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1 Leabhar an Oide F
• Ceachtanna bunaithe ar théamaí an Churaclaim
• Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
• Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
• Teimpléid Éagsúla
• Ceachtanna ábharbhunaithe – treoir don mhúinteoir
• Ceachtanna ábharbhunaithe – ábhar don dalta
• Dlúthdhiosca ‘Leabhar an Oide F’ – na leathanaigh atá le fótachóipeáil do na
ceachtanna, na teimpléid agus ábhar an dalta do na ceachtanna ábharbhunaithe
1 Fite Fuaite (Leabhar an Dalta F)
8 Leabhar don Léitheoireacht
Cogar mé seo leat arís!
An Teist
Seo, Siúd agus Eile
Ar Thóir an Toirc
Carraig na Caillí
*Leabhar Mór an Eolais
Togha agus Rogha
Mairéad Ní Mhaonaigh – Beathaisnéis
5 Phóstaer (féach Liosta na bPóstaer)
1 Seastán do na póstaeir
4 Phictiúrchárta (féach Liosta na bPictiúrchártaí)
1 Dlúthdhiosca 1 agus 2
Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Ultach
Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Muimhneach
Dlúthdhiosca 1 (Scéalta) – leagan Connachtach
Dlúthdhiosca 2 (Sceitsí agus Tuairisc) – leagan Ultach, Muimhneach agus Connachtach

* An Gúm
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Brollach
Tá tábhacht ar leith ag baint leis an gcúrsa comhtháite teagaisc seo, Séideán Sí. Is fada a leithéid
ag teastáil chun freastal cóir a dhéanamh ar riachtanais an oideachais trí mheán na Gaeilge sa
Ghaeltacht agus ar fud na tíre i gcoitinne. Tuigeadh le fada go raibh easnaimh shuntasacha sa
soláthar a bhí á dhéanamh ina leith. Dá réir sin, tá an‑áthas orm gur shocraigh mo Roinnse
ar thacaíocht a thabhairt don tionscadal seo chun tabhairt go cuimsitheach faoi chuid de na
fadhbanna bunúsacha a bhaineann le soláthar an oideachais trí mheán na Gaeilge.
Is léir gur i méid atá an t‑éileamh ag dul maidir le soláthar acmhainní den saghas seo. Ba
dhúshlán nár bheag é do mo Roinnse féachaint chuige go gcuirfí raon oiriúnach acmhainní
ar fáil a shásódh ardchaighdeán oideachais an lae inniu. D’éirigh linn é sin a dhéanamh
trí fhoireann oidí a chur le chéile a raibh taithí luachmhar acu ar theagasc i scoileanna sa
Ghaeltacht agus i scoileanna lán‑Ghaeilge sna ceithre chúige. Fágann sin go bhfuil rian láidir
den dúchas ar an saothar seo a shaibhreoidh cumas teanga na ndaltaí de réir na canúna is fearr
a oireann dóibh. Molaim a saothar go hard. Molaim chomh maith, an dua a chaith fiche scoil
go fonnmhar le linn dóibh a bheith ag píolótú gnéithe dá bhfuil sa phacáiste teagaisc seo. Níl
amhras orm ná gur obair cheannródaíoch den scoth a bhfuil déanta eatarthu ar fad.
Níorbh fhéidir an obair stairiúil seo a dhéanamh, áfach, gan nasc torthúil a chothú idir teoiric
na teangeolaíochta agus teagasc na Gaeilge sa seomra ranga. Dá thoradh sin, táimid faoi
bhuanchomaoin ag líon mór de chomhairleoirí teanga a thacaigh go fial fonnmhar le foireann
na ndearthóirí le linn dóibh a bheith i mbun oibre. Tá súil agam go leanfar leis an gcur chuige
comhoibritheach seo feasta agus sinn ag leanúint lenár n-iarrachtaí chun freastal níos iomláine
a dhéanamh ar an oideachas trí mheán na Gaeilge.
Is onóir ar leith dom, mar Aire Oideachais agus Eolaíochta, iomlán mo thacaíochta a thabhairt
don saothar seo a bheidh chomh lárnach sin i mbuanú na Gaeilge mar ghné ríthábhachtach
den saol nua‑aimseartha ina mairimid.

Nollaig Ó Díomasaigh T.D.
Aire Oideachais agus Eolaíochta
Meitheamh 2002
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Admhálacha
Is í seo an chéad uair a cuireadh cúrsa comhtháite Gaeilge ar fáil do scoileanna Gaeltachta agus
do scoileanna lán‑Ghaeilge na tíre.
Tá a bhfuil sa chúrsa seo bunaithe ar na téamaí atá leagtha síos in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge
(1999).
An Roinn Oideachais agus Eolaíochta a mhaoinigh an tionscadal ina iomláine.
Foireann dearthóirí curaclaim a bhfuil taithí fhada teagaisc acu i scoileanna Gaeltachta agus i
scoileanna lán‑Ghaeilge a chuir an cúrsa le chéile le cúnamh fial ó líon mór saineolaithe mar atá
luaite anseo thíos. Chuir scríbhneoirí agus filí ábhar cruthaitheach don léitheoireacht ar fáil faoi
‘Scéim Scríbhneoirí Seachtracha’ Séideán Sí.
An Gúm (Foras na Gaeilge) a d’fhoilsigh an t‑ábhar.
Ionad Oideachais Dhún na nGall a bhí i mbun an tionscadal a riar.

F oireann D earthóirí Á iseanna T eagaisc

na

G aeilge (2006‑2007)

Máire Uí Dhufaigh, Inis Oírr, Co. na Gaillimhe
(Comhordaitheoir an tionscadail)
Gobnait Uí Chonchubhair, S. N. an Ghleanna, An Daingean, Co. Chiarraí
Siobhán Mhic Gearailt, Scoil Chrónáin, Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath
Anna Ní Chartúir, S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus, Co. na Gaillimhe
Brídín Nic Uiginn, Scoil Cholmcille, Duibhlinn Riabhach, Carraig Airt, Co. Dhún na nGall
Siobhán Ní Dhúill, Gaelscoil na Cille, Cill Dhéagláin, Co. na Mí

O ifigeach T aighde

agus

F orbartha

an

T ionscadail

Séamus Mac Conmidhe, Machaire Fíolta, Co. Dhoire  

C oiste S tiúrtha

an

T ionscadail

Muireann Ní Mhóráin, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
(Cathaoirleach)
Sally Bonner, Ionad Oideachais Dhún na nGall
Seosamh Ó Murchú, An Gúm (Foras na Gaeilge)
Máire Uí Dhufaigh, Comhordaitheoir an tionscadail
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C oiste C omhairleach

an

T ionscadail

Pádraig Ó Duibhir, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
(Cathaoirleach)
An Dr John Harris, Coláiste na Tríonóide
Róisín Ní Shéaghdha, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Fionnbarra Ó Tuama, An Roinn Oideachais agus Eolaíochta
Seosamh Mac Ionmhain, An tSeirbhís Náisiúnta Síceolaíochta Oideachais
Pól Ó Cainín, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
Máire Uí Dhufaigh, Comhordaitheoir an tionscadail
Gobnait Uí Chonchubhair, Ball d’fhoireann Dhearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge
Chuir siad seo a leanas comhairle thábhachtach ar fáil do na dearthóirí chomh maith:
Máire Ní Bhaoill, Coláiste Phádraig, Droim Conrach
Cathal de Paor, Stiúrthóir ar Fhorbairt Ghairmiúil, Coláiste Mhuire gan Smál
Dónall Ó hAiniféin / Niamh Ní Mhaoláin, Gaelscoileanna Teo.
Máirín Ní Bhroin, Príomhoide, Scoil Naomh Gobnait, Dún Chaoin
An Monsignor Pádraig Ó Fiannachta, An Daingean
Mícheál Ó Sé / Lúsaí Uí Bheaglaoich, RTÉ Raidió na Gaeltachta
Comhar na Múinteoirí Gaeilge
An Dr Breffni O’Rourke, Coláiste na Tríonóide
Bríd Uí Niaidh (cúntóir teanga) S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus, Co. na Gaillimhe.
Treasa Bn Uí Chartúir (iar-oide bunscoile) S. N. Leitir Mucú, Cinn Mhara, Camus,
Co. na Gaillimhe.
Seán Ó Muimhneacháin, Scoil Lachtaín Naofa, Cill na Martra, Maigh Chromtha,
Co. Chorcaí.
Múinteoir agus daltaí ranganna 4, 5 agus 6, Scoil an Fheirtéaraigh, Baile an Fheirtéaraigh,
Trá Lí, Co. Chiarraí.
Múinteoir agus daltaí Rang 5, Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Bóthar na gCeapach, Gaillimh.
Múinteoir agus daltaí Rang 5, Scoil Chrónáin, Ráth Cúil, Co. Bhaile Átha Cliath.
Múinteoir agus daltaí Rang 5, Gaelscoil Faithleann, An Pháirc, Cill Airne, Co. Chiarraí.
Múinteoir agus daltaí Rang 5, Gaelscoil Choláiste Mhuire, Cearnóg Pharnell,
Baile Átha Cliath.
Múinteoir agus daltaí Rang 6, Bunscoil Phobal Feirste, Páirc Ros Goill, Bóthar Seoighe, Béal
Feirste.
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Réamhrá
Bunaithe ar chur chuige cumarsáideach atá an cúrsa seo, Séideán Sí. Dá réir sin is ar an bpáiste
féin, ar na riachtanais teanga atá aige agus ar a chuid ábhar spéise féin atá an phríomhbhéim.
Cúrsa comhtháite, páistelárnach, taitneamhach atá ann a chuideoidh le forbairt na teanga, na
cognaíochta, na mothúchán agus na samhlaíochta ag an bpáiste. Ar scoileanna Gaeltachta agus
ar scoileanna lán–Ghaeilge atá an cúrsa dírithe.
Chun go rachaidh an cúrsa seo chun sochair mar is ceart do na daltaí ní mór é a theagasc taobh
istigh de chóras lántumtha ina bhfuil an Ghaeilge mar ghnáth–theanga chumarsáide sa scoil. Ina
theannta sin moltar na míreanna ar fad sa phacáiste a úsáid ar bhealach córasach.
Leagtar béim i gcúrsa Rang a Ceathair ar ghníomhaíochtaí a chuideoidh le scileanna
cognaíocha an dalta a fhorbairt, scileanna a chuirfidh ar a chumas a bheith éifeachtach ó
thaobh machnaimh agus foghlama de. I measc na ngníomhaíochtaí sin áirítear gníomhaíochtaí
ina mbíonn ar an dalta machnamh agus tuar a dhéanamh, taighde a dhéanamh, tuairimí a
nochtadh, plé a dhéanamh mar bhall de ghrúpa, cur síos a dhéanamh ar a chuid mothúcháin,
pleanáil agus féinmhonatóireacht a dhéanamh, fadhbanna a réiteach, cinntí a ghlacadh, agus
a chuid oibre féin a mheas agus a sheiceáil.

C eachtanna B unaithe

ar

T héamaí

an

C huraclaim

Tá 46 ceacht sa leabhar seo agus iad bunaithe ar na téamaí in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999).
Is iad seo a leanas na téamaí:
Sa Bhaile – Peataí, An Scoil – Athchúrsáil, An Teilifís, Ócáidí Speisialta – An Nollaig,
Caitheamh Aimsire – An Phictiúrlann, Ócáidí Speisialta – Lá Fhéile Bríde, Mé Féin,
Bia, An Aimsir, Siopadóireacht / Éadaí – An Bhainis.
Moltar na téamaí a chur i láthair san ord ina bhfuil siad sa leabhar seo más féidir. Tá
leorsholáthar ceachtanna ann chun freastal ar an raon cumais in aon rang. Is faoin múinteoir
atá sé tarraingt ar a shaineolas féin agus ceachtanna á roghnú aige chun freastal ar riachtanais
na ndaltaí éagsúla.

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Is é aidhm gach ceachta feidhmeanna teanga nó cuspóirí ar leith a chur i gcrích. Is é atá
i gceist le ‘feidhm teanga’ an úsáid a bhaintear as an teanga chun cuspóir cumarsáide ar leith
a bhaint amach. Na feidhmeanna teanga atá luaite leis na ceachtanna seo, tá siad ag teacht leis
na feidhmeanna atá molta do na scoileanna Gaeltachta agus lán‑Ghaeilge in Curaclam na Bunscoile –
Gaeilge (1999), lgh 78‑84. Cuireadh leis na Cuspóirí / Feidhmeanna Teanga i gcásanna áirithe,
de réir mar ba ghá.
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E iseamláirí
Is faoin gceannteideal seo a thugtar samplaí den chaint a úsáidtear chun feidhm teanga a
chomhlíonadh. Cuirtear béim ar an gcaint nádúrtha agus ar an bhfreagra gairid ar cheist.
Is minic a léirítear rogha teanga i gcló iodálach idir lúibíní cearnacha, e.g. Déarfainn [Shílfinn /
Mheasfainn]. Is éard atá i gceist go gcuirfidh an múinteoir ceann amháin de na nathanna nó de na
focail atá i gcló iodálach idir lúibíní cearnacha in áit na bhfocal atá sa chló trom más mian leis.
Dá dtarlódh nach mbeadh baint ag na focail sna heiseamláirí le saol nó le timpeallacht an dalta
ba cheart don mhúinteoir focail níos oiriúnaí a úsáid. Moltar tús áite a thabhairt i gcónaí do
riachtanais teanga agus d’ábhar spéise na ndaltaí féin agus an eiseamláir a athrú dá réir.
Ní thugtar eiseamláirí i ngach cás. Deirtear i gcuid de na ceachtanna go bhfuil na heiseamláirí
‘le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí’. B’fhiú don mhúinteoir éisteacht leis
na daltaí le linn dóibh a bheith i mbun taisc ar leith agus eiseamláirí a mhúineadh de réir na
riachtanas teanga a léirigh na daltaí agus iad i mbun an taisc. Moltar don mhúinteoir féin
na heiseamláirí sin a chlárú san áit sa cheacht a bhfuil spás fágtha chuige.
Chun go dtiocfaidh an fhorbairt chuí ar chumas Gaeilge na ndaltaí is gá béim a leagan ar
chruinneas ó thaobh na n‑eiseamláirí de agus moltar dul siar ag deireadh an cheachta ar
eiseamláirí a múineadh ach a raibh deacracht ag na daltaí leo le linn na tréimhse cumarsáide.
Chun tairbhe cheart a bhaint as an gcúrsa tá sé riachtanach go mbainfí úsáid rialta as na
heiseamláirí sa leabhar seo i gcomhthéacsanna eile taobh amuigh den cheacht Gaeilge féin.

M úineadh

na

G ramadaí

Luadh thuas a thábhachtaí is atá sé aird na ndaltaí a dhíriú ar an gcruinneas teanga agus iad
ag úsáid na n-eiseamláirí chun go rachaidh siad i dtaithí, ar bhealach nádúrtha, ar na gnéithe
is tábhachtaí de ghramadach na Gaeilge. Is gá cur leo do na meánranganna agus do na
hardranganna, áfach, agus cabhrú leis an daltaí rialacha na gramadaí a fhoghlaim go córasach.
Agus má éisteann na daltaí go rialta leis na scéalta agus leis na sceitsí ar an dlúthdhiosca
gheobhaidh siad tum-eispéireas le réimse teanga atá cruinn agus a mbaineann saibhreas
Gaeilge leis.
Níl na teangeolaithe ar aon intinn faoi mhúineadh na gramadaí mar chuid de chúrsa atá
bunaithe ar chur chuige cumarsáideach. Aithnítear, áfach, gur maith an rud an ghramadach a
mhúineadh ar bhealach páistelárnach trí dhíriú ar an obair ó bhéal agus ar ghníomhaíochtaí
cumarsáideacha. Chomh maith leis sin, seachas rialacha gramadaí a chur os comhair na ndaltaí
ón tús, spreagtar iad le hanailís a dhéanamh ar an teanga chun teacht ar phatrúin agus
na rialacha gramadaí a oibriú amach iad féin.
Is éard atá sna cleachtaí gramadaí scríofa in Fite Fuaite (Leabhar an Dalta F) ná treisiú ar a bhfuil
múinte agus pléite ó bhéal. Sula dtéann na daltaí ina mbun is gá don mhúinteoir a chinntiú
go bhfuil tuiscint acu cheana féin ar an riail atá á cleachtadh, trí na patrúin a bhaineann léi
a thabhairt faoi deara sa chaint ar dtús agus i dtéacsanna éagsúla ansin.
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F orbairt

na

S críbhneoireachta

Déantar tagairt i gceachtanna áirithe in Leabhar an Oide F do thascanna scríbhneoireachta a
bhféadfaí tabhairt fúthu mar thoradh ar obair an cheachta. Déanfaidh na páistí na tascanna
scríbhneoireachta sin ina gcóipleabhar nó ar leathanaigh a chuirfidh siad ina bhfillteán
scríbhneoireachta. Tá teimpléid éagsúla sa leabhar seo chomh maith a chuideoidh le forbairt na
scríbhneoireachta. Rachaidh na cleachtaí atá bunaithe ar mhúineadh na gramadaí chun sochair
na ndaltaí ó thaobh fhorbairt na scríbhneoireachta de freisin. Tá tascanna in Fite Fuaite (Leabhar an
Dalta F) a chuideoidh le forbairt na scríbhneoireachta cruthaithí agus feidhmí (féach Fite Fuaite
(Leabhar an Dalta F) thíos). Glactar leis go ndéanfaidh an múinteoir féin cúram breise de ghné
na scríbhneoireachta, de bhreis ar a bhfuil luaite sa chúrsa seo.

Á iseanna
Déantar cur síos faoin gceannteideal seo ar na háiseanna teagaisc a bheidh ag teastáil chun
ceacht áirithe a mhúineadh. Bíonn tagairt uaireanta do leathanach in Fite Fuaite, do phóstaer
nó don dlúthdhiosca. Glactar leis go n‑úsáidfidh an múinteoir na háiseanna sa phacáiste ar
bhealaí breise chomh maith, de réir mar a oireann dá rang féin. Iarrtar ar dhaltaí uaireanta rudaí
éagsúla a bhreith isteach ar scoil leo mar áis teagaisc, e.g. pictiúir as irisí. Is iondúil nach luaitear
áiseanna don Fhorleathnú. Is faoin múinteoir féin atá sé iad sin a roghnú agus a chur ar fáil.
Tá liosta de na heiseamláirí a múineadh i gcúrsa Rang a Trí le fáil i gcúl an leabhair seo mar áis
don dul siar.
Fite Fuaite (Leabhar an Dalta F)
Leabhar atá anseo a chabhróidh le forbairt na scileanna éisteachta, labhartha, léitheoireachta
agus scríbhneoireachta. Leagtar béim ar leith ar fhorbairt na scríbhneoireachta – liostaí,
teachtaireachtaí ríomhphoist, fógraí, litreacha, etc., a scríobh. Tá cleachtaí ann dírithe go
sonrach ar an bhfoghraíocht agus ar an ngramadach chomh maith le tascanna a chuideoidh le
saibhriú agus feasacht teanga. Cuirfidh na daltaí lena gcruinneas agus lena saibhreas teanga trína
bhfoghlaimeoidh siad in Fite Fuaite. Leagtar an–bhéim in Fite Fuaite ar an obair bheirte.
Tá leathanaigh in Fite Fuaite a bhaineann le Leabhar an Oide F ó thaobh téama, carachtair nó gné den
teanga de ach níl siad ceangailte le ceachtanna ar leith mar atá i gcás Leabhar an Dalta A–E. Maidir
le cleachtaí atá dírithe ar ghnéithe den ghramadach, glactar leis go mbeidh obair déanta sa rang
cheana féin ar an ngné áirithe sin agus gur mar dhaingniú agus mar fhorbairt ar an obair sin a
dhéanfar na cleachtaí in Fite Fuaite. (Féach Múineadh na Gramadaí thuas.)
Tá eolas a bhaineann le leathanaigh ar leith in Fite Fuaite le fáil ag cúl an leabhair seo.
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Dlúthdhiosca 1 agus 2
Ar Dhlúthdhiosca 1 atá na scéalta. Tá trí leagan den dlúthdhiosca sin ann. Ar Dhlúthdhiosca 2
atá na sceitsí agus an tuairisc – leagan Ultach, leagan Muimhneach agus leagan Connachtach.
Agus na dlúthdhioscaí á dtaifeadadh, tugadh treoir do na cainteoirí gach téacs a léamh ina
gcanúint féin agus ar luas nádúrtha na cainte. Tabharfaidh sé sin deis do na daltaí aithris a
dhéanamh ar thuin agus ar rithim chainte an chainteora dhúchais. Baineann an t‑ábhar ar fad
ar Dhlúthdhiosca 1 agus 2 leis na ceachtanna sa leabhar seo.
Moltar go mbeadh ‘ionad éisteachta’ sa seomra ranga (áit ar féidir le daltaí cluasáin a chaitheamh
agus éisteacht le hábhar taifeadta).
Scríobhadh scripteanna na ndlúthdhioscaí de réir rialacha litrithe agus gramadaí an Chaighdeáin
Oifigiúil den chuid is mó (féach Nóta Faoin Eagarthóireacht).

C ur C huige
Is sa tréimhse réamhchumarsáide a mhúintear na heiseamláirí. Ní thugtar treoir sa leabhar seo
ó thaobh modhanna múinte na n‑eiseamláirí de. Faoin múinteoir atá sé an mhodheolaíocht a
roghnú agus moltar modhanna múinte éagsúla. Is iad seo na modhanna a ndéantar tagairt dóibh
in Treoirlínte do Mhúinteoirí (Curaclam na Bunscoile – Gaeilge, 1999), lgh 64‑67:
• an modh díreach
• modh na sraithe
• modh na lánfhreagartha gníomhaí
• an modh closlabhartha
• an modh closamhairc
• modh na ráite
Úsáidtear straitéisí difriúla agus comhthéacsanna éagsúla sa tréimhse chumarsáide chun
suim na ndaltaí a choinneáil agus iad páirteach i ngníomh fíorchumarsáide. Bíonn deis acu na
heiseamláirí atá foghlamtha acu a úsáid go cumarsáideach chun a dtuairimí féin a chur in iúl
nó chun tasc ar leith a chur i gcrích. I measc na dtascanna tá cluichí cainte, tascanna éisteachta,
rólaithris, díospóireachtaí agus gníomhaíochtaí in Fite Fuaite.
Sa tréimhse iarchumarsáide a bhuanaítear an obair, trí na heiseamláirí a dhaingniú nó trí
nathanna / stór focal nua a bhí de dhíth ar na daltaí a mhúineadh. (Féach Eiseamláirí agus
an tagairt do thábhacht an dul siar agus béim a chur ar chruinneas teanga.) Tá fíorthábhacht
leis an athchúrsáil teanga sa chúrsa seo. D’fhéadfaí a rá go mbíonn an iarchumarsáid ar siúl go
leanúnach sa scoil Ghaeltachta / scoil lán‑Ghaeilge mar gurb í an Ghaeilge teanga an teagaisc.
Chomh fada agus a bhaineann leis na cainteoirí líofa is cuid den iarchumarsáid roinnt de na
gníomhaíochtaí a luaitear leis an bhForleathnú (féach An Forleathnú).
Ba cheart go dtiocfadh forbairt ar líofacht cainte agus ar chruinneas Gaeilge na ndaltaí de
thoradh na ndeiseanna cainte éagsúla a thugtar dóibh le linn na gceachtanna, e.g. deis a gcuid
tuairimí a nochtadh agus deis eolas a tabhairt.
Má thugtar faoi deara, agus na daltaí ag labhairt go neamhfhoirmiúil, go bhfuil eiseamláir
a múineadh dóibh ligthe i ndearmad acu, moltar dul siar ar an gceacht inar múineadh an
eiseamláir sin ar dtús. Más rud é go bhfuil straitéis níos oiriúnaí ag múinteoir chun eiseamláir
a chur i bhfeidhm go cumarsáideach glactar leis go n‑úsáidfidh sé an straitéis sin in áit
na straitéise atá molta sa leabhar seo.
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Scéalta agus Sceitsí
Chun go mbainfidh na daltaí líofacht amach sa teanga caithfidh siad deis rialta a fháil éisteacht
le Gaeilge atá ar ardchaighdeán ó thaobh saibhris, struchtúir agus fóineolaíochta de. Tugann
na sceitsí agus na scéalta an deis sin dóibh. Tumadh teanga atá i gceist lena bhformhór agus cé
go ndéantar cuid mhaith plé ar na scéalta agus ar na sceitsí sna ceachtanna ní gá go dtuigfeadh
daltaí atá ag foghlaim na Gaeilge mar dhara teanga gach uile fhocal iontu. Moltar dul siar ó am
go chéile ar na scéalta agus na sceitsí, go háirithe orthu siúd ar bhain na daltaí taitneamh ar leith
astu, chun cabhrú leis an saibhreas agus leis an gcruinneas teanga.
Tá leathanaigh curtha ar fáil in Fite Fuaite ina scríobhfaidh na daltaí nathanna nua a bhaineann le
gach téama.

O bair B heirte

agus

O bair G hrúpa

Glacann Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999) leis gur mór an buntáiste don dalta é, ó thaobh
foghlama agus ó thaobh na forbartha pearsanta de, a bheith ag obair i gcomhpháirt le daltaí eile.
Cuirtear an‑bhéim sa chúrsa seo ar an obair bheirte agus ar obair ghrúpa. Seo roinnt moltaí
a chabhróidh leis an múinteoir tabhairt faoi obair den chineál seo.
Réamhullmhúchán
• Ba cheart gach áis a bheith ullamh roimh ré ag an múinteoir agus aon leathanaigh
a bheidh de dhíth ar na daltaí a bheith fótachóipeáilte.
• Mura bhfuil taithí ag na daltaí ar an obair bheirte / an obair ghrúpa is gá plé a
dhéanamh roimh ré leo ar na scileanna agus ar na dea‑chleachtais atá riachtanach chun
oibriú i bpáirt le daoine eile, e.g. cloí le rialacha agus le treoracha, fanacht le do sheal,
etc. D’fhéadfaí ceacht iomlán a bhunú air.
• Ba cheart a chinntiú go dtuigeann na daltaí go soiléir an cur chuige don tasc atá idir
lámha acu. Moltar an cur chuige a léiriú don rang iomlán roimh ré seachas na daltaí
a bheith ag brath ar threoir ó bhéal.
• Ba cheart a chinntiú go dtuigeann na daltaí cuspóir na hoibre.
• Ba cheart a chinntiú go bhfuil an stór focal ag na daltaí atá riachtanach chun an tasc
a chur i gcrích. Moltar an stór focal a bheidh ag teastáil a phlé / a mhúineadh roimh ré
de réir riachtanais an ranga.
Bainistiú Ranga
Caithfidh an múinteoir glacadh leis go mbeidh an rang glórach spleodrach uaireanta le linn
obair bheirte nó obair ghrúpa. Chomh maith leis sin caithfear a aithint go dtógfaidh sé tamall ar
na daltaí féin dul i dtaithí ar an gcineál seo oibre agus nach gá, mar sin, go mbeadh an toradh
a thiocfaidh as soiléir ar dtús. Cabhróidh na moltaí seo a leanas leis an múinteoir an rang
a bhainistiú.
• Más obair bheirte atá i gceist moltar go mbogfadh an bheirt a bheidh ag obair le chéile
a gcuid cathaoireacha chun go mbeidh siad ina suí os comhair a chéile.
• Má tá daltaí ar chumais éagsúla sa rang is féidir tascanna a chur in oiriúint ar shlite
éagsúla, e.g. iarraidh ar an dalta is cumasaí tús áite a ghlacadh ag cur na gceisteanna
nó ag tabhairt na dtreoracha. Is féidir tascanna a chur in oiriúint d’ilranganna chomh
maith, e.g. na rólanna is dúshlánaí i bpíosa drámaíochta a thabhairt do na daltaí is sine.
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Moltar go siúlfadh an múinteoir timpeall an tseomra a fhad is atá an obair bheirte / an
obair ghrúpa ar bun. Ba cheart dó nóta a ghlacadh d’aon stór focal a raibh deacracht
ar leith ag na daltaí leis agus d’aon fhadhbanna móra bainistíochta.
Moltar na beirteanna / na grúpaí a athrú timpeall anois agus arís chun nach mbeidh na
daltaí céanna ag obair i bpáirt le chéile an t‑am ar fad. Is féidir cártaí a ullmhú a bhfuil
litreacha, uimhreacha nó ainmneacha orthu agus iarraidh ar na daltaí ceann a phiocadh
chun páirtí nua a aimsiú.
Más comórtas idir ghrúpaí atá i gceist is féidir marcanna a bhaint ó ghrúpaí atá
róghlórach ar fad. Is gá é seo a mhíniú don rang roimh ré, áfach.
Más léir nach bhfuil cuspóir na hoibre á bhaint amach leis an gcur chuige atá in úsáid
is fearr deireadh a chur leis an tasc agus athbhreithniú a dhéanamh ar na cúiseanna
nár éirigh leis.

Tar éis an tSeisiúin
• Téigh siar ar an stór focal nó ar eiseamláirí a raibh deacracht ag na daltaí leo. Tabhair tús
áite d’aon nathanna a bhí mar chonstaic agus iad ag iarraidh an tasc a chur i gcrích.
• Pléigh aon fhadhbanna a bhí ag na daltaí agus an tasc féin á chur i gcrích.
• Pléigh aon deacrachtaí idirphearsanta a tháinig chun cinn de bharr na ndaltaí a bheith
ag obair ina mbeirteanna nó ina ngrúpaí. Pléigh straitéisí a d’fhéadfaí a úsáid chun dul
i ngleic leis na deacrachtaí sin.
• Déan athbhreithniú tú féin ar an seisiún mar chabhair don chéad seisiún eile, e.g. Ar leor
an réamhullmhúchán a rinneadh? Ar oir na háiseanna don ghníomhaíocht? An raibh sé
sách dúshlánach / ródhúshlánach do na daltaí? Ar baineadh cuspóir an taisc amach?

A n F orleathnú
Forbairt nó dúshlán sa bhreis ar a bhfuil sa bhuncheacht atá san Fhorleathnú. Is do dhaltaí
a bhfuil Gaeilge mhaith acu agus a bhfuil dúshlán breise uathu é tríd is tríd. Fágtar faoin
múinteoir an cinneadh a dhéanamh maidir leis na daltaí sa rang a mbeadh an Forleathnú
oiriúnach dóibh. Tá sé fíorthábhachtach go bhfaigheadh na daltaí, ar cainteoirí dúchais iad,
ionchur sa bhreis ón múinteoir chun a gcumas sa teanga a fhorbairt. Tá sé tábhachtach
chomh maith go dtabharfaí gach deis dóibh a bheith ag obair ina mbeirteanna agus ina
ngrúpaí le daltaí eile atá ar chomhlíofacht leo féin.
Is i ndeireadh an cheachta a thabharfar faoin bhForleathnú. Is faoin múinteoir a bheidh
sé míreanna a oireann dá dhaltaí féin a phiocadh as an rogha atá tugtha, nó an t‑iomlán
a dhéanamh, má oireann sé. Níl na moltaí san Fhorleathnú in aon ord ar leith ó thaobh
deacrachta ná tábhachta de.
Is minic a thugtar rogha san Fhorleathnú maidir le stór focal / nathanna cainte. Sa chás go
dtugtar rogha tá sé i gceist go roghnóidh an múinteoir féin an focal nó an nath is oiriúnaí.
Cé go liostaítear roinnt focal / nathanna as na mór‑Ghaeltachtaí mar chabhair don mhúinteoir
glactar leis go mbeidh focail agus nathanna eile, agus iad níos oiriúnaí do Ghaeilge an
cheantair, ag an múinteoir féin nó ag na daltaí uaireanta. Tá sé ríthábhachtach an t‑aitheantas
ceart a thabhairt dóibh sin agus iad a chur in ionad na bhfocal / na nathanna atá liostaithe
san Fhorleathnú de réir mar a oireann.
Bheifí ag súil freisin go ndéanfadh an múinteoir forbairt ar na moltaí san Fhorleathnú.
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N a C anúintí
Ba cheart go mbeadh páistí na Gaeltachta bródúil as a gcanúint féin agus as na nathanna ar leith
a bhaineann lena gceantar. Cé go bhfuil iarracht déanta sa chúrsa seo aitheantas a thabhairt don
saibhreas, don teanga nádúrtha agus don éagsúlacht teanga atá sna Gaeltachtaí, níorbh fhéidir na
ceachtanna a chur in oiriúint do na Gaeltachtaí ar fad. Glactar leis go ndéanfaidh na múinteoirí
sna Gaeltachtaí éagsúla na hathruithe cuí chun an teanga a chur in oiriúint do Ghaeilge an
cheantair ina bhfuil siad ag teagasc. Ó thaobh téacs scríofa de, is fiú aird na ndaltaí a dhíriú ar
fhocail agus ar nathanna nach bhfuil coitianta i nGaeilge an cheantair. Ba cheart a chur ar a súile
do na daltaí gur roghanna eile iad seo ar fhocail nó ar nathanna atá i gcaint na háite ach nach
ionann sin is a rá go bhfuil níos mó stádais acu. Is gné thábhachtach den fheasacht teanga obair
den chineál seo.
Moltar freisin go n‑iarrfaí cabhair ar thuismitheoirí, ar cainteoirí dúchais ón gceantar iad, chun
liostaí a chur le chéile de nathanna cainte áitiúla a bhainfeadh leis na téamaí éagsúla.
Ní chiallaíonn an t‑ord ina liostaítear an teanga sna heiseamláirí ná san Fhorleathnú go bhfuil
tosaíocht á tabhairt do chanúint seachas a chéile.

F ad

na g C eachtanna

Tá an‑ilghnéitheacht ag baint leis na ceachtanna. Mar sin múinfear cuid acu i dtréimhse ghairid
ach tá tuilleadh acu a thógfaidh cúpla lá. Nuair a luaitear tréimhse ama le ceacht níl ann ach
treoir ghinearálta. Glactar leis go dtabharfaidh an múinteoir breithiúnas gairmiúil ar an ábhar
i gcónaí chun é a chur in oiriúint dá rang. Nuair atá obair scríofa agus eagarthóireacht agus
athdhréachtú á dhéanamh caithfear glacadh leis nach é an fad céanna a thógfaidh sé ar aon
bheirt sa rang a gcuid oibre a chríochnú. Caithfidh an múinteoir a chinntiú go dtugtar
a ndóthain ama do na daltaí agus obair den chineál sin ar siúl acu.

L eabhar S críbhneoireachta P earsanta
Déantar tagairt in áiteanna do ‘Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta’ an dalta. Bíonn an leabhar
nótaí sin lena thaobh ag an dalta i gcónaí chun gur féidir leis a chuid smaointe a bhreacadh síos
inti. Mínítear don dalta go mbíonn leabhar nótaí nó cóipleabhar dá leithéid ag gach údar agus
iarrtar air gan aon rud dá scríobhann sé ann a ghlanadh amach. Úsáideann an dalta an Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta de réir mar is mian leis féin ach seo roinnt moltaí maidir lena
bhféadfadh sé a chur ann:
• Teideal nó pictiúr de scéal, dán, sceitse, casfhocal, agallamh beirte, ceapóg, lúibín, etc.,
ar mhaith leis a scríobh amach anseo;
• Liosta d’fhocail a úsáideann sé go minic ina chuid scríbhneoireachta (mar chabhair
don litriú);
• Leaganacha cainte nó focail spéisiúla a chuala sé nó a léigh sé;
• Liosta d’fhocail nó de nathanna a bhfuil an bhrí chéanna leo, e.g. in aice le = i ngar do;
féach = amharc = breathnaigh;
• Liosta d’ábhair spéise ar mhaith leis taighde a dhéanamh orthu amach anseo;
• Seanfhocail, rabhlóga agus tomhais dheasa a chuala sé nó a léigh sé;
• Nóta faoi stíl scríbhneoireachta nua, e.g. bealach eile chun tús / deireadh a chur le scéal
nó chun dán a leagan amach, bunaithe ar ábhar a chum údar eile seachas é féin;
• Fógraí nó tuairiscí spéisiúla a gearradh as nuachtáin, irisí, etc;
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Meamram chuige féin chun cur i gcuimhne dó go bhfuil rud éigin le déanamh aige;
Aon rud eile is maith leis an dalta féin a chur ann. Is leis féin an leabhar!

Tá áit lárnach ag Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta an dalta sa chuid sin den chúrsa
ina ndéantar grinnstaidéar ar ghnéithe den litríocht.

Á iseanna

don

L éitheoireacht

Glacann na háiseanna léitheoireachta atá mar chuid de chúrsa Séideán Sí Rang a Ceathair áit
na ‘léitheoirí ranga’ a bhí in úsáid sular cuireadh an curaclam leasaithe i bhfeidhm.
Ó thaobh leabhair de tá trí úrscéal sa phacáiste chomh maith le bailiúchán filíochta, bailiúchán
agallaimh bheirte, leabhar eolais, leabhar gearrscéalta agus leabhar beathaisnéise. Fíorleabhair
nuascríofa iad seo a chuir údair sheachtracha ar fáil don tionscadal faoi ‘Scéim Scríbhneoirí
Seachtracha’ Séideán Sí. Tá sé ríthábhachtach gur fíorleabhair a d’úsáidfí sa rang léitheoireachta
seachas leabhair a bhfuil an chuma orthu gur scríobhadh d’aon turas iad chun an léitheoireacht
a mhúineadh. Tá cuid mhaith leabhair eile ar fáil ó fhoilsitheoirí éagsúla chomh maith, a
d’oirfeadh do Rang a Ceathair, agus ba cheart don mhúinteoir iad sin a úsáid más fearr
a oireann siad dá rang ná aon cheann de na leabhair i bpacáiste Séideán Sí.
Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
Táthar ag moladh go ndéanfaí grinnstaidéar ar sheánra an úrscéil i Rang a Ceathair. Chuige sin tá
treoir curtha ar fáil sa leabhar seo mar chabhair don mhúinteoir. Tá an cur chuige atá á mholadh
sa treoir seo ag teacht leis na moltaí maidir leis an léitheoireacht atá in Curaclam na Bunscoile –
Gaeilge (1999). Chomh maith le grinnstaidéar a dhéanamh ar úrscéalta faoi stiúir an mhúinteora
moltar go roghnódh na daltaí féin úrscéalta agus leabhair bhreise eile don léitheoireacht
phearsanta agus go léifidís iad ar scoil agus sa bhaile mar chaitheamh aimsire.
Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
Moltar chomh maith grinnstaidéar a dhéanamh ar sheánra na filíochta i Rang a Ceathair. Tá
treoir sa leabhar seo mar chabhair don mhúinteoir ina bhfuil moltaí maidir le conas tabhairt
faoi staidéar a dhéanamh ar an bhfilíocht leis na daltaí.
Ceachtanna Ábharbhunaithe
Cabhróidh na ceachtanna ábharbhunaithe leis na daltaí dul i ngleic le hábhair eile an
churaclaim. Tá bileoga eolais sa phacáiste le haghaidh Rang a Ceathair bunaithe ar an téama
‘Athchúrsáil’. Léifidh na daltaí na bileoga eolais, déanfaidh siad taighde breise ina ngrúpaí ar
ghné áirithe den ábhar. Ansin bunóidh na grúpaí tionscnamh ar an ngné den ábhar a roghnaigh
siad. Is cuid lárnach de na ceachtanna ábharbhunaithe na tionscnaimh a chuirfidh na daltaí
i láthair tar éis dóibh a bheith i mbun taighde.
Ní gá go dtuigfeadh na daltaí gach aon fhocal ar na bileoga eolais. Bainfidh siad úsáid as an
gcomhthéacs agus as leideanna eile, chomh maith le foclóirí, chun dul i ngleic le haon stór
focal atá dúshlánach. Foghlaimeoidh siad chomh maith go mbíonn scileanna ar leith in úsáid
ag duine agus é i mbun léitheoireachta chun teacht ar eolas ar leith i dtéacs, agus gheobhaidh
siad cleachtadh ar na scileanna sin.
Cuirfidh na daltaí le forbairt a scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta feidhmí leis na
ceachtanna ábharbhunaithe. Ag an am céanna, áfach, beidh siad ag teacht ar eolas maidir leis an
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ábhar atá faoi chaibidil agus ag déanamh forbairt ar a scileanna cognaíocha. Leagtar an‑bhéim
sa chuid seo den chúrsa ar an obair ghrúpa agus ar an bhfoghlaim i gcomhpháirt. Beidh
comhtháthú scileanna ar siúl agus áit lárnach i gcónaí ag an labhairt. Beidh deis ag na daltaí,
mar shampla, a dtionscnamh a chur i láthair ó bhéal más mian leo.
Tá treoir chuimsitheach curtha ar fáil don mhúinteoir sa leabhar seo maidir le húsáid na
mbileoga eolais agus ullmhú na dtionscnamh.

C omhtháthú

le h Á bhair eile

Os rud é gur trí Ghaeilge a dhéantar na hábhair ar fad a theagasc sna scoileanna Gaeltachta agus
sna scoileanna lán‑Ghaeilge bíonn go leor deiseanna ag na daltaí an teanga a fhoghlaimíonn
siad sa cheacht Gaeilge a úsáid i gcomhthéacsanna nua i rith an lae ar scoil. Tá sé ríthábhachtach
úsáid rialta a bhaint as na deiseanna sin ar mhaithe le cur i bhfeidhm na n‑eiseamláirí
i gcomhthéacsanna nua.
Ba cheart na saintéarmaí a bhaineann le hábhair eile an churaclaim a mhúineadh nuair a bheidh
na hábhair sin á dteagasc.

M easúnú
Cuid lárnach de chúrsa mar seo is ea an measúnú. Is féidir leis an múinteoir measúnú
leanúnach a dhéanamh ar chumas tuisceana agus cumarsáide an dalta agus an cúrsa á theagasc
(féach ‘Uirlisí Éagsúla Measúnaithe’ – Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999), lgh 146‑50). Is féidir
na liostaí eiseamláirí i gcúl an leabhair seo a úsáid mar uirlisí measúnaithe freisin. Tugann an
tráth na gceist, na ceachtanna drámaíochta, an obair i mbeirteanna agus an obair i ngrúpaí
deis don mhúinteoir measúnú neamhfhoirmiúil a dhéanamh ar Ghaeilge labhartha na ndaltaí.
D’fhéadfaí úsáid a bhaint as an gclárú a dhéanann an múinteoir ar riachtanais teanga na ndaltaí
(féach Eiseamláirí) chun measúnú a dhéanamh chomh maith.
Teimpléid
Tá teimpléid curtha ar fáil ar féidir leis na daltaí iad a úsáid chun féinmheasúnú a dhéanamh
ar a gcaighdeán léitheoireachta agus ar an dul chun cinn atá á dhéanamh acu sa léitheoireacht.

R ól

an

T uismitheora /

an

C haomhnóra

Tá ról fíorthábhachtach ag an tuismitheoir / ag an gcaomhnóir mar pháirtí sa chóras oideachais
seo againne. Ba cheart gach iarracht a dhéanamh na tuismitheoirí / na caomhnóirí a chur ar
an eolas faoina bhfuil á fhoghlaim ag a gcuid páistí sa rang Gaeilge. Moltar an bhéim atá ar an
nGaeilge labhartha agus ar an saibhriú teanga a chur ar a súile dóibh. Chomh maith leis sin,
ba chóir an tábhacht a bhaineann le ról an tuismitheora / an chaomhnóra ó thaobh labhairt
na Gaeilge agus ó thaobh phróiseas na léitheoireachta de a phlé leo ag cruinnithe eolais.
D’fhéadfaí cóipeanna de dhánta, de chluichí agus d’amhráin atá in úsáid sa rang Gaeilge, chomh
maith le nathanna cumarsáideacha, a chur abhaile. B’fhiú go mór cóipeanna de na nathanna
a eascraíonn as na heiseamláirí reatha a chur abhaile go rialta chomh maith.
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Má tá ranganna Gaeilge do thuismitheoirí / do chaomhnóirí á n‑eagrú sa scoil ba cheart na
heiseamláirí atá sa leabhar seo, chomh maith le haon ábhar oiriúnach eile, a bheith ar fáil
don mhúinteoir atá i mbun na ranganna sin.

N óta F aoin E agarthóireacht
Scríobhadh téacsanna Séideán Sí de réir rialacha litrithe agus gramadaí an Chaighdeáin Oifigiúil.
Rinneadh cinneadh eagarthóireachta, áfach, leaganacha malartacha áirithe, a bhfuil aitheantas
tugtha dóibh in Foclóir Gaeilge‑Béarla Uí Dhónaill, a úsáid in áiteanna áirithe. Sna téacsanna don
mhúinteoir ina bhfuil an bhéim ar fhorbairt na scileanna labhartha is amhlaidh a rinneadh
an cinneadh sin ar mhaithe le héagsúlachtaí áirithe foghraíochta sna canúintí a léiriú. Agus
sna téacsanna a bhaineann le léitheoireacht agus le scríbhneoireacht na ndaltaí is amhlaidh a
rinneadh an cinneadh sin chun cabhrú le sealbhú na léitheoireachta agus na scríbhneoireachta.
Tuigfidh múinteoirí gur caighdeán scríofa amháin atá sa Chaighdeán Oifigiúil, agus gur gá
focail a rá de réir cheartfhoghraíocht na gcanúintí.

Á bhar R ang

a

C eathair

Tá an siombal R4 clóbhuailte ar chúl na bpóstaer agus na bpictiúrchártaí mar chabhair don
mhúinteoir le hábhar Rang a Ceathair a aithint.
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S a Bhaile

Peataí

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tomhas a dhéanamh agus cúiseanna a thabhairt leis
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara

E iseamláirí
1.	Déarfainn [Shílfinn / Mheasfainn] / Ní déarfainn [Ní shílfinn / Ní mheasfainn] go mbeidh
tuismitheoirí Dhoireann sásta [toilteanach] peata a fháil di mar [toisc / cionn is] gur
maith leo féin peataí / mar [toisc / cionn is] nach maith leo féin peataí / mar [toisc
/ cionn is] nach mbíonn aon duine [duine ar bith] sa teach [sa tigh] i gcaitheamh
[i rith] an lae / mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna a luann na daltaí).
2.	Gheall Doireann dá tuismitheoirí go ndéanfadh sí … / go mbeathódh sí [go
mbéarfadh sí a c(h)uid] … / go dtabharfadh [go mbéarfadh] sí …. / Gheall mé [Gheallas]
do mo thuismitheoirí go ndéanfainn … / go dtabharfainn … / go …(briathar eile)
….

Á iseanna
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 1)

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal mar gheall ar chailín darb ainm
Doireann. Tá Doireann ag iarraidh a chur ina luí ar a tuismitheoirí gur cheart dóibh peata a fháil
di. Pléigh cúrsaí peataí leis na daltaí. An bhfuil peata acu féin? Mura bhfuil cad iad na peataí ba
mhaith leo a bheith acu?
Múin an chéad eiseamláir. An dóigh leis na daltaí go mbeidh tuismitheoirí Dhoireann
toilteanach peata a fháil di? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt.
Seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal i gcomhthéacs na dtuairimí a léirigh na daltaí faoi dhearcadh thuismitheoirí
Dhoireann.
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Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an scéal arís chun a fháil amach céard
go díreach a dúirt Doireann a dhéanfadh sí féin chun aire a thabhairt don mhadra. Seinn an
dlúthdhiosca arís. Dearbhaigh go ndúirt Doireann ‘Déanfaidh mé leaba dó sa gharáiste
[sa ngaráiste]. Beathóidh mé é [Beathód é / Béarfaidh mé a chuid dó] agus tabharfaidh mé [tabharfad /
béarfaidh mé] amach ag siúl é.’
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar na daltaí a rá cad iad na rudaí a gheall Doireann a dhéanfadh sí
don mhadra, i.e. ‘Gheall Doireann dá tuismitheoirí go ndéanfadh sí leaba don mhadra
[don mhadadh / don madra] sa gharáiste [sa ngaráiste], go mbeathódh sí é [go mbéarfadh sí a chuid dó]
agus go dtabharfadh sí [go mbéarfadh sí] amach ag siúl é.’ Ar thug na daltaí féin aon gheallúintí dá
dtuismitheoirí riamh? Iarr orthu iad a roinnt leis an rang.
Dírigh aird na ndaltaí ar na focail (na briathra) sa dara heiseamláir a lean na leaganacha ‘Gheall
Doireann dá tuismitheoirí go’ agus ‘Gheall mé do mo thuismitheoirí go’, e.g. Gheall Doireann
dá tuismitheoirí go ndéanfadh. Mura mbeadh ‘Gheall Doireann dá tuismitheoirí go’ rompu an
mbeadh difríocht ann i dtúsfhuaim na bhfocal sin? Lig do na daltaí féin an patrún a thabhairt
faoi deara agus iarr orthu smaoineamh ar shamplaí eile nár úsáideadh san eiseamláir. Dírigh aird
na ndaltaí ansin ar chúpla sampla scríofa den urú a dhéantar ar an mbriathar sa chlaoninsint
ar an aimsir fháistineach, e.g. Gheall sí go ndéanfadh sí, Gheall mé go dtabharfadh mé, Dúirt
siad go mbeathódh siad. Spreag na daltaí féin chun an patrún a thabhairt faoi deara. Iarr orthu
samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang.

F orleathnú
(Nóta: Sula dtugann tú faoin bhForleathnú léigh an t‑eolas faoi i réamhrá an leabhair seo.)
Bunaigh tionscadal ranga ar pheataí. Féach Treoir le haghaidh Úsáid na gCeachtanna
Ábharbhunaithe sa leabhar seo agus na moltaí atá inti maidir le tionscadal a ullmhú.
Iarr ar na daltaí eolas a bhailiú faoi eagraíochtaí a thagann i gcabhair ar ainmhithe a
dtugtar drochíde dóibh. Féach suíomh idirlín Chumann na hÉireann um Fhóirithint ar
Ainmhithe, www.ispca.ie. Iarr ar dhaltaí aonair cur i láthair a dhéanamh ar an obair seo.
Múin más gá:
Uaireanta [Amanna] fágtar ainmhithe ceangailte ar feadh tamall fada gan bhia gan
deoch.
Nuair a bhíonn daoine áirithe bréan [tuirseach] dá bpeataí scaoileann siad leis
[ligeann siad ar shiúl] na créatúir bhochta [na hainniseoirí bochta] in áiteanna [áiteacha]
iargúlta / i bhfad ó bhaile / …(áiteanna eile).
Tagann eagraíochtaí ar nós [mar] Chumann na hÉireann um Fhóirithint ar
Ainmhithe i gcabhair ar na créatúir bhochta [na hainniseoirí bochta].
Pléigh an seanfhocal seo:
Buail mo mhadra buail mé féin.
Pléigh scéalta éagsúla i nGaeilge atá léite ag na daltaí faoi pheataí nó faoi ainmhithe,
e.g. Fabhalscéalta Aesóip le Carol Watson (An Gúm – ISBN 1‑85791‑507‑0), scéalta ón
mbéaloideas nó scéalta as cúrsa Séideán Sí. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh don
rang ar na scéalta atá léite acu féin.
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U
Ach

cé a bhéarfas aire dó?

(Leagan Ultach)

Tráthnóna Dé hAoine a bhí ann. B’fhada le Doireann go mbeadh Mamaí socraithe síos.
Bhí ceist aici le cur ar a máthair ach thuig sí go maith nach bhfaigheadh sí éisteacht ar
bith ó Mhamaí go dtí go mbeadh obair an tí déanta aici. Thagadh Mamaí chun an bhaile
ón obair ag leathuair i ndiaidh a cúig ach déarfadh sí féin leat go mbíodh uaireanta fada
oibre roimpi sa bhaile ina dhiaidh sin!
An tráthnóna áirithe seo thug Doireann achan chuidiú dá máthair le hobair an tí a
dhéanamh. Ní hé nach dtabharfadh sí cuidiú di laetha eile, an dtuigeann tú, ach gur
chuir sí rud beag níos mó saothair uirthi féin inniu.
‘Déanfaidh sin gnoithe,’ arsa Mamaí sa deireadh agus chaith sí í féin síos ar an tolg.
‘Tá mé marbh! Tabhair domh an páipéar sin, mar a dhéanfadh girseach mhaith.’
‘Sula dtosóidh tú ag léamh, a Mhamaí,’ arsa Doireann. ‘Mmm … bhí mé ag iarraidh ….
Caithfidh mé ceist a chur ort.’
‘Ná habair liom,’ arsa Mamaí, ‘go bhfuil an múinteoir ag iarraidh labhairt liom arís fá
do chuid obair bhaile.’
‘Arú, níl. Ní shin ar chor ar bith é,’ arsa Doireann. ‘Is amhlaidh ba mhaith liom fiafraí díot
an dtig liom peata a fháil.’
‘Muise, anois …,’ arsa Mamaí. ‘Braitheann sin ar an chineál peata atá i gceist agat. Tá súil
agam nach ceann de na rudaí gránna sin cosúil le luchóg mhór atá uait? Cá hainm atá
orthu?’
‘Hamstar nó seirbil?’ arsa Doireann.
‘Is ea, iad sin. Ní thiocfadh liom cur suas lena leithéid sa teach.’
‘Arú, níor mhaith liom féin ceann acu sin ach oiread,’ arsa Doireann. ‘Ní bheadh
cuideachta ar bith agat leo. Madadh atá uaim, a Mhamaí. Chonaic mé coileán i siopa na
bpeataí an lá eile. Dá bhfeicfeá é! An madadh beag is deise dá bhfaca tú riamh.’
‘Anois, a Dhoireann,’ arsa Mamaí, ‘tá an teach seo beag go leor againn féin, gan trácht ar
a bheith ag tabhairt madadh isteach ann.’
‘Ach déanfaidh mise leaba dó sa gharáiste,’ arsa Doireann, ‘agus amharcfaidh mé ina
dhiaidh. Béarfaidh mé a chuid dó agus béarfaidh mé amach ag siúl é.’
‘Níl a fhios agam fá seo ar chor ar bith,’ arsa Mamaí. ‘Bíonn daoine óga ag iarraidh peataí
ach is iad a dtuismitheoirí a bhíonn fágtha le haire a thabhairt dóibh. Is cuimhneach liom
go maith an raic a bhí sa teach ag Nuala nuair a fuair siad an madadh do Thomás.’
‘Tá d’intinn déanta suas agat, mar sin,’ arsa Doireann go míshásta.
‘Níor dhúirt mé sin,’ arsa Mamaí. ‘Caithfidh muid fáil amach cad é a shíleas Daidí
den scéal.’
Leathuair ina dhiaidh sin bhí Daidí sa bhaile. Ag ithe an dinnéir a bhí siad nuair
a tharraing Doireann uirthi an scéal.
‘Bhí mé ag rá le Mamaí ar ball beag gur mhaith liom madadh a bheith agam,’ ar sise, ‘ach
tá mé ag déanamh nach bhfuil iarraidh ar bith aici ar a leithéid.’
‘Madadh!’ arsa Daidí. ‘Tá an teach seo beag go leor againn féin, go speisialta nuair
a bhíonn Deirdre agus Niall sa bhaile.’
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Thosaigh Doireann a gháire.
‘Sin an rud ceannann céanna a dúirt Mamaí,’ ar sise.
‘Bhuel, sin an fhírinne,’ arsa Daidí. ‘Nach dtiocfadh leat rud inteacht cosúil le hiasc órga
a fháil? Bheadh sé i bhfad níos fusa aire a thabhairt dó.’
‘Arú, a Dhaidí,’ arsa Doireann go mífhoighdeach, ‘níl mé ag iarraidh iasc órga. Ní
bheadh cuideachta ar bith ag baint le hiasc órga. Madadh atá uaim. Geallaim daoibh
go n‑amharcfaidh mé féin ina dhiaidh. Déanfaidh mé leaba dó sa gharáiste. Béarfaidh mé
a chuid dó agus béarfaidh mé amach ag siúl é.’
‘Más mar sin atá,’ arsa Daidí agus é ag caochadh ar Mhamaí, ‘beidh muid ag smaointiú air.
Labhróidh muid fá dtaobh de amárach.’
Maidin lá arna mhárach bhí Doireann ina suí i bhfad roimh a tuismitheoirí.
‘Bhuel,’ ar sise nuair a tháinig siad isteach sa chisteanach sa deireadh, ‘an bhfuil muid
ag gabháil go siopa na bpeataí?’
‘Rachaidh muid go póna na madaí ar dtús go bhfeicfidh muid cad é atá acusan,’ arsa
Daidí.
‘Ach cad é fá shiopa na bpeataí?’ arsa Doireann. ‘Tá an coileán beag is deise dá bhfaca tú
riamh acu. Dá bhfeicfeá é!’
‘B’fhearr liom i bhfad tacaíocht a thabhairt do phóna na madaí,’ arsa Daidí.
‘Thiocfainn leat air sin,’ arsa Mamaí. ‘Na créatúir atá istigh ansin is géar atá baile maith
uathu.’
Bhí sé de chiall ag Doireann gan focal eile a rá. Bhí a bealach féin faighte aici agus, dá
mbeadh an t‑ádh uirthi, nach mbeadh peata dá cuid féin aici sula mbeadh an lá istigh!
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m
Ach

cé a bheidh ag faire amach dó?

(Leagan Muimhneach)

Ba é tráthnóna Dé hAoine é. B’fhada le Doireann go mbeadh Mam socraithe síos. Bhí
ceist aici le cur uirthi ach thuig sí go maith ná geobhadh sí aon éisteacht ó Mham nó
go mbeadh obair an tí déanta aici. Thagadh Mam abhaile ón obair ar a leathuair tar éis
a cúig ach déarfadh sí féin leat go mbíodh uaireanta fada oibre roimpi fós ag baile!
An tráthnóna áirithe seo thug Doireann an‑chúnamh dá máthair le hobair an tí. Ní hé
nach gcabhraíodh sí léi laethanta eile, an dtuigeann tú, ach gur chuir sí straidhn bhreise
uirthi féin inniu.
‘Déanfaidh san,’ arsa Mam ar deireadh agus chaith sí í féin ar an gcúitse. ‘Táim marbh!
Sín chugam an páipéar san, faoi mar a dhéanfadh cailín maith.’
‘Sula dtosóidh tú ag léamh, a Mham,’ arsa Doireann. ‘Mmm … bhíos ag iarraidh ….
Caithfidh mé rud éigin a fhiafraí díot.’
‘Ó, ná habair liom,’ arsa Mam, ‘go bhfuil an múinteoir ag iarraidh labhairt liom arís faoi
d’obair bhaile.’
‘Dhera, níl ná é. Ní shin é in aon chor,’ arsa Doireann. ‘Is ea ón a theastaigh uaim
a fhiafraí díot an bhféadfainn peata a fháil.’
‘Ó, mhuise anois …,’ arsa Mam. ‘Bhraithfeadh sin ar an saghas peata atá i gceist agat. Tá
súil agam nach ceann de na rudaí gránna san ar chuma an fhrancaigh atá uait? Cad é sin
a tugtar orthu arís?’
‘Hamstar nó seirbil?’ arsa Doireann.
‘Is ea, na seanrudaí gránna san. Ní fhéadfainn cur suas lena leithéid siúd sa tigh.’
‘Dhera, níor mhaith liomsa ceann acu siúd ach an oiread,’ arsa Doireann. ‘Ní bheadh aon
chuileachta agat leo. Gadhar atá uaim, a Mham. Chonac coileán i siopa na bpeataí an lá
eile. Dá gcífeá é! An gadhairín beag is deise dá bhfacaís riamh!’
‘Anois, a Dhoireann,’ arsa Mam, ‘tá a fhios agat go maith gur ar éigean atá ár ndóthain
spáis sa tigh so dúinn féin, gan trácht ar ghadhar a thabhairt isteach ann.’
‘Ach déanfadsa leaba dó sa gharáiste,’ arsa Doireann, ‘agus fairfead amach dó. Beathód é
agus tabharfad amach ag siúl é.’
‘Ní fheadar in aon chor,’ arsa Mam. ‘Bíonn daoine óga ag lorg peataí ach is ar
a dtuismitheoirí a thiteann sé aire a thabhairt dóibh. Is cuimhin liom fós an raic a bhí
sa tigh ag Nuala tar éis dóibh an gadhar a fháil do Thomás.’
‘Tá d’aigne déanta suas agat, mar sin,’ arsa Doireann go díomách.
‘Anois, ní shin é a dúrt in aon chor, a Dhoireann,’ arsa Mam. ‘Caithfimid a fháil amach
cad a cheapann Daid faoin scéal.’
Leathuair an chloig ina dhiaidh san bhí Daid ag baile. Ag ithe an dinnéir a bhíodar nuair
a tharraing Doireann anuas an scéal chuige.
‘Bhíos ag rá le Mam ó chianaibhín gur mhaith liom gadhar a bheith agam,’ arsa í sin, ‘ach
déarfainn gur cuma léi puinn faoi ghadhair.’
‘Gadhar!’ arsa Daid. ‘Is ar éigean atá an tigh seo mór a dhóthain dúinn féin, go háirithe
nuair a bhíonn Deirdre agus Niall ag baile.’
Thosaigh Doireann ag gáire.
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‘Sin é an rud ceannann céanna a dúirt Mam,’ arsa í sin.
‘Bhuel, sin í an fhírinne,’ arsa Daid. ‘Nach bhféadfá rud éigin ar nós iasc órga a fháil?
Bheadh sé i bhfad Éireann níos fusa aire a thabhairt dó.’
‘Dhera, a Dhaid,’ arsa Doireann go mífhoighneach, ‘ní haon iasc órga atá uaim. Ní bheadh
aon chuileachta ag baint le hiasc órga. Gadhar atá uaim. Geallaim daoibh go mbeidh mé
féin ag faire amach dó. Déanfaidh mé leaba dó sa gharáiste. Beathód é agus tabharfad
amach ag siúl é.’
‘Más mar sin atá,’ arsa Daid agus é ag cur leathshúile air féin le Mam, ‘beimid ag
cuimhneamh air. Beimid ag caint air arís amárach.’
Maidin lá arna mhárach bhí Doireann éirithe i bhfad roimh a tuismitheoirí.
‘Bhuel,’ arsa í sin nuair a thángadar isteach sa chistin ar deireadh thiar thall, ‘an bhfuilimid
ag dul go dtí siopa na bpeataí?’
‘Raghaimid go dtí póna na madraí ar dtús go bhfeicfimid cad atá acu,’ arsa Daid.
‘Ach cad faoi shiopa na bpeataí?’ arsa Doireann. ‘Tá an coileáinín is deise dá bhfacaís
riamh acu. Dá gcífeá é!’
‘B’fhearr liom go mór is go fada tacú le póna na madraí,’ arsa Daid.
‘Thiocfainn leat ansan,’ arsa Mam. ‘Is maith a theastódh baile maith ó na créatúirí bochta
atá ansan istigh.’
Bhí sé de chiall ag Doireann gan aon ní eile a rá. Bhí a slí féin fachta aici agus, dá
mbeadh seans léi, nach mbeadh peata dá cuid féin aici sula mbeadh an lá istigh.
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c
Ach

cé a bhreathnós amach dó?

