhean ag iompar clainne.

Más amhlaidh go bhfuil an bhean tar
éis ubh a sceitheadh le déanaí, beidh an
ubh sin i gcolainn na mná agus ullamh
le haghaidh toirchithe.

Cuireann an fear a phéineas isteach i
bhfaighin na mná

Pógann an fear agus an bhean gar dá
chéile. Cuireann sé mothú deas orthu.

Aontaíonn an bheirt daoine caidreamh collaí
a bheith acu le chéile.

Tar éis tuairim agus naoi mí, bíonn an
leanbh réidh don saol mór.

Socraíonn an ubh thoirchithe isteach sa
bhroinn, ar a bhfuil líneáil dheas thiubh, ar a
bhfásfaidh an leanbh.

The muscles of the uterus start to work
Tar éis tamaillín tarlaíonn seadadh don fhear
hard to push the baby out of the uterus, agus é istigh i gcolainn na mná. Téann seamhan
down the vagina and out into the world.
óna phéineas isteach I bhfaighin na mná.
Iompraíonn an seamhan na milliún
speirm, a snámhann suas feadh na
faighne agus I dtreo bhroinn na mná ar
an toirt.

Machnamh
An bhfuilim soiléir faoi
chaidreamh collaí agus
conas a dhéantar leanaí?
Cén fhaisnéis eile ba mhaith
liom a fháil amach maidir
le caidreamh collaí? Cén
fhaisnéis eile ba mhaith liom
a fháil amach maidir leis an
gcaoi a ndéantar leanaí?
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Bain Sult as an Aistear!
Cuspóir Foghlama
San ábhar seo
→ Eolas faoi athruithe eile a d’fhéadfadh tarlú de réir mar a théann
mé in aois a thuiscint

Gníomhaíocht 1

Féach ar chuid 6 den tsraith Físeáin Comhlachtaí Busy
darb ainm ‘Enjoying Growing Up’
https://www.healthpromotion.ie/health/inner/busy_bodies

Sna réaltaí thíos, scríobh trí
rud a d’fhoghlaim tú.

Sa scamall thíos, scríobh
aon cheisteanna a
d’fhéadfadh a bheith
agat. Is dea-smaoineamh
na ceisteanna seo a phlé
le duine fásta a bhfuil
muinín agat as.
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Gníomhaíocht 2
Mothúcháin

Bíonn do chuid hormón an-ghníomhach ag an am seo, agus bíonn anéifeacht ag hormóin ar do ghiúmar agus ar do mhothúcháin.
Is gnáthchuid é seo d’fhás aníos. Is féidir leis a bheith deacair do
dhaoine taithí a fháil orthu seo ach mothaíonn gach duine mar seo
freisin. Tá sé ar fad mar chuid d’fhás aníos. Ag caint le duine; cuidíonn
duine fásta iontaofa, siblín, cara srl. B’fhéidir nach mbeidh siad in ann tú
a chur ar do shuaimhneas ach cabhraíonn sé leat labhairt faoin gcaoi a
bhfuil tú ag mothú. Cad is féidir linn a dhéanamh nuair a mhothaímid
mothúcháin áirithe chun cabhrú linn chun bheith mar an duine is fearr
gur féidir linn bheith leanúint ar aghaidh mar an leagan is fearr dínn
féin. Déan liosta de na rudaí a oibríonn duit!
Nuair a bhíonn fearg orm is féidir liom _______________________________
Nuair a bhíonn mé ag mothú thíos is féidir liom________________________
Nuair a bhím an-bhuartha is féidir liom ______________________________
Nuair a bhíonn áthas orm is féidir liom _______________________________
Nuair a bhíonn sceitimíní orm is féidir liom ___________________________
Nuair a bhíonn easpa fuinnimh agam is féidir liom _____________________
Nuair a bhíonn mé uaigneach is féidir liom ___________________________
Nuair a bhíonn mearbhall orm is féidir liom___________________________
Nuair a bhíonn mé buíoch is féidir liom ______________________________
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Gníomhaíocht 3

Aclaíocht agus Aiste bia Cothromaithe
Ní thógann sé ach 60 nóiméad aclaíocht laethúi a dhéanamh chun fanacht aclaí
agus sláintiúil. Nuair a aimsíonn tú rud éigin a thaitníonn leat beidh tú ag iarraidh
é a dhéanamh níos minice. Is deis iontach é bualadh le cairde agus aer úr a fháil!
Gníomhaíochtaí a mbainim taitneamh astu:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Gníomhaíochtaí ba mhaith liom triail a bhaint astu:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Aiste bia cothrom:

Bealach eile chun aire a thabhairt dúinn féin is ea aire a thabhairt dár gcorp.
Bealach amháin is féidir linn níos mó fuinnimh a bheith againn do na
gníomhaíochtaí a mbainimid taitneamh astu is ea ithe go maith. D’fhéadfadh sé
matáin agus cnámha sláintúla a fheabhsú, cuma an chraicinn, na gruaige agus na
n-ingne a fheabhsú agus féadfaidh sé cabhrú leat mothú níos fearr chomh maith.
Cuimhnigh go leor uisce a ól, teastaíonn 8 - 10 n-uair an chloig codlata in
aghaidh an lae ónár gcorp.
Scríobh / Tarraing
na bianna a
itheann tú go
rialta a chuireann
le réim bia
sláintiúil ar do
phláta
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Gníomhaíocht 4
Sláinteachas Pearsanta

Cuid thábhachtach de bheith sláintiúil is ea coinneáil glan. Le linn an
chaithreachais d’fhéadfaidh tú a thabhairt faoi deara go gcaithfidh tú roinnt
athruithe a dhéanamh ar do ghnáthamh sláinteachais. Tá dea-nósanna
sláinteachais phearsanta tábhachtach.
Liostaigh gníomhaíochtaí a chabhróidh linn fanacht sláintiúil ag úsáid na
gceannteideal

Gach Lá

Go minic

Fiacla a scuabadh | Do lámha a ní | Stocaí a athrú
Fo-éadaí a athrú | Cith a thógaint
Ingne a ghlanadh agus a ghearradh | Díbholaí a chaitheamh
D’aghaidh a ní | Eadaí/ éide a athrú
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Ag Fás Aníos

Notaí

Daoine ar féidir liom labhairt leo le
haghaidh tacaíochta / comhairle
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