(Leagan Connachtach)

Tráthnóna Dé hAoine a bhí ann. B’fhada le Doireann go mbeadh Mama socraithe síos.
Bhí ceist aici le cur ar a máthair ach thuig sí go rímhaith nach bhfaigheadh sí aon
éisteacht ó Mhama nó go mbeadh obair an tí déanta aici. Thagadh Mama abhaile ón
obair ag leathuair tar éis a cúig ach déarfadh sí féin leat go mbíodh uaireanta fada oibre
roimpi fós ag baile!
An tráthnóna áirithe seo thug Doireann chuile chúnamh dá máthair leis an obair tí. Ní hé
nach dtugadh sí cúnamh di laethanta eile, an dtuigeann tú, ach gur chuir sí rud beag níos
mó stró uirthi féin inniu.
‘Déanfaidh sé sin gnoithe,’ arsa Mama ar deireadh agus chaith sí fúithi ar an tolg. ‘Tá mé
maraithe! Sín chugam an páipéar sin, mar a dhéanfadh cailín maith.’
‘Sula dtosóidh tú ag léamh, a Mhama,’ arsa Doireann. ‘Mmm … bhí mé ag iarraidh ….
Caithfidh mé rud eicínt a fhiafraí díot.’
‘Ná habair liom,’ arsa Mama, ‘go bhfuil an múinteoir ag iarraidh labhairt liom arís faoi
do chuid obair bhaile.’
‘Dhera, níl. Ní shin é ar chor ar bith é,’ arsa Doireann. ‘Is é an chaoi ar theastaigh uaim
a fhiafraí díot an bhféadfainn peata a fháil.’
‘Muise, anois …,’ arsa Mama. ‘Bhraithfeadh sé sin ar an gcineál peata atá i gceist agat. Tá
súil agam nach ceann de na rudaí gránna sin ar nós francaigh atá uait? Céard a thugtar
orthu?’
‘Hamstar nó seirbil,’ arsa Doireann.
‘Is ea, iad sin. Ní fhéadfainn cur suas lena leithéid sin sa teach.’
‘Dhera, níor mhaith liomsa ceann acu sin ach an oiread,’ arsa Doireann. ‘Ní bheadh aon
spraoi agat leo. Madadh atá uaim, a Mhama. Chonaic mé coileán i siopa na bpeataí an lá
cheana. Dá bhfeicfeá é! An madadh beag is deise dá bhfaca tú riamh.’
‘Anois, a Dhoireann,’ arsa Mama, ‘is ar éigean is atá an teach seo sách mór againn féin,
gan trácht ar a bheith ag tabhairt madadh isteach ann.’
‘Ach déanfaidh mise leaba dó sa ngaráiste,’ arsa Doireann, ‘agus breathnóidh mé amach
dó. Beathóidh mé é agus tabharfaidh mé amach ag siúl é.’
‘Níl a fhios agam faoi seo ar chor ar bith,’ arsa Mama. ‘Bíonn daoine óga ag iarraidh
peataí ach is iad a dtuismitheoirí a bhíonn fágtha le haire a thabhairt dóibh. Is cuimhin
liom go maith an raic a bhí sa teach ag Nuala tar éis dóibh an madadh a fháil
do Thomás.’
‘Tá d’intinn déanta suas agat, mar sin,’ arsa Doireann go díomách.
‘Níor dhúirt mé é sin,’ arsa Mama. ‘Caithfidh muid a fháil amach céard a cheapann
Deaide den scéal.’
Leathuair ina dhiaidh sin bhí Deaide sa mbaile. Ag ithe an dinnéir a bhí siad nuair
a tharraing Doireann anuas an scéal chuige.
‘Bhí mé ag rá le Mama ar ball beag gur mhaith liom madadh a bheith agam,’ ar sise, ‘ach
tá mé ag ceapadh nach dtaitníonn madraí léi ar chor ar bith.’
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‘Madadh!’ arsa Deaide. ‘Is ar éigean is atá an teach seo sách mór againn féin, go háirithe
nuair a bhíonn Deirdre agus Niall sa mbaile.’
Thosaigh Doireann ag gáire.
‘Sin é an rud ceannann céanna a dúirt Mama,’ ar sise.
‘Bhuel, is í an fhírinne í,’ arsa Deaide. ‘Nach bhféadfá rud eicínt ar nós iasc órga a fháil.
Bheadh sé i bhfad Éireann níos éasca aire a thabhairt dó.’
‘Dhera, a Dheaide,’ arsa Doireann go mífhoighdeach, ‘níl mé ag iarraidh iasc órga.
Ní bheadh aon spraoi ag baint le hiasc órga. Madadh atá uaim. Geallaim daoibh go
mbreathnóidh mé féin amach dó. Déanfaidh mé leaba dó sa ngaráiste. Beathóidh mé é
agus tabharfaidh mé amach ag siúl é.’
‘Más mar sin é,’ arsa Deaide agus é ag caochadh súl ar Mhama, ‘beidh muid ag cuimhniú
air. Labhróidh muid faoi amárach.’
Maidin lá arna mhárach bhí Doireann ina suí i bhfad roimh a tuismitheoirí.
‘Bhuel,’ ar sise nuair a tháinig siad isteach sa gcisteanach ar deireadh thiar thall, ‘an bhfuil
muid ag gabháil chuig siopa na bpeataí?’
‘Gabhfaidh muid chuig póna na madraí ar dtús go bhfeicfidh muid céard atá acu,’ arsa
Deaide.
‘Ach céard faoi shiopa na bpeataí?’ arsa Doireann. ‘Tá an coileáinín is deise dá bhfaca tú
riamh acu. Dá bhfeicfeá é!’
‘B’fhearr liom i bhfad Éireann tacaíocht a thabhairt do phóna na madraí,’ arsa Deaide.
‘Thiocfainn leat ansin,’ arsa Mama. ‘Na créatúir atá istigh ansin is géar a theastaíonn baile
maith uathu.’
Bhí sé de chiall ag Doireann gan aon cheo eile a rá. Bhí a bealach féin faighte aici agus
dá mbeadh an t‑ádh léi nach mbeadh peata dá cuid féin aici sula mbeadh an lá caite!
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S a Bhaile

Peataí

Ce ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● scéal a athinsint mar a d’inseodh carachtar ar leith é
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara
● tuairisciú
● dearcadh a léiriú
● taighde a dhéanamh mar bhall de ghrúpa
● Leabhar Eolais Ranga a chur le chéile

E iseamláirí
1.	…(saghas peata) atá agamsa / againne. …(ainm) an t‑ainm atá air / uirthi. Mé
féin / Mo mháthair / M’athair / Mo dheartháir / Mo dheirfiúr / …(duine eile)
(is mó) a thugann [a thugas] aire dó / di. Bíonn orm [Caithim] / Bíonn orainn
[Caithimid / Caitheann muid] é / í a bheathú [bia a thabhairt dó / di] / a ní / a thabhairt
amach ag siúl / a thabhairt chuig an tréidlia [go dtí an tréidlia / go dtí an dtréidlia]
/ a thraenáil / a …(dualgas eile) uair / cúpla uair sa lá [sa ló] / sa tseachtain / sa
bhliain, etc.
2.	Sin rud uafásach [rud an‑ghránna / drochrud] le déanamh. [Is uafásach an rud é sin le
déanamh.]
	Ní chreidim [Is deacair a chreidiúint] go ndéanfadh aon duine [duine ar bith] a leithéid
(sin) de rud (uafásach [gránna]).
	Ní dhéanfainnse a leithéid (sin) de rud go deo [choíche / riamh / go brách]. [Ní
chuimhneoinn ar a leithéid de rud a dhéanamh.]
	Duine gan trua gan trócaire [Duine (le croí) crua / Duine cruachroíoch / Duine fuarchroíoch]
a dhéanfadh rud mar (é) sin.
Bhrisfeadh a leithéid sin de scéal [scéalta mar sin] do chroí.
	Cuireann scéalta mar sin as dom [Cuireann scéalta mar sin isteach orm / Goilleann scéalta
mar sin orm], etc.

Á iseanna
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 1)
Póstaer 1 – Tabhair aire mhaith dó!

C ur C huige
Téigh siar ar an scéal ‘Ach cé a bhreathnós amach dó?’ (Ceacht 1). Iarr ar dhaltaí aonair
an scéal a insint mar a d’inseodh Doireann féin é.
Pléigh an póstaer leis na daltaí. Faigh amach an bhfuil aon eolas breise acu ar conas aire
a thabhairt do mhadraí.
9

Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar dhaltaí a bhfuil peata acu tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Dírigh aird na ndaltaí ar na focail (na hainmfhocail) san eiseamláir a ndúirt siad ‘mo’ rompu,
e.g. ‘mo mháthair.’ Pléigh an difríocht idir túsfhuaimeanna na bhfocal sin agus na
túsfhuaimeanna a bheadh acu dá mbeidís á rá ina n‑aonar, e.g. ‘máthair’. Lig do na daltaí féin
an patrún a thabhairt faoi deara agus iarr orthu smaoineamh ar shamplaí eile nár úsáideadh san
eiseamláir. Dírigh aird na ndaltaí ansin ar chúpla sampla scríofa den séimhiú a dhéantar ar an
ainmfhocal nuair a leanann sé an aidiacht shealbhach ‘mo’, e.g. ‘mo mháthair,’ ‘mo dheartháir,’
agus ‘mo dheirfiúr.’ Spreag na daltaí féin chun an patrún a thabhairt faoi deara. Iarr orthu
samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang.
Pléigh an fhreagracht a bhaineann le peata a bheith ag duine. Tagair don rud a dúirt Mamaí
le Doireann sa scéal ‘Bíonn daoine óga ag iarraidh [ag lorg] peataí ach is iad a dtuismitheoirí
a bhíonn fágtha le haire a thabhairt dóibh [is ar a dtuismitheoirí a thiteann sé aire a thabhairt dóibh]’.
Ar chuala na daltaí faoi chásanna inar tharla sé sin? Ar chuala siad nó ar léigh siad faoi pheataí
a tréigeadh nuair a d’éirigh daoine tuirseach díobh? Iarr orthu na scéalta seo a insint don rang.
Múin an dara heiseamláir. Iarr dearcadh na ndaltaí i leith na n‑eachtraí agus na scéalta atá cloiste
acu.
Roinn an rang ina ghrúpaí agus iarr ar gach grúpa taighde a dhéanamh maidir leis an aire is gá
a thabhairt do chineál áirithe peata nó do chineálacha éagsúla peataí. Meall na daltaí chun teacht
ar eolas mar gheall ar go leor cineálacha peataí. Nuair atá eagarthóireacht agus athdhréachtú
déanta ag na daltaí ar an eolas atá bailithe acu cabhraigh leo Leabhar Eolais Ranga a chur le
chéile faoin teideal ‘Tabhair aire mhaith do do pheata’. Pléigh an leagan amach a bhíonn ar
leabhair eolais bunaithe ar leabhair eolais atá sa leabharlann. Cabhraigh leis na daltaí an Leabhar
Eolais Ranga a leagan amach de réir nósmhaireacht an tseánra seo.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F orleathnú
Iarr ar bhall de Chumann na hÉireann um Fhóirithint ar Ainmhithe a bhfuil Gaeilge
aige teacht agus labhairt leis na daltaí faoi obair na heagraíochta agus faoin dóigh
a chuidíonn siad le hainmhithe atá i mbaol nó a tréigeadh. Cabhraigh leis na daltaí
ceisteanna a ullmhú roimh ré le cur ar an duine seo. Cinntigh cruinneas na gceisteanna.
Faigh amach an bhfuil leabhráin nó bileoga eolais i nGaeilge ar fáil ó eagraíochtaí
éagsúla a bhfuil baint acu le cosaint ainmhithe. Úsáid iad mar áis don léitheoireacht.
Faigh amach an bhfuil bileoga eolais faoi ainmhithe éagsúla ar fáil i nGaeilge ón Zú
(www.dublinzoo.ie) agus ó Oileán Fóta (www.fotawildlife.ie). An dóigh leis na daltaí go
mbeadh aon chuid de na hainmhithe sin fóirsteanach mar pheataí? Múin más gá:
Dhéanfadh …(ainmhí) peata breá mar [toisc / cionn is] …(cúis) / dá mbeadh …(rud /
áit) oiriúnach [feiliúnach / fóirsteanach] agat dó / murach é a bheith [mura mbeadh sé]
chomh mór / murach é a bheith [mura mbeadh sé] chomh hard, etc.
Ní fhéadfá …(ainmhí) a cheansú [a smachtú / a thraenáil] go deo mar [mar gheall ar / toisc /
cionn is] gur ainmhí fiáin [allta] é / í [atá ann / atá inti] / go n‑íosfadh sé roimhe is
ina dhiaidh / go n‑íosfadh sé duine / …(cúiseanna eile).
Iarr ar na daltaí an gearrscéal ‘Is trom an t‑ualach an leisce’ ón leabhar Siotaí Sí (Cúrsa
Rang a Trí) a léamh. Pléigh an drochíde a tugadh don mhadra sa scéal. Iarr ar ghrúpaí
sceitse a bhunú air. Déan na sceitsí a thaifeadadh. Iarr ar na daltaí éisteacht leo féin ansin
agus féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge. Mura bhfuil siad sásta leis an sceitse
iarr orthu é a cheartú agus a thaifeadadh arís.
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Sa Bhail e

Peataí

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuar a dhéanamh
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● ceisteanna a chumadh agus a scríobh
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● cruinneas cainte a fhorbairt

E iseamláirí
1.	Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige] a ndúirt [go ndúirt / ar dhúirt / gur dhúirt?]
…(ainm) go / gur … / nach / nár …. Mar [Toisc / Cionn is] …(cúis).
	Cá bhfuair [Cén áit a fuair / Cá háit a fuair] …(ainm) an coileán? I / Istigh i / Sa [Insa]
/ San [Insan] / Ar / Ó / Ón …(áit / duine).
Cé [Cén duine / Cé acu (duine)] a dúirt …(nath ar leith)? …(ainm).
	Cad [Céard / Cad é] a dúirt …(ainm) nuair a dúirt …(ainm eile) …(an rud a dúirt an duine
eile)?

Á iseanna
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 1, 8 nó 15)

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le sceitse faoinar tharla nuair a thug Doireann
agus a tuismitheoirí cuairt ar phóna na madraí. An dóigh leo go bhfaighidh Doireann a rogha
madra ann?
Seinn an dlúthdhiosca. An mó duine a shíl go n‑éireodh le Doireann a rogha madra a fháil?
Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an sceitse arís agus nathanna a aimsiú a
thugann eolas dúinn faoin gcoileán. Seinn an dlúthdhiosca. Cláraigh nathanna ar nós ‘Ó, nach
deas é!’ ‘Tá sé beag bídeach!’ ‘Níl sé ach cúpla lá (d’aois)!’ ‘Madadh fireann atá ann, an ea [ab
ea]? [An gadhar fireann é?] Is ea.’ ‘Dúirt an tréidlia go bhfuil sé breá folláin!’ ar an gclár. Iarr ar na
daltaí cuid acu a roghnú le scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta le húsáid ina gcuid
scríbhneoireachta.
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Mínigh do na daltaí go bhfuil siad le ceisteanna a chumadh faoin sceitse le cur ar a bpáirtí.
Múin an eiseamláir. Iarr ar na daltaí ceisteanna ar nós iad seo a chumadh agus a scríobh ina
gcóipleabhar nó ar leathanach. Seinn an dlúthdhiosca agus iad ag cumadh na gceisteanna más
gá. Abair leo gan an phoncaíocht, e.g. an cheannlitir, an lánstad agus an comhartha ceiste
a dhearmad.
Iarr ar gach dalta ansin a cheisteanna a chur ar a pháirtí. Freagraíodh a pháirtí ó bhéal. Lig do na
daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca chun na freagraí a sheiceáil más gá. Ag deireadh an tseisiúin
bunaigh mioncheacht ar ghnéithe den ghramadach a raibh deacracht ar leith ag na daltaí leo.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Pléigh ceisteanna eile a d’fhéadfadh na daltaí a chumadh bunaithe ar an sceitse. Múin
más gá:
Cén freagra a thug …(ainm) ar …(ainm eile) nuair a dúirt sé / sí …(an rud a dúirt an
duine eile)?
Dá mbeifeása [Dá mbeadh tusa] sa chás (céanna) a [go] raibh …(ainm) ann [Dá mbeifeása
sa chás céanna ina raibh …(ainm)] an ndéanfá …?/ an ndéarfá …? / an gcuirfeá …? /
an dtabharfá …? / an mbeifeá sásta le / leis …? etc.
Seinn an sceitse go dtí an áit a ndeir Doireann ‘Ach níl coileáin ar bith [aon choileáin]
agaibh’. Roinn na daltaí ina ngrúpaí de cheathrar – Doireann, Mamaí, Daidí agus Rónán.
Ligidís orthu nach raibh aon choileán sa phóna agus cumaidís deireadh nua don sceitse
ón áit seo ar aghaidh. Iarr orthu nathanna as an sceitse nó as an scéal a úsáid de réir mar
a oireann sé. Lig dóibh iad féin a thaifeadadh agus féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcuid
Gaeilge.
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U
Nach

sílfeá go mbeadh coileáin acu!

(Leagan Ultach)

(Tá Mamaí, Daidí agus Doireann ag póna na madraí.)
Mamaí:
A leithéid de challán!
Doireann:	Na créatúir! Is dócha go síleann siad má níonn siad go leor calláin
go ligfear amach iad.
Daidí:	Tá mé ag déanamh anois dá mbeinnse coinnithe istigh in áit mar seo
go mbeinn ag iarraidh fáil amach fosta!
Mamaí:	Níl sé chomh holc sin uilig. Ar a laghad tá tréan le hithe acu istigh
anseo agus níltear ag tabhairt drochíde dóibh.
Doireann:	Ach tá siad uilig mór. I bhfad rómhór. Nach sílfeá go mbeadh
coileáin acu!
Rónán:
Dia daoibh. Is mise Rónán.
Daidí:	Dia is Muire duit. Bhí muid ag súil go mbeadh madadh agaibh
a dhéanfadh peata do Dhoireann anseo.
Doireann:
Ach níl coileáin ar bith agaibh.
Rónán:	Bhuel, an gcreidfeá anois, a Dhoireann, go bhfuair muid coileán
beag ar maidin. An coileán beag is deise dá bhfaca tú riamh. Dá
dtiocfá níos moille sa lá tá mé cinnte go mbeadh sé ar shiúl le duine
inteacht eile.
Doireann:
Cá bhfuil sé? Cá bhfuil sé?
Rónán:	Tá sé ró‑óg le bheith amuigh ansin i gcuideachta na madaí eile. Má
thig sibh anseo liomsa taispeánfaidh mé daoibh é.
Mamaí:
Ó, nach deas é!
Doireann:
Ó, tá sé beag bídeach! Cad é an aois atá sé?
Rónán:	Níl sé ach cúpla lá. Ní raibh muid ach ag foscailt ar maidin nuair
a tháinig bean isteach chugainn leis. Dúirt sí gur amuigh ag siúl
a bhí sí, i bPáirc Naomh Áine, nuair a tháinig sí air. Ní raibh tásc
ná tuairisc ar a mháthair, cibé ar bith a d’éirigh di.
Daidí:
Madadh fireann atá ann, an ea?
Rónán:
Is ea.
Doireann:
Do bharúil cad chuige nár choinnigh an bhean í féin é?
Rónán:	Is cosúil gur mhaith léi é a choinneáil, ceart go leor. Ach dúirt sí gur
in árasán atá sí ina cónaí agus nach dtabharfadh an tiarna talaimh
cead di madadh a bheith aici.
Doireann:	Nach bhfuil sé millteanach nach dtabharfadh sé cead di peata
a bheith aici!
Mamaí:
Faraor, bíonn rialacha achan áit sa tsaol seo, a stór.
Daidí:	An bhfuil barúil ar bith agat cad é chomh mór agus a bheas sé seo
nuair a bheas sé fásta suas?
Rónán:	Arú, ní bheidh sé mór ar chor ar bith. Dúirt an tréidlia gur pór
brocaire atá ann. Agus ní bhíonn siad sin mór. Agus rud eile fosta,
dúirt an tréidlia go bhfuil sé breá folláin, cé go raibh an créatúr
stiúgtha leis an ocras nuair a tugadh isteach é. Thug sí a chuid
instealltaí uilig dó leathuair an chloig ó shin.
Doireann:
An dtig linn é a thabhairt chun an bhaile, mar sin?
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Rónán:	B’fhearr duit ceist a chur ar do thuismitheoirí. An tusa a bheas
ag amharc ina dhiaidh?
Doireann:	Is mé. Déanfaidh mé leaba dó sa gharáiste, béarfaidh mé a chuid dó
agus béarfaidh mé amach ag siúl é.
Mamaí:	Beidh sé tamall eile sula gcaithfidh tú an créatúr seo a thabhairt
amach ag siúl!
Daidí:
Bhuel, tá mise sásta má tá tusa, a Bhríd.
Mamaí:	Tá mise sásta fosta. Agus cad chuige nach mbeinn? Ar ndóigh
ní bheidh dada le déanamh agamsa. Nach í Doireann a bheas
ag amharc ina dhiaidh?
Doireann:	Ó, go maith! Is deacair liom a chreidbheáil go bhfuil peata agam
domh féin sa deireadh thiar thall!
Rónán:	Bhuel, tá mé cinnte go dtabharfaidh tú aire mhaith dó, a Dhoireann.
Caithfidh tú smaointiú ar ainm anois dó.
Doireann:	An bhfuil a fhios agat seo? Tá ainm pioctha agam dó cheana
féin. Nuair a bhí mé sna Naíonáin Mhóra bhí leabhar againn faoi
mhadadh agus Sciob an t‑ainm a bhí air. Dúirt mé liom féin ansin
dá mbeadh madadh agam choíche gurb shin an t‑ainm a bhéarfainn air.
Daidí:	Seo anois, mar sin. Tá sé chomh maith againn Sciob a thabhairt chun
an bhaile linn. Tá daoine eile anseo ag iarraidh labhairt le Rónán.
Rónán:	Tá. Ceart go leor. Ach tá mé thar a bheith sásta go bhfuil baile
maith faighte ag an choileán bheag ghalánta seo. Bí cinnte anois,
a Dhoireann, go dtabharfaidh tú aire mhaith dó.
Doireann:
Béarfaidh mé! Ná bíodh eagla ort.
Daidí agus Mamaí: Go raibh míle maith agat, a Rónáin.
Rónán:
Tá fáilte romhaibh.
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m
Nach

ndéarfá go mbeadh coileáin acu!

(Leagan Muimhneach)

(Tá Mamaí, Daidí agus Doireann ag póna na madraí.)
Mam:
A leithéid de ghleo!
Doireann:	Na créatúirí bochta! Is dócha go gceapann siad má dheineann siad
a ndóthain gleo go scaoilfear amach iad.
Daid:	Deinim amach go mbeinnse ag iarraidh éalú as chomh maith
dá mbeinn coinnithe istigh in áit mar é seo!
Mam:	Níl sé chomh holc san ar fad. Ar a laghad tá a ndóthain le n‑ithe
acu istigh anso agus níl éinne ag tabhairt drochíde dóibh.
Doireann:	Ach táid go léir mór. I bhfad rómhór. Nach ndéarfá go mbeadh
coileáin acu!
Rónán:
Dia daoibh. Mise Rónán.
Daid:	Dia is Muire duit. Bhíomar ag súil go mbeadh gadhar agaibh
a dhéanfadh peata do Dhoireann anso.
Doireann:
Ach níl aon choileáin agaibh.
Rónán:	Bhuel, ní chreidfeá é seo anois, a Dhoireann, ach go bhfuaireamar
coileáinín ar maidin. An coileán beag is deise dá bhfacaís riamh. Dá
dtiocfá níos déanaí sa lá táim siúráilte go mbeadh sé imithe ag duine
éigin eile romhat.
Doireann:
Cá bhfuil sé? Cá bhfuil sé?
Rónán:	Tá sé ró‑óg chun a bheith amuigh in éineacht leis na gadhair eile.
Má thagann sibh isteach anso taispeánfaidh mé daoibh é.
Mam:
Á, nach deas é!
Doireann:
Tá sé beag bídeach! Cén t‑aos é?
Rónán:	Níl sé ach cúpla lá. Ní rabhamar ach ag oscailt ar maidin nuair
a tháinig bean isteach chugainn leis. Dúirt sí gur amuigh ag siúl
i bPáirc Naomh Áine a bhí sí nuair a tháinig sí air. Ní raibh tásc
ná tuairisc ar a mháthair, pé ní a d’imigh uirthi.
Daid:
An gadhar fireann é?
Rónán:
Is ea.
Doireann:
Ach cad ina thaobh nár choinnigh an bhean féin é, a déarfá?
Rónán:	Is dealraitheach gur mhaith léi é a choimeád, ceart go leor. Ach dúirt
sí gur in árasán atá sí ag maireachtaint agus nach dtabharfadh an
tiarna talún cead di gadhar a bheith aici.
Doireann:	Nach bhfuil sé sin go hainnis? Nach dtabharfadh sé cead di peata
a bheith aici!
Mam:
Mo léan, bíonn rialacha i ngach aon áit sa tsaol so, a mhaoineach.
Daid:	An mbeadh aon tuairim agat cén toirt a bheidh ann nuair a bheidh
sé fásta ar fad?
Rónán:	Dhera, ní bheidh sé mór in aon chor. Dúirt an tréidlia gur mianach
de bhrocaire atá ann. Agus ní bhíonn siad siúd mór in aon chor.
Agus rud eile de dúirt an tréidlia go bhfuil sé breá folláin, cé go
raibh an t‑ainniseoirín bocht caillte leis an ocras nuair a tugadh
isteach é. Thug sí a chuid instealltaí ar fad dó ansan leathuair an
chloig ó shin.
Doireann:	An bhféadfaimis é a thabhairt abhaile linn, mar sin?
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Rónán:	B’fhearr duit an cheist sin a chur ar do thuismitheoirí. An tusa
a bheidh ag faire amach dó?
Doireann:	Is mé. Déanfad leaba dó sa gharáiste, beathód é agus tabharfad
amach ag siúl é.
Mam:	Beidh tamall eile ann sara gcaithfir an t‑ainniseoirín seo a thabhairt
amach ag siúl!
Daid:
Bhuel, táimse sásta má tá tusa, a Bhríd.
Mam:	Táimse sásta chomh maith. Agus cad ina thaobh nach mbeinn?
I ndóthair ní chaithfeadsa faic na ngrást a dhéanamh. Nach í
Doireann a bheidh ag faire amach dó?
Doireann:	Go hiontach ar fad! Is deacair liom a chreidiúint go bhfuil peata
de mo chuid féin agam ar deireadh thiar thall!
Rónán:	Bhuel, táim siúráilte go dtabharfaidh tú an‑aire dó, a Dhoireann.
Caithfidh tú cuimhneamh ar ainm anois dó.
Doireann:	An bhfuil a fhios agat ach go bhfuil ainm roghnaithe cheana féin
agam dó. Nuair a bhíos sna Naíonáin Mhóra bhí leabhar againn faoi
ghadhar darb ainm Sciob. Shocraíos an uair sin dá mbeadh gadhar
riamh agam gurb é sin a thabharfainn air!
Daid:	Seo anois, mar sin. Tá sé chomh maith againn Sciob a thabhairt
abhaile linn. Tá daoine eile anso ag iarraidh labhairt le Rónán.
Rónán:	Tá san. Ach táim breá sásta go bhfuil baile maith fachta ag an
gcoileáinín beag aoibhinn so. Dein deimhin de, a Dhoireann,
go dtabharfaidh tú aire mhaith dó.
Doireann:
Ná bíodh aon eagla ort ná go ndéanfad.
Daid agus Mam:
Go raibh míle maith agat, a Rónáin.
Rónán:
Tá fáilte romhaibh.
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c
Nach

gceapfá go mbeadh coileáin acu!

(Leagan Connachtach)

(Tá Mamaí, Daidí agus Doireann ag póna na madraí.)
Mama:
A leithéid de ghleo!
Doireann:	Na créatúir! Is dóigh go gceapann siad má dhéanann siad a ndóthain
gleo go scaoilfear amach iad.
Deaide:	Tá mé ag ceapadh anois dá mbeinnse coinnithe istigh in áit mar seo
go mbeinn ag iarraidh éalú as freisin!
Mama:	Níl sé chomh dona sin. Ar a laghad tá neart le n‑ithe acu istigh
anseo agus níl aon duine ag tabhairt drochíde dóibh.
Doireann:	Ach tá siad uileag mór. I bhfad rómhór. Nach gceapfá go mbeadh
coileáin acu!
Rónán:
Dia daoibh. Is mise Rónán.
Deaide:	Dia is Muire duit. Bhí muid ag súil go mbeadh madadh agaibh
a dhéanfadh peata do Dhoireann anseo.
Doireann:
Ach níl aon choileáin agaibh.
Rónán:	Bhuel, an gcreidfeá anois, a Dhoireann, go bhfuair muid coileáinín ar
maidin. An coileán beag is deise dá bhfaca tú riamh. Dá dtiocfá níos
deireanaí sa lá tá mé cinnte go mbeadh sé tógtha leis ag duine eicínt
eile.
Doireann:
Cá bhfuil sé? Cá bhfuil sé?
Rónán:	Tá sé ró‑óg le bheith amuigh ansin in éindí leis na madraí eile.
Má thagann sibh anseo liomsa taispeánfaidh mé daoibh é.
Mama:
Ó, nach deas é!
Doireann:
Tá sé beag bídeach! Cén aois é?
Rónán:	Níl sé ach cúpla lá d’aois. Ní raibh muid ach ag oscailt ar maidin
nuair a tháinig bean isteach chugainn leis. Dúirt sí gur amuigh
ag siúl a bhí sí, i bPáirc Naomh Áine, nuair a tháinig sí trasna air.
Ní raibh tásc ná tuairisc ar a mháthair, cibé céard a tharla di.
Deaide:
Madadh fireann atá ann, ab ea?
Rónán:
Is ea.
Doireann:
Ach meas tú cén fáth nár choinnigh an bhean í féin é?
Rónán:	Is cosúil go dtaitneodh sé léi é a choinneáil, ceart go leor. Ach
dúirt sí gur in árasán atá sí ag maireachtáil agus nach dtabharfadh
an tiarna talún cead di madadh a bheith aici san árasán.
Doireann:	Nach bhfuil sé sin uafásach? Nach dtabharfadh sé cead di peata
a bheith aici!
Mama:
Faraor, bíonn rialacha chuile áit sa saol seo, a stór.
Deaide:	An mbeadh aon tuairim agat cé chomh mór agus a bheas sé nuair
a bheas sé fásta uileag?
Rónán:	Dhera, ní bheidh sé mór ar chor ar bith. Dúirt an tréidlia gur
mianach de bhrocaire atá ann. Agus rud eile de, dúirt an tréidlia go
bhfuil sé breá folláin, cé go raibh an créatúirín stiúgtha leis an ocras
nuair a tugadh isteach é. Thug sí a cuid instealltaí uileag dó leathuair
an chloig ó shin.
Doireann:
An féidir linn é a thabhairt abhaile, mar sin?
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Rónán:	B’fhearr duit an cheist sin a chur ar do thuismitheoirí. An tusa
a bheas ag breathnú amach dó?
Doireann:	Is mé. Déanfaidh mé leaba dó sa ngaráiste, beathóidh mé é agus
tabharfaidh mé amach ag siúl é.
Mama:	Beidh sé tamall eile sula gcaithfidh tú an créatúirín seo a thabhairt
ag siúl!
Deaide:
Bhuel, tá mise sásta má tá tusa, a Bhríd.
Mama:	Tá mise breá sásta. Agus cén fáth nach mbeinn? Ar ndóigh ní bheidh
tada le déanamh agamsa. Nach í Doireann a bheas ag breathnú
amach dó?
Doireann:	Thar cionn! Is deacair liom a chreidiúint go bhfuil mo pheata féin
agam sa deireadh thiar thall!
Rónán:	Bhuel, tá mé cinnte go dtabharfaidh tú aire mhaith dó, a Dhoireann.
Caithfidh tú cuimhniú ar ainm anois dó.
Doireann:	An bhfuil a fhios agat ach go bhfuil ainm roghnaithe agam dó
cheana féin. Nuair a bhí mé sna Naíonáin Mhóra bhí leabhar againn
faoi mhadadh agus Sciob an t‑ainm a bhí air. Shocraigh mé ansin
dá mbeadh madadh agam go deo gurb in é a thabharfainn air.
Deaide:	Seo anois, mar sin. Tá sé chomh maith againn Sciob a thabhairt
abhaile linn. Tá daoine eile anseo ag iarraidh labhairt le Rónán.
Rónán:	Tá. Ceart go leor. Ach tá mé thar a bheith sásta go bhfuil baile
maith faighte ag an gcoileáinín beag álainn seo. Bí cinnte anois,
a Dhoireann, go dtabharfaidh tú aire mhaith dó.
Doireann:
Tabharfaidh! Ná bíodh aon fhaitíos ort.
Deaide agus Mama: Go raibh míle maith agat, a Rónáin.
Rónán:
Tá fáilte romhaibh.
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Sa Bhail e

Peataí

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● páirt a ghlacadh i suirbhé ranga
● tuairisciú
● cruinneas cainte a fhorbairt

E iseamláirí
1.	Cén sórt [saghas / cineál] peata atá agat? …(saghas peata).
Cé is mó a thugann aire dó / di? Mise / …(ainm).
An peata fireann nó baineann atá agat? Ceann fireann / baineann.
Ainmnigh dhá rud a itheann do pheata go minic. …(sórt bia) agus …(sórt bia eile).
	An gá do pheata a thabhairt chuig an tréidlia [go dtí an tréidlia / go dtí an dtréidlia]? Is
gá / Ní gá.
An amuigh nó istigh a chodlaíonn do pheata? Amuigh / Istigh.
	An tú féin a bheathaíonn é / í [a thugann bia dó / di]? Is mé / Ní mé / Beathaím é /
í [Tugaim bia dó / di] anois is arís [uaireanta / amanna / amanta / fo‑uair (fánach) / scaití].
	An dtugann tú do pheata ag siúl? Tugaim / Ní thugaim / Ní gá é / í a thabhairt
ag siúl.
	Dá bhféadfá peata eile a bheith agat [a fháil] cén sórt [saghas / cineál] ainmhí ba
mhaith [a thaitneodh] leat? …(saghas peata).
2.	…(saghas peata) atá ag …(ainm dalta). Is é féin / í féin / a m(h)áthair / a (h)athair
/ a d(h)eartháir / a d(h)eirfiúr (is mó) a thugann aire dó / di. Is peata fireann
/ baineann é / í. [Peata fireann / baineann is ea é / í.] Itheann peata …(ainm dalta)
…(sórt bia). Is gá / Ní gá é / í a thabhairt chuig [go dtí] an tréidlia. Codlaíonn sé
/ sí amuigh / istigh. Is é / í …(ainm dalta) / Is é / í …(duine eile) a bheathaíonn é
/ í. Is é / í …(ainm dalta) / Is é / í …(duine eile) a thugann amach ag siúl é / í. Dá
bhféadfadh …(ainm dalta) peata eile a bheith aige / aici [a fháil] b’fhearr leis / léi
…(saghas peata) ná aon rud [rud ar bith] eile.
3.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag cur
na gceisteanna:
	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á iseanna
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 23) do gach dalta
nó
An ceistneoir ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide F) le cur ar scáileán agus
bileog de pháipéar bán do gach dalta
20

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad le suirbhé a dhéanamh faoi pheataí.
Múin an chéad eiseamláir.
Tabhair fótachóip do gach dalta nó taispeáin an ceistneoir ar an scáileán. Léigh agus pléigh an
ceistneoir. Iarr ar gach dalta siúl thart ansin agus dalta eile a aimsiú a bhfuil peata aige / aici.
Ceistíodh sé an dalta seo mar atá san eiseamláir go dtí go mbeidh an ceistneoir líonta.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir bunaithe ar an
eolas a fuair siad ó dhaltaí eile.
Pléigh torthaí an tsuirbhé. An bhfuil peataí neamhghnácha ag cuid de na daltaí? Má tá iarr ar
dhaltaí eile ceisteanna a chur orthu chun teacht ar a thuilleadh eolais mar gheall ar na peataí sin.
Cinntigh cruinneas na gceisteanna a chuireann na daltaí. Bunaigh mioncheacht ar aon ghnéithe
den chopail a raibh deacracht ag na daltaí leo.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Iarr ar na daltaí ligean orthu gur ainmhí éigin iad. Lig dóibh an t‑ainmhí a roghnú iad
féin ach ná luaidís leis na daltaí eile cad é féin. Déanadh daltaí aonair cur síos ansin ar
conas mar a bheadh acu dá mba iadsan an t‑ainmhí sin. Tomhaiseadh na daltaí eile cén
t‑ainmhí atá i gceist. Múin más gá:
Dá mba mise an t‑ainmhí seo d’íosfainn …(sórt bia).
Dath … a bheadh orm.
Thaitneodh aimsir the / aimsir an‑te [aimsir iontach te] / aimsir fhuar / aimsir
an‑fhuar [aimsir iontach fuar] liom.
Bheinn mór / beag / ard / ramhar / caol [tanaí], etc.
…(uimhir) chos [chois] / gcos [gcois] a bheadh orm [fúm], etc.
Roinn na daltaí ina dhá ngrúpa – Grúpa A agus Grúpa B. Iarr ar Ghrúpa A na buntáistí
a bhaineann le peataí a phlé agus iarr ar Ghrúpa B na míbhuntáistí a bhaineann le peataí
a phlé. Iarr ar gach grúpa dalta a roghnú chun cur i láthair a dhéanamh don rang ar
thuairimí an ghrúpa. Múin más gá ‘Tá i bhfad níos mó buntáistí / níos mó tairbhe /
níos mó sásaimh / níos mó míbhuntáistí / níos mó stró [níos mó straidhne] / níos mó
oibre ag baint le peata a bheith ag duine ná mar a cheaptar [a shíltear / a mheastar]’.
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Suirbhé

Siúil timpeall an tseomra ranga. Cuir na ceisteanna seo ar dhalta
a bhfuil peataí aige.
1.

Cén sórt peata atá agat?
______________________________________________

2. Cé is mó a thugann aire dó / di?
______________________________________________
3. 	An peata fireann nó baineann atá agat?
Baineann
Fireann
4. Ainmnigh dhá rud a itheann do pheata go minic.
_______________________________________________
5. An gá do pheata a thabhairt chuig an tréidlia?
Ní gá
Is gá
6. An amuigh nó istigh a chodlaíonn do pheata?
Istigh
Amuigh
7.

An tú féin a bheathaíonn é / í?
Ní mé
Beathaím é / í anois is arís.
Is mé

8. An dtugann tú do pheata ag siúl?
Ní thugaim
Ní gá é / í a thabhairt ag siúl.
Tugaim
9. 	Dá bhféadfá peata eile a bheith agat cén sórt ainmhí ba mhaith leat?
______________________________________________

S a Bhaile

Peataí

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● nathanna úsáideacha a fhoghlaim
● achoimre ó bhéal a dhéanamh ar scéal
● comparáid a dhéanamh
● scéal a chumadh nuair atá oscailt an scéil tugtha
● eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú a dhéanamh
● nathanna / focail a thabhairt chun cuimhne agus a scríobh

E iseamláirí
Nathanna úsáideacha as an scéal agus as an sceitse le roghnú ag an múinteoir:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Á iseanna
●
●
●

●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 1)
An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 3) (Dlúthdhiosca 2, Rian 1, 8 nó 15)
Leabhair as cúrsa Séideán Sí a bhfuil scéalta faoi pheataí iontu, e.g. An Nathair agus na Spéaclaí,
Cogar mé seo leat! (cúrsa Rang a Trí), Cat na Caillí, Léiní i bPáras, A Chaitín, Mí‑abha agus Cá bhfuil
Aoibheann? (cúrsa Rang a Dó)
Teimpléad as Leabhar an Oide (le roghnú ag an múinteoir)
Leathanach 11 in Fite Fuaite

C ur C huige
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an scéal ‘Ach cé a bhreathnós amach dó?’ (Ceacht 1) agus an sceitse ‘Nach gceapfá
go mbeadh coileáin acu!’ (Ceacht 3). Pioc do rogha nathanna astu le múineadh. Tabhair tús áite
do nathanna agus d’fhocail a bhféadfaidh na daltaí úsáid rialta a bhaint astu. Múin an eiseamláir.
Pléigh scéalta eile faoi pheataí atá léite ag na daltaí. Aimsigh leabhair faoi pheataí sa leabharlann
agus iarr ar dhaltaí a bhfuil siad léite acu achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an scéal. Faigh
leabhair as cúrsa Séideán Sí a bhfuil scéalta faoi pheataí iontu. Roghnaigh daltaí chun iad a léamh
os ard don rang. Iarr ar na daltaí leagan amach agus carachtair na scéalta a phlé agus comparáid
a dhéanamh eatarthu.
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Mínigh do na daltaí go bhfuil siad féin le scéal a chumadh anois bunaithe ar eachtra a tharla do
mhadra a raibh Gleorán air. Abair leo gur fágadh an madra seo sa teach leis féin i rith an lae.
Léigh é seo do na daltaí:
D’oscail Daidí doras an tí agus isteach leis. Bhí sé tugtha traochta [tuirseach tnáite / marbh
tuirseach / maraithe amach] tar éis [i ndiaidh] obair an lae. Nuair a d’fhéach [a bhreathnaigh /
a d’amharc] sé thart [timpeall air] baineadh geit [stad] as. An raibh gadaí sa teach [sa tigh] a fhad is
a bhí sé imithe [amuigh / ar shiúl] ag obair? Is ansin a chonaic sé Gleorán …
Cad a tharla ina dhiaidh sin, dar leis na daltaí? Iarr ar na daltaí an chuid eile den scéal a
phleanáil agus an teimpléad á úsáid acu. Iarr orthu na carachtair eile a bheidh sa scéal a
chruthú agus ainm, aois, pearsantacht, etc., a thabhairt do gach carachtar acu. Cén sórt deiridh
a chuirfidh siad leis an scéal? Pléigh críoch na scéalta sna leabhair éagsúla faoi pheataí atá léite
acu.
Scríobhadh na daltaí dréacht dá scéal. Déanaidís eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú
orthu ansin agus déanaidís iad a leagan amach go snasta. Moltar áiseanna ilmheán an ranga a
úsáid chuige seo. Má tá na daltaí sásta lena gcuid oibre cuiridís a gcuid scéalta ina bhfillteán
scríbhneoireachta mar shampla den seánra seo.
Tabhair deis d’aon dalta ar mian leis é a scéal a léamh don rang. D’fhéadfaidís iad a léamh
do dhaltaí i ranganna eile chomh maith.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo a
thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu a
roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala
siad ó dhaltaí eile ar leathanach 11 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí, ar an scéal agus
ar an sceitse más gá.
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F orleathnú
Roghnaigh daltaí aonair chun an scéal a chum siad féin thuas a insint mar a d’inseodh
Gleorán é. Déan iad a thaifeadadh. Tabhair deis do na daltaí ansin éisteacht leis an
taifeadadh a rinneadh orthu agus féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcuid Gaeilge. Mura
bhfuil siad sásta leis iarr orthu é a cheartú agus a ataifeadadh.
Cas mír den tsraith ‘Carnabhal na nAinmhithe’ (Le Carnaval des Animaux) leis an gcumadóir
Camille Saint‑Saëns agus iarr ar na daltaí a thomhas cén t‑ainmhí atá i gceist. Roinn na
daltaí ina mbeirteanna ansin chun scéal a chumadh a rachadh leis an dreas ceoil. Tabhair
deis dóibh an scéal a dhréachtú, a chur in eagar agus a athdhréachtú. Ansin seinn
an dreas ceoil arís agus roghnaigh beirteanna chun a scéal a léamh os ard in éineacht
leis an gceol.
Pléigh na glórtha a dhéanann ainmhithe éagsúla. Múin más gá:
Bíonn an bhó, an tarbh agus an eilifint ag géimneach nó ag búiríl [ag búireadh].
Bíonn an capall ag seitreach [ag siotarnach / ag cuachaíl].
Bíonn an gandal ag siosarnach [ag siosarnáil].
Bíonn an chearc agus an ghé ag grágaíl [ag glágarnaigh / ag scolgarnach / ag scolgnach].
Bíonn an coileach ag glaoch [ag scairteadh].
Bíonn an cat ag crónán nó ag meamhlach [ag meamhaíl / ag meannlach].
Bíonn an bheach ag crónán.
Bíonn an mhuc ag gnúsacht [ag gnúsarnach].
Bíonn an t‑asal ag grágaíl.
Bíonn an madra ag amhastrach [ag tafann] / ag sceamhaíl.
Bíonn an t‑uan ag méileach, etc.
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An S coil

Athchúrsáil

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● a chumas cognaíoch agus samhlaíochta a fhorbairt
● féidearthachtaí a léiriú
● tuairisciú
● plé a dhéanamh mar bhall de ghrúpa
● tuairimí a nochtadh agus a chur chun cinn
● cumas samhlaíochta / easpa samhlaíochta a léiriú

E iseamláirí
1. D’úsáidfinn é sin / é seo chun [le] … a dhéanamh.
Chuirfinn … isteach ann (arís).
Líonfainn é le ….
	Ghearrfainn an barr / an bun / …(giota éigin eile den earra) de [as] / Bhainfinn an
barr / an bun / …(giota éigin eile den earra) de [as] / D’fhillfinn an barr / an bun /
…(giota éigin eile den earra) agus dhéanfainn … as [de] / …(moltaí eile atá ag na daltaí).
2.	Sa ghrúpa seo againne [Inár ngrúpana] dúirt …(ainm dalta) go bhféadfaí …(an moladh
a rinne an dalta sin).
	Ba dheacair [Bhí sé deacair] / B’fhurasta [Bhí sé furasta / Bhí sé éasca] cuimhneamh
[smaoineamh] ar (aon) rud / rudaí a d’fhéadfaí a dhéanamh leis an / as an …(earra
ar leith), etc.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun plé:
	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á iseanna
●

Earraí éagsúla a d’fhéadfaí athúsáid a bhaint astu, e.g. bosca cairtchláir, cartán, crúsca
gloine, buidéal plaisteach, seanéadaí, mála plaisteach, páipéar nuachta, canna stáin
(le fáil ag an múinteoir)

C ur C huige
Pléigh na hearraí éagsúla leis an rang. Pléigh na bealaí is féidir úsáid a bhaint astu nuair
a bhímid críochnaithe leo seachas iad a chur sa bhosca bruscair nó iad a athchúrsáil. Mínigh do
na daltaí go dtugtar ‘athúsáid’ air seo.
Múin an chéad eiseamláir.
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Roinn an rang ina ghrúpaí. Tabhair earra nó dhó do gach grúpa. Mínigh dóibh go gcaithfidh
siad an t‑earra a phlé agus smaointe a chur chun cinn maidir le bealaí a d’fhéadfaí úsáid a
bhaint as seachas é a chur sa bhruscar nó é a athchúrsáil. D’fhéadfaidís moltaí a dhéanamh
maidir le hathúsáid a bhaint as an earra iomlán nó as cuid de. Meall na daltaí chun an
eiseamláir a úsáid agus iad i mbun plé. Éist leis na daltaí agus iad i mbun plé. Breac síos na
príomhnathanna / an stór focal atá de dhíth orthu. Múin cuid de na nathanna / an stór focal
seo i ndeireadh an cheachta.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar dhuine amháin i ngach grúpa tuairisc a thabhairt don rang
faoi mholtaí a ghrúpa. Déan nóta de na moltaí éagsúla ar an gclár.
(Nóta: D’fhéadfá duais a thabhairt don ghrúpa a smaoiníonn ar na bealaí is mó samhlaíocht nó
na bealaí is greannmhaire le hathúsáid a bhaint as na hearraí. D’fhéadfá chomh maith liosta a
dhéanamh de mholtaí praiticiúla na ndaltaí agus iad a chur abhaile chuig a dtuismitheoirí.)
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Pléigh an cur amú a tharlaíonn nuair nach ndéantar athúsáid nó athchúrsáil ar earraí
a mbímid críochnaithe leo. Múin más gá:
Is é an peaca [Is mór an trua / Is mór an peaca / Is é an trua / Is peaca marfach é] gan athúsáid
a bhaint as / gan athchúrsáil a dhéanamh ar …(earra) nuair atá na hionaid
dramhaíola ag cur thar maoil / nuair a d’úsáidfeadh duine éigin [inteacht / eicínt]
eile é / nuair atá an timpeallacht á truailliú, etc.
Bailigh bileoga eolais / póstaeir Ghaeilge faoin athúsáid agus faoin athchúrsáil. Léigh
agus pléigh iad leis na daltaí. Sa rang ealaíne roinn na daltaí ina ngrúpaí chun colláis
a dhéanamh as earraí ar féidir iad a athúsáid nó a athchúrsáil. Cuiridís giotaí oiriúnacha
as na bileoga eolais / as na póstaeir léi.
Cabhraigh leis na daltaí tionscadail a dhéanamh i nGaeilge agus páirt a ghlacadh
i gcomórtais éagsúla do scoileanna a reáchtáiltear chun caomhnú na timpeallachta
a chur chun cinn. Tá eolas le fáil faoi na comórtais sin ar bhileoga eolais agus
ar shuíomh idirlín ENFO, www.enfo.ie.

29

An S coil

Athchúrsáil

C e ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara
● ceisteanna a chumadh agus a scríobh

E iseamláirí
1.	Déanaimid [Déanann muid] / Ní dhéanaimid [Ní dhéanann muid] / Déantar / Ní
dhéantar athchúrsáil sa scoil [ar scoil] / sa bhaile [ag baile] anois is arís [corruair
/ fo‑uair / scaití] / go (mion) minic / go rialta / i gcónaí [de shíor (is de ghnáth)]
ar pháipéar / ar ghloine / ar chairtchlár / ar ábhar plaisteach / ar ábhair a
théann ar an gcarn múirín [ar an charn múirín] / ar éadaí [ar éadach] / ar bhatairí
[ar chadhnraí] / ar dhúch / ar fhóin phóca, etc.

Á iseanna
●

Bileog de pháipéar bán do gach dalta

C ur C huige
Pléigh na deiseanna athchúrsála atá sa scoil. An ndéantar athchúrsáil go rialta sa scoil?
Múin an eiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar an athchúrsáil a dhéanann siad
sa bhaile.
Dírigh aird na ndaltaí ar na focail (na hainmfhocail) san eiseamláir a ndúirt siad ‘ar’ rompu,
e.g. ‘ar pháipéar.’ Cad í an difríocht idir túsfhuaimeanna na bhfocal sin agus na túsfhuaimeanna
a bheadh ag na focail sin dá mbeidís á rá ina n‑aonar, e.g. ‘páipéar’? Lig do na daltaí féin an
patrún a thabhairt faoi deara agus iarr orthu smaoineamh ar shamplaí eile nár úsáideadh san
eiseamláir. Dírigh aird na ndaltaí ansin ar chúpla sampla scríofa den séimhiú a dhéantar ar
an ainmfhocal nuair a leanann sé an réamhfhocal ‘ar’, e.g. ‘ar pháipéar,’ ‘ar ghloine,’ agus ‘ar
chairtchlár.’ Spreag na daltaí féin chun an patrún a thabhairt faoi deara. Iarr orthu samplaí a
lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang.
(Nóta: Má thagann an cheist chun cinn deimhnigh do na daltaí nach séimhítear ainmfhocail ar
lorg an réamhfhocail ‘ar’ nuair is frásaí ar nós ‘bhí sé ar buile’, ‘na daoine ar fad’ agus ‘ar muir is
ar tír’ atá i gceist.)
Fiafraigh de na daltaí cad iad na rudaí ar fad is féidir a athchúrsáil ina gceantar féin. An bhfuil
a fhios acu cá bhfuil an t‑ionad / na hionaid athchúrsála áitiúla? Faighidís an t‑eolas mar chuid
den obair bhaile más gá.
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Tabhair cuireadh d’ionadaí ón Údarás Áitiúil a bhfuil Gaeilge aige teacht chun cainte leis an
rang amach anseo faoi chaomhnú na timpeallachta. Tabhair bileog de pháipéar bán do gach
dalta. Cabhraigh leo ceisteanna a chumadh le cur ar an duine seo. Iarr orthu spás a fhágáil do na
freagraí. Déanaidís eagarthóireacht agus athdhréachtú ar na ceisteanna. Cinntigh cruinneas na
Gaeilge. Iarr orthu na bileoga a chur ina bhfillteán scríbhneoireachta go dtí go mbeidh siad
ag teastáil.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Déan bailiúchán de rudaí déanta as miotal. Iarr ar na daltaí a thomhas cé acu atá na rudaí
sin maighnéadach nó nach bhfuil. Oibrigh amach an as alúmanam nó as cruach atá siad
déanta agus maighnéad á úsáid agat chun an tástáil seo a dhéanamh. Múin más gá:
Cuirfidh mé geall leat / Nach bhfuilim á rá leat / Nach bhfuil a fhios ag an
domhan mór [ag an ndomhan is a mháthair / ag an saol mór / ag an saol Fódlach] / Nach
maith atá a fhios agat [Nach bhfuil a fhios agat go maith] go bhfuil / nach bhfuil …
maighnéadach [gur / nach ábhar maighnéadach é / í …].
As …(ainm miotail) atá sé déanta mar [toisc / cionn is] go bhfuil / nach bhfuil an
maighnéad á tharraingt chuige.
Léigh agus pléigh an mhír faoi mhaighnéid in Leabhar Mór an Eolais. An bhfuil gné ar bith
den mhír ar mhaith leis na daltaí breis eolais a fháil uirthi? Spreag iad le leabhair eile a
lorg a mbeadh an t‑eolas sin iontu.
Pléigh na háiseanna athchúrsála atá sa cheantar. An dóigh leis na daltaí go bhfuil siad
sásúil? Múin más gá:
Ní dóigh liomsa [Níl mise ag déanamh / Ní shílimse] go bhfuil aon leithscéal [leithscéal ar
bith] ag muintir na háite seo [ag na daoine anseo timpeall / ag na daoine thart anseo] a bheith
ag truailliú na timpeallachta mar [toisc / cionn is] go bhfuil gach uile áis [chuile áis /
gach aon sórt áise / gach saghas áise / achan chineál áise / chuile dheis] curtha ar fáil.
Ní bheinnse pioc sásta [sásta beag ná mór / sásta in aon chor] leis na háiseanna atá
sa cheantar seo mar [toisc / cionn is] …(cúis).
Tá éagóir [leithcheal / faillí] á dhéanamh ar mhuintir na háite seo. Níl sé ceart ná
cóir nach bhfuil …(áis athchúrsála) anseo againn.
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An S coil

Athchúrsáil

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as cluiche a imirt
● páirt a ghlacadh in obair bheirte
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● díomá a léiriú

E iseamláirí
1.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag imirt an
chluiche, e.g:
An …(bunuimhir) bhosca bruscair atá ar an tsráid? Is ea / Ní hea.
An …(bunuimhir) channa atá ar an talamh [ar an dtalamh]? Is ea / Ní hea.
	An …(uimhir phearsanta) páistí atá ag spraoi [ag déanamh cuideachta / ag imirt] i gclós
na scoile? Is ea / Ní hea.
	An buachaill / cailín atá ag caitheamh rud éigin thar bhalla [thar fhalla] na scoile?
Is ea / Ní hea.
An … atá á chaitheamh ag an mbuachaill / ag an gcailín? Is ea / Ní hea.
Ceisteanna agus freagraí eile de réir riachtanais na ndaltaí:
	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2.	Nach mór an náire é go gcaitheann daoine bruscar [dramhaíl] / …(ábhar eile) anseo
is ansiúd / ar fud na háite. / Nach mór an náire é go …(gníomh eile a bhaineann
le truailliú). Níl aon ghátar [aon ghá / gnoithe ar bith / aon chall] leis nuair atá
na háiseanna curtha ar fáil / …(cúiseanna eile).

Á iseanna
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 35) do gach beirt – gearr ina dhá chuid í

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil pictiúir agat ina bhfuil go leor bruscair. Abair leo go bhfuil
siad chun an cluiche ‘Aimsigh na difríochtaí’ a imirt. Roinn an rang ina bheirteanna –
Dalta A agus Dalta B. Tabhair pictiúr A do gach Dalta A agus pictiúr B do gach Dalta B. Ná lig
dóibh pictiúr a chéile a fheiceáil. Iarr orthu staidéar a dhéanamh ar an mbruscar ina bpictiúr
féin agus ceisteanna a chur ar a chéile chun na difríochtaí idir an dá phictiúr a aimsiú.
Éist leis na daltaí agus iad ag ceistiú agus ag freagairt a chéile agus breac síos na príomhnathanna
/ an stór focal atá de dhíth orthu. Múin cuid de na nathanna / an stór focal sin. Dírigh
go háirithe ar cheartúsáid na copaile.
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Pléigh an dearcadh atá ag na daltaí i leith thruailliú na timpeallachta. Múin an dara heiseamláir.
Meall na daltaí chun na nathanna sin a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Pléigh an dochar a dhéanann an truailliú don timpeallacht. Múin más gá:
Milleann [Loiteann / Scriosann] / Plúchann an truailliú an timpeallacht.
Bíonn an timpeallacht / an áit / an ceantar loite [millte / scriosta] / bréan [lofa] /
salach / … ag daoine nach ndéanann athchúrsáil / ag daoine nach bhfuil meas
acu ar an timpeallacht [ar an dtimpeallacht].
Pléigh na cineálacha éagsúla bruscair a fhaightear in áiteanna éagsúla. Pléigh an tionchar
a bhíonn ag an mbruscar seo ar an timpeallacht. Múin más gá ‘Is minic a chaitear
[go gcaitear] / a fhágtar [go bhfágtar] …(cineál bruscair) ar thaobh an bhóthair [ar thaobh
an bhealaigh mhóir] / sna srutháin / sna haibhneacha / sna portaigh / sna sceacha /
sna bailte / sna cathracha / i gceantair áille / i gceantair iargúlta / i gceantair
thurasóireachta, etc.,’ de réir Ghaeilge an cheantair.
Pléigh truailliú aeir agus uisce leis na daltaí. An bhfaca siad féin truailliú ag tarlú ina
gceantar féin? Cén chúis, dar leo, atá leis agus cén chaoi ar féidir stop a chur leis? etc.
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Pictiúr A

#

Pictiúr B

An Scoil

Athchúrsáil

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● foláireamh a thabhairt i bhfoirm seanfhocail
● dearcadh a léiriú
● mórtas a léiriú
● tuairisc a scríobh mar bhall de ghrúpa
● tuairisc a thabhairt ó bhéal
● comparáid a dhéanamh idir tuairiscí
● eagarthóireacht, athdhréachtú agus profú a dhéanamh
● lógó agus mana athchúrsála a chumadh

E iseamláirí
1. Ná bí caifeach [caiteach] is ní bheidh tú gann.
2.	(Is) mise …(ainm). Táim [Tá mé] i Rang a Ceathair i …(ainm na scoile). Creidim
[Sílim] go bhfuil an‑iarracht / nach bhfuil mórán iarrachta á dhéanamh ag an
scoil seo againne [ag ár scoilne] méid an bhruscair a laghdú agus ábhar a athúsáid
agus a athchúrsáil. …(samplaí dá bhfuil ag tarlú sa scoil). Táim [Tá mé] / Nílim [Níl mé]
bródúil [mórálach / mórtasach] as an scoil dá bharr [dá thairbhe] seo, etc.

C ur C huige
Scríobh an mana ‘Laghdaigh, Athúsáid, Athchúrsáil’ ar an gclár agus pléigh é. An dóigh leis na
daltaí go bhfuil a scoil féin ag déanamh de réir an mhana seo?
Múin an chéad eiseamláir. Pléigh an seanfhocal. Meall na daltaí chun é a úsáid nuair a bhíonn
duine nó daoine ag cur amú rudaí.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair a dtuairimí a thabhairt mar atá san eiseamláir.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí ansin agus iarr orthu tuairisc a scríobh bunaithe ar a scoil féin.
Déanaidís forbairt ar an eiseamláir más gá. Lig do gach grúpa a dtuairisc a chur i láthair
an ranga.
Pléigh na difríochtaí a bhí idir na tuairiscí éagsúla. An raibh an dearcadh céanna ag na grúpaí
ar fad maidir le hiarrachtaí na scoile a bheith ag laghdú, ag athúsáid agus ag athchúrsáil? Iarr ar
gach grúpa eagarthóireacht agus athdhréachtú a dhéanamh ar a dtuairisc. Nuair atá siad sásta
leis déan cóip do gach dalta de thuairisc a ghrúpa le cur ina bhfillteán scríbhneoireachta. Iarr ar
na daltaí lógó agus mana oiriúnach a chumadh agus a chur leis an tuairisc.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F orleathnú
Mar chuid den obair bhaile iarr ar na daltaí comharthaí poiblí atá ina gcomharsanacht
baile nó i gcomharsanacht na scoile a thabhairt faoi deara agus a phlé lena muintir.
Pléigh na comharthaí seo sa rang an lá dár gcionn. Ar thuig na daltaí iad? Ar bhain aon
cheann acu le caomhnú na timpeallachta? An raibh aon cheann acu i nGaeilge? Múin
más gá:
Níor thuig mé [Níor thuigeas] beag ná mór [ar chor ar bith / in aon chor] céard [cad /
cad é] a bhí i gceist nó [go dtí] gur mhínigh …(ainm) dom é. [Bhí sé ag dul díom é a
thuiscint go dtí gur mhínigh …(ainm) dom é.]
Ní raibh aon deacracht [deacracht dá laghad / deacracht ar bith] agam leis [Is maith a thuigeas
é / Thuig mé go maith é] mar [toisc / cionn is] go bhfuil sé feicthe agam go minic cheana
[go mion minic / míle babhta / míle agus céad uair cheana] / mar [toisc / cionn is] go bhfuil mé
tinn tuirseach ag breathnú [ag amharc / ag coimhéad] air [mar go bhfuilim breoite de bheith
ag féachaint air].
Níl an ceann sin [an ceann úd] feicthe agam roimhe seo [feicthe cheana agam]. [Ní fhaca mé
an ceann sin riamh roimhe (seo).]
Dúirt …(ainm) gur cheart níos mó comharthaí Gaeilge a bheith sa chomharsanacht
[sa cheantar máguaird].
Cheap [Shíl] …(ainm) go raibh barraíocht [an iomarca] comharthaí Béarla / Gaeilge
sa cheantar [san áit / sa chomharsanacht] seo againne,
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Pléigh an dochar a dhéanann an truailliú do shláinte an duine. Múin más gá:
Nuair a dhónn daoine bruscar, go háirithe plaisteach, truaillítear an t‑aer.
Bíonn toitcheo sna bailte móra agus sna cathracha de bharr an deataigh [de thairbhe
na toite] a thagann as simléir [simnéithe], as monarchana agus ón trácht [ón dtrácht].
Deirtear go bhfuil baint ag truailliú an aeir le cuid mhaith de na fadhbanna
sláinte a bhíonn ag daoine [d’fhadhbanna sláinte an duine].
Déanann aer truaillithe dochar [díobháil] do na scamhóga.
Tá aer glan folláin tábhachtach do shláinte an duine.
Bíonn an t‑aer i bhfad Éireann níos glaine sna bailte agus sna cathracha ina bhfuil
cosc ar ghual biotúmach, etc.
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An Scoil

Athchúrsáil

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● leibhéal dóchúlachta a léiriú
● tuar a dhéanamh
● moltaí a dhéanamh mar bhall de ghrúpa
● éisteacht leis an dlúthdhiosca agus eolas a bhaint as
● maíomh
● tuairisc a chumadh agus a thaifeadadh mar bhall de ghrúpa
● measúnú a dhéanamh ar a Ghaeilge labhartha mar bhall de ghrúpa
● nathanna / focail a thabhairt chun cuimhne agus a scríobh

E iseamláirí
1.	Déarfainn [Tá mé den bharúil / Táim ag déanamh amach / Deinim amach] go mbainfidh /
nach mbainfidh [go bhfaighidh / nach bhfaighidh / go ngnóthóidh / nach ngnóthóidh]
…(ainm scoile) an brat glas mar [toisc / cionn is] …(cúis).
	Níl tuairim na ngrást [aon tuairim faoin spéir / tuairim dá laghad / barúil ar bith] agam
an bhfaighidh nó nach bhfaighidh …(ainm scoile) é.
2.	D’fhéadfaidís [Thiocfadh leo] … a athchúrsáil / a athúsáid / a chur [a chaitheamh]
sa bhosca bruscair [sa mbosca bruscair] / a chur ar an gcarn múirín [ar an charn múirín] /
a thabhairt abhaile [chun an bhaile] leo, etc.
	Ní fhéadfaidís [Ní thiocfadh leo] níos mó [a thuilleadh] / dada eile [tada eile / aon cheo eile /
faic eile / aon ní eile] a dhéanamh.
3. Bhí / Ní raibh an ceart agamsa / agatsa / ag …(ainm).
Bhí / Ní raibh an ceart agam mar gheall ar [faoi] …(ainm scoile).
	Is maith a bhí a fhios agamsa [Bhí a fhios agamsa go maith] go mbainfeadh / nach
mbainfeadh [go bhfaigheadh / nach bhfaigheadh / go ngnóthódh / nach ngnóthódh]
…(ainm scoile) an brat glas.
	B’fhurasta a aithint [B’fhuirist a dhéanamh amach / Bheadh a fhios agat go maith]
go bhfaigheadh / nach bhfaigheadh …(ainm scoile) an brat glas, etc.

Á iseanna
●
●
●
●
●

Pictiúrchárta 1
An tuairisc ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 7, 14 nó 21)
Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 45, 47 nó 49) do gach dalta
nó
An tuairisc ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide F) le cur ar scáileán
Leathanach 16 in Fite Fuaite
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C ur C huige
Pléigh an pictiúrchárta. Pléigh na rudaí is gá do scoileanna a dhéanamh chun go mbronnfar
an brat glas orthu.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le tuairiscí ó dhaltaí i scoileanna éagsúla
a bhfuil súil acu go mbronnfar an brat glas orthu. Caithfidh siad éisteacht leis an tuairisc agus
a thuar cé acu a gheobhaidh nó nach bhfaighidh na scoileanna éagsúla an brat glas.
Múin an chéad eiseamláir. Seinn mír amháin san am ar an dlúthdhiosca. An dóigh leis na daltaí
go bhfaighidh an scoil áirithe sin an brat glas? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuar.
(Nóta: Ná seinn Mír 5 go fóill mar gur inti atá an freagra.)
Múin an dara heiseamláir. Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an dlúthdhiosca
arís mír ar mhír chun a fháil amach an bhfuil rudaí breise a d’fhéadfadh na scoileanna seo
a dhéanamh chun caighdeán an bhrait ghlais a bhaint amach. Roinn iad ina ngrúpaí chun
an cheist seo a phlé.
Seinn Mír 5 chun a fháil amach cé na scoileanna a bhain an brat glas amach. Múin an tríú
heiseamláir. Ar thomhais aon dalta i gceart? Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú don rang.
Iarr ar na grúpaí tuairisc mar a bhí ar an dlúthdhiosca a bhunú ar a scoil féin. Tabhair an
fhótachóip dóibh mar chabhair nó taispeáin an tuairisc ar an scáileán. Lig dóibh iad féin
a thaifeadadh. Ansin iarr ar gach grúpa éisteacht lena dtaifeadadh féin agus féinmheasúnú
a dhéanamh air ó thaobh na Gaeilge agus an chuir i láthair de. Ansin iarr orthu tuairisc níos
foirfe a thaifeadadh más gá.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo
a thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu
a roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala
siad ó dhaltaí eile ar leathanach 16 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí agus ar an tuairisc
más gá.

F orleathnú
Pléigh an fheidhm atá leis na boscaí éagsúla san ionad athchúrsála is cóngaraí do na
daltaí. Múin más gá ‘Is sa bhosca …(dath) ba cheart [ba chóir] cannaí stáin / gloine
ghlas / gloine thrédhearcach / gloine dhonn / earraí plaisteacha / éadaí [éadach]
a chur’. An féidir rudaí eile nach bhfuil luaite anseo a athchúrsáil ag an ionad sin?
An bhfuil a fhios ag na daltaí cá dtéann an t‑ábhar ón ionad athchúrsála? Mura bhfuil
iarr orthu é a fháil amach ag baile.
Iarr ar na daltaí a shamhlú gur príomhoide scoile iad. Céard a d’fhéadfaidís a dhéanamh
chun an athchúrsáil a chur chun cinn sa scoil? Múin más gá ‘Dá mbeinnse i mo
phríomhoide dhéanfainn cinnte de [dhéanfainn deimhin de / chinnteoinn] go mbeadh
an‑bhéim go deo á chur ar an athchúrsáil i mo scoilse. Seo iad [Is iad seo] na rudaí a
dhéanfainn – …(gníomhartha chun an athchúrsáil a chur chun cinn).’
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An Brat Glas (Leagan Ultach)
Mír 1 – Scoil Naomh Eoin
Is mise Brídín. Is scoláire mé i Scoil Naomh Eoin. Tá triúr múinteoirí sa scoil seo. Tá
muid ag déanamh ár ndíchill ag iarraidh an brat glas a bhaint don scoil. Déanann muid
iarracht athchúrsáil a dhéanamh ar achan chineál ábhair. I ndiaidh an lóin achan lá
cruinníonn muid na cartáin a mbíonn bainne agus deochanna eile iontu. Cuireann muid
i mbosca bruscair speisialta iad fá choinne athchúrsála. Dá thairbhe sin is beag bruscair
a bhíonn sa scoil againn.
Mír 2 – Gaelscoil Uí Chíosáin
Sadhbh atá ormsa. Tá mé ag freastal ar Ghaelscoil Uí Chíosáin. Deichniúr múinteoirí
atá sa scoil seo againne. Bíonn na seomraí ranga agus clós na scoile coinnithe deas glan
againn i gcónaí. Caitheann muid na rudaí a bhíonn fágtha i ndiaidh an lóin – arán,
páipéar, cartáin agus torthaí – isteach sa bhosca bruscair. Tá boscaí bruscair sa chlós fosta
againn agus bíonn grúpaí as ranganna difriúla freagrach as an bhruscar clóis a chruinniú
achan tseachtain. Fíor‑chorruair a chífeá bruscar sa scoil seo againne.
Mír 3 – Scoil an Mhóta
Is mise Éanna. Tá mé i Rang a Trí i Scoil an Mhóta. I mo rangsa cruinnítear an fuílleach
aráin nuair a bhíos an lón ite againn agus tugtar do Chaitlín é le tabhairt chun an
bhaile. Tá lachain ag máthair Chaitlín agus itheann siad an t‑arán. Taobh amuigh de sin
tugann achan duine a chuid fuílligh féin chun an bhaile, le cur sa bhosca bruscair agus
le hathchúrsáil. Bíonn an scoil glan i gcónaí agus thaitneodh sé go mór linn an brat glas
a bhaint.
Mír 4 – Scoil Áine
Dualta an t‑ainm atá ormsa. Tá mé ag freastal ar Scoil Áine. Tá béim mhór ar an
athchúrsáil sa scoil seo. Tá trí chineál bosca bruscair againn, ceann amháin fá choinne
páipéir, ceann fá choinne craicne torthaí agus ceann eile fá choinne gnáthbhruscair.
Caitheann muid na craicne torthaí ar an charn múirín atá i ngarraí na scoile. Nuair
a bhíonn an múirín réidh le húsáid cuireann muid ar na bláthanna é. Cuireann muid
an fuílleach aráin ón lón ar thábla na n‑éan atá amuigh sa chlós.
Mír 5 – An Bronnadh
Dia daoibh, a dhaoine uaisle. Is mise Seán Mac Murchú agus tá mé ag obair le hOifig na
Scoileanna Glasa. Is mór an t‑áthas atá orm a chur in iúl daoibh go bhfuil an brat glas
le bronnadh ar na scoltacha seo a leanas i mbliana: Scoil Naomh Eoin, Scoil an Mhóta
agus Scoil Áine. Tá moladh mór go deo tuillte acu. I dtaca le Gaelscoil Uí Chíosáin
caithfidh siad iarracht a dhéanamh an bruscar a scagadh ó chéile agus an méid bruscair
a tháirgeann siad a laghdú. Má níonn siad sin is é mo thuairim féin go n‑éireoidh leo
an brat glas a bhaint an chéad bhliain eile. Go raibh míle maith agaibh uilig. Leanaigí
ar aghaidh leis an dea‑obair.
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An Brat Glas (Leagan Muimhneach)
Mír 1 – Scoil Naomh Eoin
Mise Brídín. Is scoláire mé i Scoil Naomh Eoin. Tá triúr múinteoirí sa scoil seo. Táimid ag
déanamh ár ndíchill ag iarraidh an brat glas a bhaint amach don scoil. Deinimid iarracht
athchúrsáil a dhéanamh ar gach aon tsaghas ábhair. Bailímid na cartáin go mbíonn bainne
agus deochanna iontu tar éis an lóin gach aon lá. Cuirimid i mbosca bruscair speisialta
iad chun gur féidir iad a athchúrsáil. Mar gheall air seo is beag bruscair a bhíonn sa scoil
againn.
Mír 2 – Gaelscoil Uí Chíosáin
Sadhbh atá ormsa. Táim ag freastal ar Ghaelscoil Uí Chíosáin. Deichniúr múinteoirí
atá sa scoil seo againne. Bíonn na seomraí ranga agus clós na scoile deas glan i gcónaí.
Caithimid na rudaí a bhíonn fágtha tar éis lóin – arán, páipéar, cartáin agus torthaí –
isteach sa bhosca bruscair. Tá boscaí bruscair sa chlós againn chomh maith agus bíonn
grúpaí as ranganna difriúla freagrach as an mbruscar clóis a bhailiú gach aon tseachtain.
Uair fuar fánach a chífeá bruscar sa scoil seo againne.
Mír 3 – Scoil an Mhóta
Mise Éanna. Táim i Rang a Trí i Scoil an Mhóta. I mo rangsa bailítear an fuílleach aráin
nuair a bhíonn an lón ite againn agus tugtar do Chaitlín é le tabhairt abhaile. Tá lachain
ag máthair Chaitlín agus itheann siad an t‑arán. Taobh amuigh de sin tugann gach éinne
a chuid fuílligh féin abhaile leis, le cur sa bhosca bruscair agus le hathchúrsáil. Bíonn an
scoil glan i gcónaí agus ba bhreá linn an brat glas a bhaint amach.
Mír 4 – Scoil Áine
Dualta an ainm atá ormsa. Táim ag freastal ar Scoil Áine. Tá an‑bhéim ar fad ar an
athchúrsáil sa scoil seo. Tá trí shaghas bosca bruscair againn, ceann i gcomhair páipéir,
ceann i gcomhair craicne torthaí agus ceann eile i gcomhair gnáthbhruscair. Caithimid
na craicne torthaí ar an gcarn múirín atá i ngairdín na scoile againn. Nuair a bhíonn
an múirín ullamh le n‑úsáid cuirimid ar na bláthanna é. Chomh maith leis sin cuirimid
an fuílleach aráin ón lón ar an mbord éan atá amuigh sa chlós.
Mír 5 – An Bronnadh
Dia daoibh, a dhaoine uaisle. Is mise Seán Mac Murchú agus táim ag obair le hOifig na
Scoileanna Glasa. Tá an‑áthas orm a chur in iúl daoibh go bhfuil an brat glas le bronnadh
ar na scoileanna so a leanas i mbliana: Scoil Naomh Eoin, Scoil an Mhóta agus Scoil
Áine. Tá an‑mholadh tuillte acu. Maidir le Gaelscoil Uí Chíosáin, caithfidh siad iarracht
a dhéanamh an bruscar a scagadh agus an méid bruscair a tháirgeann siad a laghdú. Má
dheineann siad é sin is é mo thuairim féin go n‑éireoidh leo an brat glas a bhaint amach
an bhliain seo chugainn. Go raibh míle maith agaibh ar fad. Leanaigí oraibh leis an
ndea‑obair.
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An Brat Glas (Leagan Connachtach)
Mír 1 – Scoil Naomh Eoin
Is mise Brídín. Is scoláire mé i Scoil Naomh Eoin. Tá triúr múinteoirí sa scoil seo. Tá
muid ag déanamh ár ndíchill ag iarraidh an brat glas a ghnóthachtáil don scoil. Déanann
muid iarracht athchúrsáil a dhéanamh ar gach sórt ábhair. Tar éis an lóin chuile lá
bailíonn muid na cartáin a mbíonn bainne agus deochanna eile iontu. Cuireann muid i
mbosca bruscair speisialta iad le gur féidir iad a athchúrsáil. Mar gheall air seo is beag
bruscair a bhíonn sa scoil againn.
Mír 2 – Gaelscoil Uí Chíosáin
Sadhbh atá ormsa. Tá mé ag freastal ar Ghaelscoil Uí Chíosáin. Deichniúr múinteoirí
atá sa scoil seo againne. Bíonn na seomraí ranga agus clós na scoile deas glan i gcónaí.
Caitheann muid na rudaí a bhíonn fágtha tar éis lóin – arán, páipéir, cartáin agus torthaí
– isteach sa mbosca bruscair. Tá boscaí bruscair sa gclós againn freisin agus bíonn grúpaí
as ranganna éagsúla freagrach as an mbruscar clóis a bhailiú chuile sheachtain. Corruair
fánach a d’fheicfeá bruscar sa scoil seo againne.
Mír 3 – Scoil an Mhóta
Is mise Éanna. Tá mé i Rang a Trí i Scoil an Mhóta. I mo rangsa bailítear an fuílleach
aráin nuair a bhíonn an lón ite againn agus tugtar do Chaitlín é le tabhairt abhaile.
Tá lachain ag máthair Chaitlín agus itheann siad an t‑arán. Taobh amuigh de sin
tugann chuile dhuine a chuid fuílligh féin abhaile, le cur sa mbosca bruscair agus
le hathchúrsáil. Bíonn an scoil glan i gcónaí agus thaitneodh sé thar cionn linn an brat
glas a ghnóthachtáil.
Mír 4 – Scoil Áine
Dualta an t‑ainm atá ormsa. Tá mé ag freastal ar Scoil Áine. Tá an‑bhéim go deo ar an
athchúrsáil sa scoil seo. Tá trí chineál bosca bruscair againn, ceann i gcomhair páipéir,
ceann i gcomhair craicne torthaí agus ceann eile i gcomhair gnáthbhruscair. Caitheann
muid na craicne torthaí ar an gcarn múirín atá i ngairdín na scoile. Nuair a bhíonn an
múirín réidh le n‑úsáid cuireann muid ar na bláthanna é. Chomh maith leis sin cuireann
muid an fuílleach aráin ón lón ar an mbord éan atá amuigh sa gclós.
Mír 5 – An Bronnadh
Dia daoibh, a dhaoine uaisle. Is mise Seán Mac Murchú agus tá mé ag obair le hOifig na
Scoileanna Glasa. Tá an‑áthas orm a chur in iúl daoibh go bhfuil an brat glas le bronnadh
ar na scoileanna seo a leanas i mbliana: Scoil Naomh Eoin, Scoil an Mhóta agus Scoil
Áine. Tá an‑mholadh go deo tuillte acu. Maidir le Gaelscoil Uí Chíosáin caithfidh siad
iarracht a dhéanamh an bruscar a scagadh agus an méid bruscair a tháirgeann siad a
laghdú. Má dhéanann siad é sin is é mo thuairim féin go n‑éireoidh leo an brat glas
a ghnóthachtáil an bhliain seo chugainn. Go raibh míle maith agaibh uileag. Coinnigí
oraibh leis an dea‑obair.
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Mír 1 – Scoil Naomh Eoin

An Brat Glas

Leagan Ultach

Is mise Brídín. Is scoláire mé i Scoil Naomh Eoin. Tá triúr múinteoirí sa scoil seo. Tá muid ag
déanamh ár ndíchill ag iarraidh an brat glas a bhaint don scoil. Déanann muid iarracht
athchúrsáil a dhéanamh ar achan chineál ábhair. I ndiaidh an lóin achan lá cruinníonn muid na
cartáin a mbíonn bainne agus deochanna eile iontu. Cuireann muid i mbosca bruscair speisialta
iad fá choinne athchúrsála. Dá thairbhe sin is beag bruscair a bhíonn sa scoil againn.

Mír 2 – Gaelscoil Uí Chíosáin
Sadhbh atá ormsa. Tá mé ag freastal ar Ghaelscoil Uí Chíosáin. Deichniúr múinteoirí atá sa scoil
seo againne. Bíonn na seomraí ranga agus clós na scoile coinnithe deas glan againn i gcónaí.
Caitheann muid na rudaí a bhíonn fágtha i ndiaidh an lóin – arán, páipéar, cartáin agus torthaí
– isteach sa bhosca bruscair. Tá boscaí bruscair sa chlós fosta againn agus bíonn grúpaí as
ranganna difriúla freagrach as an bhruscar clóis a chruinniú achan seachtain. Fíor-chorruair
a chífeá bruscar sa scoil seo againne.

Mír 3 – Scoil an Mhóta
Is mise Éanna. Tá mé i Rang a Trí i Scoil an Mhóta. I mo rangsa cruinnítear an fuílleach aráin
nuair a bhíos an lón ite againn agus tugtar do Chaitlín é le tabhairt chun an bhaile. Tá lachain
ag máthair Chaitlín agus itheann siad an t-arán. Taobh amuigh de sin tugann achan duine
a chuid fuílligh féin chun an bhaile, le cur sa bhosca bruscair agus le hathchúrsáil. Bíonn an scoil
glan i gcónaí agus thaitneodh sé go mór linn an brat glas a bhaint.

Mír 4 – Scoil Áine
Dualta an t-ainm atá ormsa. Tá mé ag freastal ar Scoil Áine. Tá béim mhór ar an athchúrsáil
sa scoil seo. Tá trí chineál bosca bruscair againn, ceann amháin fá choinne páipéir, ceann fá
choinne craicne torthaí agus ceann eile fá choinne gnáthbhruscair. Caitheann muid na craicne
torthaí ar an charn múirín atá i ngarraí na scoile. Nuair a bhíonn an múirín réidh le húsáid
cuireann muid ar na bláthanna é. Cuireann muid an fuílleach aráin ón lón ar thábla na n-éan
atá amuigh sa chlós.

Mír 1 – Scoil Naomh Eoin

An Brat Glas

Leagan Muimhneach

Mise Brídín. Is scoláire mé i Scoil Naomh Eoin. Tá triúr múinteoirí sa scoil seo. Táimid ag
déanamh ár ndíchill ag iarraidh an brat glas a bhaint amach don scoil. Deinimid iarracht
athchúrsáil a dhéanamh ar gach aon saghas ábhair. Bailímid na cartáin a mbíonn bainne agus
deochanna iontu tar éis an lóin gach aon lá. Cuirimid i mbosca bruscair speisialta iad chun gur
féidir iad a athchúrsáil. Mar gheall air seo is beag bruscair a bhíonn sa scoil againn.

Mír 2 – Gaelscoil Uí Chíosáin
Sadhbh atá ormsa. Táim ag freastal ar Ghaelscoil Uí Chíosáin. Deichniúr múinteoirí atá sa
scoil seo againne. Bíonn na seomraí ranga agus clós na scoile deas glan i gcónaí. Caithimid
na rudaí a bhíonn fágtha tar éis lóin – arán, páipéar, cartáin agus torthaí – isteach sa bhosca
bruscair. Tá boscaí bruscair sa chlós againn chomh maith agus bíonn grúpaí as ranganna
difriúla freagrach as an mbruscar clóis a bhailiú gach aon seachtain. Uair fuar fánach a chífeá
bruscar sa scoil seo againne.

Mír 3 – Scoil an Mhóta
Mise Éanna. Táim i Rang a Trí i Scoil an Mhóta. I mo rangsa bailítear an fuílleach aráin nuair
a bhíonn an lón ite againn agus tugtar do Chaitlín é le tabhairt abhaile. Tá lachain ag máthair
Chaitlín agus itheann siad an t-arán. Taobh amuigh de sin tugann gach éinne a chuid fuílligh
féin abhaile leis, le cur sa bhosca bruscair agus le hathchúrsáil. Bíonn an scoil glan i gcónaí
agus ba bhreá linn an brat glas a bhaint amach.

Mír 4 – Scoil Áine
Dualta an t-ainm atá ormsa. Táim ag freastal ar Scoil Áine. Tá an-bhéim ar fad ar an
athchúrsáil sa scoil seo. Tá trí shaghas bosca bruscair againn, ceann i gcomhair páipéir, ceann
i gcomhair craicne torthaí agus ceann eile i gcomhair gnáthbhruscair. Caithimid na craicne
torthaí ar an gcarn múirín atá i ngairdín na scoile againn. Nuair a bhíonn an múirín ullamh le
n-úsáid cuirimid ar na bláthanna é. Chomh maith leis sin cuirimid an fuílleach aráin ón lón ar
an mbord éan atá amuigh sa chlós.

Mír 1 – Scoil Naomh Eoin

An Brat Glas

Leagan Connachtach

Is mise Brídín. Is scoláire mé i Scoil Naomh Eoin. Tá triúr múinteoirí sa scoil seo. Tá muid ag
déanamh ár ndíchill ag iarraidh an brat glas a ghnóthachtáil don scoil. Déanann muid iarracht
athchúrsáil a dhéanamh ar gach sórt ábhair. Tar éis an lóin chuile lá bailíonn muid na cartáin
a mbíonn bainne agus deochanna eile iontu. Cuireann muid i mbosca bruscair speisialta iad le
gur féidir iad a athchúrsáil. Mar gheall air seo is beag bruscair a bhíonn sa scoil againn.

Mír 2 – Gaelscoil Uí Chíosáin
Sadhbh atá ormsa. Tá mé ag freastal ar Ghaelscoil Uí Chíosáin. Deichniúr múinteoirí atá sa scoil
seo againne. Bíonn na seomraí ranga agus clós na scoile deas glan i gcónaí. Caitheann muid
na rudaí a bhíonn fágtha tar éis lóin – arán, páipéir, cartáin agus torthaí – isteach sa mbosca
bruscair. Tá boscaí bruscair sa gclós againn freisin agus bíonn grúpaí as ranganna éagsúla
freagrach as an mbruscar clóis a bhailiú chuile sheachtain. Corruair fánach a d’fheicfeá bruscar
sa scoil seo againne.

Mír 3 – Scoil an Mhóta
Is mise Éanna. Tá mé i Rang a Trí i Scoil an Mhóta. I mo rangsa bailítear an fuílleach aráin
nuair a bhíonn an lón ite againn agus tugtar do Chaitlín é le tabhairt abhaile. Tá lachain ag
máthair Chaitlín agus itheann siad an t-arán. Taobh amuigh de sin tugann chuile dhuine a chuid
fuílligh féin abhaile, le cur sa mbosca bruscair agus le hathchúrsáil. Bíonn an scoil glan i gcónaí
agus thaitneodh sé thar cionn linn an brat glas a ghnóthachtáil.

Mír 4 – Scoil Áine
Dualta an t-ainm atá ormsa. Tá mé ag freastal ar Scoil Áine. Tá an-bhéim go deo ar an
athchúrsáil sa scoil seo. Tá trí chineál bosca bruscair againn, ceann i gcomhair páipéir, ceann i
gcomhair craicne torthaí agus ceann eile i gcomhair gnáthbhruscair. Caitheann muid na craicne
torthaí ar an gcarn múirín atá i ngairdín na scoile. Nuair a bhíonn an múirín réidh le n-úsáid
cuireann muid ar na bláthanna é. Chomh maith leis sin cuireann muid an fuílleach aráin ón lón
ar an mbord éan atá amuigh sa gclós.

An Teilifís

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● tuairisciú
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● iontas a léiriú
● comparáid a dhéanamh

E iseamláirí
1.	Bíonn mo mháthair / m’athair / …(ainm) ag clamhsán [ag gearán / ag sciolladh orm
/ ag tabhairt amach dom / ag scamhailéireacht] faoi [toisc / de bhrí / cionn is / as siocair] go
mbím ag caitheamh [go gcaithim] barraíocht [an iomarca] ama ag féachaint [ag faire /
ag amharc / ag breathnú / ag coimhéad] ar an teilifís [ar an dteilifís]. Ní deir [Ní deireann /
Ní dheireann] aon duine [duine ar bith] faic [dada / aon cheo / aon ní / a shúil bheo / a dhath
beo] liomsa mar gheall air [ina thaobh / fá dtaobh de / faoi].
2. Ag magadh (fúm) atá tú!
3.	Ní mar a chéile na héadaí [Ní hionann an t‑éadach] a bhíodh orthu an uair sin agus
a bhíonn orainne. / Ní raibh an troscán [an trioc] mar an gcéanna. / …(difríochtaí
eile).

Á iseanna
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 2, 9 nó 16)
Póstaer 2 – Tús na Teilifíse

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le sceitse ina bhfuil Cathal agus a Dhaideo
ag caint faoin teilifís.
Seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an sceitse. An raibh a fhios ag na daltaí cheana féin gurbh é John Logie Baird a cheap
an teilifís an chéad lá riamh?
Múin an chéad eiseamláir. An dóigh lena muintir go gcaitheann na daltaí an iomarca ama
ag féachaint ar an teilifís?

51

Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an sceitse arís chun a fháil amach céard
go díreach a dúirt Cathal nuair a d’inis a Dhaideo dó gur teilifíseán dubh agus bán, agus aon
chainéal amháin, a bhí acu nuair a bhí sé féin óg. Seinn an dlúthdhiosca arís. Dearbhaigh
go ndúirt Cathal ‘Ag magadh (fúm) atá tú!’ Meall na daltaí chun an nath seo a úsáid
i gcomhthéacsanna oiriúnacha eile.
Múin an tríú heiseamláir. Pléigh an póstaer agus na hathruithe atá tagtha ar an saol ó shin.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Roghnaigh nathanna úsáideacha as an sceitse le múineadh. Gríosaigh na daltaí chun na
nathanna sin a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha eile.
Iarr ar na daltaí ceisteanna a chur ar dhaoine fásta sa bhaile maidir leis na cláir theilifíse
a bhíodh ar siúl agus iad níos óige. Cé na cláir ba mhó a thaitin leo? Iarr ar na daltaí
tuairisciú don rang. Múin más gá:
Dúirt …(ainm) go mbíodh sé / sí síoraí seasta [de shíor (is de ghnáth) / i gcónaí /
i dtólamh] ag faire [ag féachaint / ag amharc / ag breathnú] ar an teilifís [ar an dteilifís].
Dúirt …(ainm) nach raibh teilifís ar bith [aon teilifís] acu sa teach [sa tigh].
Dúirt …(ainm) gur thaitin …(clár teilifíse) thar cionn [go hiontach / thar barr / go mór]
leis / léi ach nár thaitin …(clár teilifíse eile) beag ná mór [ar chor ar bith / in aon chor]
leis / léi. [Dúirt …(ainm) go raibh an‑dúil aige / aici sa chlár …(clár teilifíse) ach nach raibh
aon dúil aige / aici sa chlár …(clár teilifíse eile). / Dúirt …(ainm) gur bhain sé / sí sult as
…(clár teilifíse) ach nár bhain sé / sí sult as …(clár teilifíse eile).], etc.
Pléigh na rudaí a dhéanfadh na daltaí mura mbeadh teilifís acu. Má tá daltaí sa rang
nach bhfuil teilifís acu ag baile iarr orthu na buntáistí a bhaineann leis a insint don rang.
Múin más gá:
Ní chuirfeadh sé isteach ná amach orm [Ní chuirfeadh sé as dom beag ná mór / Ní chuirfeadh
sé isteach beag ná mór orm / Ba chuma liom sa diabhal] mura mbeadh aon teilifís [teilifís ar
bith] againn.
D’aireoinn uaim [Bhraithfinn uaim / Chronóinn] an teilifís / Chuirfeadh sé as go mór
dom / Bheadh mo chroí briste / Ní mó ná sásta a bheinn / Ní bheinn sásta ná
leathshásta mura mbeadh aon teilifís [teilifís ar bith] againn, etc.
Iarr ar na daltaí eolas faoi John Logie Baird a lorg ar an idirlíon agus i leabhair chun
tionscadal a dhéanamh faoi. Féach an mhír ‘Aistriúchán’ in Treoir le haghaidh Úsáid
na gCeachtanna Ábharbhunaithe sa leabhar seo.
Léigh agus pléigh an mhír faoin teilifís in Leabhar Mór an Eolais. An raibh an t‑eolas a
luaitear ann ag na daltaí cheana féin?
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U
Ach

is gairid go mbeidh sé thart

(Leagan Ultach)

Graindea:	A Chathail, cuir as an diabhal teilifíse sin. Anois díreach! Gheall mé do
do thuismitheoirí nach ligfinn duit coimhéad ar an teilifís i rith an lae.
Cathal:
Ach is gairid go mbeidh an clár seo thart. Is clár millteanach maith é.
Graindea:	Is ea, muise! B’fhearr duit i bhfad a bheith amuigh ag imirt peile, nó ag
léamh leabhair. D’fhoghlaimeofá rud inteacht!
Cathal:	Ach tá mé ag foghlaim uaidh seo. Clár atá ann faoin dóigh a bhfuil
an béar bán i gcontúirt san Aigéan Artach. Tá sé chóir a bheith thart.
Graindea:	Tú féin agus do bhéar bán! Cartún cuirfidh mé geall leat! Tut! Tut! Tut!
Caitheann tú i bhfad barraíocht ama ag coimhéad ar an teilifís.
Cathal:	Ní cartún atá ann ar chor ar bith, a Ghraindea, ach clár dúlra! Amharc
air seo …
Graindea:	Ó, nach mór an chuideachta na rudaí óga. Muise, faraor nach raibh
cláraí mar sin ann nuair a bhí mise i mo ghasúr.
			Ar inis mé duit riamh gur teilifís dubh agus bán a bhí againne? Chan
amháin sin ach ní raibh againn ach an t‑aon chainéal amháin – Radio
Telefís Éireann.
Cathal:
Ag magadh atá tú!
Graindea:	M’anam féin nach ea. Agus, an bhfuil a fhios agat, cuid de na
comharsanaigh a bhí againn, ní raibh teilifís ar bith acu.
Cathal:	Ní raibh teilifís ar bith acu! An bhfuil a fhios agat seo, a Ghraindea, ach
ní fhéadfainnse an saol a shamhlú gan teilifís.
Graindea:	Nach maith atá a fhios agam é! Agus ní hamháin sin ach nuair a bhí
m’athair ag fás aníos, ní raibh trácht ar bith ar theilifís ná ar John Logie
Baird ach oiread.
Cathal:
Cé a dúirt tú, a Ghraindea?
Graindea:	Sin an fear a cheap an teilifís an chéad lá riamh. Agus ós ag caint ar
John Logie Baird atá muid, an bhfuil a fhios agat cad é a dhéanfas tú
anois, a Chathail. Cuir as an teilifís sin agus thig leat a ghabháil isteach
chuig an ríomhaire agus a bheith ag foghlaim fá John Logie Baird. Tá
mé cinnte go bhfuil neart ar an idirlíon fá dtaobh de.
Cathal:	Maith go leor. An bhfuil a fhios agat gur gheall mé do Mhamaí agus do
Dhaidí go gcuirfinn teachtaireacht ríomhphoist chucu inniu.
Graindea:
Shíl mé go raibh tú leis sin a dhéanamh ar maidin.
Cathal:	Bhí. Ach nuair a thosaigh mé a choimhéad ar an teilifís d’imigh sé glan
as mo cheann.
Graindea:
Sin anois agat é! Tá an mí‑ádh ar an diabhal teilifíse céanna!
Cathal:
Sin é an rud ceannann céanna a deir Mamaí.
(Cathal ag cur an ríomhaire ar siúl)
			Cá hainm a dúirt tú a bhí ar an fhear a cheap an teilifís an chéad lá
riamh?
Graindea:
John Logie Baird.
Cathal:
John Logie Baird.
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m
Ach

ní fada go mbeidh sé críochnaithe

(Leagan Muimhneach)

Daidí Críonna:	A Chathail, cas amach an seandiabhal teilifíse sin. Anois díreach! Gheallas
do do thuismitheoirí nach ligfinn duit féachaint ar an teilifís i rith an lae.
Cathal:
Ach ní fada go mbeidh an clár so críochnaithe. Clár iontach ar fad is ea é.
Daidí Críonna:	Is ea, mhuis! B’fhearr duit go mór is go fada a bheith amuigh ag imirt
caide, nó ag léamh leabhair. D’fhoghlaimeofá rud éigin!
Cathal:	Ach táim ag foghlaim uaidh seo. Clár is ea é ag cur síos ar an mbaol atá
ann don mbéar bán san Aigéan Artach. Tá sé geall leis críochnaithe.
Daidí Críonna:	Tú féin agus do bhéar bán! Cuirfidh mé geall leat gur cartún atá ann!
Tut! Tut! Tut! Caitheann tú an iomarca ama ar fad ag féachaint ar an
dteilifís.
Cathal:
Ní haon chartún é, a Dhaidí Críonna, ach clár dúlra! Féach air seo …
Daidí Críonna:	Ó, nach deas iad na rudaí beaga. Nach é an trua é nach raibh cláracha
mar é seo ann nuair a bhíos‑sa i mo leaid óg.
			An ndúrt leat cheana gur teilifís dubh agus bán a bhí againne?
Ní hamháin san ach ní raibh againn ach an t‑aon chainéal amháin –
Radio Telefís Éireann.
Cathal:
Ag magadh fúm atá tú!
Daidí Críonna:	Am briatharsa féin ach nach ea. Agus an bhfuil a fhios agat nach raibh
aon teilifís ag cuid de na comharsain.
Cathal:	Ní raibh aon teilifís acu! An bhfuil a fhios agat cad é féin, a Dhaidí
Críonna, ach nach bhféadfainnse an saol a shamhlú gan teilifís.
Daidí Críonna:	Nach maith atá a fhios agam é! Agus ní hamháin san ach nuair a bhí
m’athair féin ag fás suas, ní raibh aon trácht ar an dteilifís ná ar John
Logie Baird ach an oiread.
Cathal:
John Logie Baird? Cé hé siúd?
Daidí Críonna:	Sin é an fear a cheap an teilifís an chéad lá riamh. Agus ós ag caint ar
John Logie Baird sinn an bhfuil a fhios agat cad a dhéanfaidh tú anois,
a Chathail. Cas amach an teilifís agus féadfaidh tú dul isteach go dtí an
ríomhaire agus a bheith ag foghlaim faoi John Logie Baird. Táim siúráilte
go bhfuil fuílleach eolais ar an idirlíon mar gheall air.
Cathal:	Tá go maith. An bhfuil a fhios agat ach gur gheallas do Mham agus
do Dhaid go gcuirfinn teachtaireacht ríomhphoist chucu inniu.
Daidí Críonna: Ach cheapas go rabhais chun é sin a dhéanamh ar maidin.
Cathal:	Bhíos. Ach nuair a thosaíos ag féachaint ar an dteilifís d’imigh sé glan
scuabtha as mo cheann.
Daidí Críonna: Nach shin é agam arís é! Tá an mí‑ádh ar an ndiabhal teilifíse céanna!
Cathal:
Bíonn an port céanna ag Mam.
(Cathal ag cur an ríomhaire ar siúl)
			Cén ainm é siúd arís a bhí ar an bhfear a cheap an teilifís an chéad lá
riamh?
Daidí Críonna: John Logie Baird.
Cathal:
John Logie Baird.
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c
Ach

is gearr go mbeidh sé thart

(Leagan Connachtach)

Daideo:	A Chathail, cuir as an diabhal de theilifís sin. Anois láithreach! Gheall mé
do do thuismitheoirí nach ligfinn duit breathnú ar an teilifís i gcaitheamh
an lae.
Cathal:	Ach is gearr go mbeidh an clár seo thart. Is clár iontach amach is amach é.
Daideo:	Is ea, muise! B’fhearr duit i bhfad Éireann a bheith amuigh ag imirt
peile, nó ag léamh leabhair. D’fhoghlaimeofá rud eicínt!
Cathal:	Ach tá mé ag foghlaim uaidh seo. Clár atá ann faoin gcaoi a bhfuil
an béar bán i gcontúirt san Aigéan Artach. Tá sé ionann is thart.
Daideo:	Tú féin agus do bhéar bán! Cartún cuirfidh mé geall leat! Tut! Tut! Tut!
Caitheann tú i bhfad an iomarca ama ag breathnú ar an teilifís.
Cathal:	Ní cartún atá ann ar chor ar bith, a Dhaideo, ach clár dúlra! Breathnaigh
air seo …
Daideo:	Ó, nach mór an spórt iad na rudaí beaga. Muise, faraor nach raibh
cláracha mar seo ann nuair a bhí mise i mo leaid óg.
			An ndúirt mé leat cheana gur teilifís dubh agus bán a bhí againne?
Ní hamháin sin ach ní raibh againn ach an t‑aon chainéal amháin –
Radio Telefís Éireann.
Cathal:
Ag magadh fúm atá tú!
Daideo:	M’anam féin nach ea. Agus, an bhfuil a fhios agat, cuid de na
comharsana a bhí againn, ní raibh teilifís ar bith acu.
Cathal:	Ní raibh teilifís ar bith acu! An bhfuil a fhios agat céard é féin,
a Dhaideo, ach nach bhféadfainnse an saol a shamhlú gan teilifís.
Daideo:	Nach maith atá a fhios agam é! Agus ní hamháin sin ach nuair a bhí
do shin–sheanathair ag fás aníos, ní raibh trácht ar bith ar theilifís ná ar
John Logie Baird ach an oiread.
Cathal:
Cé hé sin, a Dhaideo?
Daideo:	Sin é an fear a cheap an teilifís an chéad lá riamh. Agus ós ag caint ar
John Logie Baird muid, an bhfuil a fhios agat céard a dhéanfas tú anois,
a Chathail. Cuir as an teilifís sin agus féadfaidh tú a ghabháil isteach
chuig an ríomhaire agus a bheith ag foghlaim faoi John Logie Baird.
Tá mé cinnte go bhfuil neart eolais ar an idirlíon mar gheall air.
Cathal:	Maith go leor. An bhfuil a fhios agat gur gheall mé do Mhama agus
do Dheaide go gcuirfinn teachtaireacht ríomhphoist chucu inniu.
Daideo:
Cheap mé go raibh tú le hé sin a dhéanamh ar maidin.
Cathal:	Bhí. Ach nuair a thosaigh mé ag breathnú ar an teilifís d’imigh sé amach
glan as mo chloigeann.
Daideo:
Nach é sin anois agat é! Tá an mí‑ádh ar an diabhal de theilifís chéanna!
Cathal:
Sin é an rud ceannann céanna a deir Mama.
(Cathal ag cur an ríomhaire ar siúl)
			Cén t‑ainm é sin arís a bhí ar an bhfear a cheap an teilifís an chéad lá
riamh?
Daideo:
John Logie Baird.
Cathal:
John Logie Baird.
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An Teilifís

C e ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● fógra a d’oirfeadh don teilifís a chumadh ó bhéal agus a chur i láthair
● measúnú a dhéanamh ar obair ghrúpa eile agus moltaí a thabhairt
● smaoineamh a chur chun cinn
● comparáid a dhéanamh
● measúnú a dhéanamh mar bhall de ghrúpa

E iseamláirí
1.	Bheadh an ceann / an fógra atá agaibhse / ag grúpa …(ainm / uimhir) níos fearr
/ níos greannmhaire / níos drámata [níos drámatúla] / níos foirfe, dar linne,
dá ndéarfadh sibh / dá ndéarfaidís [dá ndéarfadh siad] / dá gcuirfeadh sibh / dá
gcuirfidís [dá gcuirfeadh siad] …(rud amháin) in áit …(rud eile). B’fhéidir gur cheart
daoibh [Céard faoi / Cad faoi] … a rá / a dhéanamh / a chur leis chomh maith
[fosta / freisin].
2.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag cumadh
na bhfógraí:
	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

C ur C huige
Pléigh cúrsaí fógraíochta go ginearálta. Cad iad na fógraí a bhfuil sé de chuspóir acu rudaí
a dhíol linn? An bhfuil na daltaí in ann idirdhealú a dhéanamh idir na fógraí seo agus fógraí
a thugann eolas neamhspleách dúinn faoi rudaí atá ag titim amach, faoi chúrsaí sláinte, faoi
chúrsaí sábháilteachta, etc? Iarr ar na daltaí fógraí a thabhairt faoi deara thart timpeall orthu, ar
an raidió, i nuachtáin agus ar an teilifís. Pléigh an ról a bhíonn ag lógónna, carachtair, ceol agus
manaí chun teachtaireachtaí éagsúla a léiriú.
Roinn an rang ina ghrúpaí – Grúpaí A agus Grúpaí B. Mínigh do na daltaí go bhfuil siad le fógra
teilifíse a chumadh ó bhéal. Cumadh gach Grúpa A fógra a chuireann brú orainn rud éigin a
cheannach. Cumadh gach Grúpa B fógra a thugann eolas neamhspleách éigin dúinn. Cuir béim
ar an tábhacht a bhaineann le cruinneas na Gaeilge agus iad ag cumadh. Éist leis na daltaí agus
iad ag cumadh an fhógra. Breac síos stór focal / nathanna atá de dhíth orthu. Múin cuid acu seo
i ndeireadh an cheachta.
Tabhair deis do na grúpaí a bhfógra a chur i láthair an ranga go drámata. Lig dóibh gléasadh
suas más maith leo. Déan iad a thaifeadadh le físcheamara.
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Múin an chéad eiseamláir. Meall na daltaí chun moltaí dearfacha a thabhairt do ghrúpaí eile
chun a bhfógraí a fheabhsú.
Lig do na daltaí iad féin a fheiceáil ar an taifeadadh agus féinmheasúnú a dhéanamh ar an gcur
i láthair agus ar a gcuid Gaeilge. Iarr orthu na moltaí is fiúntaí ó mholtaí an ranga agus óna
measúnú féin a chlárú ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Faigh pictiúr ar fógra é chun earra éigin a dhíol. Taispeáin píosa beag den phictiúr don
rang. Imir cluiche ‘fiche ceist’ le go bhfaigheadh na daltaí amach cén fógra atá ann. Múin
más gá ‘An fógra é faoi bhia [le haghaidh bia] / faoi dheoch / faoi éadaí [faoi éadach] /
faoi ghluaisteáin / faoi …. [An faoi bhia / faoi … an fógra?] Is ea / Ní hea.’ Ná glac le haon
cheist atá míchruinn ó thaobh na Gaeilge de.
Mar obair bhaile iarr ar na daltaí éisteacht leis an nuacht as Gaeilge. Abair leo go mbeidh
orthu giotaí den nuacht a athinsint an chéad lá eile agus go mbeidh cead ag daltaí eile
ceisteanna a chur orthu mar gheall air.
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An Teilifís

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● plámás a dhéanamh le duine
● maíomh
● impí ar dhuine
● daoine a eagrú
● tacaíocht a léiriú
● sceitse a chumadh, a chur i láthair agus a scríobh mar bhall de ghrúpa
● comparáid a dhéanamh idir sceitsí
● moltaí dearfacha a thabhairt

E iseamláirí
1.	Bím féin [Bímse] agus …(ainm) de shíor (is de ghnáth) [síoraí seasta / i gcónaí /
i dtólamh] ag argóint [tarraingthe amach ar a chéile / ag bruíon / ag argáil / ag titim amach /
in árach a chéile / in adharca a chéile] mar gheall ar an teilifís [mar gheall ar an dteilifís /
faoin teilifís / fá dtaobh den teilifís]. / Bím féin agus …(ainm) ag argóint [tarraingthe amach
ar a chéile / ag bruíon / ag argáil / ag titim amach / in árach a chéile / in adharca a chéile] anois
is arís / go (mion) minic mar gheall ar an teilifís [ar an dteilifís].
2.	Bheifeása / Bheinnse an‑mhaith i bpáirt [iontach maith ag déanamh pháirt] Pháiste A
[Leanbh A] / …(páirt eile).
Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige] nach ndéanann tú féin é, (mar sin)?
Bheinnse níos fearr sa pháirt sin ná mar a bheifeása / ná mar a bheadh …(ainm)!
	Thabharfainnse [Bhéarfainnse] mo dhá shúil [rud ar bith] páirt [ar pháirt] an duine
fásta / Pháiste A [Leanbh A] / Pháiste B [Leanbh B] a bheith agam / a fháil.
Caithfimid teacht ar réiteach [ar shocrú] nó beimid anseo go maidin.
	Is é an dá mhar a chéile agamsa [domsa / liomsa] / Is ionann is an cás domsa
cén pháirt [cé acu páirt] a bheidh agam.
3.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun
aisteoireachta:
	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á iseanna
●
●
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 2, Rian 2, 9 nó 16)
Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 61, 63 nó 65) idir gach triúr
Bosca éadaí
Teilifíseán bréige
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C ur C huige
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an sceitse ‘Ach is gearr go mbeidh sé thart’ (Ceacht 1). Iarr ar dhaltaí aonair
cur síos a dhéanamh ar ar tharla sa sceitse.
Múin an chéad eiseamláir. An mbíonn achrann ag na daltaí féin ag baile faoin teilifís?
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad le sceitse a chumadh bunaithe ar achrann a tharla idir beirt
pháistí faoin teilifís. Roinn an rang ina ghrúpaí de thriúr – Páiste A, Páiste B agus duine fásta a
thiocfaidh isteach níos déanaí sa sceitse. Tabhair fótachóip do gach grúpa. Léigh agus pléigh tús
an sceitse leo. Iarr orthu an chuid eile den sceitse a chumadh ó bhéal.
Lig do na daltaí féin a gcarachtar a roghnú. Múin an dara heiseamláir.
Tar éis dóibh cleachtadh a dhéanamh lig do na grúpaí ar mian leo é gléasadh in éadaí bréige
agus a sceitse a chur i láthair an ranga. Éist leis na daltaí agus iad i mbun aisteoireachta. Breac
síos na príomhnathanna / an stór focal is mó atá de dhíth orthu. Múin cuid de na nathanna /
den stór focal sin i ndeireadh an cheachta.
Pléigh na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir na sceitsí éagsúla. Meall na grúpaí éagsúla chun
moltaí dearfacha a thabhairt dá chéile.
Tabhair an rogha do ghrúpaí a bhí sásta lena sceitse féin oibriú le chéile chun leagan scríofa
de a chur ar fáil. Moltar áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige seo. D’fhéadfaidís na sceitsí
a mhaisiú agus cóip a chur ina bhfillteán scríbhneoireachta mar shampla den seánra nuair atá
eagarthóireacht agus athdhréachtú déanta acu orthu.
D’fhéadfaí leagan foirfe de roinnt de na sceitsí a chur ar fáil mar ábhar léitheoireachta don rang.
D’fhéadfadh grúpaí a sceitsí a léamh go drámata do ranganna eile agus an téacs a chur ar fáil
dóibh.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F orleathnú
Iarr ar na daltaí sceitse a chumadh bunaithe ar achrann a tharlaíonn idir iad féin agus daoine
fásta, e.g. nuair a bhíonn siad ag iarraidh dul amach ag spraoi in ionad an obair bhaile a
dhéanamh / nuair nach mbíonn siad ag iarraidh dul a chodladh, etc. Múin más gá:
Táim [Tá mé] tinn tuirseach [tuirseach tnáite / breoite / bréan / cráite] de bheith ag rá leat
[ag insint duit / ag inseacht duit] go gcaithfidh tú … a dhéanamh.
Mise a chaitheann [a chaitheas] gach aon ní [achan rud / gach rud / chuile rud] a
dhéanamh. Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige] nach n‑iarrann tú ar …(ainm)
é a dhéanamh?
Tá a fhios agat (go maith / go rímhaith) go bhfuil sé thar am codlata [am luí / am
soip] / thar am …(gníomh) agat! [Tá a fhios agat go bhfuil sé in am go maith agat a bheith ag dul
a chodladh / a bheith ….]
Ach ligean tú do …(ainm) fanacht ina s(h)uí / …(gníomh).
An mó [Cé mhéad] uair eile a chaithfidh mé a rá leat …(gníomh) a dhéanamh /
gan …(gníomh) a dhéanamh, etc.
Bíonn tú i gcónaí [i dtólamh / de shíor (is de ghnáth)] ag piocadh ormsa!
Nach minic a dúirt mé [a dúrt] leat (cheana) …(gníomh). [Ná dúrt leat go mion minic
…(gníomh).]
Nach gceapfá [Nach ndéarfá / Shílfeá] go mbeadh ciall éigin [inteacht / eicínt] agat!
Déan an rud [Déan mar] a deirtear leat nó …(an rud a tharlóidh).
Iarr ar na daltaí nathanna eile a bhaineann le hachrann a bhailiú sa bhaile. Cláraigh iad
agus pléigh leis an rang iad.
Iarr ar na daltaí breathnú ar chlár ar TG4 nó ar chlár Gaeilge ar chainéal eile chun focal
/ nath nár chuala siad cheana a aimsiú. Iarr orthu buille faoi thuairim a thabhairt faoin
mbrí atá leis bunaithe ar an gcomhthéacs. Mura n‑éiríonn leo cabhraigh leo é a fháil i
bhfoclóir nó ar an idirlíon, e.g. www.focal.ie.
Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar phearsa nó ar charachtar a bhíonn ar an teilifís
ach gan ainm an duine ná ainm an chláir a lua. Roinn na daltaí ina mbeirteanna.
Tomhaiseadh gach dalta cén phearsa nó carachtar atá i gceist ag a pháirtí. Múin más gá
‘An [Ab] é / í …(ainm) atá i gceist agat? Is é / í. Ní hé / hí.’
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Leagan Ultach

Páiste A:
Níl tús ná deireadh leis an chlár sin.
Páiste B:		 Ach ní bheidh sé i bhfad go mbeidh sé thart.
Páiste A:	Síleann tusa gur leat féin an cianrialtán. Is maith
atá a fhios agat nach bhfuil lá suime agamsa i
gcláir fá ___________________________________
Páiste B:		Ach nár dhúirt mé leat go bhfuil sé chóir a bheith
thart!

Leagan Muimhneach

Páiste A:
Níl brí ná dealramh leis an gclár sin.
Páiste B:		 Ach ní fada go mbeidh sé críochnaithe.
Páiste A:	Is dóigh leatsa gur leat féin an cianrialtán. Is maith
atá a fhios agat nach bhfuil aon tsuim faoin spéir
agamsa i gcláir faoi __________________________
Páiste B:		Ach ná dúrt leat go raibh sé geall leis críochnaithe!

Leagan Connachtach

Páiste A:
Níl ciall ná réasún leis an gclár sin.
Páiste B:		 Ach is gearr go mbeidh sé críochnaithe.
Páiste A:	Ceapann tusa gur leat féin an cianrialtán. Nach
bhfuil a fhios agat go maith nach bhfuil suim dá
laghad agamsa i gcláir faoi ___________________
Páiste B:		Ach nár dhúirt mé leat go raibh sé ionann is
críochnaithe!

An Teilifís

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as cluiche a imirt
● ceisteanna cruinne a chumadh san Aimsir Chaite
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara

E iseamláirí
1.	Ar cheannaigh / An raibh / An bhfaca / Ar fhéach [Ar bhreathnaigh / Ar amharc] /
An bhfuair / Ar chuimhnigh / Ar smaoinigh / Ar chuir / Ar thaitin /
Ar chríochnaigh / Ar fhoghlaim / Ar lig / Ar tharla / Ar bhain / Ar thug …
(ceist le cumadh ag na daltaí a bhaineann le cúrsaí teilifíse)?

Á iseanna
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 69) – dóthain le cárta a thabhairt do gach dalta

C ur C huige
(Nóta: Moltar cúpla lá ar a laghad a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Pléigh na briathra ar an bhfótachóip agus gearr amach na cártaí. Mínigh do na daltaí go
bhfuil na briathra ar na cártaí san aimsir chaite. Abair leo ansin go gcaithfidh siad ceisteanna
a bhaineann le cúrsaí teilifíse a chumadh a mbeadh na briathra sin mar fhreagra orthu.
Iarr ar dhá ghrúpa teacht os comhair an ranga chun gur féidir leat an cluiche ‘Ceistigh Mé’
a léiriú don rang.

Rialacha
1. Roghnaigh dhá ghrúpa – Foireann A agus Foireann B. Bíodh na daltaí eile sa rang
ina lucht féachana.
2. Léigh an briathar atá scríofa ar chárta amháin tú féin, e.g. ‘Chonaic.’
3. Cumadh Foireann A ceist a d’oirfeadh don fhreagra ‘Chonaic’, e.g. ‘An bhfaca tú an
nuacht aréir?’ Caithfidh an cheist a bheith bunaithe ar chúrsaí teilifíse. Mínigh do na
daltaí go mbeidh dhá mharc ag dul don fhoireann má chumann siad ceist atá cruinn
ceart ó thaobh gramadaí, comhréire agus ábhair de. Beidh marc amháin ag dul dóibh
má chumann siad ceist ach nach bhfuil an ghramadach cruinn ar fad inti. Ní bheidh
aon mharc ag dul dóibh má theipeann orthu ceist a chumadh.
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4. Tabhair cárta amháin do gach imreoir. Léadh imreoir as Foireann A an briathar ar a
chárta agus cumadh Foireann B ceist a d’oirfeadh dó. Ansin léadh duine as Foireann
B an briathar atá ar a chártasan agus cumadh Foireann A ceist a d’oirfeadh dó. Tabhair
go leor ama don fhoireann atá ag cumadh na ceiste chun í a phlé eatarthu féin. Meall
na himreoirí chun treoir a lorg ar an rang nó ar an múinteoir maidir le cruinneas má
bhíonn amhras orthu. Is é an múinteoir a bheidh ina chathaoirleach chun cruinneas
a mheas agus an scór a chlárú.
5. Lean ar aghaidh mar seo go dtí go mbeidh seans faighte ag gach imreoir sa dá ghrúpa
a bhriathar a léamh.
6. Ag an bhfoireann leis an marc is airde a bheidh an bua.
7. Tabhair deis do ghrúpaí eile an cluiche a imirt go dtí go mbeidh seans faighte ag gach
dalta. Cláraigh scór gach grúpa agus tabhair luach saothair don ghrúpa leis an scór
is airde.
(Nóta: Moltar an cluiche seo a imirt go minic ag úsáid briathra agus aimsirí difriúla.)
Múin an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí leis an ngné seo den teanga.
Iarr ar na daltaí cabhrú leat leagan ceisteach na mbriathra ar fad ar na cártaí a scríobh ar an
gclár, e.g. ‘Ar cheannaigh?’ agus ‘An raibh?’ Iarr orthu ansin briathra eile a chur leis an liosta.
Cad a thugann na daltaí faoi deara faoin bhfocal beag (an mhír cheisteach) a thagann roimh an
mbriathar? An í an mhír cheisteach chéanna a úsáidtear i gcás gach briathair? Iarr ar na daltaí
samplaí eile de leagan ceisteach an bhriathair a lorg i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang.
Dírídís a n‑aird ar an mír cheisteach a ghabhann leis an mbriathar.
(Nóta: Úsáidtear an mhír cheisteach ‘An’ le sé cinn de na briathra neamhrialta san aimsir chaite
sa scríbhinn – An raibh? An bhfaca? An bhfuair? An ndeachaigh? An ndearna? An ndúirt? I
gcanúintí áirithe ní chloítear leis an riail seo sa chaint.)

F orleathnú
Meall na daltaí chun labhairt faoi na cláir theilifíse is fearr a bhíodh ar siúl agus iad níos
óige, agus iad sin a bhíonn ar siúl anois. Cuiridís ceisteanna ar a bpáirtí fúthu. Ansin
d’fhéadfaí an t‑eolas sin a chlárú. Múin más gá:
Thaitníodh …(clár teilifíse) go mór [thar cionn] liomsa [Bhíodh dúil mhór agamsa i
…(clár teilifíse) / Ba bhreá liomsa …(clár teilifíse)] nuair a bhí mé [nuair a bhíos] …(aois).
Cén ceann ab fhearr [ba mhó a thaitníodh] leatsa?
An cuimhin leatsa [An bhfuil cuimhne agatsa ar] …(clár teilifíse)? Is ar éigean is cuimhin
liomsa aon chlár [Is beag cuimhne atá agamsa ar chlár ar bith] a bhíodh ar siúl [a bhíodh
ag gabháil] nuair a bhí mé [nuair a bhíos] trí bliana / ceithre bliana / cúig bliana / sé
bliana / seacht mbliana / ocht mbliana, etc.
Roinn an rang ina dhá ghrúpa – Grúpa A agus Grúpa B – chun cluiche ‘fiche ceist’ a
imirt bunaithe ar na cláir a luaigh na daltaí a bhíodh ar siúl nuair a bhí siad féin níos
óige ach nach mbíonn ar siúl níos mó. Cuireadh baill Ghrúpa A na ceisteanna agus
freagraíodh baill Ghrúpa B iad. Cinntigh go bhfuil an aimsir ghnáthchaite á úsáid
go cruinn acu. Ná glac le ceist nach bhfuil cruinn ó thaobh na gramadaí de.
Iarr ar na daltaí ainmneacha i nGaeilge a chumadh do chuid de na cláir theilifíse i
mBéarla a thaitníonn leo. Cuir i gcuimhne dóibh nach ionann comhréir an Bhéarla agus
comhréir na Gaeilge agus nár cheart ainmneacha na gclár a aistriú focal ar fhocal.
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Cheannaigh

Bhí

Chonaic

D’fhéach

Bhreathnaigh

D’amharc

Fuair

Chuimhnigh

Smaoinigh

Chuir

Thaitin

Chríochnaigh

D’fhoghlaim

Lig

Tharla

Bhain

Thug

An Teilifís

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairim a nochtadh agus cúis a thabhairt léi
● aontú agus easaontú le ráiteas
● ábaltacht agus easpa ábaltachta a léiriú
● impí ar dhuine
● nótaí a bhreacadh síos
● éisteacht le tuairimí daoine eile agus aontú nó easaontú leo
● nathanna / focail a thabhairt chun cuimhne agus a scríobh

E iseamláirí
1.	Creidimse gur maith ann an teilifís. [Creidim féin gur rud maith an teilifís.] / Ní dóigh
liomsa [Níl mé féin ag déanamh] gur rud maith an teilifís. Is é an fáth [Is í an chúis / Is é
an taobh] a [go] gcreidim é sin ná …(cúis).
	Thiocfainn / Ní thiocfainn [Aontaím / Ní aontaím / D’aontóinnse / Ní aontóinnse] leis an
méid [leis an mhéid] atá ráite ag …(ainm) mar gheall ar …. Is é an fáth [Is í an chúis /
Is é an taobh] a [go] ndeirim é sin ná …(cúis).
	Is féidir liomsa [Táimse ábalta / Thig liomsa / Táimse in ann] smaoineamh [cuimhneamh]
ar bhuntáistí / ar mhíbhuntáistí eile. / Ní féidir liomsa [Nílimse ábalta / Ní thig
liomsa / Nílimse in ann] smaoineamh [cuimhneamh] ar (aon) bhuntáistí / ar (aon)
mhíbhuntáistí eile.
	A mhúinteoir, an bhféadfainnse [an dtig liomsa] rud éigin [inteacht / eicínt] a rá,
más é do thoil é [le do thoil]?
	A mhúinteoir, ní bhfuair mise [ní bhfuaireas‑sa] seans [deis] (ar) aon rud [faic /
aon cheo / a dhath / aon ní] a rá fós [go fóill]!

Á iseanna
●

Leathanach 18 in Fite Fuaite

C ur C huige
Múin an eiseamláir.
Scríobh ‘Is maith ann an teilifís’ ar an gclár. Abair leis na daltaí go bhfuil sibh chun
díospóireacht a bhunú ar an rún sin. Iarr orthu smaoineamh ar bhuntáistí a bhaineann leis an
teilifís agus iad a bhreacadh síos. Tabhair seans do gach dalta ansin pointe amháin san am a chur
i láthair ar son an rúin. Meall iad chun a bpointí a fhorbairt. Cuir béim ar éisteacht go cúramach
lena bhfuil le rá ag daltaí eile chun nach ndéarfar an rud céanna faoi dhó. Cláraigh na pointí
ar an gclár.
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Ansin iarr ar na daltaí smaoineamh ar mhíbhuntáistí a bhaineann leis an teilifís agus úsáid an
cur chuige céanna.
Iarr ar na daltaí comparáid a dhéanamh idir na pointí ar son agus i gcoinne an rúin. Dá mbeadh
comórtas i gceist cé acu taobh, dar leo, a bhuafadh?
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo a
thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu a
roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala
siad ó dhaltaí eile ar leathanach 18 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí agus ar an sceitse
más gá.

F orleathnú
Má bhreathnaíonn na daltaí ar shobalchlár as Gaeilge iarr orthu carachtar amháin a roghnú
agus ligean orthu gurb iadsan an duine sin. Déanaidís cur síos ar an gcarachtar gan a ainm
a thabhairt. Tomhaiseadh na daltaí eile cén carachtar atá i gceist. Múin más gá:
Táim [Tá mé] óg / meánaosta / críonna [sean / aosta] / beag / mór / téagartha /
lom [tanaí / caol] / dathúil / spéiriúil / …(aidiachtaí eile).
Duine séimh / lách / trodach / santach / éadmhar / glic / saonta / confach /
dalba / neamhshotalach / soineanta / …(aidiachtaí eile) atá ionam [is ea mé].
Bím síoraí seasta [de shíor (is de ghnáth)] ag achrann [ag bruíon / ag argáil] / ag titim
amach le daoine eile.
Bím ag iarraidh go réiteodh daoine le chéile. / Bím ag iarraidh an tsíocháin
a chothú i measc daoine.
Is minic a bhíonn [go mbíonn] éad orm le daoine (eile).
Níl aon díobháil [aon anachain / dochar ar bith] ionam.
Bím santach go maith ar uairibh [in amanna / scaití], etc.
Iarr ar na daltaí liosta a dhéanamh de ghléasanna eile seachas an teilifíseán a bhfuil
scáileán orthu. Iarr orthu taighde a dhéanamh i bhfoclóirí / ar an idirlíon chun teacht ar
an téarmaíocht sa Ghaeilge do na gléasanna seo. (Tá go leor téarmaí ar fáil i bhfoclóirí
téarmaíochta an Choiste Téarmaíochta, arna fhoilsiú ag an nGúm, agus ar an suíomh
idirlín www.focal.ie.) D’fhéadfadh sibh liosta téarmaí a bhaineann le háiseanna ilmheán
a chur le chéile mar áis don rang. Iarr ar na daltaí iad a mhúineadh, más gá, dá muintir
ag baile.
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Ó cáidí speisialta

An Nollaig

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● orduithe a thabhairt agus a leanúint
● treoracha a léamh agus a leanúint
● taitneamh a bhaint as obair láimhe
● tuairisciú
● gnéithe ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara

E iseamláirí
1.	Faigh / Dathaigh / Doirt / Cuimil [Smear] / Lig / Gearr / Croch / Tabhair /
…(briathar sa mhodh ordaitheach) ….
2.	Fuair mé [Fuaireas] / Dhathaigh mé [Dhathaíos] / Dhoirt mé [Dhoirteas] /
Chuimil mé [Chuimlíos / Smear mé / Smearas] / Lig mé [Ligeas] / Ghearr mé [Ghearras]
/ Chroch mé [Chrochas] / Thug mé [Thugas] / …(briathar san aimsir chaite) ….

Á iseanna
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 75) do gach dalta

C ur C huige
Múin an chéad eiseamláir. Scríobh na briathra ar an gclár. Iarr ar bheirt daltaí teacht go barr an
ranga. Cumadh Dalta A treoir do Dhalta B ag tosú lena rogha briathar ón gclár, e.g. ‘Faigh mo
pheann luaidhe dom, más é do thoil é.’ Déanadh Dalta B dá réir. Ansin cumadh Dalta B treoir
do Dhalta A. Iarr ar bheirteanna eile an rud céanna a dhéanamh go dtí go bhfuil gach briathar
úsáidte.
Múin an dara heiseamláir. Déanadh na daltaí tuairisciú ar an ngníomh atá déanta acu mar atá
san eiseamláir.
Iarr ar na daltaí an t‑athrú a tháinig ar na briathra idir an chéad agus an dara heiseamláir a
thabhairt faoi deara, e.g. ‘Faigh / Fuair’ agus ‘Dathaigh / Dhathaigh’. Ar thug siad faoi deara
gur tháinig athrú mór ar chuid acu agus nár tháinig ach athrú beag ar chuid eile? Maidir leis
na briathra nár tháinig orthu ach athrú beag idir an modh ordaitheach agus an aimsir chaite,
e.g. ‘Doirt / Dhoirt,’ cad é an difríocht a thug siad faoi deara ag tús an fhocail? Iarr ar na daltaí
smaoineamh ar shamplaí eile den séimhiú a chuirtear ar an dara pearsa uatha den mhodh
ordaitheach chun aimsir chaite an bhriathair a chruthú. Scríobh na samplaí sin ar an gclár. Iarr
ar na daltaí ansin samplaí den séimhiú i mbriathra na haimsire caite a lorg i dtéacsanna éagsúla
atá in úsáid sa rang.

73

(Nóta: Amach anseo tabhair na daltaí go dtí an clós / halla na scoile chun an cluiche thuas
a imirt ag úsáid briathra difriúla sa dá eiseamláir.)
Iarr ar na daltaí na treoracha ar leathanach 75 a léamh agus a leanúint chun na pictiúir ‘gloine
dhaite’ a dhéanamh. Nuair a bheidh na pictiúir críochnaithe iarr ar na daltaí ceann acu a roghnú
le tabhairt abhaile agus an ceann eile a chrochadh ar fhuinneog an tseomra ranga.

F orleathnú
Pléigh na freagraí a thabharfadh daoine ar orduithe mura dteastódh uathu iad a leanúint.
Múin más gá:
Faigh mo pheann luaidhe. Cá bhfios domsa cá bhfuil do pheann luaidhe?
Tabhair dom siosúr / criáin / ola, más é do thoil é [le do thoil]. Cá bhfaighinnse
siosúr / criáin / ola?
Gearr amach na pictiúir. / Dathaigh na pictiúir. An dóigh leat [An gceapann tú /
An measann tú] gur táilliúir / ealaíontóir / …(gairm beatha) mé?
Faigh ola chócaireachta. Ní dhéanfaidh mé [Ní dhéanfad] ná é. Tá mo dhóthain
cúraim orm.
Doirt an ola isteach i bpláta. Déan é tú féin. [Déan tú féin é.] Ní mór eile é
do chúram!
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Pictiúir ‘Gloine Dhaite’ i gcomhair na Nollag

Léigh na treoracha anseo thíos agus lean iad chun na pictiúir ‘gloine
dhaite’ a dhéanamh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Faigh criáin.
Dathaigh na pictiúir thíos le criáin.
Faigh ola chócaireachta.
Doirt an ola isteach i bpláta nó i mias.
Cuimil an ola le scuab ar chúl do phictiúir.
Lig don ola triomú.
Gearr amach na pictiúir.
Croch ceann acu ar an bhfuinneog.
Tabhair ceann acu abhaile leat.

Caithe amh Aimsire

An Phictiúrlann

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● rogha a léiriú agus cúis a thabhairt léi
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● tuar a dhéanamh
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith

E iseamláirí
1.	Téimse chuig an bpictiúrlann [go dtí an phictiúrlann / go dtí an bpictiúrlann] uair sa
tseachtain (ar a laghad) / uair sa mhí (ar a laghad) / uair sa ráithe (ar a laghad)
/ anois is arís [corruair].
	Ní théimse chuig an bpictiúrlann [go dtí an phictiúrlann / go dtí an bpictiúrlann] ach uair
sa chéad [uair sa gcéad / uair fuar fánach / corruair fánach] mar [toisc / cionn is] go bhfuil sé
ródhaor [róchostasach] / mar [toisc / cionn is] go bhfuil sí i bhfad uaim / …(cúis).
2.	Tá go leor [mórán / an‑chuid / cuid mhaith / an‑lear] / Níl mórán [puinn / a lán]
scannáin uafáis / scannáin ghrá / scannáin buachaillí bó / …(cineál scannáin)
feicthe agamsa.
B’fhearr liom …(cineál scannáin) ná …(cineál eile scannáin) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3.	A dhiabhail! [Hurú! / D’anam don diucs!] Is fearr (é) seo ná scannán ar bith / … ar
bith! [Is fearr é seo ná aon scannán / aon …!]

Á iseanna
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)
Pictiúrchárta 2, 3 agus 4

C ur C huige
Pléigh cúrsaí scannánaíochta agus na cuairteanna a thugann na daltaí ar an bpictiúrlann.
Múin an chéad eiseamláir. Faigh amach an dtéann na daltaí chuig an bpictiúrlann go minic.
Múin an dara heiseamláir. Pléigh na cineálacha scannán atá feicthe ag na daltaí. Pléigh na
cúiseanna a dtaitníonn cineál amháin leo thar chineál eile.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal faoi eachtra a tharla do Shinéad agus
do Nollaig agus iad sa phictiúrlann. Seinn an dlúthdhiosca. Stop nuair a thagann tú go dtí  ‘Ach
ansin [ansan] go tobann ní raibh pictiúr ar bith [aon phictiúr] ar an scáileán.’ (tá *** sa téacs).
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Céard is dóigh leis na daltaí a tharlóidh anois? Pléigh a dtuairimí.
Seinn an chuid eile den scéal. Pléigh deireadh an scéil i gcomhthéacs na dtuartha a rinne na
daltaí.
Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an scéal arís chun a fháil amach céard go
díreach a dúirt Nollaig nuair a thosaigh an pictiúr ar an scáileán ag dul ann agus as. Seinn an
dlúthdhiosca arís. Dearbhaigh go ndúirt Nollaig ‘A dhiabhail! [Hurú! / D’anam don diucs!] Is fearr
(é) seo ná scannán ar bith! [Is fearr é seo ná aon scannán!]’ Iarr ar na daltaí focail eile a chur in áit
‘scannán’ agus an nath a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha eile.
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre a dhéanamh ar thús an scéil. Bainidís úsáid as na pictiúrchártaí.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
An bhfuil aon nathanna eile, dar leis na daltaí, a d’fhéadfadh Nollaig a úsáid in áit an
tríú heiseamláir thuas? Cuiridís ceisteanna ar a muintir sa bhaile chun breis nathanna
mar seo a fháil. Pléigh agus cláraigh iad.
Léigh agus pléigh an mhír faoi scannáin agus faoi chartúin in Leabhar Mór an Eolais. An
bhfuil gné ar bith den mhír ar mhaith leis na daltaí breis eolais a fháil uirthi? Spreag iad
leis an eolas sin a lorg ar an idirlíon:
Pléigh an tionchar a bhíonn ag scannáin ar dhaoine áirithe. Múin más gá:
Bíonn dea‑thionchar / drochthionchar ag scannáin ar dhaoine áirithe.
Creideann daoine áirithe a bhfeiceann siad i scannáin. [Tá daoine ann a chreideann achan
rud a tchíonn siad i scannáin.]
Is deacair do leanaí óga deighilt a dhéanamh [idirdhealú a dhéanamh / an difear a oibriú
amach] idir an rud samhlaíoch agus an rud atá fíor.
Déanann daoine áirithe [Tá daoine ann a níos] aithris ar an dea‑iompar /
drochiompar a fheiceann [a chíonn] siad / a bhíonn léirithe i scannáin, etc.

78

U
Cad

é a dhéanfas mé libh ar chor ar bith?

(Leagan Ultach)

Cúpla iad Nollaig agus Sinéad. Ach, leis an fhírinne a rá, is minic a bhíonn siad ag titim
amach lena chéile. Lá amháin bhí Sinéad ag iarraidh a ghabháil amach a imirt peile i
ndiaidh an lóin ach bhí Nollaig ag iarraidh fanacht istigh ag imirt cluiche ar an ríomhaire.
Ní raibh an bheirt ag teacht le chéile beag ná mór.
Cé gur Satharn a bhí ann bhí Daidí ag obair san oifig a bhí aige thuas an staighre. Sa
deireadh d’éirigh sé tuirseach ag éisteacht leis an racán thíos an staighre. Síos leis.
‘In ainm Dé, stadaigí! Tá mé bodhar ag éisteacht libh ag scansáil agus ag argáil,’ arsa
Daidí agus fearg air.
‘Nollaig a thosaigh é,’ arsa Sinéad.
‘Chan mé,’ arsa Nollaig. ‘Thug Sinéad “liúdramán falsa” ormsa cionn is go raibh mé ag
iarraidh fanacht istigh.’
‘Is cuma liom cé a thosaigh nó cé a chríochnaigh é,’ arsa Daidí. ‘Tá mé ag rá libh anois
go gcaithfidh sibh stad de. Ní thig liomsa mo chuid oibre a dhéanamh agus tamhach táisc
ag gabháil abhus anseo.’
‘Tá brón orm, a Dhaidí,’ arsa Nollaig.
‘Tá brón ormsa fosta, a Dhaidí,’ arsa Sinéad.
‘Caithfidh sibh féacháil le fáil ar aghaidh le chéile níos fearr,’ arsa Daidí agus suas an
staighre leis arís.
Ach, faraor, níor mhair an tsíocháin i bhfad. Bhí Daidí ar an daoraí nuair ab éigin dó a
theacht anuas chuig an bheirt an dara huair.
‘Tá sibh ar steallaí mire inniu! Cad é a dhéanfas mé libh ar chor ar bith?’ ar seisean.
‘Shílfeá go mbeadh ciall inteacht agaibh san aois a bhfuil sibh ann.’
Níor fágadh focal iontu. Ansin smaoinigh Daidí ar phlean.
‘Tá a fhios agam cad é a dhéanfas mé libh,’ ar seisean. ‘Béarfaidh mé go dtí an
phictiúrlann sibh. Ar a laghad beidh síocháin sa teach agus beidh mise ábalta mo chuid
oibre a chríochnú.’
‘Ó, go maith!’ arsa Nollaig. ‘Tá muid ag gabháil chuig na pictiúracha!’
‘Níl a fhios agam cad é an pictiúr atá ann?’ arsa Sinéad.
‘Níl a fhios agam agus is cuma liom,’ arsa Daidí. ‘Seo, siúlaigí libh.’
Thiomáin Daidí isteach sa bhaile mhór iad. Isteach leo sa phictiúrlann agus d’amharc siad
ar chlár na scannán. Bhí cúpla scannán ar siúl ag an am chéanna. Chaithfeadh siad rogha
a dhéanamh eatarthu sula gceannódh siad na ticéadaí.
‘Ba mhaith liomsa cartún a fheiceáil,’ arsa Sinéad.
‘B’fhearr liomsa scannán uafáis,’ arsa Nollaig.
‘Cogar anois,’ arsa Daidí. ‘Ná tosaígí arís.’
‘An bhfeiceann sibh an comhartha sin thall?’ arsa Daidí leo agus iad ag iarraidh scannán
a phiocadh. ‘Ciallaíonn sé nach ligfear isteach chuig an scannán áirithe sin ach daoine atá
os cionn dhá bhliain déag.’
‘Thriail duine de mo chairde dallamullóg a chur orthu uair amháin,’ arsa Sinéad. ‘Bhí sé
ag iarraidh scannán uafáis a fheiceáil cionn is go raibh sé feicthe ag a dheartháir mór. Ach
bhí a fhios acu go maith go raibh sé faoin aois.’
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‘B’fhiú é a thriail,’ arsa Nollaig.
‘B’fhiú,’ arsa Sinéad.
‘M’anam féin nach bhfaighidh sibh an seans inniu,’ arsa Daidí.
Bhí Daidí ag éirí gairgeach.
‘Caithfidh sibh bhur n‑intinn a dhéanamh suas go gasta,’ ar seisean. ‘Tá rogha agaibh idir
an cartún agus an scannán buachaillí bó.’
Phioc siad an cartún. Ar aghaidh leo ansin go dtí oifig na dticéad. D’íoc Daidí as na
ticéadaí agus thug sé cúpla euro an duine dóibh le sólaistí a cheannach. Ansin dúirt sé leo
go dtiocfadh sé ar ais fána gcoinne ag leathuair i ndiaidh a ceathair agus d’imigh sé leis.
Nuair a bhí canna cóc an duine ceannaithe acu chomh maith le grán rósta do Shinéad
agus criospaí do Nollaig thaispeáin an fáilteoir na suíocháin dóibh lena tóirse. Bhí sé
dubh dorcha taobh istigh. Bhí siad ina suí go sócúlach sna suíocháin chompordacha
agus iad ag coimhéad ar na fógraí ar an scáileán. I gceann bomaite thosaigh an scannán.
Shuigh Sinéad go deas socair ach ba ghairid gur chaill Nollaig suim sa scannán. Shíl
sé go raibh sé i bhfad róleadránach. Bhí sé ag útamáil, ag déanamh trup leis an mhála
criospaí agus ag ciceáil an tsuíocháin a bhí roimhe.
‘Stad de sin,’ arsa an duine a bhí ina shuí roimhe. ‘Nó téigh agus suigh áit inteacht eile.’
An chéad rud eile thosaigh an pictiúr ar an scáileán ag gabháil ann agus as. Thosaigh
daoine ag feadalach agus ag búireadh.
‘Hurú!’ arsa Nollaig. ‘Is fearr seo ná scannán ar bith!’
Bhí Sinéad tuirseach dó.
‘Druid suas,’ a dúirt sí leis. ‘Tá mé náirithe agat.’
‘Ach níl cuma ná déanamh ar an scannán seo,’ arsa Nollaig.
‘Bhuel, sílimse go bhfuil sé fíormhaith,’ arsa Sinéad. ‘Dá suífeása síos ansin agus coimhéad
air b’fhéidir go mbainfeá sásamh inteacht as.’
Ach ansin go tobann ní raibh pictiúr ar bith ar an scáileán. *** Léim Nollaig amach as a
shuíochán.
‘Seo,’ ar seisean, ‘tá muid ag gabháil chun an bhaile.’
Ach nuair a bhí sé ag teacht amach as a shuíochán dhoirt sé a dheoch anuas ar Shinéad.
Sinéad bhocht! Bhí sí fliuch báite!
‘An bhfeiceann tú anois cad é atá tú i ndiaidh a dhéanamh, a mhaistín,’ ar sise.
Tháinig an fáilteoir isteach agus tóirse aici. Ansin las na solais éigeandála. Thug an
t‑iomlán a n‑aghaidh ar an doras mar a bheadh tréad eilifintí ann.
D’fhan Sinéad agus Nollaig tamall fada ag doras tosaigh na pictiúrlainne go bhfaigheadh
siad amach cad é a bhí ag tarlú. Sa deireadh thiar thall tháinig bean amach as an oifig
agus dúirt sí leo go raibh an leictreachas gearrtha agus go gcaithfeadh siad a ghabháil
chun an bhaile.
‘B’fhearr dúinn scairteadh ar Dhaidí agus an scéal a inse dó,’ arsa Sinéad.
Bhí fón póca ag Nollaig agus scairt sé ar Dhaidí. D’iarr Daidí orthu fanacht san áit a
raibh siad agus gan bogadh as go dtiocfadh sé fána gcoinne.
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Cad

a dhéanfaidh mé libh in aon chor?

(Leagan Muimhneach)

Cúpla is ea Nollaig agus Sinéad. Ach, chun na fírinne a insint, ní rómhaith a réitíonn siad
le chéile. An lá áirithe seo theastaigh ó Shinéad dul amach ag imirt caide tar éis lóin ach
theastaigh ó Nollaig fanacht istigh ag imirt cluiche ar an ríomhaire. Ní raibh an bheirt
acu ag réiteach in aon chor.
Cé gur Satharn a bhí ann bhí Daid ag obair san oifig a bhí in airde staighre aige. Ar
deireadh bhí sé traochta de bheith ag éisteacht leis an raic thíos an staighre. Síos leis.
‘Éiríg as, is beannacht Dé oraibh. Táim bodhar ó bheith ag éisteacht libh ag achrann agus
ag bruíon,’ arsa Daid go cancrach.
‘Is é Nollaig a thosaigh é,’ arsa Sinéad.
‘Ní mé,’ arsa Nollaig. ‘Thug Sinéad “liúdramán leisciúil” orm toisc go rabhas ag iarraidh
fanacht istigh.’
‘Is cuma liom cé a thosaigh nó cé a chríochnaigh é,’ arsa Daid. ‘Táim á rá libh anois go
gcaithfidh sibh éirí as. Nílimse ábalta aon obair a dhéanamh a fhad is atá an raic seo ar
siúl thíos fúm.’
‘Tá brón orm, a Dhaid,’ arsa Nollaig.
‘Tá brón orm, a Dhaid,’ arsa Sinéad.
‘Caithfidh sibh iarracht níos fearr a dhéanamh réiteach lena chéile,’ arsa Daid agus in
airde staighre leis arís.
Ach, mo léan is mo mhairg, ní fada a mhair an tsíocháin. Bhí an confadh ar Dhaid nuair
a chaith sé teacht anuas chucu an tarna babhta.
‘Tá an diabhal ar fad inniu oraibh. Cad a dhéanfaidh mé libh in aon chor?’ arsa é sin.
‘Déarfá go mbeadh ciall éigin agaibh agus sibh i mblianta na tuisceana.’
Níor fhan focal ag an mbeirt. Ansan chuimhnigh Daid ar phlean.
‘Tá a fhios agam cad a dhéanfaidh mé libh,’ arsa é sin. ‘Tabharfaidh mé go dtí an
bpictiúrlann sibh. Ar a laghad beidh síocháin sa tigh agus beidh mé ábalta mo chuid oibre
a chríochnú.’
‘Go diail,’ arsa Nollaig. ‘Táimid ag dul go dtí an bpictiúrlann!’
‘Cad a déarfá atá ar siúl?’ arsa Sinéad.
‘Ní fheadar agus is cuma liom sa diabhal,’ arsa Daid. ‘Seo, ullmhaíg sibh féin.’
Thiomáin Daid isteach sa bhaile mór iad. Isteach leo sa phictiúrlann agus d’fhéachadar
ar chlár na scannán. Bhí cúpla scannán ar siúl ag an am céanna. Chaithfidís rogha a
dhéanamh eatarthu sula gceannóidís na ticéadaí.
‘Ba dheas liomsa cartún a fheiscint,’ arsa Sinéad.
‘B’fhearr liomsa scannán uafáis,’ arsa Nollaig.
‘Cogar anois,’ arsa Daid. ‘Ná tosaíg arís.’
‘An gcíonn sibh an comhartha san thall?’ arsa Daid leis an mbeirt agus iad ag iarraidh
scannán a roghnú. ‘Ciallaíonn sé nach scaoilfear isteach ach daoine atá os cionn dhá
bhliain déag.’
‘Thriail duine de mo chairde dallamullóg a chur orthu uair amháin,’ arsa Sinéad.
‘Theastaigh uaidh scannán uafáis a fheiscint toisc go raibh sé feicthe ag a dheartháir mór.
Ach is maith a bhí a fhios acu go raibh sé faoi aois.’
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‘Nárbh fhiú é thriail, mar sin féin,’ arsa Nollaig.
‘B’fhiú,’ arsa Sinéad.
‘Am briatharsa féin ach ná geobhaidh sibh an seans inniu air,’ arsa Daid.
Bhí Daid ag éirí mífhoighneach.
‘Caithfidh sibh bhur n‑aigne a dhéanamh suas go tapaidh,’ arsa é sin. ‘Tá rogha agaibh
idir an cartún agus an scannán buachaillí bó.’
Phiocadar an cartún. Ar aghaidh leo ansan go dtí oifig na dticéadaí. Dhíol Daid as na
ticéadaí agus thug sé cúpla euro an duine dóibh chun sólaistí a cheannach. Ansan dúirt
sé leo go mbeadh sé thar n‑ais arís ag triall orthu ar a leathuair tar éis a ceathair agus
bhailigh sé leis.
Nuair a bhí canna cóc an duine ceannaithe acu chomh maith le grán rósta do Shinéad
agus criospaí do Nollaig thaispeáin an fáilteoir na suíocháin dóibh lena tóirse. Bhí sé
chomh dubh le pic. Ansan bhíodar suite ar a sáimhín só sna suíocháin chompordacha agus
iad ag féachaint ar na fógraí ar an scáileán. Tar éis cúpla nóimeat thosaigh an scannán.
Shuigh Sinéad síos go breá socair ach ní fada go raibh suim caillte ag Nollaig sa scannán.
Mheas sé go raibh sé an‑leadránach. Bhí sé ag útamáil agus ag déanamh glóir leis an
mála criospaí agus ag ciceáil an tsuíocháin os a chomhair amach.
‘Éirigh as,’ arsa an duine a bhí suite os a chomhair. ‘Nó téigh agus suigh in áit éigin eile.’
Go tobann thosaigh an pictiúr ar an scáileán ag teacht agus ag imeacht. Thosaigh daoine
ag feadaíl agus ag béicigh.
‘D’anam don diucs!’ arsa Nollaig. ‘Is fearr é seo ná aon scannán!’
Bhí Sinéad bailithe de.
‘Éist do bhéal,’ a dúirt sí leis. ‘Táim náirithe agat.’
‘Bhuel, is dóigh liomsa go bhfuil sé go hiontach,’ arsa Sinéad. ‘Dá suífeása síos ansan agus
féachaint air b’fhéidir go mbainfeá sásamh éigin as.’
Ach ansan go tobann ní raibh aon phictiúr ar an scáileán. *** Léim Nollaig amach as an
suíochán.
‘Seo,’ arsa é sin, ‘táimid ag dul abhaile.’
Ach nuair a bhí sé ag teacht amach as a shuíochán dhoirt sé a dheoch anuas ar Shinéad.
Sinéad bhocht! Bhí sí fliuch báite!
‘Féach cad a dheinis, a phleidhce,’ arsa í sin.
Tháinig an fáilteoir isteach agus tóirse aici. Ansan las na soilse éigeandála. Thug an slua ar
fad faoin ndoras faoi mar a bheadh tréad eilifintí ann.
D’fhan Sinéad agus Nollaig tamall maith in aice le doras tosaigh na pictiúrlainne nó go
bhfaighidís amach cad a bhí ag titim amach. Ar deireadh thiar thall tháinig bean amach as
an oifig agus dúirt sí leo go raibh teipthe ar an aibhléis agus go gcaithfidís dul abhaile.
‘B’fhearr dúinn glaoch ar Dhaid agus rá leis cad atá titithe amach,’ arsa Sinéad.
Bhí fón póca ag Nollaig agus ghlaoigh sé ar Dhaid. D’iarr Daid orthu fanacht san áit ina
rabhadar agus gan corraí nó go dtiocfadh sé ag triall orthu.
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c
Céard

a dhéanfas mé libh ar chor ar bith?

(Leagan Connachtach)

Is cúpla iad Nollaig agus Sinéad. Ach, leis an bhfírinne a rá, is minic a bhíonn siad in
árach a chéile. An lá áirithe seo bhí Sinéad ag iarraidh a ghabháil amach ag imirt peile tar
éis an lóin ach bhí Nollaig ag iarraidh fanacht istigh ag imirt cluiche ar an ríomhaire. Ní
raibh an bheirt ag réiteach lena chéile beag ná mór.
Cé gur Satharn a bhí ann bhí Deaide ag obair san oifig a bhí aige thuas staighre. Ar
deireadh d’éirigh sé tuirseach de bheith ag éisteacht leis an raic thíos staighre. Síos leis.
‘As ucht Dé oraibh. Éirigí as! Tá mé bodhraithe ag éisteacht libh ag achrann agus ag
cocaireacht,’ arsa Deaide agus cantal air.
‘Is é Nollaig a thosaigh é,’ arsa Sinéad.
‘Ní mé,’ arsa Nollaig. ‘Thug Sinéad “liúdramán leisciúil” orm mar go raibh mé ag iarraidh
fanacht istigh.’
‘Is cuma liom cé a thosaigh nó cé a chríochnaigh é,’ arsa Deaide. ‘Tá mé ag rá libh anois
go gcaithfidh sibh éirí as. Ní féidir liomsa aon obair a dhéanamh a fhad is atá an raic seo
ag gabháil ar aghaidh thíos fúm.’
‘Tá brón orm, a Dheaide,’ arsa Nollaig.
‘Tá brón orm, a Dheaide,’ arsa Sinéad.
‘Caithfidh sibh iarracht níos fearr a dhéanamh réiteach lena chéile,’ arsa Deaide agus suas
staighre leis arís.
Ach, mo léan géar, níor sheas an tsíocháin i bhfad. Bhí Deaide le báiní nuair ab éigin dó
a theacht anuas chucu an dara huair.
‘Tá an diabhal uileag oraibh inniu! Céard a dhéanfas mé libh ar chor ar bith?’ ar seisean.
‘Cheapfá go mbeadh ciall eicínt agaibh san aois a bhfuil sibh ann.’
Níor fhan focal ag an mbeirt. Ansin chuimhnigh Deaide ar phlean.
‘Tá a fhios agamsa céard a dhéanfas mé libh,’ ar seisean. ‘Tabharfaidh mé go dtí an
phictiúrlann sibh. Ar a laghad beidh síocháin sa teach agus beidh mé in ann mo chuid
oibre a chríochnú.’
‘Thar cionn!’ arsa Nollaig. ‘Tá muid le gabháil chuig an bpictiúrlann!’
‘Meas tú céard atá ar siúl?’ arsa Sinéad.
‘Níl a fhios agam, agus is cuma liom sa diabhal,’ arsa Deaide. ‘Seo, réitigí sibh féin.’
Thiomáin Deaide isteach sa mbaile mór iad. Isteach leo sa bpictiúrlann agus bhreathnaigh
siad ar chlár na scannán. Bhí cúpla scannán ar siúl ag an am céanna. Chaithfidís rogha a
dhéanamh eatarthu sula gceannódh siad na ticéadaí.
‘Ba mhaith liomsa cartún a fheiceáil,’ arsa Sinéad.
‘B’fhearr liomsa scannán uafáis,’ arsa Nollaig.
‘Cogar anois,’ arsa Deaide. ‘Ná tosaigí arís.’
‘An bhfeiceann sibh an comhartha sin thall?’ arsa Deaide leo agus iad ag iarraidh scannán
a phiocadh. ‘Ciallaíonn sé nach ligfear isteach chuig an scannán áirithe sin ach daoine atá
os cionn dhá bhliain déag.’
‘Thriail duine de mo chairde an dallamullóg a chur orthu uair amháin,’ arsa Sinéad.
‘Theastaigh uaidh scannán uafáis a fheiceáil tharla go raibh sé feicthe ag a dheartháir mór.
Ach bhí a fhios acu go maith go raibh sé faoi aois.’
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‘B’fhiú é a thriail,’ arsa Nollaig.
‘B’fhiú,’ arsa Sinéad.
‘M’anam féin nach bhfaighidh sibh an seans inniu,’ arsa Deaide.
Bhí Deaide ag éirí cantalach.
‘Caithfidh sibh bhur n‑intinn a dhéanamh suas go beo,’ ar seisean. ‘Tá rogha agaibh idir
an cartún agus an scannán buachaillí bó.’
Phioc siad an cartún. Ar aghaidh leo ansin go dtí oifig na dticéad. D’íoc Deaide as na
ticéadaí, agus thug sé cúpla euro an duine dóibh le sóláistí a cheannach. Ansin dúirt sé
leo go dtiocfadh sé ar ais lena n‑aghaidh ag leathuair tar éis a ceathair agus d’imigh sé
leis.
Nuair a bhí canna cóc an duine ceannaithe acu chomh maith le grán rósta do Shinéad
agus criospaí do Nollaig thaispeáin an fáilteoir a gcuid suíocháin dóibh lena tóirse.
Bhí sé chomh dubh leis an bpic. Ansin bhí siad suite ar a sáimhín só sna suíocháin
chompordacha agus iad ag breathnú ar na fógraí ar an scáileán. Tar éis cúpla nóiméad
thosaigh an scannán. Shuigh Sinéad go deas socair ach ba ghearr go raibh suim caillte
ag Nollaig sa scannán. Shíl sé go raibh sé thar a bheith leadránach. Bhí sé ag útamáil, ag
déanamh torainn leis an mála criospaí agus ag ciceáil an tsuíocháin os a chomhair.
‘Éirigí as sin,’ arsa an duine a bhí suite os a chomhair. ‘Nó téigh agus suigh in áit eicínt
eile.’
Go tobann thosaigh an pictiúr ar an scáileán ag gabháil ann agus as. Thosaigh daoine ag
feadaíl agus ag béiceach.
‘A dhiabhail!’ arsa Nollaig. ‘Is fearr é seo ná scannán ar bith!’
Bhí Sinéad bréan de.
‘Éist do bhéal,’ a dúirt sí leis. ‘Tá mé náirithe agat.’
‘Ach níl cuma ná caoi ar an scannán seo,’ arsa Nollaig.
‘Bhuel, sílimse go bhfuil sé thar cionn,’ arsa Sinéad. ‘Dá suífeása síos ansin agus breathnú
air b’fhéidir go mbainfeá sásamh eicínt as.’
Ach ansin go tobann ní raibh pictiúr ar bith ar an scáileán. *** Léim Nollaig amach as a
shuíochán.
‘Fág seo,’ ar seisean, ‘tá muide ag gabháil abhaile.’
Ach nuair a bhí sé ag teacht amach as a shuíochán dhoirt sé a dheoch anuas ar Shinéad.
Sinéad bhocht! Bhí sí fliuch báite!
‘Breathnaigh céard atá tú tar éis a dhéanamh, a phleota,’ ar sise.
Tháinig an fáilteoir isteach agus tóirse aici. Ansin las na soilse éigeandála. Thug an slua
uileag aghaidh ar an doras mar a bheadh tréad eilifintí ann.
D’fhan Sinéad agus Nollaig tamall fada i ngar do dhoras tosaigh na pictiúrlainne go
bhfaighidís amach céard a bhí ag tarlú. Ar deireadh thiar thall tháinig bean amach as an
oifig agus dúirt sí leo go raibh an leictreachas gearrtha agus go gcaithfidís gabháil abhaile.
‘B’fhearr dúinn glaoch ar Dheaide agus insint dó céard atá tarlaithe,’ arsa Sinéad.
Bhí fón póca ag Nollaig agus ghlaoigh sé ar Dheaide. D’iarr Deaide orthu fanacht san áit
a rabhadar agus gan oiread is cor a bheith astu nó go dtiocfadh sé faoina gcoinne.
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Caithe amh Aimsire

An Phictiúrlann

C e ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● faoiseamh a léiriú
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● nathanna a bhaineann le míshástacht a aithint, a phlé agus a scríobh

E iseamláirí
1.	Tharla rud an‑chosúil leis sin [Thit rud mar (é) sin amach / D’éirigh rud mar sin] domsa
uair amháin nuair a …(cur síos ar eachtra a tharla). / Níor tharla a leithéid (sin) (de
rud) [Níor thit faic mar sin amach] domsa riamh, buíochas (mór) le Dia (na Glóire).
2.	A Mhúinteoir! [A Mháistreás!] Tá Daid [Daidí / Deaide] tar éis [i ndiaidh] rud éigin
[inteacht / eicínt] a rá ansin a thaispeánann nach mó ná sásta atá sé [nach bhfuil sé sásta
ná leathshásta / go bhfuil sé iontach míshásta].

Á iseanna
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 3, 10 nó 17)

C ur C huige
Téigh siar ar an scéal ‘Cad a dhéanfaidh mé libh in aon chor?’ (Ceacht 1).
Múin an chéad eiseamláir. Pléigh deireadh an scéil leis na daltaí. Ar tharla rud mar a tharla sa
scéal do na daltaí féin riamh? Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar eachtra dá shórt a
tharla dóibh.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le sceitse bunaithe ar an scéal céanna. Tá Daidí
an‑mhíshásta faoin rud a thit amach agus téann sé chun cainte le bainisteoir na pictiúrlainne
faoin scéal. Seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an sceitse leis na daltaí. An raibh rudaí ar leith sa sceitse ar thug siad suntas dóibh? An
dóigh leo go raibh cúis ghearáin ag Daidí i ndáiríre? An raibh Daidí sásta leis na freagraí a fuair
sé ón mbainisteoir?
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Múin an dara heiseamláir. Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an sceitse arís
agus a lámh a chur in airde nuair a chloiseann siad Daidí ag rá rud éigin a thaispeánann nach
mó ná sásta atá sé. Úsáididís an eiseamláir chun é a chur in iúl duit. Pléigh na nathanna / abairtí
seo agus cláraigh iad. Seinn an dlúthdhiosca cúpla uair, más gá, chun teacht ar an eolas seo. Iarr
ar na daltaí cuid de na nathanna seo a scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta le húsáid
ina gcuid scríbhneoireachta.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Beidh fógraí le haghaidh cineálacha éagsúla scannán ag teastáil le haghaidh Cheacht 3.)

F orleathnú
Iarr ar na daltaí éisteacht le cuid den sceitse i gcanúint eile. Cad iad na
príomhdhifríochtaí a thugann siad faoi deara?
Pléigh an tsábháilteacht in áiteanna poiblí. Múin más gá:
‘Dá dtosódh an t‑aláram dóiteáin ag bualadh agus mé i / in / sa / san …(áit)
d’fhágfainn gach (aon) [achan / gach uile / chuile] rud i mo dhiaidh agus dhéanfainn
caol díreach [lom díreach] ar …(áit) / d’imeoinn amach an doras éalaithe agus
chuirfinn glao [scairteoinn] (láithreach [ar an bpointe (boise)]) ar na seirbhísí
éigeandála. Cé go mbeadh mo chroí i mo bhéal agam [mo chroí ag preabadh] ní bheinn
ag béicíl [ag béiceadh / ag screadaíl / ag screadaigh],’ etc.
Iarr ar na daltaí pearsantacht charachtair ar leith i scannán atá feicthe acu a mheas. Múin
más gá:
Duine foighneach / séimh / macánta / callánach / cineálta [lách] / múinte / breá
/ sochma / gairgeach / dalba / modhúil / confach / saoithiúil / pléisiúrtha a
bhí ann / inti [ab ea é / í].
Mheallfadh sé / sí an t‑éan ón gcuach [an capall ón gcoirce / an t‑éan den chrann / ubh ón
gcearc].
Scanródh sé / sí as do bheatha [as do bheathaidh] tú. [Bhainfeadh sé / sí an croí asat. /
Scanródh sé / sí an t‑anam asat.]
Cladhaire / Caimiléir / Bithiúnach ceart a bhí ann / inti.
Ní theastódh uait aon bhaint ná páirt a bheith agat leis / léi. [Ní bheadh a dhath agam
le déanamh leis / léi.]
Ag tochras ar a cheirtlín féin [Ag tarraingt uisce ar a mhuileann féin] a bhí sé / sí,
agus leaganacha eile de réir Ghaeilge an cheantair. Iarr orthu eachtraí ón scannán a lua
chun tacú lena dtuairimí.
Roinn an rang ina bheirteanna. Iarr ar gach dalta litir ghearáin a scríobh chuig
comhlacht / eagraíocht ag gearán faoi rud éigin. Pléigh na nathanna cainte a
d’fhéadfaidís a úsáid agus cláraigh iad. Scríobhadh gach dalta freagra ar litir a pháirtí.
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U
Ba

mhaith liom gearán a dhéanamh

(Leagan Ultach)

Daidí:
Ba mhaith liom labhairt leis an bhainisteoir, le do thoil.
Fáilteoir:
Má fhanann tú bomaite amháin gheobhaidh mé duit í.
			
(ag labhairt ar an idirchum) Máire Nic Gearailt go dtí an deasc fáilte.
Bainisteoir: Haló. Mise an bainisteoir, Máire Nic Gearailt.
Daidí:
Dia duit. Ba mhaith liom gearán a dhéanamh leat. Tá mé iontach míshásta.
Bainisteoir: Abair leat.
Daidí:	Tráthnóna inné thug mé mo bheirt pháistí anseo le scannán a fheiceáil. Ach
is cosúil gur gearradh an leictreachas sula raibh sé thart.
Bainisteoir:	Tráthnóna inné a deir tú? … Ó! Is ea. Is cuimhin liom anois é. Gearradh
an leictreachas orainn gan súil. Tá mé buartha fá sin, ach tuigeann tú nach
raibh neart againne air. Is amhlaidh a rinne crann tógála a bhí ag obair ar
na hárasáin úra dochar …
Daidí:	Is ea, is ea, tuigim sin go maith. Ach ba cheart daobhsa an t‑eolas sin a
thabhairt do na custaiméirí láithreach. Chomh maith leis sin ba cheart go
dtabharfaí a gcuid airgid ar ais dóibh.
Bainisteoir:	Ach níor fhan an chuid is mó acu fada go leor. Chomh luath agus a thuig
siad go mbeadh an leictreachas gearrtha ar feadh tamaill d’imigh siad. Thug
muid rogha do na daoine a d’fhan go bhfaigheadh siad dearbhán, nó a
gcuid airgid ar ais.
Daidí:	Fan soicind amháin anois. Dúirt na páistí liomsa gur fhan siad leathuair ar a
laghad ina seasamh anseo, gan barúil ar bith acu cad é a bhí ag gabháil ar
aghaidh. Nuair a tháinig mise fána gcoinne bhí racán ag gabháil ar aghaidh
anseo, páistí óga ina rith thart ar steallaí mire.
Bainisteoir:	Bhuel, mmm … b’fhéidir … b’fhéidir go raibh siad tamall ag fanacht ….
Bhí, mmm … easpa foirne orainn ag an am.
Daidí:	Bhuel, níl mise sásta ná leathshásta leis sin mar leithscéal. Bíonn sibh breá
ábalta airgead mór a iarraidh ar bhur gcuid ticéadaí.
Bainisteoir:	Amharc, a dhuine uasail. Tá brón orm gur tharla seo agus tá mé lánsásta
do chuid airgid a thabhairt ar ais duit. Chomh maith leis sin béarfaidh mé
dhá thicéad duit fá choinne an chartúin úir do pháistí atá ag toiseacht an
tseachtain seo chugainn.
Daidí:	Go raibh maith agat, ach caithfidh tú stiúir níos fearr a chur ar an áit seo,
go háirithe nuair is páistí a bhíonn i gceist.
Bainisteoir: Déanfaidh mé cinnte nach dtarlaíonn a leithéid go deo arís.
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m
Teastaíonn

uaim gearán a dhéanamh

(Leagan Muimhneach)

Daid:
Teastaíonn uaim labhairt leis an mbainisteoir, más é do thoil é.
Fáilteoir:
Má fhanann tú nóimeat amháin gheobhaidh mé duit í.
			
(ag labhairt ar an idirchum) Máire Nic Gearailt ag teastáil ag an ndeasc fáilte.
Bainisteoir: Haló. Mise an bainisteoir, Máire Nic Gearailt.
Daid:
Dia duit. Teastaíonn uaim gearán a dhéanamh leat. Táim an‑mhíshásta.
Bainisteoir: Abair leat.
Daid:	Tráthnóna inné thugas mo bheirt leanbh anso chun scannán a fheiscint. Ach
is dealraitheach gur theip ar an aibhléis sara raibh sé críochnaithe.
Bainisteoir:	Tráthnóna inné a deireann tú? … Ó! Is ea. Is cuimhin liom anois é. Theip
ar an aibhléis is gan aon choinne againn leis. Tá an‑bhrón orm faoi sin,
ach ní raibh aon leigheas againne air, an dtuigeann tú. Is ea a dhein crann
tógála a bhí ag obair ar na hárasáin nua díobháil …
Daid:	Is maith a thuigim é sin. Ach ba cheart go gcuirfeadh sibhse na custaiméirí
ar an eolas láithreach faoina raibh ag titim amach. Chomh maith leis sin ba
cheart go dtabharfaí a gcuid airgid thar n‑ais dóibh.
Bainisteoir:	Ach níor fhan formhór acu fada a ndóthain. Chomh luath agus a
thuigeadar go mbeadh an chumhacht imithe ar feadh tamaill bhailíodar leo.
Thugamar rogha do na daoine a bhí fós ann go bhfaighidís dearbhán nó
ceann éigin eile go bhfaighidís a gcuid airgid thar n‑ais.
Daid:	Fan soicind amháin anois. Dúirt na leanaí liomsa gur chaitheadar leathuair
an chloig ar a laghad suite anso, gan aon tuairim acu cad a bhí titithe
amach. Nuair a thánas‑sa ag triall orthu bhí cad é rírá agus gleo ann agus
leanaí óga ag rith timpeall agus gan éinne ina bhfeighil.
Bainisteoir:	Bhuel, mmm … b’fhéidir … b’fhéidir go rabhadar tamaillín ag fanacht ….
Bhí, mmm … easpa foirne orainn san am.
Daid:	Bhuel, nílimse pioc sásta leis seo mar scéal. Tá a fhios ag an saol nach
mbíonn aon leisce oraibh gabháil airgid a bhaint amach as na ticéadaí!
Bainisteoir:	Féach, a dhuine uasail. Tá an‑aithreachas orm gur thit sé seo amach agus
táim lántsásta do chuid airgid a thabhairt thar n‑ais duit. Chomh maith leis
sin tabharfaidh mé dhá thicéad duit i gcomhair an chartúin nua do leanaí
atá ag tosú an tseachtain seo chugainn.
Daid:	Go raibh maith agat ach caithfidh tú stiúir níos fearr a chur ar an áit seo,
go háirithe nuair is leanaí a bhíonn i gceist.
Bainisteoir: Déanfaidh mé deimhin de nach dtarlóidh a leithéid go deo arís.
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c
Ba

mhaith liom gearán a dhéanamh

(Leagan Connachtach)

Deaide:
Ba mhaith liom labhairt leis an mbainisteoir, más é do thoil é.
Fáilteoir:
Má fhanann tú nóiméad amháin gheobhaidh mé duit í.
			
(ag labhairt ar an idirchum) Máire Nic Gearailt ag teastáil ag an deasc fáilte.
Bainisteoir: Haló. Is mise an bainisteoir, Máire Nic Gearailt.
Deaide:
Dia duit. Ba mhaith liom gearán a dhéanamh leat. Tá mé an‑mhíshásta.
Bainisteoir: Abair leat.
Deaide:	Tráthnóna inné thug mé mo bheirt ghasúir anseo le scannán a fheiceáil.
Ach is cosúil gur gearradh an leictreachas sula raibh sé críochnaithe.
Bainisteoir:	Tráthnóna inné a deir tú? … Ó! Is ea. Is cuimhin liom anois é. Gearradh
an leictreachas orainn gan aon choinne. Gabh mo leithscéal faoi sin, ach
tuigeann tú nach raibh aon neart againne air. Is é an chaoi a rinne crann
tógála a bhí ag obair ar na hárasáin nua dochar …
Deaide:	Is ea, is ea, tuigim é sin go rímhaith. Ach ba cheart go gcuirfeadh sibhse na
custaiméirí ar an eolas láithreach faoin rud a bhí tar éis tarlú. Chomh maith
leis sin ba cheart go dtabharfaí a gcuid airgid ar ais dóibh.
Bainisteoir:	Ach níor fhan a bhformhór sách fada. Chomh luath agus a thuigeadar go
mbeadh an leictreachas gearrtha ar feadh scaithimh bhailíodar leo. Thug
muid rogha do na daoine a bhí fós ann go bhfaighidís dearbhán, sin nó go
bhfaighidís a gcuid airgid ar ais.
Deaide:	Fan soicind amháin anois. Dúirt na gasúir liomsa gur chaitheadar leathuair
ar a laghad ina seasamh anseo, gan tuairim na ngrást acu céard a bhí tar éis
tarlú. Nuair a tháinig mise faoina gcoinne ní fios cén rírá agus gleo a bhí
ann agus gasúir óga ag rith thart gan ceannús ceann ar bith orthu.
Bainisteoir:	Bhuel, mmm … b’fhéidir … b’fhéidir go raibh siad scaithimhín ag fanacht
…. Bhí, mmm … easpa foirne orainn ag an am.
Deaide:	Bhuel, níl mise sásta ná leathshásta leis seo mar scéal. M’anam féin gur
beag an drogall a bhíonn oraibh lán laidhre a bhaint amach ar thicéadaí!
Bainisteoir:	Breathnaigh, a dhuine uasail. Tá an‑aiféala orm gur tharla sé seo agus tá
mé lánsásta do chuid airgid a thabhairt ar ais duit. Chomh maith leis sin
tabharfaidh mé dhá thicéad duit le haghaidh an chartúin nua do ghasúir atá
ag tosú an tseachtain seo chugainn.
Deaide:	Go raibh maith agat, ach caithfidh tú stiúir níos fearr a chur ar an áit seo,
go háirithe nuair is gasúir a bhíonn i gceist.
Bainisteoir: Déanfaidh mé cinnte de nach dtarlóidh a leithéid go deo arís.
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Caitheamh Aimsire

An Phictiúrlann

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● taitneamh / easpa taitnimh a léiriú agus cúis a thabhairt leis
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● rogha a léiriú
● tuairisciú
● breithiúnas a thabhairt
● léirmheas a scríobh

E iseamláirí
1.	Taitníonn …(cineál scannáin) go mór [thar cionn / go hiontach / thar barr] liomsa [Is breá
liomsa …(cineál scannáin)] mar [toisc / cionn is] go bhfuil an‑spéis [an‑suim / suim mhór]
agam i / in / sa / san … / mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna eile).
	Ní thaitníonn …(cineál scannáin) beag ná mór [ar chor ar bith / in aon chor] liom [Ní
maith liom …(cineál scannáin)] mar [toisc / cionn is] go mbíonn mo chroí i mo bhéal
agam agus mé ag féachaint [ag breathnú / ag amharc] orthu / mar [toisc / cionn is]
nach maith liom foréigean / mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad leadránach / mar
[toisc / cionn is] go bhfuil siad ródheacair a dhéanamh amach [a leanúint / a leanstan]
/ mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad róleanbaí [rópháistiúil] / mar [toisc / cionn is]
go bhfuil siad ró‑…(aidiachtaí eile) / mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna eile).
2.	A …(ainm), arbh fhearr leatsa dul [a ghabháil] chuig [go dtí] scannán faoi(n) …
(ábhar) nó chuig [go dtí] scannán faoi(n) …(ábhar eile)?
	B’fhearr liom go mór is go fada [B’fhearr liom i bhfad Éireann] dul [a ghabháil] chuig
[go dtí] …(cineál scannáin).
3.	Dúirt …(ainm) gurbh fhearr leis / léi dul [a ghabháil] chuig [go dtí] …(cineál scannáin)
ná chuig [go dtí] …(cineál eile scannáin).
4.	Tá ainm in airde [ainm amuigh / clú agus cáil] ar an scannán sin agus a chúis aige
[agus fáth maith leis] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
	Tá ainm in airde [ainm amuigh / clú agus cáil] ar an scannán sin ach ní thuigim
(beo [in aon chor / ar chor ar bith]) cad ina thaobh [cén fáth / cad chuige] mar [toisc /
cionn is] …(cúis).
	Bhí an chuid [an pháirt] sin a raibh [go raibh] …(an rud a bhí ag tarlú) / inar
tharla …(eachtra) an‑leadránach / an‑ghreannmhar / an‑truamhéalach /
an‑chorraitheach / an‑fhadálach / an‑…(aidiachtaí eile).

Á iseanna
●

Fógraí le haghaidh cineálacha éagsúla scannán, e.g. scannáin uafáis, scannáin ghrinn,
cartúin, scannáin bhleachtaireachta, scannáin buachaillí bó agus scannáin faoin nádúr
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C ur C huige
Bain úsáid as na fógraí chun na cineálacha éagsúla scannán a phlé.
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí cúiseanna a thabhairt a dtaitníonn nó nach dtaitníonn
cineálacha éagsúla scannán leo.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar na daltaí siúl thart agus ceisteanna a chur ar a chéile mar atá
san eiseamláir.
Múin an tríú heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú mar atá san eiseamláir.
Múin an ceathrú heiseamláir. Iarr ar na daltaí léirmheas a scríobh ar scannán a thaitin go
mór leo. Cabhróidh an eiseamláir leo. Nuair atá eagarthóireacht agus athdhréachtú déanta
acu ar an léirmheas iarr orthu é a léamh don rang agus an leagan foirfe a chur ina bhfillteán
scríbhneoireachta mar shampla den seánra seo. D’fhéadfaidís áiseanna ilmheán an ranga a úsáid.
(Nóta: Tógfaidh an obair seo cúpla lá ar a laghad.)
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Iarr ar dhaltaí aonair a dtuairimí a thabhairt i leith scannán éigin atá i mbéal an phobail
faoi láthair. Múin más gá:
B’fhiú / Níorbh fhiú d’aon duine [do dhuine ar bith] an scannán sin a fheiceáil
[an scannán sin a fheiscint / a ghabháil ag breathnú ar an scannán sin].
Mholfainn an scannán sin go hard na spéire [go haer].
Ní fiú faic (na ngrást [in aon chor]) [tada / a dhath ar bith / uisce na bhfataí] an scannán
sin.
Ní fhaca mé scannán chomh maith [chomh hiontach] / chomh dona [chomh holc /
chomh hainnis] / chomh scanrúil / chomh seafóideach [chomh hamaideach /
chomh díchéillí] / chomh …(aidiachtaí eile) leis riamh.
Cheap mise [Mheasas‑sa / Shíl mise] nach raibh cuma ná caoi air [aon chuma air /
brí ná dealramh leis / bun ná barr air] / go raibh sé thar barr [nótálta ar fad / go hiontach ar fad]
mar [toisc / cionn is] …(cúis).
Iarr ar na daltaí ansin tuairimí a muintire sa bhaile a fháil i leith an scannáin chéanna
agus tuairisciú don rang.
Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar ar tharla ag deireadh scannáin éigin
atá feicthe acu. An raibh siad sásta leis an deireadh? An é seo an deireadh a raibh siad
ag súil leis? An bhféadfaidís féin cuimhneamh ar dheireadh níos fearr?
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Caitheamh Aimsire

An Phictiúrlann

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● glacadh / gan glacadh le milleán
● gearán a dhéanamh
● foláireamh a thabhairt
● maithiúnas a iarraidh agus a thabhairt
● deireadh nua a chumadh do scéal agus é a léiriú i bhfoirm sceitse
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara

E iseamláirí
1.	Is / Ní ormsa / ortsa / oraibhse / orthusan a bhí an milleán [an locht] go / gur
…(eachtra a tharla).
	Is / Ní d’aon ghnó [d’aon turas / d’aon ghnoithe / ceann ar aghaidh] a rinne mé [a dheineas]
/ tú / sé / sí / sibh / siad é.
	Ní théann aon stop [stad] ort / air / uirthi / oraibh / orthu [Ní stadann tú / sé / sí /
sibh / siad] ach ag achrann / ag bruíon / ag brú / ag …(gníomh). [Bíonn tú / sé / sí /
sibh / siad síoraí seasta [de shíor (is de ghnáth)] ag achrann / ag bruíon / ag brú / ag …(gníomh).]
Tá tú sa tslí [sa bhealach / sa mbealach / sa chosán] orm / air / uirthi / orainn / orthu.
Fág an tslí [an bealach]. [Amach as mo chosán leat. / Gabh amach as an mbealach.]
Coinnigh / Druid isteach.
Tóg (go) bog é. [Déan go réidh. / Glac ar do shuaimhneas é.]
Seachain [Coimhéad] tú féin / Seachnaígí [Coimhéadaigí] sibh féin ansin.
2.	Tá aithreachas [brón / aiféala] orm. [Tá mé buartha.] Níor cheart dom é sin a bheith
ráite agam [a rá] leat / a bheith déanta agam [a dhéanamh] ort. Maith go leor,
croithfimid lámh agus beimid mór le chéile arís.
Is cuid den saol an maithiúnas.
3.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun
drámaíochta:
	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á iseanna
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 2)
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C ur C huige
Téigh siar ar an scéal ‘Cad a dhéanfaidh mé libh in aon chor?’ (Ceacht 1). Iarr ar na daltaí a
bheith ag faire amach do na nathanna a d’úsáid Sinéad agus Nollaig nuair a bhí siad ag gearán
faoina chéile le Daidí. Seinn an dlúthdhiosca. Roghnaigh cuid de na nathanna le scríobh ar an
gclár.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad le deireadh nua a chumadh don scéal agus é a léiriú i
bhfoirm sceitse. Sa sceitse seo tarlaíonn achrann ag an bpictiúrlann nuair a mhúchtar na soilse.
Múin an chéad agus an dara heiseamláir. Pléigh an seanfhocal ‘Is cuid den saol an maithiúnas’.
Meall na daltaí chun na heiseamláirí a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí de thriúr – Sinéad, Nollaig agus a rogha duine fásta, chun an sceitse
a chumadh ó bhéal. Iarr orthu na heiseamláirí a úsáid sa sceitse chomh maith leis na nathanna
ón scéal atá scríofa ar an gclár. Éist leis na daltaí agus iad i mbun drámaíochta. Breac síos na
nathanna atá de dhíth orthu, go háirithe iad siúd a bhaineann le gearán a dhéanamh nó le sotal
a léiriú. Múin i ndeireadh an cheachta iad.
D’fhéadfá iarraidh ar na grúpaí atá sásta lena sceitse é a chur i láthair an ranga.
Bain úsáid as an gcéad agus an tríú habairt sa chéad eiseamláir nó as nathanna oiriúnacha eile
chun cleachtadh a dhéanamh ar an bhforainm réamhfhoclach bunaithe ar an réamhfhocal ‘ar’,
i.e. orm, ort, air, etc.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Mar ullmhúchán do Cheacht 5 iarr ar na daltaí pictiúir d’aisteoirí a thaitníonn leo a
thabhairt ar scoil.)
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F orleathnú
Múin nathanna a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar easaontas. Múin más gá:
Bíonn siad siúd i gcónaí [de shíor (is de ghnáth) / i dtólamh / síoraí seasta] ag bruíon
[tarraingthe amach ar a chéile / in árach a chéile] / i muineál a chéile [in adharca a chéile] / ag
achrann [ag áiteamh ar a chéile] / ag piocadh ar a chéile [ag bearradh ar a chéile / ag sacadh
faoina chéile] / ag scansáil / ag argáil / i ndeabhaidh lena chéile.
Ní féidir le …(ainm) agus …(ainm eile) aon cheart a bhaint [Ní bhaineann …(ainm) agus
…(ainm eile) aon cheart] dá chéile níos mó. [Níl …(ainm) agus …(ainm eile) mór le chéile níos
mó [a thuilleadh].]
Bíonn siad ag sciolladh agus ag feannadh ar a chéile. [Bíd ag sá faoi chéile. / Tá an nimh
san fheoil acu dá chéile. / Tá siad amuigh ar a chéile.]
Thug sé / sí íde na muc [na gcat] is na madraí dó / di mar gheall ar …. [Thug sé / sí
dara achan fhocal dó / di / cionn is ….)
Bhí cuthach dearg [cuthach dhearg / an confadh dearg / an conach dearg / fíbín] air leis / léi /
uirthi leis / léi. [Bhí sé / sí ar steallaí mire leis / léi.]
Téann [Imíonn] sé / sí in aer uileag [le gealaigh / le mire / as a c(h)raiceann] nuair a ….
Iarr ar na daltaí nathanna eile mar seo a bhailiú óna muintir mar chuid den obair bhaile.
Cláraigh agus pléigh iad.
Roghnaigh abairtí as an scéal ina bhfuil samplaí den chaint dhíreach, e.g:
‘Tabharfaidh [Béarfaidh] mé go dtí an phictiúrlann [go dtí an bpictiúrlann] sibh,’ arsa
Daid [Daidí / Deaide].
‘Ba dheas [Ba mhaith] liomsa cartún a fheiceáil [a fheiscint],’ arsa Sinéad.
‘B’fhearr liomsa scannán uafáis,’ arsa Nollaig.
Iarr ar na daltaí na habairtí seo a athrú agus claoninsint a dhéanamh ar a ndúirt na
carachtair, e.g:
Dúirt Daid [Daidí / Deaide] go dtabharfadh [go mbéarfadh] sé go dtí an phictiúrlann [go
dtí an bpictiúrlann] iad.
Dúirt Sinéad gur dheas [gur mhaith] léi cartún a fheiceáil [a fheiscint].
Dúirt Nollaig gurbh fhearr leis scannán uafáis.
An bhfuil aon nathanna eile ag na daltaí a d’fhéadfaí a úsáid in áit ‘Fág an tslí [an
bealach],’ ‘Coinnigh / Druid isteach,’ agus ‘Tóg (go) bog é [Déan go réidh].’ Cuiridís
ceisteanna ar a muintir sa bhaile chun breis nathanna mar seo a fháil. Pléigh agus
cláraigh iad.
Roghnaigh cuid de na seanfhocail seo le plé leis na daltaí:
Téann focal le gaoth ach téann buille le cnámh.
Is fearr argóint a chailleadh ná cara.
Níor bhris focal cneasta cnámh riamh.
Is fearr síocháin ná síorchogadh.
Imíonn bréag ach fanann an fhírinne.
An dóigh leis na daltaí go bhfuil aon fhírinne iontu? Iarr orthu ceann amháin a roghnú
agus dán nó scéal a chumadh chun é a léiriú.
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Caitheamh Aimsire

An Phictiúrlann

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● duine a chur in aithne
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● cinnteacht / easpa cinnteachta a léiriú
● athrá a lorg
● cruinneas cainte a fhorbairt
● taitneamh a bhaint as cluiche a imirt
● cuimhne nó easpa cuimhne a léiriú
● nathanna / focail a thabhairt chun cuimhne agus a scríobh

E iseamláirí
1.	Is é / Is í seo [Seo é / Seo í] …(ainm an aisteora). Is Éireannach / …(náisiúnach eile) é / í.
Ba é / í …(ainm an aisteora) an príomhcharachtar sa scannán …(ainm an scannáin). /
Bhí páirt bheag / mhór aige / aici sa scannán …(ainm an scannáin). Bhuaigh / Níor
bhuaigh sé / sí gradam …(ainm an ghradaim) [Bhain / Níor bhain sé / sí gradam …(ainm
an ghradaim)] don scannán …(ainm an scannáin).
2. An fear / bean atá ann? Is ea / Ní hea.
An Éireannach / …(náisiúnach eile) é / í? Is ea / Ní hea.
An raibh sé / sí sa scannán …(ainm an scannáin)? Bhí / Ní raibh / Níl mé cinnte
[Nílim siúráilte / Ní fheadar] / Níl a fhios agam [Diabhal an bhfeadar / Diabhal an bhfuil fhios
agam].
An bhfuil aon ghradam buaite [bainte] aige / aici? Tá / Níl / Ní fhéadfainn a rá.
…(ceisteanna eile).
	Gabh mo leithscéal ach níor chuala mé [níor chuala] tú an uair sin. An ndéarfá arís
(dom) é, más é do thoil é [le do thoil]?
3.	An cuimhin [An cuimhneach] leat aon scannán [scannán ar bith] a fheiceáil [a fheiscint]
le déanaí [le tamall anuas / ar na mallaibh] a raibh [go raibh] páirt ag …(ainm aisteora)
ann? Is cuimhin – an scannán …(ainm an scannáin) / Ní cuimhin. Ní fhéadfainn a
rá [Ní fheadar] mar [toisc / cionn is] nach n‑aithním é / í / an t‑aisteoir sin in aon
chor [mar nach bhfuil (aon) aithne agam air / uirthi / ar an aisteoir sin] / mar [toisc / cionn is]
…(cúis eile).

Á iseanna
●
●

Na pictiúir d’aisteoirí a thug na daltaí ar scoil
Leathanach 25 in Fite Fuaite
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C ur C huige
Pléigh na pictiúir d’aisteoirí a thug na daltaí ar scoil.
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair na haisteoirí atá ina bpictiúir féin a chur in
aithne don rang mar atá san eiseamláir. Cinntigh cruinneas gramadaí na ndaltaí agus iad ag
úsáid na copaile.
Múin an dara heiseamláir. Cinntigh cruinneas gramadaí na ndaltaí agus iad ag freagairt na
gceisteanna.
Cuir na pictiúir ar fad le chéile chun cluiche ‘fiche ceist’ a imirt. Tabhair dalta amháin
os comhair an ranga chun gur féidir leat an cluiche a léiriú don rang. Roghnaíodh sé pictiúr
d’aisteoir a bhfuil eolas aige faoi / fúithi gan an pictiúr a thaispeáint don rang. Cuireadh na
daltaí eile ceisteanna air mar atá sa dara heiseamláir chun a fháil amach cén t‑aisteoir atá ar an
bpictiúr. Ná glac le haon cheist atá míchruinn ó thaobh na Gaeilge de. Tabhair seans do dhaltaí
eile an cluiche a imirt.
(Nóta: Moltar an cluiche ‘fiche ceist’ a imirt go rialta bunaithe ar dhaoine éagsúla chun treisiú a
dhéanamh ar fhoirm cheisteach na copaile agus ar bhriathra eile na Gaeilge.)
Múin an tríú heiseamláir. Tabhair pictiúr d’aisteoir amháin do gach dalta. Iarr orthu ceisteanna a
chur ar a chéile mar atá san eiseamláir.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo a
thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu a
roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala
siad ó dhaltaí eile ar leathanach 25 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí, ar an scéal agus ar
an sceitse más gá.
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F orleathnú
Pléigh an saol a bhíonn ag réaltaí scannáin agus ag daoine cáiliúla eile. An dóigh leis na
daltaí go bhfuil míbhuntáistí ag baint le bheith cáiliúil? Múin más gá:
Bíonn a oiread [an oiread] (sin) airgid acu is nach ndéanann sé a dhath [aon phíosa /
pioc] maitheasa dóibh [is nach maith ar bith dóibh é] / is go mbíonn siad ag déanamh
mór is fiú díobh féin [is go mbíonn an‑éirí in airde iontu] / is gur féidir leo pé ní [rud
ar bith] is maith leo a cheannach [is go dtig leo cibé ar bith is maith leo a cheannach] / is go
gcaitheann siad go fánach / go hainnis / go hamaideach é / is go n‑imíonn siad
le haer an tsaoil [is go n‑imíonn siad gan dóigh / is go dtéann siad le drabhlás].
Tugann cuid acu an‑chabhair [cuidiú mór / cúnamh mór] / síneadh láimhe [síntiús] do
charthanais / do …(eagraíocht / daoine).
Caitheann siad [Bíonn orthu] a bheith feistithe [gléasta / cóirithe / réitithe] go hálainn [go
deas / go galánta] i gcónaí.
Creidimse go mbíonn saol an mhadra bháin [saol an mhadaidh bháin / saol na bhfuíoll]
acu mar [toisc / cionn is] go mbíonn saibhreas agus compord an tsaoil acu.
Ní thaitneodh an saol a bhíonn acu liomsa [Ní bheadh an saol sin agamsa] mar [toisc /
cionn is] go mbíonn an saol is a mháthair [gach aon duine / achan duine / an saol mór] ag
faire [ag coimhéad] orthu / mar [toisc / cionn is] go mbíonn siad (ciaptha) cráite ag
grianghrafadóirí agus ag iriseoirí [mar nach bhfaigheann siad suaimhneas ar bith [nach mbíonn
aon tsuaimhneas acu] ó lucht nuachtáin] / mar [toisc / cionn is] go mbíonn bithiúnaigh /
fuadaitheoirí ag iarraidh iad féin agus a dteaghlaigh a fhuadach / a mharú,
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Pléigh an seanfhocal seo:
Is fuar an ní clú gan chara.
An dóigh leis na daltaí go bhfuil fírinne sa seanfhocal seo?

97

Ó cáidí speisialta

Lá Fhéile Bríde

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● eolas a fháil ar ghné ar leith de chultúr na hÉireann
● scéal a athinsint mar a d’inseodh carachtar ar leith é
● beannacht a ghuí

Á iseanna
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)
Póstaer 3 – Oíche na Féile Bríde

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal ina bhfuil cur síos ar nós a bhaineann
le Féile Bríde. Abair leo go bhfuil beirt chairde, Cáit agus Sorcha, ag ceiliúradh na Féile Bríde.
Seinn an dlúthdhiosca.
(Nóta: Is nós é seo as ceantar amháin Gaeltachta. Tá eolas maidir le nósanna eile ar leathanach
119.)
Pléigh an scéal leis na daltaí. Cén rud is mó ar chuir siad spéis ann?
Iarr ar dhaltaí aonair an scéal a insint mar a d’inseodh Sorcha nó Cáit é do chara eile.
Múin an rann traidisiúnta ‘Crios Bhríde’ le cabhair an phóstaeir. Iarr ar na daltaí éisteacht leis
an scéal arís agus an rann a aithris in éineacht leis an dlúthdhiosca. Meall aon dalta a bheidh
ag dul thart leis an mbrídeog an rann a aithris do mhuintir an tí. Meall na daltaí chun an dá líne
dheireanacha a úsáid mar bheannacht i gcomhthéacsanna oiriúnacha.

F orleathnú
Pléigh na scéalta mar gheall ar Naomh Bríd atá cloiste nó léite ag na daltaí. Iarr ar dhaltaí
aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar chuid de na scéalta seo.
Pléigh mná rialta agus an saol a chaitheann siad. An bhfuil aithne ag na daltaí ar bhean
rialta ar bith? An bhfuil nó an raibh baint ag ord ban rialta leis an scoil nó le scoil eile sa
cheantar? Má tá iarr ar bhean rialta a bhfuil Gaeilge aici teacht chun cainte leis na daltaí.
Iarr orthu ceisteanna a ullmhú roimh ré le cur uirthi. Cinntigh cruinneas na gceisteanna.
Dá mbeadh an bhean rialta toilteanach d’fhéadfadh an rang beathaisnéis a scríobh
bunaithe ar scéal a beatha.
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U
Na Brídeoga (Leagan Ultach)
Oíche Fhéile Bríde a bhí ann. Bhí sciortaí, gúnaí, léinte, blúsanna agus seodra caite thart
achan áit. Bhí ualach éadaí ar an leaba agus tuilleadh eile ar an chathaoir. Bhí Cáit ar a
míle dícheall ag tarraingt rudaí amach as an trunc ina seomra codlata. Bhí sciorta fada
dearg ar Shorcha agus í ag amharc uirthi féin sa scáthán.
‘A Cháit, cad é a déarfá leis an cheann seo? Nach bhfuil sé galánta!’
Ach níor thug Cáit freagra ar bith uirthi. Bhí sí róghnoitheach ag cuartú sa trunc.
‘Tá sé dona go leor gan aon Chrios Bhríde a bheith againn, ach mura mbeidh an
t‑éadach ceart orainn ní chreidfidh duine ar bith gur brídeoga atá ionainn,’ a dúirt sí.
‘Cad é an sórt éadaigh a chaitheann na brídeoga agus iad ag gabháil thart Oíche Fhéile
Bríde?’ arsa Sorcha.
‘Dúirt Móraí gur éadach bán a bhíonn orthu,’ arsa Cáit.
‘Más ea, an bhfuil rud ar bith bán sa trunc sin?’ arsa Sorcha léi.
‘Shílfeá go mbeadh,’ arsa Cáit. ‘Tá achan dath eile ann!’
Agus thosaigh sí ag tarraingt amach as an trunc arís.
Sa deireadh fuair Cáit gúna fada bán le lása ar na muinchillí. As línéadach a bhí sé déanta.
Shín sí chuig Sorcha é.
‘Seo,’ arsa Cáit. ‘Triail seo ort.’
‘Á, a Cháit, nach bhfuil seo go hálainn,’ arsa Sorcha nuair a bhí an gúna uirthi. ‘Agus an
gcreidfeá go bhfuil sé díreach an mhéid cheart domh!’
‘M’anam féin go bhfuil,’ arsa Cáit. ‘Ach cad é fá dtaobh domhsa? Caithfidh mé rud
inteacht a fháil domh féin.’
Agus thosaigh sí ag cuartú sa trunc arís. Tháinig Sorcha anall agus thosaigh sí féin a
chuartú chomh maith.
‘Triail ort an sciorta bán agus an blús seo,’ arsa Sorcha i gceann tamaill.
‘Bhuel, tá siad bán ar a laghad,’ arsa Cáit, ‘ach tá cuma mhór orthu.’
Chas sí an sciorta thart uirthi féin.
‘Tá sé rómhór domh, ceart go leor, go háirithe an blús. Ach déanfaidh sé gnoithe.
Caithfidh mé crios leis. Ní thig linn an tráthnóna uilig a chaitheamh anseo!’
Níorbh fhada go raibh an bheirt acu cóirithe agus iad réidh le himeacht.
‘Ach cad é fán Chrios Bhríde?’ arsa Sorcha le Cáit. ‘Nach bhfuil muid in ainm Crios
Bhríde a bheith againn?’
‘Tá,’ arsa Cáit, ‘ach ní raibh mé ábalta ceann a fháil. Ach béarfaidh muid linn an bhábóg
ar scor ar bith.’
Agus thug sí léi an bhábóg bhán a bhí fágtha ar an leaba aici.
Chuir Cáit a cloigeann isteach sa tseomra suí, san áit a raibh a hathair ag coimhéad ar an
teilifís.
‘Tá muid ag imeacht anois, a Dhaidí,’ a dúirt sí leis.
‘Cuimhnígí ar an rud a dúirt mé libh ar ball,’ arsa a hathair, ‘agus ná téigí ach chuig an
gcúpla teach is gaire dúinn. Agus an bhfuil tusa cinnte, a Shorcha, go bhfuil a fhios ag do
mhuintir cá bhfuil tú?’
‘Tá,’ arsa Sorcha, ‘agus d’iarr siad orm a bheith sa bhaile roimh a naoi.’
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Síos an cabhsa leis an bheirt gur tháinig siad a fhad le geata Neain Pheadair.
‘Ná bac leis an teach sin,’ arsa Cáit. ‘Ní ligfidh sí sin isteach muid ar chor ar bith.’
Ach níor thug Sorcha lá airde uirthi. Bhí sí ag cnagadh ar an doras cheana féin.
D’fhreagair Neain Pheadair an doras. Baintreach a bhí i Neain a bhí ina cónaí léi féin ó
fuair a fear bás cúpla bliain roimhe sin. Nuair a d’oscail sí an doras thosaigh na girseacha
ag rá an rainn a d’fhoghlaim siad ar an scoil:
‘Crios, Crios Bhríde mo chrios,
Crios na gceithre cros.’
‘Is fada an lá ó chuala mé sin,’ arsa Neain agus a croí á thógáil. ‘Go soirbhí Dia sibh.’
Ansin d’amharc an tseanbhean go géar ar an bheirt.
‘Aithním thusa,’ ar sise le Sorcha. ‘Is tú pictiúr d’athara. Iníon le Seán Shéamuis mura
bhfuil mise contráilte.’
‘Tá an ceart agat,’ arsa Sorcha. ‘Sorcha an t‑ainm atá orm.’
‘Agus cé an ghirseach í seo atá ag iarraidh gabháil i bhfolach orm?’ arsa Neain.
‘Is mise Cáit Mháire Mhicheáil,’ arsa Cáit.
‘Bhuel, a ghirseacha, is fada an lá ó chuala mé an rann sin,’ arsa Neain. ‘Tá mé cinnte go
bhfuil sibh ag cruinniú airgid. Seasaigí isteach ar an teas agus gheobhaidh mé rud inteacht
daoibh,’ ar sí.
‘Ó, is cuma,’ arsa Cáit.
Ach isteach sa teach le Neain.
‘Siúil leat,’ arsa Cáit i ndiaidh tamaill nuair nach raibh cuma ar Neain a bheith ag
pilleadh. ‘Ní bhfaighidh muid ar shiúl as seo go deo.’
‘Bíodh foighid agat,’ arsa Sorcha.
Díreach ansin tháinig Neain ar ais chucu. Bhí nóta chúig euro agus mála aici.
‘Go raibh míle maith agat,’ arsa Cáit.
‘Tá fáilte romhaibh,’ arsa Neain agus í ag sá an airgid síos i bpóca Shorcha. ‘Béarfaidh
muid an t‑airgead do bhailiúchán Áras Mhic Dara,’ arsa Sorcha.
‘Ach fan bomaite anois,’ arsa Neain. ‘Tá rud inteacht eile agam daoibh.’
Sháigh sí a lámh síos sa mhála a bhí aici agus tharraing sí amach crios chocháin.
‘Crios Bhríde!’ arsa Sorcha agus lúcháir uirthi. ‘Cé a chreidfeadh é! Crios Bhríde!’
Chuir Neain an crios ar Cháit.
‘M’fhear céile, Peadar, a rinne an crios sin,’ a dúirt Neain leo. ‘Bhíodh m’iníon féin,
Siobhán, ag gabháil thart leis nuair a bhí sí an aois chéanna libhse. Thig libhse é a
thabhairt libh ó theach go teach anocht. Ach ba mhaith liom é a fháil ar ais uaibh.’
Chuir na girseacha iontas sa chrios. As cochán a bhí sé déanta agus é thart fá dhá throigh
déag. Bhí cúpla cros Bhríde crochta as.
‘Tá muid fíorbhuíoch díot, a Neain,’ arsa Cáit. ‘Anois tá muid cóirithe i gceart! Béarfaidh
mé aire mhaith don chrios agus béarfaidh mé ar ais duit é amárach.’
‘Ach caithfidh sibh an chuid eile den rann sin a fhoghlaim sula rachaidh sibh níos faide,’
arsa Neain leo. ‘Múinfidh mise daoibh é.’
Agus dúirt sí an rann ó thús go deireadh:
‘Crios, Crios Bhríde, mo chrios,
Crios na gceithre cros.
Éirigh suas, a bhean an tí,
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Is téigh fríd an chrios.
Más fearr atá tú inniu,
Go mba seacht bhfearr a bheas tú bliain ó inniu.’
Dúirt an bheirt na focla ina diaidh cúpla uair.
‘Go bhfága Dia do shláinte agat,’ arsa Sorcha agus Cáit le Neain ansin agus d’imigh siad
leo.
Bhí siad ag cleachtadh an rainn agus iad ag imeacht suas an bóthar. Bhí sé acu ar a
dteanga fán am ar bhain siad an chéad teach eile amach.
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Na Brídeoga (Leagan Muimhneach)
Oíche Fhéile Bríde a bhí ann. Bhí sciortaí, gúnaí, scairfeanna, blúsanna agus seodra caite
timpeall i ngach aon áit. Bhí ualach éadaí ar an leaba, a thuilleadh ar an gcathaoir, agus
Cáit ar a míle dícheall ag tarrac rudaí amach as an dtrunc ina seomra leapan. Bhí sciorta
fada dearg ar Shorcha agus í ag féachaint uirthi féin sa scáthán.
‘A Cháit, cad a déarfá leis an gceann so? Nach bhfuil sé go haoibhinn!’
Ach níor thug Cáit aon fhreagra uirthi. Bhí sí róchúramach ag tochailt sa trunc.
‘Tá sé olc a dhóthain gan aon Chrios Bhríde a bheith againn, ach mura mbeidh na héadaí
cearta orainn ní chreidfidh aon duine gur brídeoga sinn,’ a dúirt sí.
‘Cén sórt éadaí a chaitheann na brídeoga agus iad ag gabháil timpeall ar Oíche Fhéile
Bríde?’ arsa Sorcha.
‘Dúirt Mamó gur éadaí bána a bhíonn orthu,’ arsa Cáit.
‘Más ea, an bhfuil aon ní bán in aon chor sa trunc san?’ arsa Sorcha léi.
‘Déarfá go mbeadh,’ arsa Cáit. ‘Tá gach aon tsaghas dath eile ann!’
Agus thosaigh sí ag tarrac amach as an dtrunc arís.
Ar deireadh fuair Cáit gúna fada bán le lása ar na muinchillí. Bhí sé déanta as línéadach.
Shín sí go dtí Sorcha é.
‘Seo,’ arsa Cáit. ‘Triail ort é seo.’
‘Á, a Cháit, nach bhfuil sé seo go haoibhinn,’ arsa Sorcha nuair a bhí an gúna uirthi.
‘Agus an gcreidfeá go bhfuil sé díreach oiriúnach dom!’
‘Am briatharsa féin ach go bhfuil,’ arsa Cáit. ‘Ach cad fúmsa? Caithfidh mé rud éigin a
fháil dom féin.’
Agus siúd léi ag tochailt sa trunc arís. Tháinig Sorcha anall agus thosaigh sí féin ag
cuardach chomh maith.
‘Triail ort an sciorta bán agus an blús so,’ arsa Sorcha tar éis tamaill.
‘Bhuel, táid bán, ach go háirithe,’ arsa Cáit, ‘ach féachann siad ábhairín mór.’
Chuir sí uirthi an sciorta.
‘Tá sé ábhairín mór dom, go háirithe an blús. Ach, dhera, déanfaidh sé an bheart.
Cuirfead crios timpeall air agus fáiscfidh sé é. Ní fhéadfaimid an tráthnóna ar fad a
chaitheamh anso!’
Níorbh fhada go raibh an bheirt acu feistithe agus iad ullamh chun bóthair.
‘Ach cad faoin gCrios Bhríde?’ arsa Sorcha le Cáit. ‘Nach bhfuilimid in ainm is Crios
Bhríde a bheith againn?’
‘Táimid,’ arsa Cáit, ‘ach ní rabhas ábalta ceann a fháil in aon áit. Ach tabharfaimid linn an
bhábóg pé scéal é.’
Agus thug sí léi an bhábóg bhán a bhí buailte uaithi ar an leaba aici.
Sháigh Cáit a ceann isteach doras an tseomra suite mar a raibh a hathair ag féachaint ar
an dteilifís.
‘Táimid ag imeacht anois, a Dhaid,’ a dúirt sí leis.
‘Ná dearmadaíg an rud a dúrt libh ó chianaibh,’ arsa a hathair, ‘agus ná téiríg’ ach go dtí
an gcúpla tigh is gaire dúinn. Agus an bhfuil tusa siúráilte, a Shorcha, go bhfuil a fhios ag
do mhuintir cá bhfuil tú?’
‘Táim,’ arsa Sorcha, ‘agus dúradar liom a bheith ag baile roimh a naoi.’
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Síos an bóithrín leis an mbeirt acu nó gur thánadar chomh fada le geata Neain Pheadair.
‘Ná bac leis an dtigh sin,’ arsa Cáit. ‘Ní scaoilfidh sí siúd isteach in aon chor sinn.’
Ach thug Sorcha an chluas bhodhar di. Bhí sí ag bualadh ar an ndoras cheana féin.
D’fhreagair Neain Pheadair an doras. Baintreach ab ea Neain a bhí ag maireachtaint ina
haonar ó cailleadh a fear cúpla bliain roimis sin. Nuair a d’oscail sí an doras thosaigh na
cailíní ag aithris an rann a bhí foghlamtha ar scoil acu:
‘Crios, Crios Bhríde mo chrios,
Crios na gceithre cros.’
‘Is fada an lá ó chuala é sin,’ arsa Neain agus an‑áthas uirthi. ‘Nár laga Dia sibh.’
Ansan d’fhéach an tseanbhean go géar ar an mbeirt acu.
‘Aithním tusa,’ arsa í sin le Sorcha. ‘Is tú an pictiúr glan do do Dhaid. Iníon do Sheán
Mhicil mura bhfuil dearmad orm.’
‘Is ea,’ arsa Sorcha. ‘Sorcha an ainm atá orm.’
‘Agus cé hí an cailín eile seo atá ag iarraidh dul i bhfolach orm?’ arsa Neain.
‘Is mise Cáit Mháirtín Óig,’ arsa Cáit.
‘Bhuel, a chailíní, is fada an lá ó chuala an rann san,’ arsa Neain. ‘Is dócha go bhfuil sibh
ag bailiú airgid. Seasaíg isteach ón bhfuacht agus gheobhaidh mé rud éigin daoibh,’ arsa
í sin.
‘Dhera, ná bac,’ arsa Cáit.
Ach siúd isteach sa tigh le Neain.
‘Téanam ort,’ arsa Cáit tar éis tamaill nuair nach raibh aon tuairisc ar Neain. ‘Ní bheimid
imithe as so go deo.’
‘Bíodh foighne agat,’ arsa Sorcha léi.
Leis sin tháinig Neain thar n‑ais chucu. Bhí nóta chúig euro agus mála aici.
‘Go raibh míle maith agat,’ arsa Cáit.
‘Tá fáilte romhaibh,’ arsa Neain agus í ag sá an airgid síos i bpóca Shorcha.
‘Tabharfaimid an t‑airgead do bhailiúchán Áras Mhic Dara,’ arsa Sorcha.
‘Ach fan soicind anois,’ arsa Neain. ‘Tá rud éigin eile agam daoibh.’
Sháigh sí a lámh síos sa mhála a bhí aici agus tharraing sí aníos crios tuí.
‘Crios Bhríde!’ arsa Sorcha agus áthas uirthi. ‘Cé a chreidfeadh é! Crios Bhríde!’
Chuir Neain an crios ar Cháit.
‘Ba é m’fhear céile, Peadar, a dhein é seo as tuí,’ a dúirt Neain leo. ‘Bhíodh m’iníon féin,
Siobhán, ag gabháil timpeall leis nuair a bhí sí comhaois libhse. Féadfaidh sibhse é a
thabhairt ó thigh go tigh libh anocht. Ach ba mhaith liom é a fháil thar n‑ais uaibh arís.’
Dhein na cailíní iontas den gcrios. As tuí a bhí sé déanta agus é tuairim is dhá throigh
déag ar fad. Bhí cúpla cros Bhríde crochta as.
‘Táimid an‑bhuíoch díot, a Neain,’ arsa Cáit. ‘Tá an feisteas ceart anois orainn. Tabharfad
an‑aire don gcrios agus tabharfad thar n‑ais duit arís amárach é.’
‘Ach caithfidh sibh an chuid eile den rann san a fhoghlaim sara raghaidh sibh níos faide,’
arsa Neain leo. ‘Múinfeadsa daoibh é.’
Agus d’aithris sí an rann dóibh:
‘Crios, Crios Bhríde, mo chrios,
Crios na gceithre cros.
Éirigh suas, a bhean an tí,
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Is téigh tríd an gcrios.
Más fearr atá tú inniu,
Go mba seacht bhfearr a bheidh tú bliain ó inniu.’
Dúirt an bheirt acu na focail ina diaidh cúpla babhta.
‘Go bhfága Dia do shláinte agat,’ arsa Sorcha agus Cáit le Neain ansan agus d’imíodar leo.
Bhí an rann á chleachtadh acu agus iad ag gabháil suas an bóthar. Bhí sé
de ghlanmheabhair acu san am is gur bhaineadar amach an chéad tigh eile.
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Na Brídeoga (Leagan Connachtach)
Oíche Fhéile Bríde a bhí ann. Bhí sciortaí, gúnaí, scaifeanna, blúsanna agus seodra caite
thart chuile áit. Bhí ualach éadaí ar an leaba agus tuilleadh fós ar an gcathaoir. Bhí Cáit
ar a míle dícheall ag tarraingt rudaí amach as an trunc ina seomra codlata. Bhí sciorta
fada dearg ar Shorcha agus í ag breathnú uirthi féin sa scáthán.
‘A Cháit, céard a déarfá leis an gceann seo? Nach mór an spórt é!’
Ach níor thug Cáit aon fhreagra uirthi. Bhí sí róchruógach ag cartadh sa trunc.
‘Tá sé dona go leor gan aon Chrios Bhríde a bheith againn, ach mura mbeidh na héadaí
cearta orainn ní chreidfidh duine ar bith gur brídeoga muid,’ a dúirt sí.
‘Cén sórt éadaí a chaitheann na brídeoga agus iad ag gabháil thart ar Oíche Fhéile
Bríde?’ arsa Sorcha.
‘Dúirt Mamó gur éadaí bána a bhíonn orthu,’ arsa Cáit.
‘Más ea, an bhfuil aon cheo bán sa trunc sin?’ arsa Sorcha léi.
‘Cheapfá go mbeadh,’ arsa Cáit. ‘Tá chuile dhath eile ann!’
‘Agus chuaigh sí ag tarraingt amach as an trunc arís.
Ar deireadh, d’aimsigh Cáit gúna fada bán le lása ar na muinchillí. As línéadach a bhí sé
déanta. Shín sí chuig Sorcha é.
‘Seo,’ arsa Cáit. ‘Triail ort é seo.’
‘Á, a Cháit, is mór an spórt é seo,’ arsa Sorcha nuair a bhí an gúna uirthi. ‘Is an gcreidfeá
go bhfuil sé díreach ceart agam!’
‘M’anam féin go bhfuil,’ arsa Cáit. ‘Ach céard fúm féin? Caithfidh mé rud eicínt a fháil
dom féin.’
Agus siúd léi ag tochailt sa trunc arís. Tháinig Sorcha anall agus thosaigh sí féin ag cuartú
chomh maith.
‘Triail ort an sciorta bán agus an blús seo,’ arsa Sorcha tar éis tamaill.
‘Bhuel, tá siad bán ar a laghad,’ arsa Cáit, ‘ach shílfeá go mbreathnaíonn siad sórt mór.’
Chuir sí an sciorta uirthi féin.
‘Tá sé rómhór agam, ceart go leor, go háirithe an blús. Ach déanfaidh sé gnoithe.
Cuirfidh mé crios timpeall an bhásta. Ní fhéadfaidh muid an tráthnóna uileag a
chaitheamh anseo!’
Níorbh fhada go raibh an bheirt acu gléasta agus iad réidh le n‑imeacht.
‘Ach céard faoin gCrios Bhríde?’ arsa Sorcha le Cáit. ‘Nach bhfuil muid ceaptha Crios
Bhríde a bheith againn?’
‘Tá,’ arsa Cáit, ‘ach ní raibh mé in ann aon cheann a fháil. Ach tabharfaidh muid linn an
bhábóg ar aon chaoi.’
Is chroch sí léi an bhábóg bhán a bhí leagtha ar an leaba aici.
Sháigh Cáit a cloigeann isteach doras an tseomra suí, áit a raibh a hathair ag breathnú ar
an teilifís.
‘Tá muid ag imeacht anois, a Dheaide,’ a dúirt sí leis.
‘Cuimhnigí ar an rud a dúirt mé libh ar ball,’ arsa a hathair, ‘agus ná téigí ach chuig an
gcúpla teach is gaire dúinn. Agus an bhfuil tusa cinnte, a Shorcha, go bhfuil a fhios ag do
mhuintir cá bhfuil tú?’
‘Tá,’ arsa Sorcha, ‘Agus dúirt siad liom a bheith sa mbaile roimh a naoi.’
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Síos an bóithrín leis an mbeirt nó gur tháinig siad chomh fada le geata Neain Pheadair.
‘Ná bac leis an teach sin,’ arsa Cáit. ‘Ní scaoilfidh sí siúd isteach muid ar chor ar bith.’
Ach thug Sorcha an chluas bhodhar di. Bhí sí ag bualadh ar an doras cheana féin.
D’fhreagair Neain Pheadair an doras. Baintreach a bhí i Neain. Chónaigh sí léi féin ó
cailleadh a fear cúpla bliain roimhe sin. Nuair a d’oscail sí a doras thosaigh na cailíní ag
rá an rainn a bhí foghlamtha ar scoil acu:
‘Crios, Crios Bhríde mo chrios,
Crios na gceithre cros.’
‘Is fada an lá ó chuala mé é sin,’ arsa Neain agus dhá chroí aici. ‘Nár laga Dia sibh.’
Ansin bhreathnaigh an tseanbhean go grinn ar an mbeirt.
‘Aithním thusa,’ ar sise le Sorcha. ‘Is tú pictiúr do Dheaide. Iníon le Seán Dharach mura
bhfuil dul amú orm.’
‘Is ea,’ arsa Sorcha. ‘Sorcha an t‑ainm atá orm.’
‘Agus cé hí an cailín eile seo atá ag iarraidh a ghabháil i bhfolach orm?’ arsa Neain.
‘Is mise Cáit Chóilín Mhicil,’ arsa Cáit.
‘Bhuel, a chailíní, is fada an lá cheana ó chuala mé an rann sin,’ arsa Neain. ‘Seans go
bhfuil sibh ag bailiú airgid. Seasaigí isteach ón bhfuacht agus gheobhaidh mé rud eicínt
daoibh,’ ar sí.
‘Níl aon chall leis sin,’ arsa Cáit.
Ach siúd isteach sa teach le Neain.
‘Fág seo,’ arsa Cáit tar éis tamaill nuair nach raibh aon tuairisc ar Neain. ‘Ní bheidh muid
imithe as seo go deo.’
‘Bíodh foighid agat,’ arsa Sorcha léi.
Díreach ansin tháinig Neain ar ais chucu. Bhí nóta chúig euro agus mála aici.
‘Go raibh míle maith agat,’ arsa Cáit.
‘Tá fáilte romhaibh,’ arsa Neain agus í ag sá an airgid síos i bpóca Shorcha. ‘Tabharfaidh
muid an t‑airgead do bhailiúchán Áras Mhic Dara,’ arsa Sorcha.
‘Ach fan soicind anois,’ arsa Neain. ‘Tá rud eicínt eile agam daoibh.’
Sháigh sí a lámh síos sa mála a bhí aici agus tharraing sí amach crios tuí.
‘Crios Bhríde!’ arsa Sorcha agus ríméad uirthi. ‘Cé a chreidfeadh é! Crios Bhríde!’
Chuir Neain an crios ar Cháit.
‘Ba é m’fhear céile, Peadar, a rinne é seo as tuí,’ a dúirt Neain leo. ‘Bhíodh m’iníon
féin, Siobhán, ag gabháil thart leis nuair a bhí sí comhaois libhse. Féadfaidh sibhse é a
thabhairt ó theach go teach libh anocht. Ach ba mhaith liom é a fháil ar ais uaibh arís.’
Rinne na cailíní iontas den chrios. As tuí a bhí sé déanta agus é thart ar dhá throigh
déag. Ag dhá cheann an chreasa, bhí dhá chros Bhríde.
‘Tá muid an‑bhuíoch díot, a Neain,’ arsa Cáit. ‘Anois tá muid feistithe amach ceart!
Tabharfaidh mé an‑aire don chrios agus tabharfaidh mé ar ais duit amárach é.’
‘Ach caithfidh sibh an chuid eile den rann sin a fhoghlaim sula ngabhfaidh sibh níos
faide,’ arsa Neain leo. ‘Múinfidh mise daoibh é.’
Agus dúirt sí an rann ó thús go deireadh:
‘Crios, Crios Bhríde, mo chrios,
Crios na gceithre cros.
Éirigh suas, a bhean an tí,
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Is téigh tríd an gcrios.
Más fearr atá tú inniu,
Go mba seacht bhfearr a bheas tú bliain ó inniu.’
Dúirt an bheirt acu na focla ina diaidh cúpla uair.
‘Go bhfága Dia do shláinte agat,’ arsa Sorcha agus Cáit le Neain agus d’imigh siad leo.
Bhí siad ag cleachtadh an rainn agus iad ag imeacht suas an bóthar. Bhí sé de
ghlanmheabhair acu faoin am ar bhain siad an chéad teach eile amach.
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Ó cáidí speisialta

Lá Fhéile Bríde

C e ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● scéal a insint i gcomhpháirt le dalta eile
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● tuairisciú
● éisteacht le sceitse agus eolas a bhaint as
● eolas a fháil ar ghné ar leith de chultúr na hÉireann
● cruinneas cainte a fhorbairt

E iseamláirí
1.	Dúirt …(ainm) leis na cailíní [Dúirt …(ainm) leis na girseacha / D’inis …(ainm) do na
cailíní] go bhfuil nós a bhaineann le … acu i / in / sa / san …(tír). Dúirt sí leo
[D’inis sí dóibh] go …(cur síos ar an nós).

Á iseanna
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)
Póstaer 3 – Oíche na Féile Bríde (as Ceacht 1)
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 4, 11 nó 18)

C ur C huige
Téigh siar ar an scéal ‘Na Brídeoga’ (Ceacht 1). Téigh siar ar an rann traidisiúnta ‘Crios Bhríde’
le cabhair an phóstaeir.
Roghnaigh beirt daltaí chun an scéal a insint. Insíodh duine acu an chéad leath agus an duine
eile an dara leath. Is féidir leis an mbeirt cabhrú le chéile. Seinn an dlúthdhiosca arís más gá.
Mínigh do na daltaí go ndeachaigh Cáit agus Sorcha ar cuairt chuig teach comharsan eile tar éis
dóibh a bheith tigh Neain Pheadair.
Múin an eiseamláir.
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse agus aird ar leith a dhíriú ar an eolas a thug an
chomharsa seo do na cailíní faoi nósanna ina tír féin. Seinn an dlúthdhiosca.
Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar an nós ón bPolainn ar inis Renata do na cailíní faoi.
Cinntigh cruinneas gramadaí na ndaltaí agus iad ag déanamh claoninsint ar a ndúirt Renata.
Seinn an dlúthdhiosca arís más gá.
Téigh siar ar an eiseamláir má bhí deacracht ag na daltaí léi.
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F orleathnú
Abair leis na daltaí gur chaill Cáit agus Sorcha an Crios Bhríde a thug Neain Pheadair
dóibh. Iarr orthu oibriú ina mbeirteanna chun leithscéalta a chumadh leis an scéal
a mhíniú do Neain. Lig dóibh leithscéalta díchéillí a chumadh más maith leo.
Pléigh an seanfhocal seo:
Gach dara lá [Gach re lá] go haoibhinn álainn
Ó Lá Fhéile Bríde go Lá Fhéile Pádraig.
(Deirtear go ndúirt Naomh Bríd ‘Gach dara lá [Dara achan lá / Gach re lá] go breá ó mo
lá‑sa amach’ ach go ndúirt Naomh Pádraig ‘Gach lá [Gach aon lá / Achan lá] go breá ó mo
lá‑sa amach’.)
Iarr ar ghrúpaí an seanfhocal a scríobh ar bhratach agus í a mhaisiú. D’fhéadfaí áiseanna
ilmheán an ranga a úsáid chuige seo.
Múin an rann traidisiúnta seo a deirtear le muintir an tí agus daoine ag dul ó theach go
teach Oíche Fhéile Bríde:
Oíche na Féile Bríde
Seo í Naomh Bríd is í gléasta go breá;
Tabhair di rud éigin in onóir don lá.
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U
Oíche Fhéile Bríde (Leagan Ultach)
Renata:
Dia daoibh, a chailíní.
Cáit:	Dia is Muire duit. Is mise Cáit Mháire Mhicheáil agus seo mo chara
Sorcha Sheáin Shéamuis.
Renata:
Is mise Renata.
Cáit:
Renata. Sin ainm nár chuala mé riamh.
Renata:	Sin cionn is gur as an Pholainn mé. Ach abair an méid seo liom,
a chailíní. Cad chuige a bhfuil an bheirt agaibh cóirithe mar sin?
Sorcha:	Bhuel, seo Oíche Fhéile Bríde agus bhí nós ann fadó go dtéadh na
brídeoga thart ó theach go teach Oíche Fhéile Bríde. Is í máthair mhór
Cháit a d’inis dúinn fá dtaobh de.
Renata:	Agus is brídeoga an bheirt agaibhse, mar sin? Caithfidh mé a rá nár
chuala mé trácht ar an nós sin riamh.
Sorcha:	Bhuel, dúirt máthair mhór Cháit gur ag ceiliúradh tús an earraigh agus
ag tabhairt ómóis do Naomh Bríd a bhíodh siad.
Cáit:	Agus dúirt sí go mbíodh bábóg acu agus éadach bán uirthi. Thugadh
siad ‘an bhrídeog’ ar an bhábóg sin.
Renata:
Cad chuige a mbíodh an bhábóg acu?
Cáit:
In ómós do Naomh Bríd agus le beannacht a ghuí ar mhuintir an tí.
Renata:	Nach deas an nós é sin. An bhfuil a fhios agaibh go bhfuil go leor
nósanna deasa againne sa Pholainn fosta. Is maith liom go bhfuil
daoine óga cosúil libhse ag cur suime sna sean‑nósanna seo agaibh
féin.
Sorcha:	Ach is beag duine a bhíos ag gabháil thart leis an bhrídeog níos mó.
Dúirt Neain Pheadair linn go bhfuil sé thar scór bliain ar a laghad
ó chonaic sí féin brídeog.
Renata:	B’shin mar atá? Nach mór an trua sin anois! Ach abair an méid seo
liom, a Cháit. Cad é sin atá thart ar do mhuineál agat?
Cáit:	Bhuel, tugtar Crios Bhríde air sin. Chuirtí thart ar bhean an tí é agus
ansin deirtí an rann seo le beannacht a chur ar mhuintir an tí.
Cáit agus Sorcha: Crios, Crios Bhríde, mo chrios,
			
Crios na gceithre cros.
			
Éirigh suas, a bhean an tí,
			
Is téigh fríd an chrios.
			
Más fearr atá tú inniu,
			
Go mba seacht bhfearr a bheas tú bliain ó inniu.
Renata:	Nach deas an rann é sin! B’fhéidir go scríobhfadh sibh síos domh é
uair inteacht.
Sorcha:
Scríobhfaidh cinnte.
Renata:	An bhfuil a fhios agaibh seo, tá nós a bhaineann le bábóga againne
sa Pholainn chomh maith.
Cáit:
An bhfuil anois! Inis dúinn fá dtaobh de.
Renata:	Fan bomaite anois go smaoineoidh mé air. Chomh fada agus is
cuimhneach liom níonn na páistí bábóga as féar tirim agus craobhacha
crann i dtús an earraigh. ‘Marzanna’ a thugann siad orthu. Beireann
siad na bábóga seo leo a fhad leis an abhainn. Dóitear na bábóga
ar bhruach na habhna agus ansin caitear isteach san abhainn iad.

110

Cáit:
Cad chuige a ndéantar sin?
Renata:	Bhuel, … creideann daoine gur seo dóigh leis an ruaig a chur ar an
gheimhreadh agus ar an fhuacht.
Cáit:
Is iontach an scéal é sin! Agus do bharúil an oibríonn sé?
Renata:	Dheamhan a bhfuil a fhios agam! Agus an raibh a fhios agaibh fosta
go bhfuil leagan den ainm Bríd againne sa Pholainn – Brygida.
Sorcha:
Brygida … Brygida. Is deas an t‑ainm é sin.
Cáit:	Cogar mé seo leat, a Shorcha! Tá sé ag éirí mall. Tá sé in am againne
a bheith ag imeacht.
Sorcha:
Is dócha go bhfuil. Slán, a Renata.
Renata:	Bígí ar ais. Agus ná déanaigí dearmad an rann úd a scríobh amach
domh.
Sorcha:
Ní dhéanfaidh.
Cáit:	Agus ba mhaith linne tuilleadh a chloisteáil fán Pholainn chomh maith.
Slán anois.
Renata:
Slán, a chailíní. Do widzenia.
Cáit agus Sorcha: Slán go fóill.
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m
Oíche Fhéile Bríde (Leagan Muimhneach)
Renata:
Dia daoibh, a chailíní.
Cáit:	Dia is Muire duit. Mise Cáit Mháirtín Óig agus is í seo mo chara
Sorcha Sheáin Mhicil.
Renata:
Is mise Renata.
Cáit:
Renata. Níor chuala an ainm sin riamh cheana.
Renata:	Sin toisc gur ón bPolainn mé. Ach abair an méid seo liom. Cad ina
thaobh go bhfuil an bheirt agaibhse feistithe mar sin?
Sorcha:	Bhuel, is í seo Oíche Fhéile Bríde agus bhí nós ann fadó go dtéadh
na brídeoga timpeall ó thigh go tigh ar Oíche Fhéile Bríde. Is í Mamó
Cháit a dúirt linn mar gheall air.
Renata:	Agus is brídeoga an bheirt agaibhse, mar sin? Caithfidh mé a rá nár
chuala aon trácht ar an nós san riamh roimis seo.
Sorcha:	Bhuel, dúirt Mamó Cháit gur ag ceiliúradh tús an earraigh agus
ag tabhairt ómóis do Naomh Bríd a bhídís.
Cáit:	Agus rud eile a dúirt sí ná go mbíodh bábóg acu agus éadaí bána
uirthi. Thugaidís ‘an bhrídeog’ ar an mbábóg so.
Renata:
Cad ina thaobh go mbíodh an bhábóg acu?
Cáit:
In ómós do Naomh Bríd agus le beannacht a ghuí ar mhuintir an tí.
Renata:	Nach deas an nós é sin. An bhfuil a fhios agaibh ach go bhfuil cuid
mhaith nósanna deasa againne sa Pholainn chomh maith. Nach deas
é go bhfuil daoine óga mar sibhse ag cur suime sna sean‑nósanna so
agaibh féin.
Sorcha:	Ach is ar éigean a bhíonn éinne ag gabháil timpeall leis an mbrídeog
a thuilleadh. Dúirt Neain Pheadair linn go bhfuil scór bliain ar a
laghad ó chonaic sí féin brídeog.
Renata:	An mar sin é? Nach mór an trua é sin anois! Ach abair an méid seo
liom, a Cháit. Cad é sin atá timpeall ar do mhuineál agat?
Cáit:	Bhuel, tugtar Crios Bhríde air seo. Chuirtí timpeall ar bhean an tí é
agus ansan deirtí an rann so chun beannacht a chur ar mhuintir an tí.
Cáit & Sorcha:
Crios, Crios Bhríde mo chrios,
			
Crios na gceithre cros.
			
Éirigh suas, a bhean an tí,
			
Is téigh tríd an gcrios.
			
Más fearr atá tú inniu,
			
Go mba seacht bhfearr a bheidh tú bliain ó inniu.
Renata:	Nach deas an rann é sin! B’fhéidir go scríobhfadh sibh síos dom é
uair éigin.
Sorcha:
Scríobhfaimid.
Renata:	An bhfuil a fhios agaibh ach go bhfuil nós a bhaineann le bábóga
againne sa Pholainn chomh maith.
Cáit:
An bhfuil anois? Abair linn mar gheall air.
Renata:	Fan nóimeat anois go gcuimhneoidh mé i gceart air. Más buan mo
chuimhne deineann na leanaí bábóga as féar tirim agus craobhacha
crann i dtosach an earraigh. ‘Marzanna’ a thugann siad orthu. Tugann
siad na bábóga so leo chomh fada leis an abhainn. Dóitear na bábóga
ar bhruach na habhann agus ansan caitear isteach san abhainn iad.
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Cáit:
Agus cad ina thaobh go ndeintear é sin?
Renata:	Bhuel, … creideann daoine go gcuireann sé an ruaig ar an
ngeimhreadh agus ar an bhfuacht.
Cáit:
Is iontach an scéal é sin! Agus an dóigh leat go n‑oibríonn sé?
Renata:	Diabhal an bhfeadar! Agus an raibh a fhios agaibh chomh maith
go bhfuil leagan den ainm Bríd againn sa Pholainn – Brygida.
Sorcha:
Brygida … Brygida. Is deas an ainm é sin.
Cáit:	Cogar i leith chugam, a Shorcha! Tá sé ag éirí déanach. Tá sé in am
againne a bheith ag dul abhaile.
Sorcha:
Is dócha go bhfuil. Slán, a Renata.
Renata:	Gabhaíg chugam arís. Agus ná deiníg dearmad an rann úd a scríobh
síos dom.
Sorcha:
Ní dhéanfaimid.
Cáit:	Agus ba bhreá linn a thuilleadh a chlos faoin bPolainn chomh maith.
Slán anois.
Renata:
Slán, a chailíní. Do widzenia.
Sorcha & Cáit:
Slán go fóill.
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c
Oíche Fhéile Bríde (Leagan Connachtach)
Renata:
Dia daoibh, a chailíní.
Cáit:	Dia is Muire duit. Is mise Cáit Chóilín Mhicil agus seo í mo chara
Sorcha Sheáin Dharach.
Renata:
Is mise Renata.
Cáit:
Renata. Sin ainm nár chuala mé cheana.
Renata:	Sin mar gurb as an bPolainn mé. Ach abair an méid seo liom. Cén
fáth a bhfuil an bheirt agaibh gléasta mar sin?
Sorcha:	Bhuel, seo í Oíche Fhéile Bríde agus bhí nós ann fadó go dtéadh
na brídeoga thart ó theach go teach ar Oíche Fhéile Bríde. Is í Mamó
Cháit a d’inis dúinn mar gheall air.
Renata:	Agus is brídeoga an bheirt agaibhse, mar sin? Caithfidh mé a rá nár
chuala mé trácht ar an nós sin cheana.
Sorcha:	Bhuel, dúirt Mamó Cháit gur ag ceiliúradh tús an earraigh agus
ag tabhairt ómóis do Naomh Bríd a bhídís.
Cáit:	Agus dúirt sí go mbíodh bábóg acu agus éadaí bána uirthi. Thugaidís
‘an bhrídeog’ ar an mbábóg seo.
Renata:
Cén fáth a mbíodh an bhábóg acu?
Cáit:
In ómós do Naomh Bríd agus le beannacht a ghuí ar mhuintir an tí.
Renata:	Nach deas an nós é sin. An bhfuil a fhios agaibh go bhfuil go leor
nósanna deasa againne sa bPolainn freisin. Is maith liom go bhfuil
daoine óga ar nós sibh féin ag cur suime sna sean‑nósanna seo agaibh
féin.
Sorcha:	Ach is ar éigean a bhíonn aon duine ag gabháil thart leis an mbrídeog
níos mó. Dúirt Neain Pheadair linn go bhfuil scór de bhlianta ar a
laghad ann ó chonaic sí féin brídeog.
Renata:	An mar sin é? Nach mór an trua é sin anois! Ach abair an méid seo
liom, a Cháit. Céard é sin atá timpeall do mhuineál agat?
Cáit:	Bhuel, tugtar Crios Bhríde air seo. Chuirtí timpeall ar bhean an tí é
agus ansin deirtí an rann seo le beannacht a chur ar mhuintir an tí.
Cáit agus Sorcha: Crios, Crios Bhríde, mo chrios,
			
Crios na gceithre cros.
			
Éirigh suas, a bhean an tí,
			
Is téigh tríd an gcrios.
			
Más fearr atá tú inniu,
			
Go mba seacht bhfearr a bheas tú bliain ó inniu.
Renata:	Is mór an spórt é an rann sin! B’fhéidir go scríobhfadh sibh síos dom
é uair eicínt.
Sorcha:
Scríobhfaidh cinnte.
Renata:	An bhfuil a fhios agat ach go bhfuil nós a bhaineann le bábóga
againne sa bPolainn chomh maith.
Cáit:
An bhfuil anois! An inseoidh tú dúinn faoi?
Renata:	Fan nóiméad anois go gcuimhneoidh mé air. Chomh fada agus is
cuimhin liom déanann na gasúir bábóga as féar tirim agus craobhacha
crainn i dtús an earraigh. ‘Marzanna’ a thugann siad orthu. Tugann siad
na bábóga seo leo chomh fada leis an abhainn. Dóitear na bábóga
ar bhruach na habhann agus ansin caitear isteach san abhainn iad.
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Cáit:
Cén fáth a ndéantar é sin?
Renata:	Bhuel, … creideann daoine gur bealach é seo leis an ruaig a chur
ar an ngeimhreadh agus ar an bhfuacht.
Cáit:
Is diabhalta an scéal é sin! Agus meas tú an oibríonn sé?
Renata:	Diabhal a fhios agamsa! Agus an raibh a fhios agaibh chomh maith
go bhfuil leagan den ainm Bríd againn sa bPolainn – Brygida.
Sorcha:
Brygida … Brygida. Is deas an t‑ainm é sin.
Cáit:	Cogar mé seo leat, a Shorcha! Tá sé ag éirí deireanach. Tá sé in am
againne a bheith ag imeacht.
Sorcha:
Is dóigh go bhfuil. Slán, a Renata.
Renata:	Tagaigí chuig an teach agam arís. Agus ná déanaigí dearmad an rann
sin a scríobh síos dom.
Sorcha:
Ní dhéanfaidh.
Cáit:	Agus ba mhaith linn tuilleadh a chloisteáil faoin bPolainn chomh
maith. Slán anois.
Renata:
Slán, a chailíní. Do widzenia.
Cáit agus Sorcha: Slán go fóill.
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Ó cáidí speisialta

Lá Fhéile Bríde

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● eolas a fháil ar ghné ar leith de chultúr na hÉireann
● plámás a dhéanamh le duine
● glacadh le plámás nó diúltú dó
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara
● leibhéal dóchúlachta a léiriú agus fiosrú faoi
● teacht ar chomhréiteach i ngrúpa
● féidearthacht a léiriú agus fiosrú faoi mar bhall de ghrúpa
● tuairisciú ar son grúpa

E iseamláirí
1. Bheifeása an‑mhaith (ar fad [go deo]) chuig an gclárú, a Mháire / a …(ainm).
	An dóigh leat é? [An ndéarfá é? / An bhfuil tú ag déanamh?] / Ní bheinn ná é! [Ní bheinn
ná rud! / Ní bheinn, muis!] / Nach ndéanfá féin é!
2.	An dóigh libh go n‑oibreodh nós A / B / C sa scoil seo againne? D’oibreodh /
Ní oibreodh.
	An dóigh libh go n‑éireodh le nós A / B / C sa scoil seo againne? D’éireodh / Ní
éireodh.
	An bhfuilimid ar fad [An bhfuil muid uilig] ar aon fhocal [ar aon aigne / ar aon intinn]
gurb é nós A / B / C is fearr a d’oibreodh / a d’éireodh leis? Táimid / Nílimid.
	Is é an peaca [Is é an trua é / Is mór an trua] nach bhféadfaimis [nach dtig linn] nós A / B
/ C a chur ar siúl mar [toisc / cionn is] …(cúis).
	D’oibreodh an ceann sin (amach) go maith ach gur deacair luachair [feagacha] /
giolcach / …(ábhar eile) a fháil anseo timpeall [thart anseo].
	Ní déarfainn [Ní shílfinn / Ní dóigh liom / Ní cheapfainn] go mbeadh an príomhoide
róshásta leis an gceann [leis an cheann] sin mar [toisc / cionn is] go mbeadh sé ina raic
(ar fad) [mar go mbeadh sé achrannach] / mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3.	Cheap [Shíl] an grúpa seo againne go bhféadfaí [go dtiocfadh linn] / nach bhféadfaí
[nach dtiocfadh linn] nós A / B / C a chur ar siúl [a chur a ghabháil / a chur ar bun] / nach
beadh an príomhoide róshásta le nós A / B / C mar [toisc / cionn is] …(cúis).

Á iseanna
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 119) do gach dalta
nó
An téacs ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca Leabhar an Oide F) le cur ar scáileán
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C ur C huige
Iarr ar na daltaí an nós atá luaite sa scéal ‘Na Brídeoga’ (Ceacht 1) agus sa sceitse ‘Oíche Fhéile
Bríde’ (Ceacht 2) a thabhairt chun cuimhne. Abair leo go bhfuil siad chun a fháil amach mar
gheall ar nósanna eile a bhaineann le Féile Bríde. Tabhair fótachóip do na daltaí nó taispeáin an
téacs ar an scáileán. Léigh an téacs leo agus pléigh na nósanna a bhaineann le Lá Fhéile Bríde atá
luaite ann. An gcleachtar aon cheann de na nósanna sin ina gcomharsanacht féin ag baile nó an
bhfuil aon nósanna eile acu?
Léigh an t‑eolas seo do na daltaí.
Lá Fhéile Bríde a bheidh ann Dé Máirt seo chugainn. Ba mhaith le príomhoide Scoil Bhríde
an lá speisialta seo a cheiliúradh ina scoil ach níl a fhios aici cad is fearr a dhéanamh. Ba
mhaith léi bhur moltaí a fháil.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí. Mínigh dóibh go bhfuil siad chun ligean orthu gur daltaí iad i Scoil
Bhríde. Oibrídís le chéile chun moltaí praiticiúla a chur le chéile maidir le conas a d’fhéadfaí
Lá Fhéile Bríde a cheiliúradh sa scoil. Iarr ar gach grúpa dalta a roghnú chun a gcuid moltaí a
chlárú.
Múin an chéad eiseamláir.
Dírigh aird na ndaltaí ar an mbealach san eiseamláir a léirítear ainm an duine a bhfuil tú ag
comhrá leis. Pléigh an difríocht idir túsfhuaimeanna na n‑ainmneacha san eiseamláir a bhfuil an
mhír ghairmeach ‘a’ rompu, e.g. ‘a Mháire,’ agus na túsfhuaimeanna a bheadh leo dá mbeidís
á rá ina n‑aonar, e.g. ‘Máire.’ Lig do na daltaí féin an patrún a thabhairt faoi deara agus iarr
orthu smaoineamh ar shamplaí eile nár úsáideadh san eiseamláir. Dírigh aird na ndaltaí ansin
ar chúpla sampla scríofa den séimhiú a dhéantar ar ainm duine nuair a leanann sé an mhír
ghairmeach ‘a’, e.g. ‘a Mháire,’ ‘a Pheadair,’ agus ‘a Choilm.’ Spreag na daltaí féin chun an
patrún a thabhairt faoi deara. Iarr orthu samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in
úsáid sa rang.
(Nóta: Cinntigh, agus na daltaí ag baint úsáide as an Tuiseal Gairmeach, go ndéanann siad caolú
ar chonsan deireanach ainmneacha na bhfear, e.g. ‘a Sheáin,’ ‘a Phóil,’ agus ‘a Sheosaimh.’)
Múin an dara heiseamláir. Tabhair dóthain ama do na grúpaí ansin chun an téacs a léamh arís,
más gá. Déanaidís na moltaí atá ag baill an ghrúpa a phlé agus tagaidís ar chomhréiteach maidir
leis na moltaí is fearr a luadh sa phlé.
Múin an tríú heiseamláir. Iarr ar dhalta amháin as gach grúpa tuairisc a thabhairt maidir leis
na moltaí a tháinig óna ghrúpa féin.
Scríobh liosta de mholtaí na ngrúpaí ar an gclár. Roghnaigh ceann nó dhó le tabhairt faoi i do
rang féin.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
(Nóta: Mar ullmhúchán do Cheacht 4 iarr ar na daltaí a fháil amach sa bhaile cén t‑ainm baiste
atá / a bhí ar a dtuismitheoirí féin agus ar a dtuismitheoirí siúd. Iarr orthu eolas breise a fháil
chomh maith faoina seantuismitheoirí.)
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F orleathnú
Múin nathanna eile do na daltaí a chuideodh leis an bplé a rinne siad thuas sna grúpaí,
e.g:
Sin an‑phlean go deo [plean iontach maith / an‑phlean ar fad], a …(ainm).
Bheadh (i bhfad) an iomarca trioblóide [barraíocht trioblóide / an iomarca oibre / an
iomarca cúraim / an iomarca straidhne / an iomarca anró] ag baint leis sin.
Ní bheadh fonn ar bith beo [Ní bheadh aon fhonn / Ní bheadh fonn dá laghad] ormsa é sin a
dhéanamh.
Níl ciall ná réasún [brí ná dealramh / lá céille] leis sin, a …(ainm). [Tá sé sin seafóideach /
díchéillí / simplí / amaideach, a …(ainm).]
Ní cheapfainn [Ní dóigh liom / Ní mheasfainn / Ní déarfainn / Ní shílim / Níl mé ag déanamh]
go n‑oibreodh sé sin. [Bheinnse den bharúil nach n‑oibreodh sé sin.]
Thiocfainn leat ansin [Thiocfainn leat air sin / D’aontóinn leat ansin], a …(ainm), ach arís ar
ais [ansin arís] b’fhéidir go / nach ….
An bhfuil aon tuairimí [tuairimí ar bith] / dada le rá [faic le rá / a dhath le rá] / aon
mholtaí [moltaí ar bith] agatsa, a …(ainm)?
Tabhair seans [cead / deis] cainte do …(ainm). [Tabhair deis do …(ainm) labhairt.]
Caithfimid [Caithfidh muid] teacht ar réiteach sula mbeidh an t‑am istigh [suas /
caite].
An mó duine [Cé mhéad] agaibh a d’aontódh go n‑oibreodh nós A / B / C go maith
ar scoil?
An bhfuil gach aon duine [achan duine / gach uile dhuine / chuile dhuine] duine ag teacht
[ag aontú / ar aon fhocal liom] liom gurb é nós A / B / C is fearr a d’oibreodh, etc.
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Nós A – An Beannú
Ar dtús cruinnítear an t-ábhar a bheas ag teastáil – slata, feagacha, cochán agus píosaí
éadaigh. Siúlann duine amháin, bean de ghnáth, thart ar an teach taobh amuigh agus í
ag iompar na nithe sin. Téann an chuid eile den líon tí ar a nglúine taobh istigh den doras.
Tagann an té atá ag siúl timpeall an tí chomh fada leis an doras agus deir ‘Gabhaigí
ar bhur nglúine, osclaígí bhur súile agus ligigí isteach Bríd Bheannaithe.’
‘Is é beatha, is é beatha na mná uaisle,’ a deir an dream taobh istigh.
Déantar an rud céanna trí huaire. Ar an tríú huair osclaítear an doras agus ligtear isteach
an té atá taobh amuigh. Úsáidtear na slata, na feagacha agus an cochán chun an Chros Bhríde
a dhéanamh.

Nós B – An Chros Bhríde – An Chros Cheithrechosach
Tá ar a laghad seacht saghas Cros Bhríde ann. Ceann acu seo is ea an Chros Cheithrechosach.
Déantar an Chros Cheithrechosach as luachair de ghnáth. Úsáidtear suas le fiche slat luachra
chun í a dhéanamh. Castar na píosaí luachra timpeall ar a chéile ón lár amach. Ar deireadh
castar slat luachra eile timpeall ar gach cos chun í a cheangal. Crochtar an Chros Bhríde
sa teach chun an teach agus muintir an tí a choimeád saor ó bhaol. Bhí Cros Bhríde mar
shuaitheantas ag RTÉ go dtí le déanaí.
(Tá treoracha sa leabhar Fite Fuaite ar conas Cros Bhríde a dhéanamh.)

Nós C – An Bhratóg Bhríde nó an Cochall Bhríde nó an Brat Bhríde
Gearrtar na píosaí éadaigh atá luaite sa mhír ‘An Beannú’ thuas agus roinntear ar mhuintir an
tí iad. Sa lá atá inniu ann cuirtear an Bhratóg i bpóca, i sparán nó sa charr. San am a chuaigh
thart bhí sé de nós ag na seandaoine an Bhratóg a fhuáil isteach ina ngeansaí lena gcoinneáil
slán ón mbá. Théidís amach chomh maith nuair a bhíodh stoirm ann agus iad ag croitheadh na
Bratóige Bríde in éadan na doininne leis an teach a choinneáil slán.
In áiteanna eile sa tír cuirtear brat línéadaigh amach faoi dhrúcht na hoíche tar éis dul faoi
na gréine Oíche Fhéile Bríde (an oíche roimh Lá Fhéile Bríde). Bíonn dath difriúil ar an mbrat a
chuirtear amach in áiteanna difriúla. Tógtar isteach é roimh éirí na gréine Lá Fhéile Bríde agus
filltear é. Deirtear go gcuireann sé an ruaig ar ghalair dhifriúla, ina measc tinneas cinn, tinneas
fiacaile, súile tinne.

Ó cáidí speisialta

Lá Fhéile Bríde

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus eolas a bhaint as
● eolas a fháil ar ghné ar leith de chultúr na hÉireann
● beannú do dhuine agus é / í féin a chur in aithne
● eolas / easpa eolais a léiriú
● tuairisciú
● beannacht a ghuí

E iseamláirí
1.	Cén chaoi a bhfuil tú [Conas atá tú / Cad é mar atá tú], a …(ainm)? Go maith, slán a
bheas tú. [Go maith, go raibh maith agat.]
…(ainm) a thugtar [atá] ormsa. Cad a thugtar [atá] ortsa? …(ainm).
2.	Tá go leor [cuid mhaith / cuid mhór / mórán / a lán] / Níl mórán eolais agamsa mar
gheall ar mo sheanathair [mar gheall ar m’athair críonna / i dtaobh mo sheanathar / faoi mo
Dhaideo] / mar gheall ar mo sheanmháthair [mar gheall ar mo mháthair críonna / fá dtaobh
de mo mháthair mhór / faoi mo Mhamó]. … an t‑ainm baiste / … an sloinne atá / a bhí
ar mo sheanathair / mo sheanmháthair ar thaobh mo mháthar [mo mháthara] /
ar thaobh m’athar [m’athara]. Rugadh é / í i / in / sa / san …(áit). Múinteoir /
Feirmeoir / …(gairm) atá / a bhí ann / inti […(gairm) is ea / ab ea é / í], etc.
3.	Cailleadh m’athair críonna / mo mháthair chríonna [D’éag m’athair mór / mo
mháthair mhór / Fuair mo sheanathair / mo sheanmháthair bás / D’imigh … ar shlí na fírinne]
ar na mallaibh [le déanaí / le deireanas] / tamall ó shin / cúpla bliain ó shin / fadó
riamh [i bhfad ó shin], (go ndéana Dia) trócaire [grásta] air / uirthi / ar a (h)anam
dílis [beannacht dílis Dé lena (h)anam].

Á iseanna
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 2, Rian 4, 11 nó 18)

C ur C huige
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an sceitse ‘Oíche Fhéile Bríde’ (Ceacht 2) arís, más gá, chun a fháil
amach cad iad na hainmneacha a thug na cailíní orthu féin sa sceitse. Seinn an dlúthdhiosca.
Dearbhaigh gur Sorcha Sheáin Shéamuis / Sorcha Sheáin Mhicil / Sorcha Sheáin Dharach agus
Cáit Mháire Mhicheáil / Cáit Mháirtín Óig / Cáit Chóilín Mhicil na hainmneacha a thug siad
orthu féin.
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Mínigh do na daltaí úd nach bhfuil taithí acu ar an gcóras ainmneacha seo gur léir dúinn ó
ainm na gcailíní an t‑ainm atá ar thuismitheoir agus ar sheantuismitheoir amháin leo, e.g. i gcás
Shorcha Sheáin Shéamuis gur Seán atá ar a hathair agus gur Séamus atá ar athair a hathar. Mínigh
dóibh gur nós é seo atá coitianta fós i gceantair tuaithe in Éirinn, ainm tuismitheora agus ainm
seantuismitheora a lua le duine nuair atáthar ag tagairt dóibh.
Le cabhair na ndaltaí léirigh sampla den chóras ainmneacha seo ar an gclár. D’fhéadfá é a
dhéanamh i gcás d’ainm féin nó i gcás ainm duine eile. Mínigh do na daltaí go bhfuil rogha
ann cé acu tuismitheoir agus seantuismitheoir a luaitear.
Sampla 1 – taobh an athar
Sinéad an t‑ainm atá ormsa. Pádraig an t‑ainm atá ar m’athair. Séamus an t‑ainm a bhí ar a athair
siúd agus Bríd a bhí ar a mháthair. Mar sin is mise:
Sinéad Phádraig Shéamuis nó Sinéad Phádraig Bhríde.
Sampla 2 – taobh na máthar
Sinéad an t‑ainm atá ormsa. Máire an t‑ainm atá ar mo mháthair. Síle an t‑ainm a bhí ar a
máthair siúd agus Peadar a bhí ar a hathair. Mar sin is mise:
Sinéad Mháire Shíle nó Sinéad Mháire Pheadair.
I gcás na ndaltaí nach bhfuil ainm mar seo acu cheana féin tabhair deis dóibh a oibriú amach cé
na hainmneacha a d’fhéadfaí a thabhairt orthu agus an ceann is fearr leo féin a roghnú.
Múin an chéad eiseamláir. Roinn an rang ina dhá leath. Iarr orthu dhá chiorcal a dhéanamh –
Ciorcal A agus Ciorcal B. Bíodh Ciorcal A taobh istigh de Chiorcal B agus na daltaí sa dá chiorcal
ina seasamh ag féachaint ar a chéile. Iarr ar gach dalta i gCiorcal A beannú don dalta os a
chomhair amach agus é féin a chur in aithne mar atá sa chéad eiseamláir. Úsáididís a n‑ainm de
réir an chórais atá luaite thuas. Freagraíodh an dalta sin é mar atá san eiseamláir. Ansin bogadh
gach dalta i gCiorcal A céim ar dheis chun bualadh le páirtí nua i gCiorcal B. Fanadh na daltaí i
gCiorcal B san áit ina bhfuil siad. Beannaídís agus freagraídis a chéile gach babhta mar atá san
eiseamláir. Leanadh na daltaí i gCiorcal A ag bogadh ar dheis nó go mbíonn siad ar ais san áit ar
thosaigh siad.
An bhfuil mórán eolais ag na daltaí faoina seantuismitheoirí? Múin an dara heiseamláir. Iarr ar
dhaltaí aonair tuairisciú don rang.
An bhfuil daltaí sa rang a bhfuil a seantuismitheoirí básaithe? Múin an tríú heiseamláir agus iarr
orthu tuairisciú.
Iarr ar na daltaí a gcuid ainmneacha, de réir an chórais atá luaite thuas, a scríobh agus a
mhaisiú. D’fhéadfaidís áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige seo. Cuir ar taispeáint sa
seomra ranga iad.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F orleathnú
●

●

●

Iarr ar na daltaí a fháil amach an bhfuil eolas ag a muintir sa bhaile ar aon nósanna eile
a bhaineann le Lá Fhéile Bríde nó leis an earrach. Iarr orthu a insint don rang faoi na
nósanna seo. Iarr ar shaineolaí staire ón gceantar a bhfuil Gaeilge aici / aige teacht agus
labhairt leis na daltaí faoi nósanna na Féile Bríde / nósanna an earraigh. Iarr ar na daltaí
ceisteanna a réiteach roimh ré le cur ar an duine seo. Cinntigh cruinneas na gceisteanna.
Pléigh an phaidir seo. Ansin iarr ar na daltaí a bpaidir féin chuig Naomh Bríd a
chumadh.
A Naomh Bríd, a Mhuire na nGael, scar orainn do bhrat,
A Naomh Bríd, a chroí na féile, stiúir sinn ar an mbóthar ceart,
A Naomh Bríd gheanúil ghrástúil, ar ár namhaid cosain sinn,
A Naomh Bríd, a bhean rialta álainn, ar uair ár mbáis glaoigh orainn.
Iarr ar na daltaí eolas a bhailiú sa bhaile agus a gcrann ginealaigh féin a leagan amach.
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Ó cáidí speisialta

Lá Fhéile Bríde

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● leithscéalta a thabhairt agus freagraí a thabhairt orthu
● leithscéalta a chumadh
● maithiúnas a thabhairt
● foláireamh a thabhairt
● píosa breise a chumadh do sceitse agus é a scríobh
● gné ar leith den ghramadach a thabhairt faoi deara
● nathanna / focail a thabhairt chun cuimhne agus a scríobh

E iseamláirí
1. Níl sé ach ceathrú / fiche / leathuair tar éis [i ndiaidh] a naoi fós [go fóill].
	Nílimid [Níl muid] ach ceathrú uaire / fiche nóiméad [fiche bomaite] / leathuair (an
chloig) déanach [mall / deireanach].
	Cheapamar [Mheasamar / Shíleamar / Shíl muid] nach raibh sé ach leathuair tar éis [i
ndiaidh] a hocht / …(am eile roimh a naoi).
	Ní raibh aon tuairim faoin spéir [tuairim na ngrást / tuairim ar bith] againn go raibh
sé chomh déanach [chomh mall / chomh deireanach / chomh hantráthach] sin / seo!
Chuir …(ainm comharsan) moill orainn. [Choinnigh …(ainm comharsan) (déanach) sinn.]
Leithscéalta eile de réir mholtaí na ndaltaí:
	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
	Tá sé ceart go leor an babhta [an iarraidh / an uair] seo ach tá súil agam nach
dtarlóidh sé [nach dtitfidh sé amach] (go deo) arís.
	Déan an rud a deirtear leat [a iarrtar ort] / Déanaigí an rud a deirtear libh [a iarrtar
oraibh] feasta [as seo amach / uaidh seo amach].
	Bíonn leithscéal éigin [inteacht / eicínt] agat / agaibh dom / dúinn i gcónaí [i
dtólamh].
	Tá (sé) sin cloiste agam cheana féin [Chuala mé é sin roimhe / Chuala mé an ceann sin
cheana], a bhuachaill [a ghasúir] / a chailín [a ghirseach]!
Freagraí na dtuismitheoirí de réir mholtaí na ndaltaí:
	_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á iseanna
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 3)
An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 2) (Dlúthdhiosca 2, Rian 4, 11 nó 18)
Leathanach 33 in Fite Fuaite
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C ur C huige
Téigh siar ar an scéal ‘Na Brídeoga’ (Ceacht 1) agus an sceitse ‘Oíche Fhéile Bríde’ (Ceacht 2).
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad le píosa a chur leis an sceitse chun deireadh nua a chumadh
dó. Roinn na daltaí ina ngrúpaí de cheathrar – Cáit, Sorcha, athair Shorcha agus máthair Cháit.
Ligidís orthu nár tháinig na cailíní abhaile ag an am a bhí geallta acu. Cad is dóigh leis na daltaí
a tharla?
Múin an eiseamláir. Cad iad na leithscéalta eile dar leis na daltaí a bheadh ag na cailíní dá
dtuismitheoirí agus cad iad na freagraí a thabharfadh na tuismitheoirí orthu? Cláraigh cuid acu
seo mar eiseamláirí.
Iarr ar na daltaí píosa breise a chumadh don sceitse. Éist leis na daltaí agus iad i mbun
cumadóireachta. Breac síos cuid den stór focal / de na nathanna atá de dhíth orthu. Múin
iad seo i ndeireadh an cheachta. Dírigh go háirithe ar na leithscéalta a thug na cailíní dá
dtuismitheoirí agus ar an mbealach a ghlac a dtuismitheoirí leo.
Má tá grúpaí sásta lena sceitse iarr orthu eagarthóireacht agus athdhréachtú a dhéanamh air.
D’fhéadfaidís áiseanna ilmheán an ranga a úsáid. Iarr orthu an leagan foirfe a léamh don rang
agus é a chur ina bhfillteán scríbhneoireachta mar shampla den seánra seo.
(Nóta: Tógfaidh an obair seo cúpla lá ar a laghad.)
Iarr ar na daltaí abairtí eile a chumadh a thosaíonn le ‘Níl sé ach’ agus ‘Nílimid [Níl muid] ach’.
Scríobh na habairtí seo ar an gclár. Pléigh an difríocht idir dul na habairte sa Ghaeilge agus mar
a bheadh sé sa Bhéarla.
(Nóta: Tosaíonn an abairt i nGaeilge le leagan diúltach an bhriathair, i.e. ‘Níl sé’ agus ‘Nílimid
[Níl muid]’. Tosaíonn an abairt i mBéarla le leagan dearfach an bhriathair, i.e. ‘It is’ agus ‘We are’.)
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo a
thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu a
roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala
siad ó dhaltaí eile ar leathanach 33 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí, ar an scéal agus ar
an sceitse más gá.
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F orleathnú
Iarr ar na daltaí a fháil amach sa bhaile an bhfuil aon tobar Bhríde sa cheantar. Iarr orthu
eolas a bhailiú faoi na nósanna a bhaineann leis an tobar seo agus a gcuid eolais a roinnt
leis an rang.
Pléigh cumadh leithscéalta agus na nathanna a úsáideann daoine fásta nuair is léir dóibh
gur ag cumadh leithscéalta atá daoine óga. Múin más gá:
An dóigh leatsa [An bhfuil tusa ag déanamh / An gceapann tusa] gur amadán / óinseach
(chomh mór sin) mé agus go gcreidfinn [a chreidfeadh] leithscéal chomh háiféiseach
[chomh hamaideach] (leis) sin?
Ní chuirfinn tharat é ach go mbeifeá ag insint bréige [ag insint éithigh / ag tabhairt
éithigh / ag cumadh bréaga / ag cumadh na mbréag / ag cáitheadh na mbréag]!
Ní ghabhfainn [Ní rachainn] i mbannaí air gurb in é a tharla! [Ní chuirfinn aon gheall air
gurb in é a thit amach! / Ní chuirfinn aon gheall air gurb in mar a bhí!]
Tá súil agam nach ag stealladh bhréag [ag insint éithigh / ag insint bréige] atá tú, a
mhaistín / a bhligeaird / a dhailtín / a cheoláin / a bhithiúnaigh / a rógaire!
An gceapann tú [An dóigh leat / An measann tú / An síleann tusa] gur féidir leat [go dtig
leat] (an) dallamullóg a chur ormsa [an dubh a chur ina gheal ormsa / an dubhach dall a chur
ormsa]?
An dóigh leat go ndéanfaidh tú amadán díomsa?
Ní thugann tú aird ar bith [aon aird] ar rialacha [Tá tú ar nós cuma liom faoi rialacha / Tá tú
beag beann ar rialacha / Déanann tú do rogha rud beag beann ar na rialacha / Ní thógann tú aon cheann
de rialacha],
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Pléigh an rann traidisiúnta seo:
Ó Lá Fhéile Bríde amach
Bíonn na héin ag déanamh nead,
Na caoirigh ag breith na n‑uan
Is an fuacht [uain] ag dul i dteas.
Lá Fhéile Bríde bricín –
Bain an chluas den toirtín,
Is tabhair a sháith don dailtín.
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Mé Féin

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● focail / nathanna a bhaineann le mothúcháin a aithint, a phlé agus a scríobh

Á iseanna
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)

C ur C huige
Pléigh cúrsaí ospidéil agus fadhbanna móra sláinte a bhíonn ag daoine. An bhfuil aithne ag na
daltaí ar aon duine atá go dona tinn san ospidéal faoi láthair? An raibh orthu féin dul isteach
san ospidéal de bharr tinnis riamh?
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal faoi bhuachaill a bhfuil Fionnán
air. Tá Fionnán an‑bhuartha toisc go bhfuil a Dhaideo go dona tinn san ospidéal. Seinn an
dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal. Faigh amach cén chuid den scéal is mó ar chuir na daltaí spéis inti.
Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an scéal arís agus faire amach do
na mothúcháin a léirigh na carachtair éagsúla. Iarr orthu a lámh a chur in airde nuair a
chloiseann siad nath nó focal a léiríonn mothúchán áirithe. Seinn an dlúthdhiosca arís. Stop an
dlúthdhiosca nuair a ardaíonn dalta a lámh agus scríobh an nath / an focal a chuala sé ar an
gclár. Lean ar aghaidh mar seo go deireadh an scéil.
Léigh agus pléigh na nathanna / na focal atá ar an gclár. Iarr ar na daltaí samplaí a thabhairt
d’ócáidí a raibh na mothúcháin seo acu féin agus a rá conas a chuaigh siad i bhfeidhm orthu
agus conas a dhéileáil siad leo.
Iarr ar na daltaí roinnt nathanna / focal a roghnú le cóipeáil ón gclár isteach ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta. Meall iad chun na nathanna / na focail seo a úsáid de réir mar
a oireann ina gcuid scríbhneoireachta.

F orleathnú
Pléigh nathanna a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar dhuine breoite. Múin más gá:
Níl aon chúis ghearáin aige / aici. [Níl aon chlamhsán aige / aici. / Níl aon chaill air / uirthi.]
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Bhí sé / sí go dona tinn [an‑bhreoite ar fad / an‑chráite / i cróilí / ag éileamh] ach tá sé /
sí ag teacht chuige / chuici féin [ag dul i bhfeabhas / ag bisiú / ag fáil bhisigh] [tá biseach
ag teacht air / uirthi] de réir a chéile [píosa ar phíosa / diaidh ar ndiaidh]. [Bhí sé ag éileamh ach
tá sé ar bhéal bisigh [ar aghaidh bisigh].]
Níl sé / sí go maith / rómhaith. [Níl cuma ná caoi fanta air / uirthi.]
Tá sé / sí tugtha uaidh / uaithi le tamall. [Tá sé / sí meata le tamall. / Tá sé / sí ag tabhairt
uaidh / uaithi le píosa. / Tá sé / sí ag imeacht ar an uisce bruite le tamall.]
Caithfidh sé / sí dul [a ghabháil] faoi scian [dul faoi obráid / obráid [sceanairt] a bheith aige /
aici].
Tá drochbhail [droch‑chuma] air / uirthi. [Níl ann ach go bhfuil sé / sí ag sracadh leis / léi ar
éigean. / Níl ann ach go bhfuil sé ann. / Níl sé / sí ach beo ar éigean.]
Ní sé / sí ach cuibheasach. [Tá an t‑ádh air / uirthi a bheith chomh maith agus atá sé / sí.]
Tá sé / sí ar leaba a b(h)áis [ar an dé deiridh / sa dé deireanach / sna smeachanna deireanacha /
i ndeireadh na péice / i ndeireadh na feide] [Tá a c(h)osa nite. / Tá a leac lite. / Tá a p(h)ort seinnte. /
Tá a (h)ainm sa leabhar ag an bhfiach dubh].
Níl aon fheabhas [aon bhiseach / biseach ar bith] ag teacht air / uirthi,
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Iarr ar na daltaí cártaí beannachta a dhéanamh do dhuine atá tinn. Iarr orthu nathanna
dúchasacha a bhailiú óna muintir sa bhaile agus iad a scríobh ar an gcárta.
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U
Iontach Tinn (Leagan Ultach)
Bhí Graindea iontach tinn san ospidéal agus gan a fhios ag na dochtúirí cad é a bhí air.
Bhí a dhaoine muinteartha fríd a chéile. Ghlac Mamaí saoire óna cuid oibre sa dóigh is
go bhféadfadh sí a bheith isteach agus amach chuige. Rachadh Daidí isteach ar a bhealach
chun an bhaile tráthnóna, rud a d’fhág gur sa teach béal dorais a chaitheadh Fionnán an
tráthnóna i ndiaidh am scoile.
D’inis Fionnán dá mhúinteoir go raibh Graindea san ospidéal.
‘Tá sé san ospidéal le seachtain,’ arsa Fionnán, ‘agus gan biseach ar bith ag teacht air.
An dtig linn paidir a rá dó?’
‘Déarfaidh muid paidir d’athair mór Fhionnáin,’ arsa an múinteoir leis an rang, ‘agus
do chairde nó gaolta ar bith eile linn atá tinn.’
‘Do bharúil an bhfuil seans ar bith againn an cluiche a bhaint?’ arsa Réamonn le Fionnán
ag am sosa.
An cluiche! Craobh na mbunscoileanna! Cad é mar a d’fhéadfadh sé dearmad a
dhéanamh ar an chluiche sin i ndiaidh an méid traenála a bhí déanta aige le cúpla mí
anuas. Ach is ag smaointiú ar Ghraindea, a bhí ar shlat chúl a chinn san ospidéal, a bhí
Fionnán – Graindea bocht nach gcaillfeadh cluiche ar ór ná ar airgead nuair a bheadh
Fionnán ag imirt. Bhí sé doiligh ag Fionnán a aird a thabhairt ar a chuid ceachtanna an lá
sin, é imníoch fá Ghraindea bomaite amháin agus ag smaointiú ar an chluiche an chéad
bhomaite eile.
Ar an bhealach chuig an chluiche an tráthnóna céanna sin léigh Fionnán arís an téacs
a bhí faighte aige cúpla lá roimhe sin:
Go n‑éirí an t‑ádh leat! Tabhair an corn abhaile! Le grá, Graindea.
Ar ndóigh ní raibh Graindea chomh tinn ag an am sin agus a bhí sé anois. Nuair a
d’fhiafraigh Fionnán dá thuismitheoirí ar maidin cad chuige nach raibh cead aige a
ghabháil ar cuairt chuig Graindea mhínigh siad dó go raibh sé curtha isteach san aonad
dianchúraim agus nach ligtear páistí ar bith isteach ansin. Ar eagla go dtabharfaí aicíd nó
galar isteach san aonad a bhí an riail seo ann a dúirt siad leis.
‘Ach cad é an difear atá idir frídíní na bpáistí agus frídíní na ndaoine fásta?’ arsa Fionnán.
‘Bhuel, is cosúil go bhfuil na frídíní a bhíonn ag páistí i bhfad níos tógálaí ná an chuid
a bhíonn ag daoine fásta. Sin an rud a dúirt an t-altra, ar scor ar bith,’ arsa Mamaí.
Bhí na rudaí seo uilig ag gabháil fríd a cheann agus Fionnán ar a bhealach go Páirc
Naomh Muire.
Thosaigh an cluiche. Bhí a intinn déanta suas ag Fionnán go ndéanfadh sé a sheacht míle
dícheall mar gurb shin ba mhaith le Graindea. Sa chúl a bhí Fionnán ag imirt agus níor
lig sé oiread is cúl amháin isteach sa chéad leath. Bhí iontas go deo ar an fhoireann eile.
Bhí sé ráite leo nach raibh an fhoireann seo a bhí ina n‑éadan inniu thar mholadh beirte.
Ach ní mar a shíltear a bhítear!
Níl a fhios cad é an moladh a thug an traenálaí d’Fhionnán ag leath ama.
‘Cú Chulainn a thabharfaimid ort,’ ar seisean le Fionnán, ‘má imríonn tú leath chomh
maith leis sin sa dara leath.’
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Bhí Fionnán iontach bródúil as féin. Le linn an dara leath ba dheacair leis Graindea, a bhí
ina luí tinn san ospidéal, a chur as a cheann. Ach bhí a fhios aige nach ndéanfadh sé gar
ar bith do Ghraindea dá ligfeadh sé síos a fhoireann de bharr a chuid imní. Chuir sé
a chroí agus a anam isteach san imirt agus bhí an báire leo!
A fhad is a bhí na boinn á dtabhairt amach cé a tchí Fionnán ag déanamh air ach
a mháthair. Bhí iontas air í a fheiceáil. Shíl sé go mbeadh sí san ospidéal ag Graindea.
Rinne Mamaí comhghairdeas leis ach nuair a chuir Fionnán ceist uirthi fá cad é mar
a bhí Graindea dúirt sí leis a chuid éadaí a athrú go gasta agus go labhródh sí leis nuair
a bheadh siad sa charr.
‘Caithfidh mé téacs a chur chuige ag rá leis go bhfuil an cluiche bainte againn,’
arsa Fionnán.
‘Fág go fóill é,’ arsa Mamaí.
Mhothaigh Fionnán ualach ar a chroí. Chreid sé go raibh biseach i ndán do Ghraindea.
Ach an raibh sé contráilte? Ní raibh Fionnán am ar bith á chóiriú féin agus ag gabháil
amach go dtí an carr. Bhí deora le súile Mhamaí nuair a bhí sí ag inse d’Fhionnán
go raibh Graindea chomh holc anois agus go raibh sé ag saothrú an bháis.
‘Ach shíl mé go dtiocfadh leis na dochtúirí é a leigheas,’ arsa Fionnán. ‘Graindea bocht!’
Bhuail racht caointe é.
‘Ar mhaith leat a ghabháil lena fheiceáil?’ arsa Mamaí i gceann tamaill. ‘Tá Daidí istigh
leis faoi láthair.’
‘Ba mhaith,’ arsa Fionnán, ‘agus beidh mé ábalta a inse dó fán chluiche.’
‘Anois, a stór, tá an chaint caillte aige,’ arsa Mamaí, ‘ach tá muid chóir a bheith cinnte
go bhfuil sé ábalta muid a chloisteáil.’
‘Más mar sin atá,’ arsa Fionnán agus é ag déanamh a dhícheall stad de chaoineadh,
‘inseoidh mé dó gur bhain muid an cluiche.’
‘Maith an gasúr,’ arsa Mamaí.
Thit a chleiteacha le Fionnán nuair a chonaic sé Graindea. Bhí drochbhail ar an fhear
bhocht. Bhí acraí aisteacha ag taobh na leapa agus é ceangailte díobh. Bhí snáthaidí sáite
ina dhá lámh agus masc ar a éadan.
‘A Dhaidí, tá Fionnán anseo le tú a fheiceáil,’ arsa Mamaí leis.
Ach freagra ní bhfuair sí. Sheas Fionnán ag taobh na leapa.
‘Bhain muid an cluiche, a Ghraindea,’ ar seisean. ‘An cluiche ceannais. Is mór an trua
nach raibh tú ann le mé a fheiceáil.’
Tháinig aoibh bheag ar bhéal Ghraindea. Rinne sé iarracht a shúile a oscailt ach ní raibh
sé ábalta. Chaith Fionnán cúpla bomaite eile ag inse dó fán chluiche. Ansin d’fhág sé an
seomra go ciúin.
Nuair a bhí Fionnán taobh amuigh den doras chaoin sé go cráite. Tháinig Daidí amach
agus leag sé a lámh ar a ghualainn. Shuigh an bheirt ansin gan focal astu.
I gceann tamaill stad Fionnán den chaoineadh agus ar seisean le Daidí:
‘Tá mo chroí cráite mar go bhfuil Graindea ag fáil bháis. Ach, an bhfuil a fhios agat cad
é, a Dhaidí? Nach orm a bhí an t‑ádh Graindea mar é a bheith agam.’
‘Sin an fhírinne,’ arsa Daidí agus brón air. ‘Tá an t‑ádh orainn uilig aithne a bheith againn
ar fhear chomh lách suáilceach le do Ghraindea.’
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Go gairid ina dhiaidh sin d’imigh Daidí agus Fionnán chun an bhaile. Is beag focal a bhí
as ceachtar acu ar an bhealach. Ní raibh siad ach istigh an doras nuair a bhuail an fón.
*** Mamaí a bhí ann leis an drochscéala go raibh Graindea i ndiaidh bás a fháil. Rith na
deora go fras le Fionnán. Bhí sé féin agus a Ghraindea iontach mór lena chéile ach anois
bhí sé ar shiúl uaidh. Bhí cumha an domhain air ina dhiaidh.
Tamall ina dhiaidh sin chuaigh Daidí isteach sa tseomra suí agus thosaigh sé ag cuartú
go dtí go bhfuair sé bosca na bpictiúracha. Chaith sé féin agus Fionnán an chuid eile den
tráthnóna ag amharc siar ar an am a bhí thart. I measc na bpictiúracha bhí go leor cinn
de Ghraindea. Bhí Daidí agus Fionnán seal ag caoineadh agus seal ag gáire agus iad
ag amharc ar phictiúracha agus ar fhíseáin, cuid acu agus iad níos sine ná Fionnán é féin.
Bhí Mamaí bhocht croíbhriste, agus í tuirseach traochta, nuair a tháinig sí chun an bhaile
an oíche sin.
‘Tá mé buartha fá do thrioblóid,’ arsa Daidí léi agus thug sé póg di. ‘Go ndéana Dia
trócaire air. Fear uasal a bhí i d’athair.’
‘Nach maith atá a fhios agam é,’ arsa Mamaí agus í tromchroíoch.
Ansin labhair sí le Fionnán:
‘Tá mé sásta go raibh seans agat Graindea a fheiceáil, a thaisce,’ ar sise. ‘Tá mé cinnte
go raibh a fhios aige tú a bheith ann. Bhí mé ag smaointiú gur dheas an rud dá gcumfá
paidir le léamh ag Aifreann an tórraimh. Ar mhaith leat sin a dhéanamh?’
‘Ó, ba mhaith cinnte,’ arsa Fionnán.
Ansin nuair a bhí ‘oíche mhaith’ ráite aige lena thuismitheoirí chuaigh sé suas an staighre
agus é ag smaointiú ar na rudaí deasa uilig a d’fhéadfadh sé a rá fá Ghraindea ina phaidir.
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An‑bhreoite (Leagan Muimhneach)
Bhí Daidí Críonna an‑bhreoite san ospidéal agus ní raibh na dochtúirí ábalta a dhéanamh
amach cad a bhí air. Bhí daoine muinteartha Dhaidí Críonna an‑trína chéile. Bhí saoire
tógtha ag Mam óna cuid oibre chun go bhféadfadh sí a bheith isteach agus amach chuige.
Théadh Daid isteach ar a shlí abhaile tráthnóna, rud a d’fhág gur sa tigh béal dorais
a chaitheadh Fionnán a chuid ama tar éis scoile.
D’inis Fionnán dá mhúinteoir go raibh Daidí Críonna san ospidéal.
‘Tá sé san ospidéal le seachtain,’ arsa Fionnán, ‘agus níl aon fheabhas air. An bhféadfaimis
paidir a rá dó?’
‘Déarfaimid paidir d’athair críonna Fhionnáin,’ arsa an múinteoir leis an rang, ‘agus d’aon
chairde nó gaolta eile linn atá breoite.’
‘An ndéarfá go bhfuil aon tseans againn an cluiche a bhuachtaint?’ arsa Réamonn
le Fionnán ag am sosa.
An cluiche! Craobh na mbunscoileanna! Conas a d’fhéadfadh sé an cluiche a dhearmad!
Ba chuma leis ach a raibh de thraenáil déanta aige le cúpla mí anuas. Ach is ag
cuimhneamh ar Dhaidí Críonna, a bhí ar shlat a dhroma san ospidéal, a bhí Fionnán –
Daidí Críonna bocht nach gcaillfeadh cluiche ar ór ná ar airgead nuair a bheadh Fionnán
ag imirt. Ba dheacair d’Fhionnán a aird a dhíriú ar a cheachtanna an lá san, é trína chéile
faoi Dhaidí Críonna nóimeat amháin agus ag cuimhneamh ar an gcluiche an chéad
nóimeat eile.
Ar a shlí go dtí an gcluiche an tráthnóna céanna san léigh Fionnán an téacs a bhí fachta
aige cúpla lá roimis sin arís.
Go n‑éirí an t‑ádh leat! Tabhair an corn abhaile! Le grá, Daidí Críonna.
Gan dabht ní raibh Daidí Críonna chomh holc céanna ag an am san agus a bhí sé anois.
Nuair a d’fhiafraigh Fionnán dá thuismitheoirí ar maidin cad ina thaobh nach raibh cead
aige dul ar a thuairisc mhíníodar dó go raibh sé curtha isteach san aonad dianchúraim
agus nach ligtear aon leanaí isteach ansúd. Ar eagla go dtabharfaí aicíd nó galar isteach
san aonad a bhí an riail seo ann a dúradar leis.
‘Ach cén difear atá idir frídíní na leanaí agus frídíní na ndaoine fásta?’ arsa Fionnán.
‘Bhuel, is dealraitheach go bhfuil na frídíní a bhíonn ag leanaí i bhfad Éireann níos tógálaí
ná na frídíní a bhíonn ag daoine fásta. Sin é a dúirt an t‑altra, ar aon tslí,’ arsa Mam.
Bhí na rudaí seo ar fad ag gabháil trí cheann Fhionnáin agus é ar a shlí go Páirc Naomh
Muire.
Thosaigh an cluiche. Bhí a aigne déanta suas ag Fionnán go ndéanfadh sé a sheacht míle
dícheall mar gurb in é a theastódh ó Dhaidí Críonna. Sa bháire a bhí Fionnán ag imirt
agus níor lig sé oiread is aon bháire amháin isteach sa chéad leath. Bhí an‑iontas ar fad
ar an bhfoireann eile. Bhí sé ráite leo nach raibh an fhoireann so a bhí ina gcoinne inniu
thar mholadh beirte. Ach ní mar a shíltear a bhítear!
Ní fios cén moladh a thug an traenálaí d’Fhionnán ag leath ama.
‘Cú Chulainn a thabharfar ort,’ ar seisean le Fionnán, ‘má imríonn tú leath chomh maith
leis sin sa tarna leath.’
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Bhí Fionnán an‑mhórtasach as féin. I rith an tarna leath ba dheacair leis Daidí Críonna,
a bhí an‑bhreoite san ospidéal, a chur as a cheann. Ach bhí a fhios aige nach ndéanfadh
sé aon mhaitheas do Dhaidí Críonna dá ligfeadh sé síos a fhoireann mar gheall ar an
mbuairt a bhí air. Chuir sé a chroí agus a anam isteach san imirt agus bhí an lá leo!
A fhad is a bhí na boinn á mbronnadh cé a chífeadh Fionnán ag déanamh air ach
a mháthair. Bhí iontas air í a fheiscint. Cheap sé go mbeadh sí fanta san ospidéal in
éineacht le Daidí Críonna. Thréaslaigh Mam leis ach nuair a d’fhiafraigh Fionnán di conas
a bhí Daidí Críonna dúirt sí leis a chuid éadaigh a athrú go tapaidh agus go labhródh sí
leis nuair a bheidís sa mhótar.
‘Caithfidh mé téacs a chur chuige chun a rá leis go bhfuil an cluiche buaite againn,’
arsa Fionnán.
‘Scaoil leis go fóill,’ arsa Mam.
Bhraith Fionnán ualach ar a chroí. Chreid sé go raibh Daidí Críonna ag dul i bhfeabhas.
Ach an raibh dul amú air? Ní fada a bhí Fionnán á fheistiú féin agus ag tabhairt faoin
mótar. Bhí deora le Mam agus í ag insint d’Fhionnán go raibh Daidí Críonna ar leaba
a bháis.
‘Ach cheapas go bhféadfadh na dochtúirí é a leigheas,’ arsa Fionnán. ‘Daidí Críonna
bocht!’
Phléasc sé amach ag gol.
‘Ar mhaith leat dul ar a thuairisc?’ arsa Mam tar éis tamaill. ‘Tá Daid in éineacht leis
faoi láthair.’
‘Ba mhaith,’ arsa Fionnán, ‘agus beidh mé ábalta rá leis faoin gcluiche.’
‘Anois, a mhaoineach, tá an chaint teipthe air,’ arsa Mam, ‘ach táimid geall leis siúráilte
go bhfuil sé ábalta sinn a chlos.’
‘Má tá,’ arsa Fionnán agus é ag iarraidh na deora a stop, ‘déarfaidh mé leis gur bhuamar
an cluiche.’
‘An‑gharsún,’ arsa Mam.
Thit an lug ar an lag ag Fionnán nuair a chonaic sé Daidí Críonna. Ní raibh an fear
bocht go maith in aon chor. Bhí giuirléidí aite in aice na leapan agus é ceangailte díobh.
Bhí snáthaidí sáite ina dhá lámh agus masc ar a aghaidh.
‘A Dhaid, tá Fionnán anso ar do thuairisc,’ arsa Mam leis.
Ach ní raibh húm ná hám as Daidí Críonna. Sheas Fionnán ag taobh na leapan.
‘Bhuamar an cluiche, a Dhaidí Críonna,’ arsa é sin. ‘An cluiche ceannais. Is é an trua é
nach rabhais ann chun mé a fheiscint.’
Tháinig meangadh beag ar bhéal Dhaidí Críonna. Thriail sé a shúile a oscailt ach ní
raibh sé ábalta air. Chaith Fionnán cúpla nóimeat eile ag insint do Dhaidí Críonna
faoin gcluiche. Ansan d’fhág sé an seomra go ciúin.
Nuair a bhí Fionnán taobh amuigh den ndoras ghoil sé go géar. Tháinig Daid amach agus
leag sé lámh ar a ghualainn. Shuigh an bheirt acu ansan gan focal astu. Tar éis tamaill
d’éirigh Fionnán as an ngol agus arsa é sin le Daid:
‘Tá mo chroí briste toisc Daidí Críonna a bheith ag fáil bháis. Ach an bhfuil a fhios agat
cad é, a Dhaid? Tá an‑seans liom Daidí Críonna mar é a bheith agam.’
‘Sin í an fhírinne ghlan,’ arsa Daid agus tocht air. ‘Tá an‑seans linn ar fad aithne
a bheith againn ar fhear chomh lách cineálta leis.’
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Go gearr ina dhiaidh san d’imigh Daid agus Fionnán abhaile. Is ar éigean a bhí focal ó
aon duine de lán na beirte acu ar an tslí abhaile. Ní rabhadar ach tagtha an doras isteach
nuair a bhuail an fón. *** Mam a bhí ann leis an ndrochscéala go raibh Daidí Críonna
bailithe leis. Thit na deora go tréan is go tiubh le Fionnán. Bhí sé féin agus a Dhaidí
Críonna an‑mhór le chéile ach anois bhí Daidí Críonna bailithe leis uaidh. Bhí uaigneas
an domhain air.
Tar éis tamaill chuaigh Daid isteach sa tseomra suite agus thosaigh sé ag cuardach nó
go bhfuair sé bosca na ngrianghraifeanna. Chaith sé féin agus Fionnán an chuid eile den
dtráthnóna ag dul siar ar bhóithríní na smaointe. I measc na ngrianghraifeanna bhí ualach
pictiúirí de Dhaidí Críonna. Bhí idir ghol agus gháire ag Daid agus ag Fionnán agus iad
ag féachaint ar ghrianghraifeanna agus ar fhíseáin, cuid acu a bhí níos sine ná Fionnán
féin.
Bhí croí Mham briste, agus í tugtha traochta, nuair a tháinig sí abhaile an oíche sin.
‘Ní maith liom do scéala,’ arsa Daid léi agus thug sé póg di. ‘Go ndéana Dia trócaire air.
Fear uasal ab ea do Dhaid.’
‘Nach maith atá a fhios agam é,’ arsa Mam agus tocht uirthi.
Ansan labhair sí le Fionnán:
‘Tá áthas orm go rabhais ábalta Daidí Críonna a fheiscint, a mhaoineach,’ arsa í sin. ‘Táim
siúráilte glan go raibh a fhios aige tú a bheith ann. Bhíos ag cuimhneamh gur dheas
an rud é dá gcumfá paidir le léamh ag Aifreann na sochraide. Ar mhaith leat é sin
a dhéanamh?’
‘Ó, ba bhreá liom,’ arsa Fionnán.
Ansan nuair a bhí ‘oíche mhaith’ ráite aige lena thuismitheoirí chuaigh sé in airde staighre
agus é ag cuimhneamh ar na rudaí deasa ar fad a d’fhéadfadh sé a rá faoi Dhaidí Críonna
ina phaidir.
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Go Dona Tinn (Leagan Connachtach)
Bhí Daideo go dona tinn san ospidéal agus gan a fhios ag na dochtúirí céard a bhí air.
Bhí a dhaoine muinteartha an‑trína chéile. Bhí saoire tógtha ag Mama óna cuid oibre le
go bhféadfadh sí a bheith isteach agus amach chuige. Théadh Deaide isteach ar a bhealach
abhaile tráthnóna, rud a d’fhág gur sa teach béal dorais a chaitheadh Fionnán an t‑am
tar éis na scoile.
D’inis Fionnán dhá mhúinteoir go raibh Daideo san ospidéal.
‘Tá sé san ospidéal le seachtain,’ arsa Fionnán, ‘agus níl aon fheabhas tagtha air. An féidir
linn paidir a rá dó?’
‘Déarfaidh muid paidir do sheanathair Fhionnáin,’ arsa an múinteoir leis an rang, ‘agus
d’aon chairde nó gaolta eile linn atá tinn.’
‘Meas tú an bhfuil aon seans againn an cluiche a ghnóthachtáil?’ arsa Réamonn
le Fionnán ag am sosa.
An cluiche! Craobh na mbunscoileanna! Cén chaoi a bhféadfadh an cluiche a bheith
dearmadta aige! Cén bhrí ach a raibh de thraenáil déanta aige le cúpla mí anuas. Ach is
ag cuimhniú ar Dhaideo, a bhí ar shlat a dhroma san ospidéal, a bhí Fionnán – Daideo
bocht nach gcaillfeadh cluiche ar ór ná ar airgead nuair a bheadh Fionnán ag imirt. Bhí
sé ag cinnt ar Fhionnán a aird a dhíriú ar a chuid ceachtanna an lá sin, é ag déanamh
imní faoi Dhaideo nóiméad amháin agus ag cuimhniú ar an gcluiche an nóiméad
ina dhiaidh sin.
Ar an mbealach chuig an gcluiche an tráthnóna céanna sin, léigh Fionnán an téacs a bhí
faighte aige cúpla lá roimhe sin arís:
Go n‑éirí an t‑ádh leat! Tabhair an corn abhaile! Le grá, Daideo.
Ar ndóigh ní raibh Daideo chomh dona céanna ag an am sin agus a bhí sé anois. Nuair
a d’fhiafraigh Fionnán dá thuismitheoirí ar maidin tuige nach raibh cead aige a ghabháil
ar cuairt chuig Daideo mhínigh siad dó go raibh sé curtha isteach san aonad dianchúraim
agus nach ligtear aon ghasúir isteach ansiúd. Is ar fhaitíos go dtabharfaí aicíd nó galar
isteach san aonad a bhí an riail seo ann a dúradar leis.
‘Ach cén difríocht atá idir frídíní na ngasúr agus frídíní na ndaoine fásta?’ arsa Fionnán.
‘Bhuel, is cosúil go bhfuil na frídíní a bhíonn ag gasúir i bhfad Éireann níos tógálaí ná
an chuid a bhíonn ag daoine fásta. Sin é a dúirt an t‑altra, ar aon chaoi,’ arsa Mama.
Bhí na rudaí seo uileag ag gabháil trína cheann ag Fionnán agus é ar a bhealach go Páirc
Naomh Muire.
Thosaigh an cluiche. Bhí a intinn déanta suas ag Fionnán go ndéanfadh sé a sheacht
míle dícheall mar gurb in é a theastódh ó Dhaideo. Sa gcúl a bhí Fionnán ag imirt agus
níor lig sé oiread is aon chúl amháin isteach sa gcéad leath. Bhí an‑iontas go deo ar an
bhfoireann eile. Bhí sé ráite leo nach raibh an fhoireann seo a bhí ina gcoinne inniu
thar mholadh beirte. Ach ní mar a shíltear a bhítear!
Ní fios cén moladh a thug an traenálaí d’Fhionnán ag leath ama. Dúirt sé go nglaofadh
sé Cú Chulainn air dá n‑imreodh sé leath chomh maith sa dara leath.
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Bhí Fionnán an‑bhródúil as féin. Le linn an dara leath ba dheacair leis Daideo, a bhí
ina luí go dona tinn san ospidéal, a chur amach as a cheann. Ach bhí a fhios aige nach
ndéanfadh sé leas ar bith do Dhaideo dá gclisfeadh seisean ar a fhoireann de bharr
a chuid imní. Chuir sé a chroí agus a anam isteach san imirt agus bhí an báire leo!
Fad is a bhí na boinn á dtabhairt amach cé a d’fheicfeadh Fionnán ag déanamh air ach a
mháthair. Bhí iontas air í a fheiceáil. Cheap sé go mbeadh sí fanta san ospidéal le Daideo.
Rinne Mama comhghairdeachas leis ach nuair a d’fhiafraigh Fionnán di cén chaoi a raibh
Daideo dúirt sí leis a chuid éadaí a athrú go sciobtha agus go labhródh sí leis nuair
a bheidís sa gcarr.
‘Caithfidh mé téacs a chur chuige le rá leis go bhfuil an cluiche gnóthaithe againn,’
arsa Fionnán.
‘Fág go fóilleach é,’ arsa Mama.
D’airigh Fionnán ualach ar a chroí. Chreid sé go raibh biseach i ndán do Dhaideo. Ach
an raibh dul amú air? Ní raibh Fionnán achar ar bith dá ghléasadh féin agus ag gabháil
amach go dtí an carr. Bhí deora lena súile ag Mama nuair a bhí sí ag insint d’Fhionnán
go raibh Daideo chomh dona anois agus go raibh sé ag saothrú an bháis.
‘Ach cheap mé go bhféadfadh na dochtúirí é a leigheas,’ arsa Fionnán. ‘Daideo bocht!’
Bhuail racht caoineacháin é.
‘Ar mhaith leat a ghabháil le hé a fheiceáil?’ arsa Mama tar éis scaithimh. ‘Tá Deaide
istigh leis faoi láthair.’
‘Ba mhaith,’ arsa Fionnán, ‘agus beidh mé in ann insint dó faoin gcluiche.’
‘Anois, a stór, tá an chaint imithe uaidh,’ arsa Mama, ‘ach tá muid ionann is cinnte
go bhfuil sé in ann muid a chloisteáil.’
‘Má tá,’ arsa Fionnán agus é ag déanamh chuile iarracht stopadh ag caoineadh, ‘inseoidh
mé dó gur ghnóthaigh muid an cluiche.’
‘Maith an buachaill,’ arsa Mama.
Thit an drioll ar an dreall ar Fhionnán nuair a chonaic sé Daideo. Bhí drochbhail cheart
ar an bhfear bocht. Bhí giuirléidí aisteacha le taobh na leapa agus é ceangailte díobh. Bhí
snáthaidí sáite ina dhá lámh agus masc ar a éadan.
‘A Dheaide, tá Fionnán anseo le thú a fheiceáil,’ arsa Mama leis.
Ach ní raibh húm ná hám as Daideo. Sheas Fionnán ag taobh na leapa.
‘Ghnóthaigh muid an cluiche, a Dhaideo,’ ar seisean. ‘An cluiche ceannais. Is é an trua
nach raibh tú ann le mé a fheiceáil.’
Tháinig meangadh beag ar bhéal Dhaideo. Thriail sé a shúile a oscailt ach ní raibh sé in
ann. Chaith Fionnán cúpla nóiméad eile ag insint do Dhaideo faoin gcluiche. Ansin d’fhág
sé an seomra go ciúin.
Nuair a bhí Fionnán taobh amuigh den doras chaoin sé go géar agus go cráite. Tháinig
Deaide amach agus leag sé lámh ar a ghualainn. Shuigh an bheirt ansin gan focal astu.
Tar éis tamaill d’éirigh Fionnán as an gcaoineadh agus ar seisean le Deaide:
‘Tá mo chroí dubh mar gheall go bhfuil Daideo le bás a fháil. Ach an bhfuil a fhios agat
céard é féin, a Dheaide? Tá an t‑ádh dearg liom Daideo mar é a bheith agam.’
‘Sin í an fhírinne ghlan,’ arsa Deaide agus sprocht air. ‘Tá an t‑ádh orainn uileag aithne
a bheith againn ar fhear chomh lách suáilceach le do Dhaideo.’
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Go gairid ina dhiaidh sin d’imigh Deaide agus Fionnán abhaile. Is ar éigean is a bhí focal
as ceachtar acu ar an mbealach abhaile. Ní raibh siad ach istigh an doras nuair a ghlaoigh
an fón. *** Mama a bhí ann leis an drochscéala go raibh Daideo tar éis bháis. Rith na
deora go tréan is go tiubh le Fionnán. Bhí sé féin agus a Dhaideo an‑mhór le chéile ach
anois bhí sé imithe uaidh. Bhí uaigneas an domhain air ina dhiaidh.
Tar éis tamaill chuaigh Deaide isteach sa seomra suí agus thosaigh sé ag cartadh nó go
bhfuair sé bosca na ngrianghraifeanna. Chaith sé féin agus Fionnán an chuid eile den
tráthnóna ag gabháil siar ar bhóithrín na smaointe. I measc na ngrianghraifeanna bhí go
leor pictiúr de Dhaideo. Rinne Deaide agus Fionnán idir chaoineadh agus gháire agus iad
ag breathnú ar ghrianghraifeanna agus ar fhíseáin, cuid acu agus iad níos sine ná
Fionnán féin.
Bhí Mama bhocht croíbhriste agus í tugtha traochta nuair a tháinig sí abhaile an oíche
sin.
‘Ní maith liom do thrioblóid,’ arsa Deaide léi agus thug sé póg di. ‘Go ndéana Dia
trócaire air. Fear uasal a bhí i do Dheaide.’
‘Nach maith atá a fhios agam é,’ arsa Mama agus sprocht uirthi.
Ansin labhair sí le Fionnán:
‘Tá mé sásta go raibh seans agat Daideo a fheiceáil, a stór,’ ar sise. ‘Tá mé cinnte go raibh
a fhios aige tú a bheith ann. Bhí mé ag cuimhniú go mba dheas an rud é dá gcumfá
paidir le léamh ag Aifreann na sochraide. Ar mhaith leat é sin a dhéanamh?’
‘Ó, ba mhaith cinnte,’ arsa Fionnán.
Ansin nuair a bhí ‘oíche mhaith’ ráite aige lena thuismitheoirí chuaigh sé suas an staighre
agus é ag cuimhniú ar na rudaí deasa uileag a d’fhéadfadh sé a rá faoina Dhaideo
ina phaidir.
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Mé Féin

C e ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● cur síos a dhéanamh ar mhothúcháin phearsanta
● féinchoincheap a fhorbairt
● teidil a scríobh

E iseamláirí
1.	Bhí uaigneas an domhain orm [Mhothaíos an‑uaigneach / Bhraitheas an‑uaigneach /
Bhí cumha orm / Bhíos croíbhriste] i ndiaidh mo Dhaideo / i ndiaidh mo charad /
i ndiaidh an bhaile / i ndiaidh mo mhadra [mo ghadhair] / i ndiaidh …(duine /
peata / áit).
	Bhí mé [Bhíos] tugtha traochta tar éis (dom) an cluiche a imirt / an obair
a chríochnú / an … a dhéanamh.
	Bhí mé [Bhíos] bródúil [mórtasach / mórálach] asam féin de bharr [mar / toisc] gur
éirigh liom …(rud a dhéanamh / a bhaint amach).
	Bhí mé [Bhíos] an‑trína chéile nuair a chuala mé [nuair a chuala] faoin [mar gheall
ar an] scéal / faoi …(eachtra tubaisteach) / faoin …(eachtra tubaisteach).

C ur C huige
Múin an eiseamláir. Pléigh na mothúcháin atá léirithe inti.
Roinn na daltaí ina mbeirteanna. Iarr ar na beirteanna insint dá chéile faoi am éigin ar bhraith
siad ceann amháin de na mothúcháin seo agus an rud ba chúis leis. Éist leis na daltaí agus iad
i mbun comhrá. Breac síos eolas maidir leis na riachtanais teanga atá ag na daltaí. Bunaigh
mioncheacht orthu ag deireadh an cheachta más gá.
Iarr ar na daltaí grianghraif / pictiúir a bhailiú a léiríonn mothúcháin áirithe go soiléir. Cuir
le chéile iad chun taispeántas nó Leabhar Ranga a dhéanamh. Iarr ar na daltaí abairtí a chumadh
mar theidil orthu.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F orleathnú
Múin nathanna eile do na daltaí a dhéanann cur síos ar uaigneas agus ar bhriseadh croí.
Múin más gá:
Bhí mo chroí cráite [dubh (dóite) / trom / briste] mar [toisc / de bharr] go raibh …(ainm)
go dona tinn [an‑bhreoite / buailte go dona] / mar go bhfuair …(ainm) bás / nuair
a fuair …(ainm) bás.
Bhí briseadh croí orm [Bhí mé [Bhíos] cráite / Bhí cumha orm] toisc …(cúis).
Thit an lug ar an lag [an drioll ar an dreall] agam [orm] nuair a chuala mé [nuair a chuala]
…,
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Pléigh an seanfhocal seo:
Níl luibh ná leigheas in aghaidh an bháis.
Pléigh bás peataí. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar an uair a cailleadh peata
dá gcuid féin.
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Mé Féin

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● mothúchán a léiriú i bhfoirm míme
● éiginnteacht a léiriú
● tomhas a dhéanamh
● duine a rialú

E iseamláirí
1.	Nílim [Níl mé] cinnte [róshiúráilte] conas [cén chaoi le / cén bealach le] …(mothúchán
ar leith) a thaispeáint [a léiriú].
2.	An sceitimíní [bís] / uaigneas / iontas / bród / fearg / scanradh / díomá /
tuirse / buairt [imní] / …(mothúchán) atá ort? Is ea / Ní hea.
Ní fhéadfadh aon duine [duine ar bith / dia ná duine] an mhím sin a oibriú amach.
Ní …(mothúchán) atá á thaispeáint [á léiriú] ansin agat ach …(mothúchán eile).
Tá sé sin níos cosúla le …(mothúchán) ná le …(mothúchán eile).

Á iseanna
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 143) – dóthain le cárta a thabhairt do gach dalta

C ur C huige
Pléigh na cártaí ceann ar cheann leis na daltaí. Cuir i hata iad.
Múin na heiseamláirí.
Roinn an rang ina bheirteanna – Dalta A agus Dalta B. Iarr ar bheirt daltaí teacht os comhair an
ranga chun gur féidir leat an cluiche a léiriú don rang. Iarr ar Dhalta A cárta amháin a phiocadh
as an hata, é a léamh go ciúin agus mím a dhéanamh a léiríonn an mothúchán sin. Tomhaiseadh
Dalta B an mothúchán atá á léiriú ag Dalta A. Nuair a thomhaiseann Dalta B i gceart malartaíodh
sé le Dalta A. Piocadh Dalta B cárta as an hata agus imrídís an cluiche arís. Iarr ar na beirteanna
eile aithris a dhéanamh ar an gcur chuige seo.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
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F orleathnú
Pléigh na mothúcháin atá ag na daltaí i leith scéal atá sa nuacht faoi láthair. Múin más gá:
Nach iontach / ainnis [truamhéalach / dona] mar scéal [an scéal] é (sin).
Bhrisfeadh a leithéid sin de scéal do chroí.
Cuireann sé isteach orm [as dom] nuair a bhíonn / nuair a chloisim drochscéalta
sa nuacht.
Nach deas é an dea‑scéala a chloisteáil [a chlos].
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Mé Féin

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● smaoineamh a chur chun cinn
● cinnteacht / éiginnteacht a léiriú
● dearcadh a lorg
● cur síos a dhéanamh céim ar chéim
● deireadh nua a chumadh do scéal i gcomhar le páirtí
● beannacht a ghuí
● cárta beannachta a dhearadh

E iseamláirí
1.	Cad mar gheall ar a rá [Céard faoina rá] gur …(rud a tharla) / go …(rud a tharla)? Sin
an‑phlean [an‑chuimhneamh]! / Níl brí ná dealramh [ciall ná réasún] leis sin!
	Ar cheart [Ar chóir] dúinn a rá gur tháinig a [an] oiread (sin) feabhais ar Dhaideo
is gur scaoileadh abhaile é lá arna mhárach / gur scaoileadh abhaile é taobh
istigh [laistigh] de chúpla lá / gur …(rud a tharla) / go …(rud a tharla)?
	Nílimse róchinnte [róshiúráilte] cad [céard / cad é] a tharla [a thit amach] ansin / ina
dhiaidh sin / ar deireadh thiar thall. Cad is dóigh leatsa a tharla? [Cad is dóigh leatsa
a thit amach? / Céard a cheapann tusa a tharla?]
	Ar an gcéad dul síos [Ar dtús] …(rud a tharla). Ina dhiaidh sin …(rud a tharla). Tamall
ina dhiaidh sin arís …(rud a tharla). Ar [Sa] deireadh thiar thall tháinig / níor
tháinig / ghlaoigh / níor ghlaoigh / fuair / ní bhfuair / …(briathra eile) …(duine /
rud / rud a tharla).
2. Coimirce Dé Ort.
Tabhartas na sláinte chugat.
Dé do bheatha i do shláinte.

Á iseanna
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)

C ur C huige
Múin an chéad eiseamláir.
Roinn an rang ina bheirteanna. Mínigh do na daltaí go bhfuil siad le deireadh nua a chumadh
don scéal ‘Iontach Tinn’ (Ceacht 1) ón áit a stopann tú an dlúthdhiosca. Ligeadh siad orthu
gur tháinig feabhas ar Dhaideo.
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Seinn an dlúthdhiosca. Stop nuair a thagann tú go dtí ‘Ní raibh siad [Ní rabhadar] ach tagtha
an doras isteach [ach istigh an doras] nuair a bhuail [nuair a ghlaoigh] an fón’ (tá *** sa téacs). Iarr
ar na beirteanna deireadh nua a chumadh don scéal, é a scríobh, agus eagarthóireacht agus
athdhréachtú a dhéanamh air. Iarr orthu an chéad eiseamláir a úsáid agus iad ag cumadh agus
ag scríobh.
Iarr ar gach beirt a scéal a mhalartú le beirt eile chun é a léamh. Iarr orthu cóip bhreise
a dhéanamh agus é a chur ina bhfillteán scríbhneoireachta mar shampla den seánra seo.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar na daltaí cárta a dhearadh chun feabhas a ghuí ar dhuine atá
breoite. Iarr orthu ceann de na beannachtaí a scríobh ar an gcárta. Iarr orthu an cárta a chur
ina bhfillteán scríbhneoireachta le tabhairt do dhuine breoite de réir mar is gá. Meall iad chun
an eiseamláir a úsáid le daoine breoite.
Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.

F orleathnú
Múin nathanna eile do na daltaí ina ndéantar dea‑shláinte a ghuí ar dhuine. Múin más
gá:
Nára fada go raibh tú ar do sheanléim arís.
Go dtuga Dia biseach duit.
Nár sháraí Dia do shláinte.
Go bhfága Dia do shláinte agat.
Sláinte an bhradáin chugat.
Fial Mhuire idir tú féin agus an galar.
Dia idir sinn agus an anachain.
Go mbí do bhac ar Dhia.
Fónamh ort.
Brat Dé umat.
Go gcothaí Dia sin duit.
Go gcuire Dia i gceann na maitheasa tú.
Cuirim faoi choimirce Dé thú.
Faoi choimirce Dé, Mhic Duach agus Mhic Dara thú.
Dia do do bheannachadh.
Go ndéana sé maith agus geir duit!
Go gcumhdaí Dia do stór.
Iarr ar na daltaí nathanna eile a bhailiú óna muintir sa bhaile a úsáidtear chun biseach
a ghuí ar dhuine. Pléigh leis an rang iad.
Pléigh na seanfhocail seo. Scríobh ar an gclár iad. Iarr ar na daltaí cúpla ceann a
thaitníonn leo a scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Iarr orthu scéal, dán
nó sceitse a chumadh agus ceann de na seanfhocail mar theideal air.
I dtosach na haicíde is fusa í a leigheas.
Ní bhíonn gearán gan ábhar.
Is minic a dhein dealg beag braon.
Tosach sláinte codladh, deireadh sláinte osna.
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Mé Féin

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● oscailt a chur le scéal
● scéal a athinsint mar a d’inseodh carachtar ar leith é
● paidir a chumadh leis an rang
● cur síos a dhéanamh ar dhuine
● samhlacha a úsáid
● nathanna / focail a thabhairt chun cuimhne agus a scríobh

E iseamláirí
1.	Mise …(ainm). Ba mhaith liom scéal brónach a insint daoibh faoin lá [mar gheall
ar an lá] ar [gur] cailleadh mo sheanathair [m’athair críonna / mo Dhaideo] / m’athair /
athair mo chéile [faoin lá a bhfuair mo sheanathair / m’athair / athair mo chéile bás]. Bhí sé
go dona tinn [an‑bhreoite] faoin am [faoin dtráth] sin ….
2. Fear / Bean íseal uasal is ea / ab ea é / í [atá / a bhí ann / inti].
Duine cneasta cineálta is ea / ab ea é / í [atá / a bhí ann / inti].
	Tá / Bhí croí mór [Tá / Bhí an‑chroí] aige / aici. [Dhéanfadh sé / sí aon ní (in aon chor)
[rud ar bith / aon rud] duit. / Thabharfadh sé / sí an léine dá d(h)roim duit.]
	Tá / Bhí sé / sí chomh neamhurchóideach leis an leanbh / chomh macánta
leis an sagart / chomh foighneach le Iób.

Á iseanna
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 4)
Leathanach 46 in Fite Fuaite

C ur C huige
Téigh siar ar an scéal ‘Iontach Tinn’ (Ceacht 1).
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair an scéal a insint mar a d’inseodh Fionnán,
Daidí nó Mamaí é agus an eiseamláir a úsáid chun tús a chur leis. Lig dóibh féin an carachtar a
roghnú. Meall iad chun nathanna as an scéal a thabhairt chun cuimhne. Seinn an dlúthdhiosca
arís más gá.
Cad is dóigh leis na daltaí a dúirt Fionnán ina phaidir faoi Dhaideo? Scríobh an phaidir ar an
gclár bunaithe ar thuairimí na ndaltaí.
Múin an dara heiseamláir. Meall na daltaí chun na nathanna agus na samhlacha seo a úsáid chun
cur síos a dhéanamh ar dhuine éigin atá / a bhí cineálta. Iarr orthu cuid acu a roghnú le scríobh
ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta le húsáid ina gcuid scríbhneoireachta.
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Téigh siar ar aon eiseamláir a raibh deacracht ag na daltaí léi.
Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo a
thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu a
roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala siad
ó dhaltaí eile ar leathanach 46 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí agus ar an scéal más gá.

F orleathnú
Roghnaigh giotaí as an scéal ina bhfuil samplaí den chaint dhíreach, e.g:
‘Tá sé san ospidéal le seachtain,’ arsa Fionnán, ‘agus níl aon fheabhas (tagtha) air
[agus gan biseach ar bith ag teacht air]. An bhféadfaimis [An dtig linn / An féidir linn] paidir
a rá dó?’
Iarr ar na daltaí na habairtí seo a athrú agus claoninsint a dhéanamh ar a ndúirt
na carachtair, e.g:
Dúirt Fionnán go raibh sé san ospidéal le seachtain agus nach raibh aon fheabhas
(tagtha) air [agus gan biseach ar bith ag teacht air]. D’iarr sé ar an múinteoir [ar an
mhúinteoir] an bhféadfaidís [an dtiocfadh leo] paidir a rá dó.
Pléigh nathanna a úsáidtear chun comhbhrón a dhéanamh. Múin más gá ‘Ní maith
liom do thrioblóid [do bhris / do scéala]. / Is trua [Is oth / Is olc] liom do scéala [do chás],’
etc., de réir Ghaeilge an cheantair.
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Bia

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● an blas atá ar bhianna difriúla a aithint
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● comparáid a dhéanamh idir bheirt charachtar

Á iseanna
●
●
●

Samplaí de bhianna atá milis, searbh, géar agus goirt, e.g. mil, líomóid, iógart,
criospaí le salann
Léarscáil den domhan nó cruinneog
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 5)

C ur C huige
(Nóta: Seo Cuid 1 den scéal. Críochnófar an scéal i gCeacht 2.)
Pléigh na bianna a thug tú isteach. Pléigh an blas atá orthu – milis, searbh, géar agus goirt.
Pléigh bianna eile atá milis, searbh, géar agus goirt.
Abair leis na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht leis an gcéad chuid de scéal béaloidis as Críoch
Lochlann. Taispeáin Críoch Lochlann ar an léarscáil / ar an gcruinneog. An bhfuil aon eolas ag
na daltaí cheana féin mar gheall ar an limistéar?
Seinn an dlúthdhiosca. Pléigh tuairimí na ndaltaí maidir leis an scéal. An raibh rudaí sa scéal ar
thug siad suntas ar leith dóibh?
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís agus faire amach do na difríochtaí atá idir
phearsantacht Hans agus Mikka. Ardaídís a lámh nuair a chloiseann siad focal nó nath a léiríonn
gné de phearsantacht dhuine acu. Scríobh ‘Mikka’ agus ‘Hans’ mar theidil ar an gclár. Seinn an
dlúthdhiosca. Scríobh liosta na bhfocal / na nathanna a aimsíonn na daltaí faoin ainm cuí ar an
gclár. Pléigh na príomhdhifríochtaí atá idir an bheirt charachtar.
Pléigh an rud a dúirt Mikka le Hans tar éis dó an píosa bagúin a thabhairt dó, i.e. ‘Gabh [Téigh]
(go) teach [tigh] (an) Diabhail!’ Mínigh do na daltaí go bhfuil nathanna ina luaitear an diabhal
coitianta sa chaint in Éirinn leis. An bhfuil aon chuid acu cloiste acu?
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F orleathnú
Pléigh ainmneacha éagsúla a thugtar ar an diabhal, e.g. ‘Sean Nic,’ ‘Fear na gCrúb,’ ‘Fear
na gCleas,’ etc. An bhfuil a fhios ag na daltaí cad iad na comhthéacsanna éagsúla
ina n‑úsáidtear ainm an diabhail sa chaint? Múin más gá:
Tá an diabhal (de) … seo ag cur mearbhaill / ag cur feirge orm.
(i gcás rud atá deacair le déanamh nó atá míthaitneamhach)
Tá rud éigin [eicínt / inteacht] ar an diabhal peann / an diabhal … seo inniu.
(i gcás rud atá lochtach)
Céard [Cad / Cad é] sa diabhal atá ar siúl acu [atá siad a dhéanamh]? / Is cuma liom
sa diabhal! [Is cuma sa diabhal liom!]
(chun béim a chur), etc.
An cuimhin leis na daltaí cad iad na rudaí a ofráladh do Hans i dteach an diabhail? Seinn
an dlúthdhiosca arís más gá. Fiafraigh de na daltaí an nglacfaidís féin le haon cheann
de na tairiscintí sin. Múin más gá:
Dá mba mise [Dá mbeinnse in áit] Hans bheinn breá sásta glacadh le … / leis an …
[an … a thógáil uaidh] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
Dá mba mise [Dá mbeinnse in áit] Hans ní rachainn [ní raghainn / ní ghabhfainn]
i ngiorracht scread asail [i bhfoisceacht scread asail / fá scread aisle] d’aon rud [do rud ar bith]
a thairgfeadh [a d’ofrálfadh] an diabhal dom [domh] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
[Dá mba mise Hans ní theagmhóinn le rud ar bith a thairgfeadh an diabhal dom mar …(cúis),] etc.
Déan comhtháthú leis an Eolaíocht agus pléigh na codanna den teanga atá freagrach as
blasanna éagsúla a aithint.
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U
Cad

chuige a bhfuil an fharraige goirt?

– Cuid 1 (Leagan Ultach)

Fadó fadó bhí beirt deartháir ina gcónaí i gCríoch Lochlann. Mikka agus Hans a bhí
orthu. Fear saibhir a bhí i Mikka, ach má b’ea féin, bhí sé saolta santach. Ní raibh sé
riamh sásta lena raibh aige agus bhíodh sé i gcónaí ag coimhéad ar na comharsanaigh
go bhfeicfeadh sé cé mhéad de shaibhreas an tsaoil a bhí acusan. A mhalairt de dhuine a bhí
i Hans. Ba ón lámh go dtí an béal a bhí seisean beo. Mar sin féin bhíodh sé gealgháireach
flaithiúil i gcónaí agus roinneadh sé an beagán a bhíodh aige lena chomharsanaigh.
Aon gheimhreadh amháin bhí Hans agus a bhean ar an ghannchuid. Ní raibh pingin rua
acu le go bhféadfadh siad bia a cheannach.
‘A Hans, a stór, níl greim bia ite agam inniu. Tá mé lag leis an ocras,’ arsa a bhean le
Hans. ‘An rachfá a fhad le do dheartháir, mar a dhéanfadh fear maith, agus bia a iarraidh
air dúinn. Imigh leat anois!’
Bhí leisce ar Hans a ghabháil chuig Mikka. Ach ghéill sé dá bhean sa deireadh agus
thug sé aghaidh ar theach a dhearthára.
Chonaic Mikka Hans ag teacht.
‘Ag lorg déirce arís, is dócha!’ ar seisean.
Mhínigh Hans a scéal dó.
‘Maith go leor,’ arsa Mikka. ‘Má ní tú rud inteacht domh béarfaidh mé píosa muiceola
duit.’
‘Déanfaidh mé rud ar bith duit,’ arsa Hans.
‘Isteach leat, mar sin,’ arsa Mikka.
Bhí boladh breá aráin istigh sa chisteanach. Chonaic Hans cúpla toirtín aráin ag fuaradh
ar leac na fuinneoige. Bhí a bholg thiar ar a dhroim leis an ocras fán am seo. Ach bhí
a fhios aige nach dtabharfadh Mikka ach rud amháin dó agus gurbh fhearr dó píosa
muiceola ná an t‑arán.
Leath a dhá shúil ar Hans agus tháinig uisce lena chár nuair a chonaic sé dosaen píosa
muiceola crochta ón tsíleáil. Bhí Mikka ag siúl anonn agus anall agus é ag amharc
ar an mhuiceoil.
‘Seo. Béarfaidh mé duit an píosa seo,’ ar seisean sa deireadh agus thóg sé anuas an ceann
ba lú a bhí ann.
‘Go raibh míle maith agat,’ arsa Hans.
‘Agus anois, a dheartháir, caithfidh tú rud a dhéanamh domh,’ arsa Mikka.
‘Cad é an rud é?’ arsa Hans.
‘Gabh go teach an Diabhail!’ arsa Mikka.
‘Tá go maith,’ arsa Hans agus amach leis as an teach.
Shiúil sé agus shiúil sé agus shiúil sé agus é ar lorg theach an Diabhail. Le titim na
hoíche shroich sé coill mhór. Ar bhruach na coille chonaic sé seandhuine a raibh
féasóg fhada liath air. Bhí sé ag gearradh adhmaid ar a sheacht míle dícheall.
‘Tá mé ar lorg theach an Diabhail,’ arsa Hans leis an tseandhuine.
‘Níl sé i bhfad ón áit seo ar chor ar bith!’ arsa an seandhuine. ‘Gabh síos an cosán sin
thall agus tiontaigh ar chlé ag a bhun. Beidh an doras go teach an Diabhail ansin romhat.
Cuirfidh siad fáilte is fiche roimh an mhuiceoil sin atá agat,’ arsa an seandhuine.
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‘Cluinim go mbíonn an fheoil gann go maith thíos ansin.’
‘B’shin mar atá?’ arsa Hans.
‘Geallfaidh siad ór agus airgead duit air,’ arsa an seandhuine. ‘Ach déarfaidh mé an méid
seo leat. Ná glac rud ar bith mar mhalairt ar an mhuiceoil ach an chloch bhróinte
atá i gcúl an dorais. Agus nuair a bheas an chloch bhróinte agat,’ arsa an seandhuine,
‘taispeánfaidh mise duit an dóigh lena húsáid.’
‘Tá go maith,’ arsa Hans. ‘Tá mé fíorbhuíoch díot.’
Síos an cosán le Hans. Nuair a thiontaigh sé ar chlé ag bun an chosáin cad é a bhí ansin
os a choinne ach doras mór breá. Bhuail Hans ar an doras agus ligeadh isteach é. Síos
leis pasáid chaol gur shroich sé cisteanach mhór. Bhí an chisteanach chomh te agus
go raibh an t‑allas ina rith le Hans. Bhí a chroí ina bhéal aige le tréan eagla – … bhí sé
istigh i gcisteanach an Diabhail féin! Chonaic sé na diabhail bheaga agus iad ag obair
go gnoitheach sa chisteanach. Nuair a chonaic siadsan an píosa muiceola las a súile.
Chruinnigh siad thart ar Hans agus iad ag déanamh iontais dó.
‘Muiceoil!’ ar siadsan. ‘Muiceoil!’
‘Béarfaidh mé dhá phíosa airgid duit air,’ arsa diabhal beag amháin.
‘Béarfaidh mé ceithre phíosa airgid duit air,’ arsa diabhal beag eile.
‘Trí phíosa óir,’ arsa diabhal beag ag a thaobh.
Dúirt Hans leo nach raibh uaidh ach an chloch bhróinte a bhí i gcúl an dorais.
‘Fan ansin bomaite go bhfaighidh mé Máistir an Tí,’ arsa diabhal beag thall sa choirneál.
‘Tá seisean maith ag margaíocht.’
Ba bheag nár thit an t‑anam as Hans nuair a chonaic sé an Diabhal mór ina sheasamh
os a choinne. Thosaigh an Diabhal á mhealladh leis an mhuiceoil a fháil uaidh. Gheall sé
mála airgid dó. Gheall sé mála óir dó. Gheall sé lán sciobóil chruithneachta dó. Gheall sé
eallach agus caoirigh dó. Ach sheas Hans an fód. Ní raibh uaidh ach an chloch bhróinte
a bhí i gcúl an dorais.
Fán am seo bhí boladh breá ag teacht as an mhuiceoil agus bhí a oiread sin cíocrais
ar an diabhal gur ghéill sé do Hans. Thug Hans an mhuiceoil dó agus thug leis
an chloch bhróinte. Amach as teach an Diabhail leis ar cosa in airde agus ar ais chuig an
tseandhuine ar bhruach na coille. D’inis seisean dó an dóigh leis an chloch bhróinte
a úsáid. Thug Hans buíochas dó agus thug sé aghaidh ar an bhaile go sásta.
Bhí a bhean istigh sa teach roimhe agus í lag leis an ocras.
‘Ná habair liom nach bhfuil bia leat,’ ar sise. ‘Tá mé stiúgtha leis an ocras.’
Chuir Hans an chloch bhróinte ar an tábla.
‘Is beag an chabhair an chloch bhróinte sin dúinn!’ arsa a bhean. ‘Níl cruithneacht ná
coirce ná eorna againn di!’
‘Bíodh foighid agat,’ arsa Hans léi.
Ansin labhair sé leis an chloch bhróinte. D’iarr sé solais dheasa, éadach tábla galánta, agus
bia agus deoch uirthi. I bhfaiteadh na súl bhí togha gach bia agus rogha gach dí ar an
tábla rompu.
‘In ainm Dhia na glóire cá bhfuair tú an chloch bhróinte sin?’ arsa a bhean leis.
‘Is cuma cá bhfuair mé í,’ arsa Hans léi. ‘Seo. Suífidh muid síos anois agus íosfaidh muid.’

152

D’ith siad agus d’ól siad a sáith. Nuair a bhí siad críochnaithe bhí fuílleach bia fágtha
ar an tábla.
‘Amach leat anois,’ arsa Hans lena bhean, ‘agus abair leis na comharsanaigh a theacht
isteach chugainn.’
Baineadh na súile as na comharsanaigh nuair a chonaic siad an bia agus an deoch. Shuigh
siad síos agus d’ith siad agus d’ól siad a sáith. Ní raibh sé de dhánaíocht i nduine ar bith
Hans a cheistiú. Thug Hans bia dóibh le tabhairt abhaile leo agus is acu a bhí an Nollaig
bhreá.

153

m
Cad

ina thaobh go bhfuil an fharraige goirt?

– Cuid 1 (Leagan Muimhneach)

Fadó fadó bhí beirt deartháir ina gcónaí i gCríoch Lochlann. Mikka agus Hans a bhí
orthu. Fear saibhir ab ea Mikka, ach má b’ea féin, bhí sé ciotrúnta santach. Ní raibh sé
riamh sásta lena raibh aige agus bhíodh sé i gcónaí ag faire na gcomharsan féachaint
cén méid de shaibhreas an tsaoil a bhí acusan. Ba é a mhalairt ar fad ag Hans é. Ba
ón lámh go dtí an mbéal aige é. Mar sin féin, bhíodh sé gealgháireach flaithiúil i gcónaí
agus roinneadh sé an beagán a bhíodh aige lena chomharsain.
Aon gheimhreadh amháin bhí Hans agus a bhean beo bocht. Ní raibh pingin rua acu
chun bia a cheannach.
‘A Hans, a chroí, níl greim ite agam inniu. Táim lag leis an ocras,’ arsa a bhean le Hans.
‘Téigh go dtí do dheartháir, mar a dhéanfadh fear maith, agus faigh blúire bia uaidh.
Seo leat anois!’
Ba leasc le Hans cabhair a lorg ar Mikka. Ach ghéill sé dá bhean ar deireadh agus thug sé
aghaidh ar thigh a dhearthár.
Chonaic Mikka Hans ag teacht.
‘Ag lorg déirce arís, is dócha!’ arsa Mikka leis.
Mhínigh Hans a scéal dó.
‘Tá go maith,’ arsa Mikka. ‘Má dheineann tú rud orm tabharfaidh mé píosa bagúin duit.’
‘Déanfad aon ní a theastaíonn uait,’ arsa Hans.
‘Téanam ort isteach, mar sin,’ arsa Mikka.
Bhí boladh breá aráin istigh sa chistin. Chonaic Hans cúpla bollóg aráin ag fuaradh
ar leac na fuinneoige. Bhí a bholg thiar ar a dhroim leis an ocras faoin dtráth so. Ach
is maith a bhí a fhios aige nach dtabharfadh Mikka ach aon ní amháin dó agus go
mb’fhearr dó an píosa bagúin ná an t‑arán.
Leath a shúile ar Hans agus tháinig uisce lena fhiacla nuair a chonaic sé dosaen píosa
bagúin ar crochadh ón tsíleáil. Bhí Mikka ag siúl sall agus anall ag féachaint ar an
mbagún.
‘Seo. Tabharfaidh mé duit an píosa so,’ arsa é sin ar deireadh agus thóg sé anuas an ceann
ba lú a bhí ann.
‘Go raibh míle maith agat,’ arsa Hans leis.
‘Agus anois, a dheartháir, caithfidh tú rud a dhéanamh orm,’ arsa Mikka.
‘Cad é féin?’ arsa Hans.
‘Téigh go tigh an Diabhail!’ arsa Mikka.
‘Tá go maith,’ arsa Hans agus amach leis as an dtigh.
Shiúil sé leis agus é ar thóir tigh an Diabhail. Le titim na hoíche shroich sé coill mhór.
Ar chiumhais na coille chonaic sé seanfhear go raibh féasóg fhada liath air. Bhí sé
ag gearradh adhmaid ar a mhíle dícheall.
‘Táim ag lorg tigh an Diabhail,’ arsa Hans leis an seanfhear.
‘Níl sé i bhfad in aon chor ón áit seo!’ arsa an seanfhear. ‘Téigh síos an cosán san thall
agus cas ar chlé ag a bhun. Beidh an doras go tigh an Diabhail os do chomhair amach
ansan. Cuirfidh siad fáilte is fiche roimis an mbagún san agat,’ arsa an seanfhear.
‘Cloisim go mbíonn feoil gann go maith ansúd thíos.’
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‘An mar sin é?’ arsa Hans.
‘Geallfaidh siad ór agus airgead duit air,’ arsa an seanfhear. ‘Ach déarfaidh mé an méid
seo leat. Ná babhtáil an bagún ar aon ní eile ach ar an gcloch bhró atá laistiar de dhoras.
Agus nuair a bheidh an chloch bhró agat,’ arsa an seanfhear, ‘taispeáinfeadsa duit conas í
a úsáid.’
‘Tá go maith,’ arsa Hans. ‘Táim an‑bhuíoch díot.’
Síos an cosán le Hans. Nuair a chas sé ar chlé ag bun an chosáin cad a bheadh os a
chomhair amach ach doras mór groí. Chnag Hans ar an ndoras agus scaoileadh isteach é.
Siúd leis síos pasáiste cúng nó gur bhain sé amach cistin mhór. Bhí an chistin chomh te
go raibh an t‑allas ag sileadh le Hans. Bhí a chroí ina bhéal aige le teann eagla – … bhí
sé istigh i gcistin an Diabhail féin! Chonaic sé na diabhail bheaga agus iad ag obair
go gnóthach sa chistin. Nuair a chonaiceadarsan an píosa bagúin las a súile orthu.
Bhailíodar timpeall ar Hans agus thosaíodar ag bolathaíl.
‘Bagún!’ a dúradar. ‘Bagún!’
‘Tabharfaidh mé dhá phíosa airgid duit air,’ arsa diabhailín amháin.
‘Tabharfaidh mé ceithre phíosa airgid duit air,’ arsa diabhailín eile.
‘Trí phíosa óir,’ arsa diabhailín ag a thaobh.
Ach dúirt Hans leo nach raibh uaidh ach an chloch bhró a bhí laistiar de dhoras.
‘Fan ansan nóimeat go bhfaighe mé Máistir an Tí,’ arsa diabhailín thall sa chúinne.
‘Tá sé siúd go maith i mbun margántaíochta.’
Ba bheag nár thit an t‑anam as Hans nuair a chonaic sé an Diabhal ina sheasamh
os a chomhair amach. Thosaigh an Diabhal ag plámás leis agus é ag iarraidh an bagún
a fháil uaidh. Gheall sé mála airgid dó. Gheall sé mála óir dó. Gheall sé lán an sciobóil
de chruithneacht dó. Gheall sé tréad bó is caorach dó. Sheas Hans an fód, áfach. Ní
ghlacfadh sé le haon ní eile ach an chloch bhró a bhí laistiar de dhoras.
Faoin dtráth so bhí boladh breá ag teacht ón mbagún agus bhí an oiread san de dhúil
ag an nDiabhal ann gur ghéill sé do Hans. Thug Hans an bagún dó agus d’ardaigh sé leis
an chloch bhró. Amach as tigh an Diabhail leis ar nós na gaoithe agus thar n‑ais go dtí an
seanfhear ar chiumhais na coille. Dúirt sé siúd leis conas an chloch bhró a úsáid. Ghabh
Hans buíochas leis agus thug sé aghaidh ar an mbaile go sásta.
Bhí a bhean istigh sa tigh roimis agus í lag leis an ocras.
‘Ná habair liom nach bhfuil aon bhia agat,’ arsa í sin. ‘Táim caillte leis an ocras!’
Chuir Hans an chloch bhró in airde ar an mbord.
‘Mór an mhaitheas an chloch bhró san dúinn!’ arsa a bhean. ‘Níl cruithneacht ná coirce
ná eorna againn di!’
‘Bíodh foighne agat,’ arsa Hans léi.
Ansan labhair sé leis an gcloch bhró. D’iarr sé soilse deasa, éadach boird galánta, agus
bia agus deoch uirthi. Ar iompó do bhoise bhí togha gach bia agus rogha gach dí ar an
mbord rompu.
‘I gcuntas Dé cá bhfuairis an chloch bhró san?’ arsa a bhean leis.
‘Is cuma cá bhfuaireas í,’ arsa Hans léi. ‘Seo. Suímis síos anois agus ithimis.’
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D’itheadar agus d’óladar a ndóthain. Nuair a bhí a ndóthain ite acu bhí fuílleach bia fós
ar an mbord.
‘Amach leat anois,’ arsa Hans lena bhean, ‘agus abair leis na comharsain bualadh chugainn
isteach.’
Leath na súile ar na comharsain nuair a chonaiceadar an bia agus an deoch. Shuíodar síos
agus d’itheadar agus d’óladar a ndóthain. Ní raibh sé de dhánaíocht ag éinne acu Hans a
cheistiú. Thug Hans ualach bia dóibh agus iad ag dul abhaile agus bhí an‑Nollaig ar fad
acu.
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a bhfuil an fharraige goirt?

– Cuid 1 (Leagan Connachtach)

Fadó fadó bhí beirt deartháir ina gcónaí i gCríoch Lochlann. Mikka agus Hans a bhí
orthu. Fear saibhir a bhí i Mikka, ach más ea féin, bhí sé cantalach santach. Ní raibh
sé riamh sásta lena raibh aige agus bhíodh sé i gcónaí ag faire na gcomharsan go
bhfeicfeadh sé cé mhéad de shaibhreas an tsaoil a bhí acusan. Ba é a mhalairt ar fad
ag Hans é. Ba ón lámh go dtí an béal aigesean é. Mar sin féin, bhíodh sé gealgháireach
flaithiúil i gcónaí agus roinneadh sé an beagán a bhíodh aige lena chomharsana.
Geimhreadh amháin bhí Hans agus a bhean beo bocht. Ní raibh pingin rua acu le bia a
cheannach.
‘A Hans, a stór, níl a dhath riamh ite agam inniu. Tá mé lag leis an ocras,’ arsa a bhean le
Hans. ‘Téigh chuig do dheartháir, mar a dhéanfadh fear maith, agus faigh greim le hithe
uaidh. Fág seo!’
Bhí leisce ar Hans cabhair a iarraidh ar Mikka. Ach ghéill sé dhá bhean ar deireadh agus
thug sé aghaidh ar theach a dhearthár.
Chonaic Mikka Hans ag teacht.
‘Ag lorg déirce arís is dóigh!’ arsa Mikka leis.
Mhínigh Hans a scéal dó.
‘Maith go leor,’ arsa Mikka. ‘Má dhéanann tú rud eicínt dom tabharfaidh mé píosa bagúin
duit.’
‘Déanfaidh mé aon rud atá uait,’ arsa Hans. ‘Tar uait isteach, mar sin,’ arsa Mikka.
Bhí boladh breá aráin istigh sa gcisteanach. Chonaic Hans cúpla bológ aráin ag fuaradh ar
leac na fuinneoige. Bhí a bholg thiar ar a dhroim leis an ocras faoin tráth seo. Ach bhí a
fhios aige nach dtabharfadh Mikka ach aon rud amháin dó agus go mb’fhearr i bhfad dó
an píosa bagúin ná an t‑arán a iarraidh.
Leathnaigh an dá shúil i Hans agus tháinig uisce lena chuid fiacla nuair a chonaic sé
dosaen píosa bagúin ar crochadh den tsíleáil. Bhí Mikka ag siúl anonn agus anall agus é
ag breathnú ar an mbagún.
‘Seo. Tabharfaidh mé duit an píosa seo,’ ar seisean ar deireadh agus thóg sé anuas an
ceann ba lú a bhí ann.
‘Go raibh míle maith agat,’ arsa Hans.
‘Agus anois, a dheartháir, caithfidh tú rud eicínt a dhéanamh domsa,’ arsa Mikka.
‘Céard é féin?’ arsa Hans.
‘Gabh tigh Diabhail!’ arsa Mikka.
‘Tá go maith,’ arsa Hans agus bhuail sé leis amach as an teach.
Shiúil sé agus shiúil sé agus shiúil sé agus é ar thóir theach an Diabhail. Le titim na
hoíche shroich sé coill mhór. Ar cholbha na coille chonaic sé seanfhear a raibh féasóg
fhada liath air. Bhí sé ag gearradh cuaille adhmaid ar a sheacht míle dícheall.
‘Tá mé ag cuartú theach an Diabhail,’ arsa Hans leis an seanfhear.
‘Níl sé i bhfad ón áit seo ar chor ar bith!’ arsa an seanfhear. ‘Téigh síos an cosán sin thall
agus cas ar thaobh na láimhe clé thíos ag a bhun. Beidh an doras go teach an Diabhail os
do chomhair amach ansin. Cuirfidh siad fáilte is fiche roimh an mbagún sin atá agat,’ arsa
an seanfhear. ‘Cloisim go mbíonn an fheoil gann go maith thíos ansiúd.’
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‘An mar sin é?’ arsa Hans.
‘Geallfaidh siad ór agus airgead duit,’ arsa an seanfhear. ‘Ach déarfaidh mé an méid seo
leat. Ná babhtáil an bagún sin ar aon rud beo ach ar an mbró mhuilinn taobh thiar den
doras. Agus nuair a bheas an bhró mhuilinn sin faoi d’ascaill agat,’ arsa an seanfhear,
‘taispeánfaidh mise duit cén chaoi le hí a úsáid.’
‘Tá go maith,’ arsa Hans. ‘Tá mé fíorbhuíoch go deo díot.’
Síos an cosán le Hans. Nuair a chas sé ar chlé ag bun an chosáin céard a bheadh ansiúd
os a chomhair amach ach doras mór breá. Bhuail Hans ar an doras agus scaoileadh
isteach é. Siúd leis síos pasáiste caol nó gur shroich sé cisteanach mhór. Bhí an chistineach
chomh te agus go raibh an t‑allas ag sileadh le Hans. Bhí a chroí ina bhéal aige le teann
faitís – … bhí sé istigh i gcisteanach an Diabhail féin! Chonaic sé na diabhail bheaga agus
iad ag obair go gnóthach sa gcisteanach. Nuair a chonaic siadsan an píosa bagúin las a
súile. Bhailigh siad timpeall ar Hans agus thosaigh siad ag bolú thart air.
‘Bagún!’ ar siadsan. ‘Bagún!’
‘Tabharfaidh mé dhá phíosa airgid duit air,’ arsa diabhailín amháin.
‘Tabharfaidh mé ceithre phíosa airgid duit air,’ arsa diabhailín eile.
‘Trí phíosa óir,’ arsa diabhailín lena thaobh.
Dúirt Hans leo nach raibh uaidh ach an bhró mhuilinn a bhí taobh thiar den doras.
‘Fan ansin nóiméad go bhfaighe mé Máistir an Tí,’ arsa diabhailín thall sa gcúinne. ‘Tá sé
siúd go maith ag margaíocht.’
Ba bheag nár thit an t‑anam as Hans nuair a chonaic sé an Diabhal ina sheasamh os
a chomhair amach. Thosaigh an Diabhal ag plámás leis agus ag iarraidh an bagún a
mhealladh uaidh. Gheall sé mála airgid dó. Gheall sé mála óir dó. Gheall sé lán sciobóil
chruithneachta dó. Gheall sé tréad bó agus caorach dó. Ach sheas Hans an fód. Ní raibh
uaidh ach an bhró mhuilinn a bhí taobh thiar den doras. Faoin tráth seo bhí boladh breá
ag teacht ón mbagún agus bhí an oiread sin dúile ag an Diabhal ann gur ghéill sé do
Hans. Thug Hans an bagún dó agus chroch sé leis an bhró mhuilinn. Amach as teach an
Diabhail leis ar nós na gaoithe agus ar ais chuig an seanfhear ar cholbha na coille. D’inis
seisean dó cén chaoi leis an mbró mhuilinn a úsáid. Ghabh Hans buíochas leis agus thug
sé aghaidh ar an mbaile go sásta.
Bhí a bhean istigh sa teach roimhe agus í lag leis an ocras.
‘Ná habair liom nach bhfuil aon bhia agat,’ ar sise. ‘Tá mé stiúgtha leis an ocras.’
Chroch Hans an bhró mhuilinn in airde ar an mbord.
‘Is beag an mhaith an bhró mhuilinn sin dúinn!’ arsa a bhean. ‘Níl cruithneacht ná coirce
ná eorna againn di!’
‘Bíodh foighid agat,’ arsa Hans léi.
Ansin labhair sé leis an mbró mhuilinn. D’iarr sé soilse deasa, éadach boird galánta, agus
bia agus deoch uirthi. I bhfaiteadh na súl bhí togha gach bia agus rogha gach dí ar an
mbord rompu.
‘A Mhuire Mháthair, cá bhfuair tú an bhró mhuilinn sin?’ arsa a bhean leis.
‘Is cuma cá bhfuair mé í,’ arsa Hans léi. ‘Seo. Suífidh muid síos anois agus íosfaidh muid
greim.’
D’ith siad agus d’ól siad a sáith. Nuair a bhí a gcuid ite acu bhí fuílleach bia fágtha fós ar
an mbord.
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‘Amach leat anois,’ arsa Hans lena bhean, ‘agus abair leis na comharsana teacht isteach
chugainn.’
Baineadh siar as na comharsana nuair a chonaic siad an féasta bia agus dí a bhí ar an
mbord. Shuigh siad síos agus d’ith siad agus d’ól siad a sáith. Ní raibh sé de dhánaíocht
in aon duine acu Hans a cheistiú. Thug Hans cuid den bhia dóibh le tabhairt abhaile agus
bhí an‑Nollaig go deo acu uileag.
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C e ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● scéal a athinsint mar a d’inseodh carachtar ar leith é
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● breithiúnas a thabhairt
● comparáid a dhéanamh idir dhá scéal

E iseamláirí
1.	Bhí mé [Bhíos] ag obair liom sa chistin [sa gcistineach / sa chistineach] nuair a chonaic
mé [nuair a chonac] fear strainséartha [stróinséir] ag siúl isteach. Chuir mé [Chuireas]
spéis [suim / iontas] ann [Thógas ceann de] mar gur annamh [mar nach minic / mar gur
corruair] a fheicimid [a fheiceann muid / a tchí muid] strainséirí san áit a bhfuil mise
[ina bhfuilimse] ag obair! An chéad rud eile …(de réir an scéil). Ansin …(de réir an scéil).
Tamall [Tamalt] ina dhiaidh sin …(de réir an scéil). De réir a chéile [Tamall ina dhiaidh
sin arís] …(de réir an scéil). Ar [Sa] deireadh thiar thall …(de réir an scéil).
2.	D’fhéadfadh fírinne éigin [inteacht / eicínt] / Ní fhéadfadh aon fhírinne [fírinne ar
bith] a bheith ann mar …(cúis). [D’fhéadfadh / Ní fhéadfadh sé a bheith fíor mar …(cúis).] /
Níor chuala mé [Níor chuala] scéal chomh hamaideach [chomh simplí / chomh díchéillí]
leis (sin) riamh (i mo shaol)! / Ní chreidim beag ná mór é [focal de]!

Á iseanna
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 5)
An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 6)
An Pota Leitean Draíochta (cúrsa Rang a hAon)

C ur C huige
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair an chuid sin den scéal ‘Cad chuige a bhfuil an
fharraige goirt?’ (Ceacht 1) a tharla i gcistin an diabhail a insint mar a d’inseodh ceann de na
diabhail bheaga é. Iarr orthu an eiseamláir a úsáid mar threoir. Seinn an chuid sin den scéal arís
más gá.
Iarr ar dhaltaí aonair a dtuairimí a thabhairt faoin gcúis go bhfuil an fharraige goirt. Iarr ar na
daltaí éisteacht le Cuid 2 den scéal ansin chun an chúis atá tugtha sa scéal a aimsiú. Seinn an
dlúthdhiosca. Dearbhaigh go ndeirtear sa scéal go bhfuil an fharraige goirt mar go bhfuil an
chloch bhró ag bun na farraige agus í ag táirgeadh salainn ar feadh na huaire.
Múin an dara heiseamláir. An gcreideann na daltaí an míniú a tugadh sa scéal ar an gcúis go
bhfuil an fharraige goirt?
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Pléigh an leabhar An Pota Leitean Draíochta. Iarr ar dhaltaí aonair achoimre den scéal sin a thabhairt.
Pléigh na cosúlachtaí / difríochtaí atá idir an scéal sin agus an scéal ‘Cad chuige a bhfuil an
fharraige goirt?’

F orleathnú
Roghnaigh cuid de na seanfhocail seo le plé leis na daltaí:
Nuair is gann é an bia is fial é a roinnt.
D’íosfadh an t‑ocras aon ní [rud ar bith / tada].
An rud a fhaightear go bog imíonn sé go holc.
Tabhair aire do na pinginí agus tabharfaidh na puint aire dóibh féin.
An té nach dtabharfaidh aire don scilling ní bheidh sí aige.
An dóigh leis na daltaí go bhfuil fírinne sna seanfhocail seo? Iarr orthu ceann a roghnú
le dearadh go healaíonta nó le dán / scéal a chumadh bunaithe air.
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chuige a bhfuil an fharraige goirt?

– Cuid 2 (Leagan Ultach)

Shocraigh Hans go mbeadh féasta aige ina theach féin. Thug sé cuireadh dá chairde agus
dá chomharsanaigh. Thug sé cuireadh dá dheartháir Mikka agus dá bhean.
‘Beidh an t‑ádh orainn má bhíonn an píosa aráin féin aige siúd dúinn,’ arsa Mikka lena
bhean, ‘ach bheadh na comharsanaigh ag caint orainn mura rachas muid ann.’
Ach nuair a bhain siad teach Hans amach baineadh biongadh astu. Bhí solais lasta achan
áit is togha gach bia agus rogha gach dí ann d’achan duine! Bhí muiceoil, fiafheoil,
scadán, bradán, brioscaí, cístí, leann agus cuid mhór rudaí maithe eile ar an tábla rompu.
B’iontach le Mikka seo uilig agus cúpla uair an chloig ina dhiaidh sin thosaigh sé ag
amharc thart. Nuair a d’amharc sé isteach sa phrios chonaic sé go raibh sé lán.
‘Níl sé ach coicís ó bhí Hans beo bocht,’ arsa Mikka leis féin. ‘Dar Dia, tá rud inteacht
saothúil ag gabháil ar aghaidh anseo!’
Chaith sé an tráthnóna ag fiafraí de Hans cá bhfuair sé an bia blasta uilig. Ní bhfuair sé
de fhreagra uaidh ach ‘i gcúl an dorais’.
Níos moille an oíche sin bhí braon ar bord ag Hans. Nuair a d’fhiafraigh Mikka de arís
fán bhia d’inis sé an scéal dó ó thús go deireadh. Ansin fuair sé an chloch bhróinte agus
chuir sé ar an tábla í. D’iarr sé ar an chloch meacain bhána, sméara, cruithneacht, seagal
agus bia d’achan chineál a dhéanamh dó. Níorbh fhada go raibh an chisteanach
lán de bhia. Bhí a chuid comharsanaigh is a chairde iontach buíoch de Hans nuair a thug
sé ualach bia dóibh agus iad ag imeacht chun an bhaile.
Níor chodail Mikka néal an oíche sin. Chaithfeadh sé an chloch bhróinte a fháil dó féin.
Maidin lá arna mhárach phill sé ar theach Hans agus d’impigh sé air an chloch bhróinte
a thabhairt dó. Dhiúltaigh Hans é.
An tseachtain ina dhiaidh sin d’iarr Hans ar an chloch bhróinte clocha luachmhara, agus
ór agus airgead a dhéanamh. Rinne an chloch mar a iarradh agus níorbh fhada go raibh
Hans ina fhear saibhir. Ach bhí Mikka de shíor ag impí ar Hans an chloch a thabhairt dó
féin. Sa deireadh thiar thall ghéill Hans dó agus dhíol sé an chloch le Mikka ar thrí chéad
píosa óir.
Nuair a bhain Mikka an baile amach d’iarr sé ar a bhean scairteadh ar na fir oibre. Bhí
an chloch bhróinte aige anois agus dhéanfadh sí dinnéar breá dóibh. Chuir Mikka an
chloch bhróinte ar an tábla. Ansin dúirt sé:
‘Déan scadáin agus sú domh agus déan go breá gasta iad.’
Ní luaithe na focla as a bhéal ná thosaigh an chloch bhróinte ag obair. Líon babhlaí suas
le scadáin agus le sú. Ansin líon na sáspain, na soithí agus an doirteal. Tháinig eagla ar
Mikka nuair a chonaic sé urlár na cistine á líonadh le sú agus le scadáin.
‘Stad!’ arsa Mikka léi ach níor stad an chloch. ‘Stad! Stad!’ arsa Mikka in ard a chinn agus
a ghutha ach níor thug an chloch bhróinte aird ar bith air. ‘Stad! Stad, a deirim leat!’ arsa
Mikka arís.
Ach, mo léan, níor stad an chloch bhróinte.
Bhí an chisteanach leathlán fán am seo. B’éigean do Mikka snámh go dtí an doras tosaigh
le fáil ar shiúl. Amach leis agus síos an cnoc leis ar cosa in airde agus sruthán sú agus
scadáin ina dhiaidh.
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Chonaic sé a bhean agus na fir oibre ag teacht aníos an cnoc. Dúirt sé leo an bealach a
fhágáil nó go mbáfaí iad. Níor stad Mikka nó gur bhain sé teach Hans amach.
‘Sábháil mé! Sábháil mé! Tabhair tarrtháil orm! Tabhair tarrtháil orm!’ ar seisean le Hans.
‘Abair leis an chloch bhróinte stad. Abair léi stad sula mbeidh an baile uilig báite!’
Fán am seo bhí toinn mhór sú agus scadáin ag déanamh orthu.
‘Abair an focal draíochta sula mbáfar muid,’ arsa Mikka. ‘Béarfaidh mé trí chéad píosa óir
eile duit ach an chloch sin a thógáil ar ais uaim.’
‘Tá go maith,’ arsa Hans agus d’iarr sé ar an chloch stad.
Thosaigh an toinn sú agus scadáin a chúlú. Lean Hans agus Mikka ar ais í a fhad le teach
Mikka. Nuair a chuaigh siad isteach sa teach ní raibh tásc ná tuairisc ann ar shú ná ar
scadáin. Thóg Hans an chloch bhróinte agus an trí chéad píosa óir ó Mikka agus chun an
bhaile leis arís.
Bhí teach mór breá ag Hans agus ag a bhean agus é maisithe go deas acu. Ní raibh pálás
sa tír cosúil leis. Bhí na ballaí taobh amuigh maisithe le hór. Nuair a bhíodh an ghrian
ag soilsiú bhíodh an teach le feiceáil ag lonrú i bhfad uait. Spréigh scéal na cloiche ar fud
na cruinne agus thagadh daoine as achan aird lena feiceáil. Ach de réir a chéile d’éirigh
Hans tuirseach de na daoine uilig a bhí ag teacht ag amharc ar an chloch. Bheartaigh sé
í a dhíol. Ach, mo léan, ní raibh fonn ar dhuine ar bith an chloch a cheannach. Mheas
daoine go raibh mí‑ádh ag siúl léi. Bhí eagla orthu go leanfadh an mí‑ádh céanna iad féin
dá mbeadh an chloch acu.
Lá amháin tháinig captaen loinge a fhad le Hans. Ba mhaith leis a fháil amach an
bhféadfadh an chloch bhróinte salann a dhéanamh. Dúirt Hans go bhféadfadh cinnte.
Mhínigh an captaen dó go dtugadh seisean salann ón domhan thoir go dtí calafoirt
ar fud na cruinne. Fíoruisce a bhí san fharraige san am sin, an dtuigeann tú. Ní raibh ach
aon mhianach amháin salainn sa domhan agus dá bhrí sin bhí salann níos luachmhaire ná ór!
‘Dá mbeadh an chloch bhróinte sin agamsa,’ arsa an captaen le Hans, ‘ní chaithfinn a
ghabháil go dtí an domhan thoir ar chor ar bith. D’fhéadfainn an chloch bhróinte a
thabhairt i dtír i gcalafort ar bith agus an salann a dhéanamh ann. Ansin rachainn caol
díreach go dtí an chéad chalafort eile agus dhéanfainn mar a gcéanna.’
Is ea! Bhí a fhios ag an chaptaen nach mbeadh deireadh ar bith lena chuid saibhris dá
mbeadh an chloch bhróinte aige.
‘Béarfaidh mé duit a bhfuil de mhaoin an tsaoil agam ar an chloch bhróinte sin,’ ar
seisean le Hans.
Bhí Hans breá sásta leis an mhargadh sin. Fuair sé ór agus airgead agus seodra d’achan
chineál ar an chloch bhróinte. Bhí an oiread sin lúcháire ar an chaptaen gur imigh sé
ina rith as an teach. Scairt Hans air a theacht ar ais. Chaithfeadh sé an focal draíochta
a thabhairt don chaptaen a stadfadh an chloch bhróinte. Ach shíl an captaen go raibh
athrú intinne ag teacht ar Hans cheana féin. D’imigh sé leis níos gaiste agus níor stop sé
gur shroich sé a bhád.
Nuair a bhí an captaen amuigh i lár na farraige chuir sé an chloch bhróinte ar an deic
agus dúirt:
‘Déan salann domh agus déan go breá gasta é.’
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Rinne an chloch bhróinte mar a iarradh agus thosaigh salann a theacht amach aisti go
tiubh géar gasta. Bhí an captaen sa ghlór nuair a chonaic sé an méid seo. Ach, i gceann
tamaill, thug sé fá deara go raibh an bád ag gabháil síos. D’iarr sé ar an chloch bhróinte
stad ach níor thug sí aird ar bith air. Bhí an salann ag éirí róthrom don bhád. Scoilt an
t‑adhmad agus d’imigh an bád, an captaen agus an chloch bhróinte síos go tóin.
Go dtí an lá atá inniu ann tá an chloch bhróinte thíos ar thóin na farraige agus í go fóill
ag déanamh salainn ar a seacht míle dícheall. Agus sin é an dóigh ar tharla sé go bhfuil
an fharraige goirt ó shin.

164

m
Cad

ina thaobh go bhfuil an fharraige goirt?

– Cuid 2 (Leagan Muimhneach)

Bheartaigh Hans go mbeadh féasta aige ina thigh féin. Thug sé cuireadh dá chairde agus
dá chomharsain. Thug sé cuireadh dá dheartháir Mikka agus dá bhean.
‘Beidh seans linn má bhíonn an píosa aráin féin aige dúinn,’ arsa Mikka lena bhean, ‘ach
bheadh na comharsain ag cur síos orainn mura raghaimis ann.’
Nuair a bhaineadar tigh Hans amach, áfach, baineadh stad astu. Bhí soilse lasta i ngach
aon áit agus togha gach bia agus rogha gach dí ann do gach éinne! Bhí bagún, fiafheoil,
scadán, bradán, brioscaí, cístí, beoir agus a lán sóláistí eile nach iad ar an mbord amach
rompu.
B’ait le Mikka an rud ar fad agus cúpla uair an chloig ina dhiaidh san thosaigh sé ag
póirseáil. Nuair a bhí sé ag póirseáil sna cupaird thug sé faoi ndeara go rabhadar ag cur
thar maoil.
‘Níl ann ach coicís ó bhí Hans beo bocht,’ arsa Mikka leis féin. ‘Is ea, siúráilte glan ach tá
rud éigin an‑ait tar éis titim amach anso!’
Chaith sé an tráthnóna ag fiafraí de Hans cad as a tháinig an bia blasta go léir. Ní bhfuair
sé de fhreagra uaidh ach ‘laistiar de dhoras’.
Níos déanaí an oíche chéanna san bhí braon faoin bhfiacail ag Hans. Nuair a d’fhiafraigh
Mikka de arís faoin mbia d’inis sé an scéal ar fad dó ó thús deireadh. Ansan fuair sé an
chloch bhró agus leag sé ar an mbord í. D’iarr sé ar an gcloch meacain bhána, sméara,
cruithneacht, seagal agus bia de gach sórt a dhéanamh dó. Níorbh fhada go raibh an
chistin lán de bhia. Bhí a chomharsain agus a chairde an‑bhuíoch de Hans nuair a thug sé
ualach bia dóibh agus iad ag dul abhaile.
Níor chodail Mikka néal an oíche sin. Chaithfeadh sé an chloch bhró a fháil dó féin.
Maidin lá arna mhárach chuaigh sé thar n‑ais go dtí tigh Hans agus d’impigh sé air an
chloch bhró a thabhairt dó. Dhiúltaigh Hans san a dhéanamh.
An tseachtain ina dhiaidh san d’iarr Hans ar an gcloch bhró clocha luachmhara, agus
ór agus airgead a dhéanamh. Dhein an chloch rud air agus níorbh fhada go raibh Hans
ina fhear saibhir. Ach bhí Mikka de shíor ag impí ar Hans an chloch a thabhairt dó féin.
Ghéill Hans dó ar deireadh agus dhíol sé an chloch leis ar thrí chéad píosa óir.
Nuair a bhain Mikka amach an baile d’iarr sé ar a bhean glaoch ar na fir oibre. Bhí an
chloch bhró anois aige agus dhéanfadh sí dinnéar breá dóibh. Chuir Mikka an chloch
bhró ar an mbord. Ansan dúirt sé:
‘Dein scadáin agus anraith dhom agus dein go breá tapaidh iad.’
Ní luaithe na focail as a bhéal ná gur thosaigh an chloch bhró ag obair. Líon babhlaí suas
le scadáin agus le hanraith. Ansan líon na sáspain, na háraistí agus an doirteal. Tháinig
eagla ar Mikka nuair a chonaic sé urlár na cistineach ag líonadh le hanraith agus le scadáin.
‘Stop!’ arsa Mikka léi ach níor stop an chloch. ‘Stop! Stop!’ arsa Mikka in ard a chinn is
a ghutha ach níor thug an chloch bhró aon toradh air. ‘Stop! Stop, a deirim leat!’ arsa
Mikka arís.
Ach, mo léan, níor stop an chloch bhró. Bhí an chistin leathlán faoin dtráth so. Chaith
Mikka snámh go dtí an ndoras tosaigh chun éalú. Amach leis agus síos an cnoc leis
ar cosa in airde agus sruthán d’anraith agus de scadáin ina dhiaidh aniar.
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Chonaic sé a bhean agus na fir oibre ag gabháil aníos an cnoc. Dúirt sé leo an tslí
a fhágaint nó go mbáfaí iad. Níor stop Mikka nó gur bhain sé tigh Hans amach.
‘Fóir orm! Fóir orm! Tar i gcabhair orm! Tar i gcabhair orm!’ arsa é sin le Hans. ‘Abair
leis an gcloch bhró stopadh. Abair léi stopadh sula mbeidh an baile báite!’
Faoin dtráth so bhí tonn mór anraith agus scadán ag déanamh orthu.
‘Abair an focal draíochta sula mbáfar sinn,’ arsa Mikka. ‘Tabharfaidh mé trí chéad píosa
óir eile duit ach an chloch san a thógaint thar n‑ais uaim.’
‘Tá go maith,’ arsa Hans agus dúirt sé leis an gcloch stopadh.
Thosaigh an tonn anraith agus scadán ag cúlú. Leanaigh Hans agus Mikka thar n‑ais í
chomh fada le tigh Mikka. Nuair a chuadar isteach sa tigh ní raibh tásc ná tuairisc ar
anraith ná ar scadáin. Thóg Hans an chloch bhró agus an trí chéad píosa óir ó Mikka
agus abhaile leis arís.
Bhí tigh mór groí ag Hans agus ag a bhean agus é maisithe go hálainn acu. Ní raibh
pálás sa tír a bhí ar aon dul leis. Bhí na fallaí lasmuigh maisithe le hór. Nuair a bhíodh
an ghrian ag soilsiú bhí an tigh le feiscint i bhfad i gcéin. Leath an scéal faoin gcloch
bhró ar fud na cruinne agus thagadh daoine ó chian is ó chóngar chun í a fheiscint.
Ach faoi cheann tamaill bhí Hans ag éirí bailithe de na daoine ar fad a bhí ag teacht
ag féachaint ar an gcloch. Bheartaigh sé ar í a dhíol. Ach, mo léan géar, ní raibh fonn ar
éinne an chloch a cheannach. Mheas daoine go raibh mí‑ádh ag baint léi. Bhí eagla orthu
go leanfadh an mí‑ádh céanna iad féin dá mba leo an chloch.
Lá amháin tháinig captaen loinge go dtí Hans. Theastaigh uaidh a fháil amach an
bhféadfadh an chloch bhró salann a dhéanamh. Dúirt Hans go bhféadfadh siúráilte.
Mhínigh an captaen dó go dtugadh sé féin salann ón ndomhan thoir go dtí calafoirt ar
fud an domhain. Fíoruisce a bhí sa bhfarraige ag an am san, an dtuigeann tú. Ní raibh ach
aon mhianach amháin salainn sa domhan agus dá bhrí sin ba luachmhaire salann ná ór!
‘Dá mbeadh an chloch bhró san agam,’ arsa an captaen le Hans, ‘ní chaithfinn dul go dtí
an ndomhan thoir in aon chor. D’fhéadfainn an chloch bhró a thabhairt i dtír i gcalafort
éigin agus an salann a dhéanamh ann. Ansan raghainn cruinn díreach go dtí an gcéad
chalafort eile, thabharfainn an chloch bhró i dtír liom arís agus dhéanfainn salann dóibh
siúd.’
Is ea! Bhí fhios ag an gcaptaen nach mbeadh aon teorainn lena chuid saibhris dá mbeadh
an chloch bhró aige dó féin.
‘Tabharfaidh mé duit a bhfuil de mhaoin an tsaoil agam ar an gcloch bhró san,’ arsa é sin
le Hans.
Bhí Hans breá sásta leis an margadh san. Fuair sé ór agus airgead agus gach aon tsaghas
seodra ar an gcloch bhró. Bhí an oiread san áthais ar an gcaptaen agus gur rith sé leis as
an dtigh ar cosa in airde. Bhéic Hans air chun a rá leis teacht thar n‑ais. Chaithfeadh sé
an focal draíochta a thabhairt don gcaptaen chun stop a chur leis an gcloch bhró. Ach
cheap an captaen go raibh athrú aigne tagtha ar Hans cheana féin. D’imigh sé leis ar cosa
in airde agus níor stop sé gur bhain sé amach a long.
Nuair a bhí an captaen amuigh i lár na farraige chuir sé an chloch ar an ndeic agus dúirt:
‘Dein salann dom agus dein go breá tapaidh é.’
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Dhein an chloch bhró rud air agus thosaigh salann ag teacht amach aisti go tiubh te
tapaidh. Bhí ardáthas ar an gcaptaen nuair a chonaic sé an méid sin. Tar éis tamaill, áfach,
thug sé faoi ndeara go raibh an long ag suncáil. Dúirt sé leis an gcloch bhró stopadh ach
níor thug sí aon toradh air. Bhí an salann ag éirí róthrom don long. Scoilt an t‑adhmad
agus d’imigh an long, an captaen agus an chloch bhró go tóin poill.
Go dtí an lá atá inniu ann tá an chloch bhró thíos ar ghrinneall na farraige agus í ag
déanamh salainn ar a míle dícheall. Agus sin é mar a thit sé amach go bhfuil an fharraige
goirt ó shin i leith.
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c
Tuige

a bhfuil an fharraige goirt?

– Cuid 2 (Leagan Connachtach)

Shocraigh Hans go mbeadh féasta aige ina theach féin. Thug sé cuireadh dá chairde agus
dá chomharsana. Thug sé cuireadh dá dheartháir Mikka agus dá bhean.
‘Beidh an t‑ádh linn má bhíonn an píosa aráin féin aige siúd dúinn,’ arsa Mikka lena
bhean, ‘ach bheadh na comharsana ag caint fúinn mura rachadh muid ann.’
Nuair a bhain siad teach Hans amach baineadh geit astu. Bhí soilse lasta ar fud an tí agus
togha gach bia agus rogha gach dí ann do chuile dhuine! Bhí bagún, fiafheoil, scadán,
bradán, brioscaí, cácaí, beoir agus go leor sóláistí eile nach iad ar an mbord amach rompu.
B’ait le Mikka an rud uileag agus cúpla uair an chloig ina dhiaidh sin thosaigh sé ag
púitseáil thart. Nuair a bhreathnaigh sé isteach sna cófraí thug sé faoi deara go rabhadar
ag cur thar maoil.
‘Níl ann ach coicís ó shin ó bhí Hans beo bocht,’ arsa Mikka leis féin. ‘Is ea, cinnte glan
tá rud eicínt an‑aisteach tarlaithe anseo!’
Chaith sé an tráthnóna ag fiafraí de Hans cé as a dtáinig an bia blasta uileag. Ní bhfuair
sé de fhreagra uaidh ach ‘taobh thiar den doras’.
Níos deireanaí an oíche sin bhí braon faoin bhfiacail ag Hans. Nuair a d’fhiafraigh Mikka
de arís faoin mbia d’inis sé an scéal dó ó thús deireadh. Ansin fuair sé an bhró mhuilinn
agus leag sé ar an mbord í. D’iarr sé ar an gcloch meacain bhána, sméara, cruithneacht,
seagal agus bia de gach sórt a dhéanamh dó. Níorbh fhada go raibh an chistineach lán
de bhia. Bhí a chomharsana agus a chairde an‑bhuíoch de Hans nuair a thug sé ualach
bia dóibh agus iad ag gabháil abhaile.
Níor chodail Mikka néal an oíche sin. Chaithfeadh sé an bhró mhuilinn a fháil dó féin.
Maidin lá arna mhárach ar ais arís leis chuig teach Hans agus d’impigh sé air an bhró
mhuilinn a thabhairt dó. Ach dhiúltaigh Hans dó.
An tseachtain ina dhiaidh sin d’iarr Hans ar an mbró mhuilinn clocha luachmhara agus
ór agus airgead a dhéanamh. Rinne an chloch mar a d’iarr sé agus níorbh fhada go
raibh Hans ina fhear saibhir. Ach bhíodh Mikka síoraí seasta ag impí ar Hans an chloch
a thabhairt dó féin. Sa deireadh thiar thall ghéill Hans dó agus dhíol sé an chloch leis
ar thrí chéad píosa óir.
Nuair a bhain Mikka amach an baile d’iarr sé ar a bhean glaoch ar na fir oibre. Bhí an
bhró mhuilinn aige anois agus dhéanfadh sí dinnéar breá dóibh. Chuir Mikka an bhró
mhuilinn ar an mbord. Ansin dúirt sé:
‘Déan scadáin agus anraith dom agus déan go breá sciobtha iad.’
Ní ba túisce an méid sin ráite ná gur thosaigh an bhró mhuilinn ag obair. Líon babhlaí
suas le scadáin agus le hanraith. Ansin líon na sáspain, na soithí agus an doirteal. Bhuail
faitíos Mikka nuair a chonaic sé urlár na cistiní á líonadh ag anraith agus scadáin.
‘Stop!’ arsa Mikka léi ach níor stop an chloch. ‘Stop! Stop!’ arsa Mikka de bhéic ach
níor thug an bhró mhuilinn aon aird air. ‘Stop! Stop, a deirim leat!’ arsa Mikka arís.
Ach, mo léan géar, ní stopfadh an bhró mhuilinn. Bhí an chistineach leathlán faoin tráth
seo. B’éigean do Mikka snámh go dtí an doras tosaigh le héalú. Amach leis agus síos an
cnoc sna cosa in airde agus sruthán anraith agus scadán sna sála air.
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Chonaic sé a bhean agus na fir oibre ag teacht aníos an cnoc. Dúirt sé leo an bealach a
fhágáil nó go mbáfaí iad. Níor stop Mikka nó gur bhain sé teach Hans amach.
‘Cúnamh! Cúnamh! Tabhair cúnamh dom! Tabhair cúnamh dom!’ ar seisean le Hans.
‘Abair leis an mbró mhuilinn sin stopadh. Abair léi stopadh sula mbeidh an baile báite
aici!’
Faoin am seo bhí sruth mór d’anraith agus de scadáin ag déanamh orthu.
‘Abair an focal draíochta sula mbáfar muid,’ arsa Mikka. ‘Tabharfaidh mé trí chéad píosa
óir eile duit ach an chloch sin a thógáil ar ais uaim.’
‘Tá go maith,’ arsa Hans agus dúirt sé leis an gcloch stopadh.
Thosaigh an sruth anraith agus scadán ag cúlú. Lean Hans agus Mikka é chomh fada le
teach Mikka. Nuair a chuaigh siad isteach sa teach ní raibh tásc ná tuairisc ar anraith ná
ar scadáin. Chroch Hans leis an bhró mhuilinn agus an trí chéad píosa óir a thug Mikka
dó agus chuaigh sé abhaile arís.
Bhí teach breá ag Hans agus ag a bhean agus é maisithe go hálainn acu. Ní raibh pálás
sa tír mar é. Bhí na ballaí taobh amuigh maisithe le hór. Nuair a bhíodh an ghrian
ag scaladh bhíodh an teach le feiceáil i bhfad ó bhaile. Scaip an scéal faoin mbró mhuilinn
ar fud an domhain agus thagadh daoine as chuile chearn le hí a fheiceáil. Ach tar éis
scaithimh bhí Hans ag éirí tinn tuirseach de na daoine uileag a bhí ag teacht ag breathnú
ar an gcloch. Shocraigh sé go ndíolfadh sé í. Ach, mo léan géar, ní raibh fonn ar aon
duine an chloch a cheannach. Cheap daoine go raibh mí‑ádh ag baint léi. Bhí faitíos
orthu go leanfadh an mí‑ádh céanna iad féin dá mbeadh an chloch acu.
Lá amháin tháinig captaen soithigh chuig Hans. Theastaigh uaidh a fháil amach an
bhféadfadh an bhró mhuilinn salann a dhéanamh. Dúirt Hans go bhféadfadh sí cinnte.
Mhínigh an captaen dó go dtugadh sé féin salann ón domhan thoir go dtí calafoirt ar fud
an domhain. Fíoruisce a bhí sa bhfharraige ag an am sin, an dtuigeann tú. Ní raibh ach an
t‑aon mhianach amháin salainn sa domhan agus dá bhrí sin bhí salann níos luachmhaire
ná ór!
‘Dá mbeadh an bhró mhuilinn sin agam,’ arsa an captaen le Hans, ‘ní chaithfinn dul
chuig an domhan thoir beag ná mór. D’fhéadfainn an bhró mhuilinn a thabhairt i dtír i
gcalafort ar bith agus an salann a dhéanamh ann. Ansin ghabhfainn díreach glan chuig
an gcéad chalafort eile, thabharfainn an bhró mhuilinn i dtír liom arís agus dhéanfainn
salann dóibh siúd.’
Is ea! Bhí a fhios ag an gcaptaen nach mbeadh aon teorainn lena chuid saibhris dá
mbeadh an bhró mhuilinn aige dó féin.
‘Tabharfaidh mé duit a bhfuil agam de mhaoin an tsaoil ar an mbró mhuilinn sin,’ ar
seisean le Hans.
Bhí Hans breá sásta leis an margadh sin. Fuair sé ór agus airgead agus seodra de chuile
chineál ar an mbró mhuilinn. Bhí an oiread sin ríméid ar an gcaptaen gur imigh sé leis
de dheifir as an teach. Lig Hans béic air le rá leis teacht ar ais. Chaithfeadh sé an focal
draíochta a stopfadh an bhró mhuilinn a thabhairt don chaptaen. Ach cheap an captaen
go raibh athrú intinne tagtha ar Hans cheana féin. D’imigh sé leis de rite reaite. Bhain sé
as agus níor stop sé gur shroich sé an soitheach.
Nuair a bhí an captaen amuigh i lár na farraige chuir sé an bhró mhuilinn ar an deic
agus dúirt:
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‘Déan salann dom agus déan go breá sciobtha é.’
Rinne an bhró mhuilinn rud air agus thosaigh salann ag teacht amach aisti go treán. Bhí
ríméad an domhain ar an gcaptaen nuair a chonaic sé an méid seo.
Ach, tar éis tamaill, thug sé faoi deara go raibh an soitheach ag gabháil faoi uisce. D’iarr
sé ar an mbró mhuilinn stopadh ach níor thug sí aon aird air. Bhí an salann ag éirí
róthrom don soitheach. Scoilt an t‑adhmad agus chuaigh an soitheach, an captaen agus an
bhró mhuilinn go tóin poill.
Go dtí an lá atá inniu ann tá an bhró mhuilinn thíos ar ghrinneall na farraige agus í fós
ag déanamh salainn ar a seacht míle dícheall. Agus sin é an chaoi ar tharla sé go bhfuil an
fharraige goirt riamh ó shin.

170

Bia

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● nathanna a bhaineann leis an ocras a aithint, a phlé agus a scríobh
● oscailt a chur le scéal
● fíorscéal pearsanta a insint agus a scríobh

E iseamláirí
1.	Bhí mé [Bhíos] lag [stiúgtha / caillte] leis an ocras. / Bhí mo bholg thiar ar mo
dhroim leis an ocras. / Bhí ocras an domhain orm. / Bhí mo theanga amuigh
agam. / Bhí confadh orm nuair a ….
2.	An lá / tráthnóna / oíche áirithe seo ní raibh greim (bia) [blúire bia] ite agam ó
d’éirigh mé [ó d’éiríos] ar maidin [ní raibh greim ite agam ó mhaidin] / ó am lóin / le
huaireanta an chloig [le tamall maith] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
I / In / Sa / San / Ag …(áit) a bhí mé [a bhíos] ag an am [san am].
	Cheap mé [Cheapas / Mheasas / Shíl mé] go gcaillfí den ocras [leis an] mé …(an chuid
eile den scéal).
3.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus an scéal á insint
acu dá chéile:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

C ur C huige
Faigh amach an bhfuil aon nathanna ag na daltaí a dhéanann cur síos ar ocras. Scríobh ar an
gclár iad. Múin an chéad eiseamláir. Scríobh ar an gclár é. Léigh agus pléigh na nathanna ar fad
atá ar an gclár leis na daltaí. Iarr orthu a rogha féin de na nathanna sin a scríobh ina Leabhair
Scríbhneoireachta Pearsanta le húsáid ina gcuid scríbhneoireachta.
Múin an dara heiseamláir. An cuimhin leis na daltaí uair go raibh an‑ocras orthu féin?
Roinn ina mbeirteanna iad agus iarr orthu fíorscéal pearsanta a insint dá chéile agus an
eiseamláir á úsáid chun tús a chur leis. Siúil thart agus éist leis na daltaí agus iad i mbun
plé. Cabhraigh leo más gá. Ag deireadh an cheachta, bunaigh mioncheacht ar na riachtanais
chomónta teanga a tháinig chun cinn más gá.
Iarr ar na daltaí a scéilín a scríobh amach mar shampla d’fhíorscéal pearsanta. Tar éis dóibh
eagarthóireacht agus athdhréachtú a dhéanamh ar a scéilín agus profa de a léamh, cuir scéilíní
na ndaltaí i Leabhar Ranga. Lig don rang teideal an leabhair a roghnú as na nathanna atá ar an
gclár. Cuir an leabhar sa leabharlann ranga.
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F orleathnú
Pléigh cúrsaí a bhaineann le gorta leis na daltaí. An bhfuil eolas acu faoi thír ina bhfuil
gorta faoi láthair? An gcabhraíonn siad féin le daoine bochta? Conas? Meall ainmneacha
charthanais éagsúla uathu. Roghnaigh carthanas amháin acu agus scríobh litir ón rang
chuige chun eolas a fháil faoi. Má tá bileoga eolais i nGaeilge ag an gcarthanas úsáid
iad mar ábhar léitheoireachta don rang. D’fhéadfá feachtas a chur ar bun chun airgead a
bhailiú don charthanas seo.
Roinn an rang ina ghrúpaí beaga. Tabhair téacs an scéil ‘Cad chuige a bhfuil an fharraige
goirt?’ (Ceacht 1 agus 2) dóibh. Iarr orthu na nathanna atá ann a chuireann síos ar ocras
a dhathú isteach. Cé mhéad nath a d’aimsigh siad? Iarr orthu nathanna eile a bhaineann
le hocras a bhailiú sa bhaile. Cláraigh agus pléigh na nathanna nua an lá dár gcionn.
Aimsigh nathanna sa scéal ‘Cad chuige a bhfuil an fharraige goirt?’ a dhéanann cur síos
ar shaibhreas nó ar dhaibhreas. An bhfuil nathanna eile ag na daltaí féin? Cláraigh iad.
Pléigh an tionchar a bhíonn ag saibhreas / daibhreas ar dhaoine. Múin más gá:
Bíonn teaspach ar dhaoine saibhre ar uairibh. / Bíonn an‑éirí in airde ag baint
leo. [Bíonn siad postúil / onórach / mór iontu féin.]
Caitheann daoine saibhre airgead gan mhaith [go fánach] go minic.
Is mór an peaca go bhástálann daoine bia [go gcuireann daoine bia amú] agus leath an
domhain ag fáil bháis [i mbéal an bháis] leis an ocras.
(Nóta: Féach chomh maith na nathanna ar leathanach 97 a bhaineann le bheith i do
dhuine cáiliúil.)
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Bia

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● comparáid a dhéanamh
● seanfhocal a fhoghlaim
● gné den ghramadach a aithint agus a úsáid mar is ceart
● fíricí a iniúchadh agus tuairisciú orthu
● páirt a ghlacadh in obair ghrúpa

E iseamláirí
1.	Sa lá atá inniu ann is féidir [thig linn] cuisneoirí agus oighreadáin [reoiteoirí] a
úsáid chun [le] bia a choimeád [a choinneáil] úr [friseáilte].
	Tá bia stánaithe agus bia tirim [triomaithe] againn nach mbíodh acu / nach
mbíodh ann fadó.
	Ní fios cén feabhas [N’fheadair éinne ach an feabhas] atá tagtha [Tháinig feabhas mór] ar
chórais taistil sa tslí [sa dóigh] is [ionas / sa gcaoi is / le] gur féidir le heitleáin, longa
agus leoraithe bia a thabhairt ó áit go háit in achar an‑ghearr [i dtamall an‑ghairid /
in am gairid] / go tapa [go gasta / go sciobtha], etc.
2. Is maith an t‑anlann an t‑ocras.
3.	Níl aon salann [salann ar bith] / Níl ach fíorbheagán [ábhairín an‑bheag] salainn / Tá
cuid mhaith / an iomarca ar fad [an iomad ar fad / i bhfad an iomarca / i bhfad barraíocht]
/ an‑lear go deo [an t‑uafás] salainn sa / san / i / in / ar …(sórt bia).

Á iseanna
●

Samplaí de phacáistiú ar a bhfuil eolas faoi chomhdhéanamh bianna éagsúla (le hullmhú
roimh ré ag an múinteoir).

C ur C huige
Pléigh an luach ollmhór a bhí ar shalann fadó mar a nochtadh sa scéal ‘Cad chuige a bhfuil
an fharraige goirt?’. Mínigh do na daltaí go raibh an salann níos luachmhaire ná hór! Mínigh
dóibh go dtagann an focal Béarla ‘salary’ ón bhfocal Laidineach ‘salarium’ a chiallíonn íocaíocht
a dhéanamh le salann nó ‘sal’ mar a thugtar air i Laidin. Tá cosúlachtaí idir an focal ‘sal’ sa Laidin
agus an focal ‘salann’ sa Ghaeilge, ‘salt’ sa Bhéarla agus ‘salz’ sa Ghearmáinis. Pléigh an chúis a
tugadh sa scéal go raibh salann luachmhar.
Múin an chéad eiseamláir. Pléigh na cúiseanna nach bhfuil salann chomh luachmhar anois agus
a bhíodh sé fadó. Pléigh an úsáid a baintear as salann sa lá atá inniu ann.
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Pléigh na fadhbanna sláinte a d’fhéadfadh a bheith ag duine a itheann an iomad salainn.
Múin an dara heiseamláir. Meall na daltaí chun an seanfhocal a úsáid i gcomhthéacsanna
oiriúnacha.
Scríobh an seanfhocal ar an gclár. Cad a thugann na daltaí faoi deara maidir le tús na bhfocal
‘ocras’ agus ‘anlann’? An féidir leo smaoineamh ar shamplaí d’ócáidí eile ina gcuirtear an
réamhlitir ‘t’ roimh ainmfhocail a thosaíonn le guta? Scríobh cuid de na samplaí seo ar an gclár.
Iarr ar na daltaí samplaí a lorg chomh maith i dtéacsanna éagsúla atá in úsáid sa rang.
Iarr ar na daltaí an seanfhocal a scríobh ina Leabhair Scríbhneoireachta Pearsanta. D’fhéadfaidís
scéal / dán / sceitse a bhunú air amach anseo más mian leo.
Roinn an rang ina ghrúpaí beaga agus tabhair roinnt pacáistiú bia dóibh le hiniúchadh.
Iarr orthu seiceáil an bhfuil salann sa bhia agus má tá cé mhéad. Mínigh dóibh gur 4 g an
t‑uasmhéid salainn a mholtar (do dhuine fásta) a ithe in aghaidh an lae.
Múin an tríú heiseamláir. Iarr ar dhuine as gach grúpa tuairisciú mar atá san eiseamláir. Pléigh
na torthaí.
Mar ullmhúchán do Cheacht 5 iarr ar na daltaí pacáistiú bianna eile a scrúdú sa bhaile agus
tuairisciú don rang an chéad lá eile.
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F orleathnú
Pléigh contrárthachtaí leis na daltaí, e.g:
flúirseach [fairsing / líonmhar] / gann;
saibhir / daibhir [bocht];
flaithiúil / santach [leithliseach];
fliuch / tirim;
láidir / lag;
mall [scioptha / gasta] / tapa [éasca / fadálach];
úr [friseáilte] / stálaithe / lofa [imithe ó mhaith].
Iarr orthu abairtí a chumadh a léireodh brí na bhfocal sin. Iarr orthu na contrárthachtaí
a phlé lena muintir sa bhaile agus cur leis an liosta.
Roghnaigh nathanna as an scéal ‘Cad chuige a bhfuil an fharraige goirt?’ agus scríobh ar
an gclár iad. Iarr ar dhaltaí aonair mím a bhunú ar a rogha nath agus gan insint d’aon
duine cén nath atá i gceist. Iarr ar na daltaí eile a thomhas cén nath atá á léiriú sa mhím.
Iarr ar gach dalta pictiúr a tharraingt a léireodh nath amháin acu. Cuir na pictiúir ar
taispeáint sa rang.
Pléigh na hathruithe a thiocfadh ar an scéal ‘Cad chuige a bhfuil an fharraige goirt?’ dá
mbeadh sé lonnaithe i saol an lae inniu. Múin más gá:
Thabharfadh [Bhéarfadh] carthanas éigin [eicínt / inteacht] bia do Hans agus dá
chomharsana bochta.
D’fhéadfadh an captaen [Thiocfadh leis an chaptaen] glaoch [scairteadh / glao a chur] ar
Hans ar an bhfón póca lena fháil [chun a fháil / le fáil] amach conas [cad é an dóigh leis /
cén chaoi leis] an chloch bhró [an chloch bhróinte / an bhró mhuilinn] a stopadh.
B’fhéidir go bhfaigheadh an captaen an t‑eolas a bhí uaidh ar an idirlíon.
Gach seans [Chuile sheans / An‑seans] go ndéanfadh robálaithe iarracht [go dtriailfeadh
robálaithe] an chloch bhró a ghoid [a sciobadh / a ghlanadh].
D’fhéadfadh innealra nua‑aimseartha an lae inniu an chloch bhró [an chloch bhróinte
/ an bhró mhuilinn] a ardú [a chrochadh aníos / a ardach / a thógáil] ó ghrinneall [ó thóin] na
farraige, etc.
Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh ar scéalta eile a thugann míniú ar rud ar leith, e.g.
Cad ina thaobh a bhfuil brollach dearg ar spideog / eireaball gearr ar an mbéar bán.
Iarr orthu taighde a dhéanamh sa bhaile agus achoimre den scéal a scríobh nó pictiúir
a tharraingt chun é a léiriú. Pléigh na scéalta éagsúla leis na daltaí. Déan Leabhar Ranga
astu agus cuir an teideal ‘Cad ina thaobh? Cén fáth? Cad chuige?’ air. Cuir sa leabharlann
ranga é.
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Bia

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● straitéisí foghlama a fhorbairt trí fhocail a rangú
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● taitneamh a bhaint as cluiche a imirt
● tuiscint a fháil ar chéimeanna comparáide na haidiachta
● rogha a léiriú agus cúis a thabhairt léi
● tuairisciú

E iseamláirí
1.	Líomóid. Sin toradh. [Toradh is ea é sin. / Toradh atá ansin.] / Scadán. Sin iasc. [Iasc is ea é
sin. / Iasc atá ansin.] / Bagún. Sin feoil. [Feoil is ea é sin. / Feoil atá ansin.]
2. An feoil / iasc / deoch / toradh / glasra é? Is ea / Ní hea.
An bhfuil dath … air? Tá / Níl.
An bhféadfá [An dtig leat] é a ól / a ithe amh? D’fhéadfá / Ní fhéadfá.
An bhfásann sé sa ghort [sa gharraí]? Fásann / Ní fhásann.
An gá é a chócaráil? Is gá / Ní gá, etc.
3.	Cé acu (seo) ab fhearr leatsa don lón / don suipéar / don dinnéar [le haghaidh
[fá choinne] an lóin / le haghaidh [fá choinne] an tsuipéir / le haghaidh [fá choinne] an dinnéir] –
(an) sicín [cearc / eireog] / …(sórt bia eile) nó (an) bradán / …(sórt bia)? (An) …(sórt
bia) mar tá sé [mar go bhfuil sé] níos blasta / níos folláine / níos milse / níos …
(aidiacht).
4.	Dúirt …(ainm) gurbh fhearr leis / léi (féin) (an) …(sórt bia) ná (an) …(sórt bia
eile).

Á iseanna
●
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1 agus 2) (Dlúthdhiosca 1, Rian 5 agus 6)
Póstaer 4 – Féasta Tigh Hans
Leathanach 52 in Fite Fuaite

C ur C huige
(Nóta: Moltar cúpla lá a chaitheamh leis an gceacht seo.)
Téigh siar ar an scéal ‘Cad chuige a bhfuil an fharraige goirt?’ – Cuid 1 agus Cuid 2 – (Ceacht 1
agus 2). Roinn an rang ina ghrúpaí agus iarr ar na daltaí dráma a bhunú ar an scéal. Lig d’aon
ghrúpa ar mian leo é a ndráma a léiriú.
Léigh agus pléigh an póstaer. Scríobh an teideal ‘Iasc’ ar an gclár agus iarr ar na daltaí na focail a
théann faoin teideal sin a aimsiú ar an bpóstaer. Scríobh na freagraí ar an gclár (bradán, scadán,
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muirín, trosc). Iarr ar na daltaí an bhfeiceann siad aon ghrúpaí eile bia ar an bpóstaer. (Is iad
na grúpaí eile atá ann ná ‘Feolta,’ ‘Torthaí,’ ‘Glasraí’ agus ‘Deochanna.’) Scríobh na teidil sin
ar an gclár agus iarr ar na daltaí na bianna ar an bpóstaer a théann faoi na teidil sin a ainmniú.
Scríobh na bianna faoi na teidil chuí ar an gclár.
Múin an chéad eiseamláir. Cinntigh cruinneas gramadaí na ndaltaí agus iad ag úsáid na copaile.
Roinn an rang ina ghrúpaí de thriúr. Tabhair grúpa amháin os comhair an ranga chun gur féidir
leat an cluiche mar atá anseo thíos a léiriú don rang.
Dalta A:
Dalta B:
Dalta C:
Dalta A:
Dalta B:
Dalta C:

Líomóid.
Sin toradh. [Toradh is ea é sin. / Toradh atá ansin.]
Scadán.
Sin iasc. [Iasc is ea é sin. / Iasc atá ansin.]
Bagún.
Sin feoil. [Feoil is ea é sin. / Feoil atá ansin.]		

Leanadh na daltaí sa ghrúpa ar aghaidh go dtí nach féidir leo cuimhneamh ar aon bhianna eile a
thiocfadh faoi na teidil atá ar an gclár. Déan amhlaidh le grúpaí eile.
Múin an dara heiseamláir. Imir an cluiche ‘fiche ceist’ leis an rang ar fad. Roghnaigh cineál
amháin bia as na liostaí bianna atá scríofa faoi na teidil éagsúla ar an gclár, e.g. ‘bagún’ ach ná
habair leis na daltaí cad é. Cuireadh na daltaí ceisteanna ort mar atá sa dara heiseamláir go dtí go
n‑aimsíonn duine acu an freagra ceart. Ansin tógadh an té a thomhais i gceart d’áit sa chluiche.
Cinntigh cruinneas gramadaí na ndaltaí, go háirithe agus iad ag úsáid na copaile.
Múin an tríú agus an ceathrú heiseamláir. Roinn an rang ina bheirteanna. Cuireadh gach
dalta ceisteanna ar a pháirtí mar atá sa tríú heiseamláir. Déanadh gach dalta tuairisciú ansin ar
fhreagra a pháirtí mar atá sa cheathrú heiseamláir. Téigh siar ar na heiseamláirí, ar an scéal agus
ar an sceitse más gá.
Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo a
thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu a
roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala
siad ó dhaltaí eile ar leathanach 52 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí agus ar an scéal
más gá.

F orleathnú
Múin nathanna eile a d’fhéadfaí a úsáid sa chluiche ‘fiche ceist’ thuas, e.g.
An bhfaighfeá san ollmhargadh áitiúil é? / An bhfaighfeá thart anseo é?
An bia é a bheadh i mo bhosca lóin agam?
An bia é a itear go rialta / go minic [go hiondúil / go coitianta] in Éirinn?
An gá é a choinneáil [a choimeád] sa chuisneoir? etc.
Imir cluiche eile mar atá thuas bunaithe ar, e.g. dathanna / míonna / laethanta na
seachtaine / cluichí / bailte / aibhneacha.
Léigh agus pléigh an leabhar Thorkell Fionn agus a Thuras Fada le Seán Ó Dúrois (Coiscéim) nó
pléigh téama an leabhair agus ansin cuir sa leabharlann é don léitheoireacht phearsanta.
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An Aimsir

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairisciú
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith

E iseamláirí
1.	An bhliain seo caite [Anuraidh / An bhliain seo d’imigh tharainn / An bhliain seo chuaigh thart]
/ Cúpla bliain ó shin / Nuair a bhíomar [Nuair a bhí muid] i Rang a hAon / …(uair
eile) chuamar [chuaigh muid] ar thuras scoile chuig [go / go dtí] …(áit).
Bhí sé thar cionn [ar fheabhas / thar barr / go hiontach] ar fad. [Bhí sé millteanach maith.]
Ba é sin an turas scoile ab fhearr / ba mheasa a bhí againn (riamh).
	An cuimhin leat [An bhfuil cuimhne agat] go ndeachamar [go ndeachaigh muid / gur
chuamar] chuig [gur chuamar go dtí] …(áit) / go ndearnamar [gur dheineamar / go rinne
muid / go déan muid] …?
Nach maith is cuimhin [is cuimhneach] liom é!
	Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo [riamh / a fhad is a mhairfidh [a mhaireas] mé / a
choíche] air! [Ní dhéanfad dearmad air a fhad a mhairfidh mé.]
	Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom é sin ar chor ar bith [in aon chor / beag ná mór]. [Ní
cuimhin liom beag ná mór é.]
	Bhí dearmad glan déanta agamsa air (sin) nó [go dtí] gur chuir tú / gur chuir …
(ainm) i gcuimhne dom é [i mo cheann é].
2. Níl an aimsir geallta ró‑iontach. [Níl an dea‑chuma ar an aimsir atá geallta.]

Á iseanna
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 7)
Póstaer 5 – Turais Scoile

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal faoi bhuachaill darb ainm Antaine. Tá
Antaine ag súil go mór le dul ar thuras scoile. Pléigh an póstaer.
Múin an chéad eiseamláir. Pléigh na turais scoile a ndeachaigh na daltaí féin orthu agus aon
eachtraí ar leith is cuimhin leo.
Seinn an dlúthdhiosca. Pléigh an scéal leis na daltaí. An raibh rudaí sa scéal ar thug siad suntas ar
leith dóibh?
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Fiafraigh de na daltaí cad a dúirt an múinteoir nuair a d’fhiafraigh Antaine di cad ina thaobh
gur bhraith an turas ar an aimsir. Seinn an dlúthdhiosca arís más gá. Dearbhaigh go ndúirt an
múinteoir, Bean Uí Mháille, ‘Níl an aimsir geallta ró‑iontach. [Níl an dea‑chuma ar an aimsir atá
geallta.]’ Múin an dara heiseamláir. Déan an nath seo a chleachtadh leis na daltaí agus meall iad
chun é a úsáid agus iad ag plé cúrsaí aimsire.

F orleathnú
Iarr ar na daltaí achoimre a dhéanamh ina bhfocail féin ar réamhaisnéis na haimsire a
bhí sa scéal. Múin más gá ‘Dúradh ar réamhaisnéis [ar thuar] na haimsire go …(cineál
aimsire). [Tá aimsir…(cineál aimsire) tugtha [geallta].] Seinn an dlúthdhiosca arís más gá.
Pléigh ainmneacha na n–oileán is gaire don scoil. Aimsigh ar léarscáil an cheantair
iad. Pléigh na córais taistil a dhéanann freastal orthu, más ann dóibh. An bhfuil naomh
aitheanta le haon cheann de na hoileáin? Múin más gá:
Níl cónaí [Níl éinne ina chónaí / Níl daoine ina gcónaí] ar an oileán sin le fada an lá [le
cuimhne na ndaoine] / ó …(am). Tréigeadh …(ainm an oileáin) sa bhliain [sa mbliain] ….
Is féidir dul [Thig leat a ghabháil] ar bhád farantóireachta / ar eitleán / i mbád beag
/ i gcurach chuig [go / go dtí] …(ainm an oileáin) am ar bith den bhliain [aon am den
bhliain] / sa samhradh.
D’fhéadfá / Ní fhéadfá siúl chuig [go / go dtí] …(ainm an oileáin) dá mbeadh an taoide
[taoille] / an lán mara sách [measartha] íseal [le giorrthrá / le lag trá / dá mbeadh trá ann] /
ró‑ard.
Téann na sluaite ar oilithreacht chuig …(ainm an oileáin) ar …(dáta ar leith) in onóir
(do) naomh …(ainm).
Féach eolas faoi oileáin ar shuíomh Chomhdháil Oileáin na hÉireann ag www.oileain.ie.
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U
Braitheann

sé ar an aimsir

(Leagan Ultach)

Bhí Antain corraithe. Bhí a rang le gabháil ar thuras scoile lá arna mhárach. Go hOileán
Mhic Eoin, áit a raibh Ionad Eachtraíochta Uí Fhlatharta, a bhí siad a ghabháil. Ní raibh
caint ar a dhath eile sa rang le mí anuas ach ar an turas scoile céanna. Is é a bhí socraithe
ná go gcaithfeadh na páistí an lá uilig san ionad eachtraíochta agus go mbeadh siad ag
campáil ar an oileán oíche go maidin. Mhínigh an múinteoir dóibh go gcaithfeadh siad
cluas ghéar a thabhairt do thuar na haimsire an oíche sin. Bhraithfeadh an turas seo ar an
aimsir.
‘Cad chuige a mbraitheann an turas seo ar an aimsir?’ arsa Antain leis an mhúinteoir.
‘Níl an dea‑chuma ar an aimsir atá geallta. Dá mbeadh gála ann ní bheadh an bád ábalta
seoladh,’ arsa Bean Uí Mháille. ‘Ní hionann seo agus a bheith ag gabháil ar thuras scoile
ar bhus.’
Bhí cluas le héisteacht ar achan duine sa rang anois. Bhí eagla a gcroí orthu nach mbeadh
siad ag gabháil ar an turas seo a raibh siad ag súil chomh mór sin leis.
‘Ach cad é a dhéanfas muid má tharlaíonn sé sin?’ arsa Deirdre. ‘An gcaithfidh muid a
theacht chun na scoile?’
‘D’fhéadfas muid a ghabháil áit inteacht eile ar bhus,’ arsa Pádraig.
‘Ní bheadh sin ceart ná cóir,’ arsa Antain. ‘Nach bhfuil airgead íoctha againn don turas
seo.’
‘Ní bhaineann sé le cearta ar chor ar bith,’ arsa Bean Uí Mháille. ‘Baineann sé le
sábháilteacht. Tá sé contúirteach a bheith ar an fharraige nuair a bhíonn gála ann. Nuair
a thiocfas muid le chéile ag geata na scoile maidin amárach beidh scéal cinnte agam ón
chomhlacht farantóireachta.’
Chuaigh Antain chun an bhaile agus gan dada ina cheann aige ach tuar na haimsire.
‘Ba mhaith liomsa éisteacht le tuar na haimsire. Cén t‑am a mbíonn sé air?’ ar seisean
lena Dhaidí an tráthnóna sin.
‘Agus cad chuige a bhfuil an aimsir ag déanamh an oiread sin buartha duitse?’ arsa a
Dhaidí.
‘Ar eagla go mbeadh gála ann,’ arsa Antain. ‘Dúirt an múinteoir nach seolfadh an bád
amárach dá mbeadh gála ann. Ansin ní fhéadfas muid a ghabháil ar an turas scoile.’
‘Más mar sin atá,’ arsa Daidí, ‘caithfidh tú éisteacht leis an raidió ag a sé. Tugann siad
amach an aimsir do gach aird den tír i ndiaidh na nuachta ag a sé.’
Bhí sé i ndiaidh a sé cheana féin. I bhfaiteadh na súl bhí an raidió ag gabháil ag Antain.
‘Fuist! Seo é!’ a dúirt sé:
… Agus anois an aimsir. Neartóidh an ghaoth anocht agus beidh sé géar garbh. D’fhéadfadh luas
seasca míle san uair a bheith leis an ghaoth in áiteacha. Scaipfidh fearthainn throm ón iarthar. Lá
gaofar a bheas ann arís amárach. Beidh an teocht idir deich gcéim agus trí chéim déag Celsius. Beidh
ceathaideacha fearthainne forleathan san iarthar i dtús an lae ach glanfaidh sé amach sa lá.
Thit a chleiteacha le hAntain bocht.
‘A Dhaidí, do bharúil an seolfaidh an bád ar chor ar bith amárach?’ ar seisean.
‘Níl dea‑chuma air,’ arsa Daidí. ‘Ach ní bheadh a fhios agat. Thig leis an aimsir athrú
chomh gasta.’
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Níor chodail Antain néal i dtús na hoíche. Ansin féin nuair a thit sé ina chodladh bhí
brionglóidí aige go raibh sé féin agus a rang amuigh i mbád agus iad ar a mbealach go
hOileán Mhic Eoin. Go tobann d’éirigh an ghaoth gur shéid sí ina roisteacha. Bhí an
fharraige tógtha agus caitheadh na páistí anonn agus anall sa bhád. Bhí tinneas farraige
ar an chuid ba mhó acu. Bhí tonnaí móra, sé troithe ar airde, ag briseadh ar thaobh an
bháid. Dia ár sábháil! … Bhí Antain ag bogadaíl ó thaobh go taobh sa leaba agus a lámh
sínte amach aige.
‘Tabhair domh an seaicéad tarrthála go gasta,’ a scairt sé i seanaird a chinn.
‘Cad é atá ort? Cad é a d’éirigh duit?’ arsa a mháthair agus í ina rith isteach sa tseomra
codlata.
Ach ní raibh smid as Antain. Bhí sé ina chnap codlata arís.
An mhaidin sin b’fhada le hAntain go bhfaigheadh sé amach cad é mar a bheadh an
aimsir.
‘Scairt ar an chomhlacht farantóireachta go bhfeicfidh muid an bhfuil an bád ag seoladh.
B’fhéidir go bhfuil an stoirm a bhí ann aréir thart,’ a dúirt sé lena mháthair.
‘Cén stoirm?’ arsa a mháthair ach ansin chuimhnigh sí go raibh tromluí ar Antain agus
níor dhúirt sí níos mó.
‘Beidh an bád ag seoladh ag leathuair i ndiaidh a naoi mar a bhí socraithe,’ arsa a
mháthair le hAntain nuair a chuir sí síos an fón. ‘B’fhearr duit do chuid balcaisí a
chruinniú agus réidh a dhéanamh.’
‘Ach cad é fán fharraige?’ arsa Antain.
‘Is cosúil go bhfuil sí rud beag garbh faoi láthair,’ arsa a mháthair, ‘ach tá sí ag socrú de
réir a chéile.’
Agus é ina shuí sa bhád lena chairde ní raibh ag déanamh buartha d’Antain ach cadhcáil
agus seoltóireacht, curachóireacht agus clársheoltóireacht, rópadóireacht anuas agus
gníomhaíochtaí suimiúla eile a bheadh ar siúl aige féin agus ag a chairde go ceann dhá lá.
‘Níor tháinig an gála sin a bhí geallta,’ dúirt sé le Bean Uí Mháille.
‘I bhfad uainn na gálaí,’ arsa Bean Uí Mháille.
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m
Braitheann

sé ar an aimsir

(Leagan Muimhneach)

Bhí sceitimíní an domhain ar Antaine. Bhí a rang le dul ar thuras scoile lá arna mhárach.
Is go hOileán Mhic Eoin, mar a raibh Ionad Eachtraíochta Uí Fhlatharta, a bhíodar ag
dul. Ní raibh caint ar aon ní eile sa rang le mí anuas ach ar an dturas scoile céanna. Is é
a bhí socraithe ná go gcaithfeadh na leanaí an lá ar fad san ionad eachtraíochta agus go
mbeidís ag campáil ar an oileán thar oíche. Mhínigh an múinteoir dóibh go gcaithfidís
éisteacht go cúramach le tuar na haimsire an oíche sin. Bhraithfeadh an turas so ar an
aimsir.
‘Cad ina thaobh go mbraitheann an turas so ar an aimsir?’ arsa Antaine leis an múinteoir.
‘Níl an aimsir geallta ró‑iontach. Dá mbeadh gála ann ní fhéadfadh an bád seoladh,’ arsa
Bean Uí Mháille. ‘Ní mar a chéile é seo is a bheith ag dul ar thuras scoile ar bhus.’
Bhí cluas le héisteacht ar gach éinne sa rang anois. Bhíodar sceimhlithe nach mbeidís ag
dul ar an dturas so go rabhadar ag súil chomh mór san leis.
‘Ach cad a dhéanfaimid má tharlaíonn sé sin?’ arsa Deirdre. ‘An gcaithfimid teacht ar
scoil?’
‘D’fhéadfaimis dul in áit éigin eile ar bhus,’ arsa Pádraig.
‘Ní bheadh sé sin ceart ná cóir,’ arsa Antaine. ‘Nach bhfuil airgead díolta againn as a
dturas so.’
‘Ní bhaineann sé le cearta in aon chor,’ arsa Bean Uí Mháille. ‘Baineann sé le
sábháilteacht. Tá sé contúirteach a bheith ar an bhfarraige agus gála ann. Nuair a
thiocfaimid le chéile ag geata na scoile maidin amárach beidh scéal cinnte agam ón
gcomhlacht farantóireachta.’
Chuaigh Antaine abhaile agus gan faic ina cheann aige ach tuar na haimsire.
‘Ba mhaith liom éisteacht le tuar na haimsire. An bhfeadaraís cén t‑am a bhíonn sé ar
siúl?’ arsa é sin lena Dhaid an tráthnóna san.
‘Cad ab áil leat de thuar na haimsire?’ arsa a Dhaid.
‘Ar eagla go mbeadh gála ann,’ arsa Antaine. ‘Dúirt an múinteoir nach seolfadh an bád
amárach dá mbeadh gála ann. Ansan ní fhéadfaimis dul ar an dturas scoile.’
‘Más mar sin é,’ arsa Daid, ‘caithfidh tú éisteacht leis an raidió ar a sé. Tugann siad an
aimsir do gach aon pháirt den dtír tar éis na nuachta ar a sé.’
Bhí sé i ndiaidh a sé cheana féin. Ar iompú do bhoise bhí an raidió casta air ag Antaine.
‘Fuist! Is é seo é!’ a dúirt sé:
… Agus anois an aimsir. Neartóidh an ghaoth anocht agus beidh sé garbh. D’fhéadfadh luas seasca
míle san uair a bheith leis an ngaoth in áiteanna. Scaipfidh ceathanna troma báistí ón iarthar. Beidh
sé gaofar arís amárach. Beidh an teocht idir deich gcéim agus trí chéim déag Celsius. Beidh báisteach
forleathan san iarthar i dtosach an lae ach glanfaidh sé amach sa lá.
Thit an lug ar an lag ar Antaine bocht.
‘A Dhaid, an ndéarfá go seolfaidh an bád in aon chor amárach?’ arsa é sin.
‘Níl sé geallta ró‑iontach,’ arsa Daid. ‘Ach ní bheadh a fhios agat. Athraíonn an aimsir
an‑tapaidh.’
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Níor dhein Antaine bocht aon néal i dtosach na hoíche. Ansan nuair a thit a chodladh air
bhí sé ag taibhreamh go raibh sé féin agus a rang amuigh i mbád agus iad ag déanamh
ar Oileán Mhic Eoin. Go tobann neartaigh an ghaoth nó go raibh sí ina gála. Bhí an
fharraige garbh agus caitheadh na leanaí sall agus anall istigh sa bhád. Bhí breoiteacht
fharraige ar a bhformhór. Bhí tonntracha arda, sé troithe ar airde, á mbriseadh ar thaobh
an bháid. Ááá, a thiarcais! … Bhí Antaine ag casadh agus ag iompó ó thaobh taobh na
leapan agus a lámh sínte amach aige.
‘Tabhair dom an seaicéad tarrthála go tapaidh,’ arsa é sin de bhéic.
‘Cad atá ort? Cad a thit amach?’ arsa a mháthair agus í ag rith isteach sa tseomra leapan.
Ach ní raibh gíog ná míog as Antaine. Bhí sé ina chnap codlata arís.
An mhaidin ina dhiaidh san bhí Antaine ar bior chun a fháil amach conas mar a bheadh
ag an aimsir.
‘Glaoigh ar an gcomhlacht farantóireachta go bhfeicfimid an bhfuil an bád ag seoladh.
B’fhéidir go bhfuil an stoirm sin a bhí ann aréir bailithe léi,’ a dúirt sé lena mháthair.
‘Cén stoirm?’ arsa Mam ach ansan chuimhnigh sí ar an dtaibhreamh a bhí ag Antaine
agus ní dúirt sí a thuilleadh.
‘Beidh an bád ag seoladh ar a leathuair tar éis a naoi mar a bhí socraithe,’ arsa a mháthair
le hAntaine tar éis di an fón a bhualadh uaithi. ‘B’fhearr duit do chuid balcaisí a bhailiú
le chéile go tapaidh.’
‘Ach cad faoin bhfarraige?’ arsa Antaine.
‘Is dealraitheach go bhfuil sí ábhairín garbh faoi láthair,’ arsa a mháthair, ‘ach beidh an
ghaoth ag lagú diaidh ar ndiaidh.’
Agus é suite sa bhád in éineacht lena chairde ní raibh ag déanamh tinnis d’Antaine ach
cadhcáil agus seoltóireacht, curachóireacht agus clársheoltóireacht, rópadóireacht anuas
agus na gníomhaíochtaí iontacha ar fad a bheadh ar bun aige féin agus ag a chairde as so
go ceann dhá lá.
‘Níor tháinig an gála san a bhí geallta,’ a dúirt sé le Bean Uí Mháille.
‘I bhfad uainn na gálaí,’ arsa Bean Uí Mháille.

183

c
Braitheann

sé ar an aimsir

(Leagan Connachtach)

Bhí Antaine beophianta. Bhí a rang le gabháil ar thuras scoile an lá dár gcionn. Is go
hOileán Mhic Eoin, áit a raibh Ionad Eachtraíochta Uí Fhlatharta, a bhí siad ag gabháil.
Ní raibh caint ar thada eile sa rang le mí anuas ach ar an turas scoile céanna. Is éard a
bhí socraithe ná go gcaithfeadh na gasúir an lá ar fad san ionad eachtraíochta agus go
mbeidís ag campáil thar oíche ar an oileán. Mhínigh an múinteoir dóibh go gcaithfidís
cluas ghéar a thabhairt do thuar na haimsire an oíche sin. Bhraithfeadh an turas seo ar an
aimsir.
‘Cén fáth a mbraitheann an turas seo ar an aimsir?’ arsa Antaine leis an múinteoir.
‘Níl an aimsir geallta ró‑iontach. Dá mbeadh gála ann ní bheadh sé in araíocht ag an
mbád seoladh,’ arsa Bean Uí Mháille. ‘Níl sé seo ar nós a bheith ag gabháil ar thuras
scoile ar bhus.’
Bhí cluas éisteachta ar chuile dhuine sa rang anois. Bhí faitíos a gcroíthe orthu nach
mbeidís ag gabháil ar an turas seo a rabhadar ag súil chomh mór sin leis.
‘Ach céard a dhéanfas muid má tharlaíonn sé sin?’ arsa Deirdre. ‘An gcaithfidh muid a
theacht chuig an scoil?’
‘D’fhéadfadh muid a ghabháil in áit eicínt eile ar bhus,’ arsa Pádraig.
‘Ní bheadh sé sin ceart ná cóir,’ arsa Antaine. ‘Nach bhfuil airgead íoctha againn as an
turas seo.’
‘Ní bhaineann sé le cearta ar chor ar bith,’ arsa Bean Uí Mháille. ‘Baineann sé le
sábháilteacht. Tá sé contúirteach a bheith ar an bhfarraige nuair a bhíonn gála ann. Nuair
a thiocfas muid le chéile ag geata na scoile maidin amárach beidh scéal cinnte agam ón
gcomhlacht farantóireachta.’
Chuaigh Antaine abhaile agus gan tada ag déanamh imní dó ach tuar na haimsire.
‘Ba mhaith liom éisteacht le tuar na haimsire. Meas tú cén t‑am a bheas sé ar siúl?’ ar
seisean lena Dheaide an tráthnóna sin.
‘Agus cén fáth a bhfuil an aimsir ag déanamh an oiread sin imní duit?’ arsa a Dheaide.
‘Ar fhaitíos go mbeadh gála ann,’ arsa Antaine. ‘Dúirt an múinteoir nach seolfadh an bád
amárach dá mbeadh gála ann. Ansin ní fhéadfadh muid a ghabháil ar an turas scoile.’
‘Más mar sin é,’ arsa Deaide, ‘caithfidh tú éisteacht leis an raidió ag a sé. Tugann siad tuar
aimsire le haghaidh chuile chearn den tír tar éis na nuachta ag a sé.’
Bhí sé tar éis a sé cheana féin. Ar iompú do bhoise bhí an raidió casta air ag Antaine.
‘Fuist! Is é seo é,’ a dúirt sé:
… Agus anois an aimsir. Neartóidh an ghaoth anocht agus beidh sé garbh ropánta. D’fhéadfadh luas
seasca míle san uair a bheith leis an ngaoth in áiteacha. Scaipfidh múranna troma báistí ón iarthar.
Lá gaofar a bheas ann arís amárach. Beidh an teocht idir deich gcéim agus trí chéim déag Celsius.
Beidh ráigeanna báistí forleathan san iarthar i dtús an lae ach glanfaidh sé amach sa lá.
Thit an lug ar an lag ag Antaine bocht.
‘A Dheaide, meas tú an seolfaidh an bád beag ná mór amárach?’ ar seisean.
‘Níl sé geallta ró‑iontach,’ arsa Deaide. ‘Ach ní bheadh a fhios agat. Athraíonn an aimsir
chomh sciobtha sin.’
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Níor chodail Antaine néal i dtús na hoíche. Ansin féin nuair a thit sé ina chodladh bhí
brionglóidí aige go raibh sé féin agus a rang amuigh i mbád agus iad ar a mbealach
chuig Oileán Mhic Eoin. Go tobann, d’ardaigh an ghaoth nó gur shéid sí ina gála. Bhí an
fharraige coipthe agus caitheadh na gasúir anonn agus anall istigh sa mbád. Bhí tinneas
farraige ar an gcuid is mó acu. Bhí maidhmeanna arda, sé troithe ar airde, á mbriseadh ar
thaobh an bháid. Ááá, a dhiabhail! … Bhí Antaine ag cartadh ó thaobh go taobh sa leaba
agus a lámh sínte amach aige.
‘Tabhair dom an seaicéad tarrthála go beo,’ ar seisean de bhéic.
‘Céard atá ort? Céard a tharla?’ arsa a mháthair agus í ag rith isteach sa seomra codlata.
Ach ní raibh smid as Antaine. Bhí sé ina chnap codlata arís.
An mhaidin dár gcionn bhí fíbín ar Antaine lena fháil amach cén chaoi a mbeadh an
aimsir.
‘Glaoigh ar an gcomhlacht farantóireachta go bhfeicfidh muid an bhfuil an bád ag
seoladh. B’fhéidir go bhfuil an stoirm a bhí ann aréir caite,’ a dúirt sé lena mháthair.
‘Cén stoirm?’ arsa a Mhama ach ansin chuimhnigh sí ar an mbrionglóid a bhí ag Antaine
agus níor dhúirt sí tada eile.
‘Beidh an bád ag seoladh ag leathuair tar éis a naoi mar a bhí socraithe,’ arsa a mháthair
le hAntaine tar éis di an fón a leagan uaithi. ‘B’fhearr duit do chuid balcaisí a bhailiú go
beo.’
‘Ach céard faoin bhfarraige?’ arsa Antaine.
‘Is cosúil go bhfuil sí rud beag garbh faoi láthair,’ arsa a mháthair, ‘ach tá an ghaoth ag
lagú de réir a chéile.’
Agus é suite ar an mbád lena chairde ní raibh ag déanamh imní d’Antaine ach cadhcáil
agus seoltóireacht, curachóireacht agus clársheoltóireacht, rópadóireacht anuas agus na
gníomhaíochtaí iontacha eile a bheadh ar bun aige féin agus ag a chairde as seo go ceann
dhá lá.
‘Níor tháinig an gála sin a bhí geallta,’ a dúirt sé le Bean Uí Mháille.
‘I bhfad uainn na gálaí,’ arsa Bean Uí Mháille.
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An Aimsir

C e ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● tuairimí a léiriú
● breithiúnas a thabhairt ar chinneadh dhuine / dhaoine eile

E iseamláirí
1. Braitheann sé ar an aimsir.
2.	Cuireann sé isteach [Goilleann sé] (go mór) orm / orainn / Ní chuireann sé
isteach ná amach orm / orainn [Cuireann / Ní chuireann sé as dom / dúinn] nuair a
chuirtear imeachtaí ar ceal [ar athló / siar] / nuair nach ligtear amach sa chlós
sinn [muid] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3.	Ní cheapaimse [Níl mise ag déanamh / Ní déarfainnse / Ní mheasfainnse / Ní dóigh liomsa]
go raibh an aimsir chomh dona [chomh holc] an lá sin agus gur ghá an …(imeacht)
a chur ar ceal [ar athló / siar] mar [toisc / cionn is] …(cúis). / Cheap [Shíl] mise go
raibh an ceart ar fad acu / ag …(duine / eagraíocht) an …(imeacht) a chur ar ceal
[ar athló / siar] mar [toisc / cionn is] …(cúis).

Á iseanna
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 7)

C ur C huige
Téigh siar ar an scéal ‘Braitheann sé ar an aimsir’ (Ceacht 1). Pléigh an chúis go bhfuil
‘Braitheann sé ar an aimsir’ mar theideal air. Pléigh imeachtaí scoile a bhraitheann ar an aimsir.
Meall na daltaí leis an nath a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
An gcuireann sé as do na daltaí nuair a chuirtear imeachtaí ar ceal de bharr drochaimsire? Múin
an dara heiseamláir.
Múin an tríú heiseamláir. Iarr ar dhaltaí aonair a ndearcadh a léiriú i leith turais / imeachta a
cuireadh ar ceal de bharr drochaimsire.
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F orleathnú
Pléigh turais scoile ar a ndeachaigh na daltaí a bhí ag brath ar an aimsir nó a loit an
aimsir. Múin más gá:
Uair [Babhta / Am] amháin b’éigean dúinn [bhí orainn / chaitheamar] fanacht sa bhus
[sa mbus] / sa / san …(áit) ar feadh …(tréimhse ama) de bharr na drochaimsire [siocair
na drochaimsire].
Ní ligfeadh na múinteoirí dúinn ….
Mhill [Loit] an aimsir an turas sin orainn.
Is cuimhin [Is cuimhneach] liom go rabhamar [go raibh muid] an‑chantalach [an‑chrosta
/ an‑chancrach / tógtha / briste] díomách / guagach / giodamach / fliuch báite [báite
go craiceann] / préachta [leata / caillte] leis an bhfuacht [leis an fhuacht], etc., an lá a
ndeachamar [a chuamar / a ndeachaigh muid] chuig [go dtí] …(áit).
Ba é sin an turas scoile ba mheasa dá raibh riamh againn mar gheall ar [toisc / cionn
is / siocair / de bharr / de bhrí] …(cúis), etc.
Pléigh an cineál aimsire is cúis le cluichí a bheith curtha ar ceal. Múin más gá:
Níorbh fhéidir an cluiche a imirt mar [toisc / cionn is] go raibh an pháirc [an gort]
ina p(h)uiteach [ina p(h)luda / ina c(h)lábar] / go raibh sioc [siocán] crua ar an talamh
[ar an dtalamh].
B’éigean [Caitheadh] na rásaí [na ráiseanna] capall a chur ar ceal mar [toisc] go raibh an
ráschúrsa róchrua / róbhog / rófhliuch.
Bhí sé ina dhoirteadh báistí [ag stealladh fearthainne / ag doirteadh / ina thuile / ina dhíle / ina
abhainn] ar feadh [i gcaitheamh / i rith] an lae agus b’éigean an cluiche leadóige / an
…(spórt / imeacht eile) a chur ar ceal.
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An Aimsir

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● cinnteacht / éiginnteacht a léiriú
● tuairisciú
● féidearthacht a léiriú
● dán, scéal nó sceitse a scríobh bunaithe ar an aimsir

E iseamláirí
1.	Céard [Cad / Cad é] a dhéanfása dá bhféadfá lá a chaitheamh in ionad
eachtraíochta? Bí siúráilte [cinnte] de go rachainn [go ngabhfainn] / nach rachainn
[nach ngabhfainn] ag dreapadóireacht / ag snámh / ag seoltóireacht / ag
clársheoltóireacht / ag cadhcáil / ar shiúlóid sléibhe / ag rothaíocht / ag …
(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …(cúis). / B’fhéidir [Seans] go rachainn ag …
(gníomhaíocht).
2.	Dúirt …(ainm) go / nach rachadh [go ngabhfadh / nach ngabhfadh] sé / sí / go
mb’fhéidir go rachadh sé / sí ag …(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3.	Dá mbeadh tintreach [lasracha / splancacha / soilse] agus toirneach / ceo / báisteach
an‑trom [fearthainn an‑trom / díle báistí] / gaoth lag [éadrom] / stoirm / sneachta
/ aimsir bhreá geallta [tugtha] d’fhéadfaí / ní fhéadfaí dul [a ghabháil] ag …
(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …(cúis).

C ur C huige
Pléigh na gníomhaíochtaí ar féidir a dhéanamh in ionad eachtraíochta. An raibh na daltaí in
ionad eachtraíochta riamh? Céard iad na gníomhaíochtaí ar ghlac siad páirt iontu? An raibh aon
tionchar ag an aimsir orthu?
Múin an chéad eiseamláir. Roinn na daltaí ina mbeirteanna agus iarr orthu ceisteanna a chur ar
a chéile mar atá san eiseamláir.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar roinnt beirteanna tuairisciú don rang ar rogha a bpáirtí mar atá
san eiseamláir.
Múin an tríú heiseamláir. Pléigh an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an aimsir ar chaithimh
aimsire éagsúla.
Iarr ar na daltaí dán, scéal nó sceitse a chumadh bunaithe ar chineál áirithe aimsire. Iarr orthu
eagarthóireacht agus athdhréachtú a dhéanamh air agus é a thabhairt dá bpáirtí le léamh. Má tá
siad sásta lena gcuid scríbhneoireachta d’fhéadfaidís é a chur ina bhfillteán scríbhneoireachta.
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F orleathnú
Iarr ar na daltaí cur síos ó bhéal a dhéanamh ar eachtra a tharla dóibh le linn
drochaimsire. Múin más gá:
Bhí stolladh gaoithe [gaoth an‑láidir / roisteacha gaoithe móra] ann. [Bhí sé ina ghála.]
Bhí sé ina dhoirteadh báistí [ina abhainn bháistí / ag stealladh báistí / ina dhíle / ag cur de
dhian is de dheor / ag doirteadh fearthainne.]
Bhí an ceo chomh dona [chomh trom] is nár léir duit do lámh [do mhéar a chur i do
shúil].
Bhí sioc [siocán] crua ann.
Bhí stoirm thoirní [Bhí toirneach] ann le linn dom [domh] a bheith [fad a bhíos] ag siúl
/ ag rothaíocht ó [as] …(áit) / chuig [go dtí] …(áit), etc.
Pléigh an ráiteas seo:
Tá bláth buí ar gharraí an iascaire.
(Nuair a thagadh bláth ar an bhfeileastram, nó an ‘bláth buí’, ba chomhartha é go
raibh séasúr an éisc tagtha agus deirtí an ráiteas seo.)
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An Aimsir

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● spéis / easpa spéise a léiriú
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● a léiriú gur cuma leis

E iseamláirí
1. Bheadh (sórt) fonn orm dul [a ghabháil] ag / ar …(spórt / caitheamh aimsire).
	Ní bheadh aon fhonn faoin spéir [fonn dá laghad / fonn ar bith] orm dul [a ghabháil] ag
/ ar …(spórt / caitheamh aimsire) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
2.	(Ach) ní chuirfeadh sé sin isteach (ná amach) [isteach a dhath riamh] ormsa. Nach
mbeidh culaith fhliuch orm / seans [deis] eile agam / …(ainm) in éineacht liom
[i mo chuideachta] / …(cúiseanna eile).

Á iseanna
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 5)

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht leis an gcomhrá a tharla idir Antaine agus a
chairde agus iad ar an turas báid chuig an ionad eachtraíochta. Seinn an sceitse.
Múin an chéad eiseamláir. An mbeadh fonn ar na daltaí a bheith páirteach in aon chuid de na
himeachtaí a raibh caint orthu sa sceitse?
Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leis an sceitse arís chun a fháil amach céard
go díreach a dúirt Pádraig nuair a dúirt Deirdre ‘D’fhéadfadh duine a bheith báite go
craiceann’. Seinn an dlúthdhiosca arís. Dearbhaigh go ndúirt Pádraig ‘(Ach) ní chuirfeadh sé
sin isteach (ná amach) [isteach a dhath riamh] ormsa. Nach mbeidh culaith fhliuch orm.’ Múin
an dara heiseamláir. Meall na daltaí chun deirí eile a chumadh don dara habairt agus í a úsáid i
gcomhthéacsanna oiriúnacha.
Pléigh an sceitse. Cén léargas a fhaighimid ann ar phearsantacht na gcarachtar? Seinn an
dlúthdhiosca arís más gá.
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F orleathnú
Iarr ar na daltaí liosta a scríobh de na rudaí a bheadh ag teastáil uathu dá mbeidís ag dul
chuig ionad eachtraíochta. Múin más gá:
Dá mbeinn ag dul [ag gabháil] chuig [go dtí] ionad eachtraíochta agus suim agam
i / sa / in / san …(gníomhaíocht) [agus fonn …(gníomhaíocht) orm] chaithfinn [bheadh orm /
níor mhór dom] … a thabhairt liom.
Dá mbeadh gaoth / báisteach [fearthainn] / aimsir bhreá geallta dhéanfainn cinnte
[dhéanfainn deimhin de] go dtabharfainn … liom.
Iarr ar na daltaí oibriú ina ngrúpaí agus deich gcinn de rialacha a chumadh chun
sábháilteacht ar bhád a chinntiú. Pléigh liostaí na ngrúpaí. Ansin déan iad a chur i
gcomparáid leis na rialacha atá ag Cumann Sábháilteacht Uisce na hÉireann. Iarr ar na
grúpaí a liostaí féin a leasú más gá.
Pléigh na samhlacha thíos. Iarr ar na daltaí pictiúir a tharraingt chun iad a léiriú agus
abairt a chumadh le dul leo.
chomh díreach le dorú [chomh díreach le feag];
chomh geal leis an sneachta [leis an tsneachta];
chomh ramhar le rón [chomh ramhar le ministir];
chomh sean [chomh críonna / chomh haosta] leis an gceo [leis an cheo].
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U
Nach

deas an rud an aimsir mhaith!

(Leagan Ultach)

Pádraig:	Nach deas an rud an aimsir mhaith! Níl a fhios cad é an
chuideachta a bheas againn san ionad eachtraíochta.
Deirdre:	Níl a fhios agam fá sin. Tá eagla ormsa nach mbeidh muid
ag gabháil a chlársheoltóireacht ar chor ar bith. Níl a oiread
gaoithe ann is a bhogfadh ribe.
Pádraig:	Arú, ná bí mar sin. Nach bhfuil neart rudaí eile le déanamh. Tá
rogha breá ann.
Deirdre:	Tá a fhios agam go bhfuil ach is í an chlársheoltóireacht an rud
is mó a bhfuil suim agamsa ann. Tá na rudaí eile uilig déanta
agam cheana féin.
Pádraig:	Ní rud úr domhsa rud ar bith a bhaineann le seoltóireacht.
Nach mbím amuigh sa ghleoiteog le Graindea go minic. Ach tá
fonn orm a ghabháil ag cadhcáil. Déarfainn gur spórt breá í!
Deirdre:	Caithfidh sé go bhfuil tú maith ag snámh, mar sin! Tá a fhios
agat gur furasta leis an chadhc tiontú béal fúithi. D’fhéadfadh
duine a bheith báite go craiceann.
Pádraig:	Ní chuirfeadh sin isteach ormsa. Nach mbeidh culaith fhliuch
orm. A Antain, níl focal ar bith asatsa! Cad é atá tusa ag gabháil
a thriail?
Antain:	M’anam má tá a fhios agam go fóill … ach rud amháin cinnte –
níl mé ag gabháil a chóir na farraige. Tá fuath agam uirthi. Shíl
mé ansin ar ball go raibh tinneas farraige ag teacht orm.
Pádraig:
Tá dath an bháis ort!
Antain:	Beidh mé ceart go leor. Nach bhfuil muid chóir a bheith
ansin anois. Bíodh a fhios agat go mb’fhéidir go dtriailfinn an
rópadóireacht anuas.
Deirdre:	Ach sin is a rá go mbeifeá thuas iontach ard agus go gcaithfeá
teacht anuas ar rópa. Ní bheadh sin agamsa ar chor ar bith.
Antain:	Ach beidh úim dhreapadóireachta thart ar mo bhásta. Ní baol
domh.
Pádraig:	Bheadh sórt suime agam féin sa rópadóireacht anuas fosta.
Thriail mé uair amháin í agus cé go raibh an croí scanraithe
asam bhain mé sult mór aisti!
Deirdre:	Nach doiligh rogha a dhéanamh! Bhí m’uncail ag rá liom gur
cheart domh a ghabháil ar an tsiúlóid sléibhe. Is cosúil go bhfuil
seabhaic ar an oileán nach bhfeictear i mórán áiteacha eile.
Antain:	Tá an ceart agat. Chonaic mé clár fúthu ar an teilifís am
inteacht. Bheadh sé spéisiúil iad a fheiceáil, ceart go leor, ach ar
ndóigh ní thig achan rud a dhéanamh i lá amháin.
Deirdre:	Bhuel, tá an t‑ádh dearg linn leis an aimsir ar scor ar bith. Bhí
eagla orm go mbeadh muid fágtha ar thalamh tirim!
Pádraig:	Mise mar a gcéanna! Ach tá mé ag guí anois go n‑ardóidh an
ghaoth nó ní bheidh an chuideachta chéanna agam sa chadhc.
Antain:	Ná déan barraíocht guí nó beidh sé ina ghála gaoithe agus
beidh muid ar an oileán go ceann seachtaine!
Deirdre agus Pádraig:
Agus nach shin a bheadh deas!
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m
Nach

diail í an aimsir bhreá!

(Leagan Muimhneach)

Pádraig:	Nach diail í an aimsir bhreá. Ní fheadair éinne cén chuileachta a
bheidh againn san ionad eachtraíochta.
Deirdre:	Ní fheadar faoi sin. Tá eagla ormsa nach mbeimid ábalta dul ag
clársheoltóireacht in aon chor. Níl puth gaoithe anois ann.
Pádraig:	Dhera, ní gá duit aon eagla a bheith ort. Nach bhfuil fuílleach
rudaí eile ann le déanamh. Tá an‑rogha ar fad ann.
Deirdre:	Tá a fhios agam go bhfuil ach sí an chlársheoltóireacht an rud
is mó go bhfuil suim agamsa ann. Tá na rudaí eile ar fad déanta
cheana féin agam.
Pádraig:	Ní haon ní nua domsa aon rud a bhaineann leis an
tseoltóireacht. Nach minic a bhím amuigh sa ghleoiteog le Daidí
Críonna. Ach tá an‑fhonn orm dul ag cadhcáil. Déarfainn gur
an‑chuileachta í!
Deirdre:	Caithfidh sé go bhfuil tú go hiontach ag an snámh, mar sin! Tá
a fhios agat nach aon mhoill ag an gcadhc tiontú béal fúithi.
D’fhéadfadh duine a bheith báite go craiceann.
Pádraig:	Ní chuirfeadh sé sin isteach ná amach ormsa. Nach mbeidh
culaith fhliuch orm. A Antaine, níl aon fhocal asat! Cad a
thriailfir‑se?
Antaine:	Diabhal an bhfeadar fós … ach tá aon ní amháin siúráilte –
nílim chun dul i ngiorracht scread asail don bhfarraige. Tá
an ghráin dhearg agam uirthi. Cheapas ó chianaibh go raibh
breoiteacht fharraige ag teacht orm.
Pádraig:
Tá dath an bháis ort!
Antaine:	Bead ceart go leor. Nach bhfuilimid geall leis ann anois. Bhíos ag
cuimhneamh go mb’fhéidir go dtriailfinn an rópadóireacht anuas.
Deirdre:	Ach sin é le rá go mbeifeá thuas an‑ard agus gcaithfeá teacht
anuas ar théad. Níor mhaith liomsa é sin.
Antaine:	Ach nach mbeidh úim dhreapadóireachta timpeall ar mo bhásta.
Ní bheidh aon mhairg orm.
Pádraig:	Bheadh sórt suime agam féin sa rópadóireacht anuas chomh
maith. Thriaileas cheana í agus cé go rabhas sceimhlithe
bhaineas an‑taitneamh ar fad aisti!
Deirdre:	Nach deacair rogha a dhéanamh. Bhí m’uncail ag rá liom gur
cheart dom dul ar an tsiúlóid sléibhe. Is dealraitheach go bhfuil
seabhaic ar an oileán nach bhfeictear i mórán áiteanna eile.
Antaine:	Tá an ceart agat. Chonac clár fúthu ar an dteilifís uair éigin.
Bheadh sé spéisiúil iad a fheiscint, ceart go leor, ach gan dabht
ní féidir gach aon ní a dhéanamh in aon lá amháin.
Deirdre:	Bhuel, tá an‑seans linn leis an aimsir ar aon tslí. Bhíos scanraithe
go mbeimis fágtha ar an míntír!
Pádraig:	Mise leis! Ach táim ag paidreoireacht anois go neartóidh an
ghaoth nó ní bheidh an chuileachta chéanna agam sa chadhc.
Antaine:	Seachain agus ná habair an iomarca paidreacha nó beidh sé ina
ghála ceart agus beimid teanntaithe anso go ceann seachtaine!
Deirdre agus Pádraig:
Agus nach mbeadh san go hiontach ar fad!
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c
Nach

mór an spórt í an aimsir bhreá!

(Leagan Connachtach)

Pádraig:	Nach mór an spórt í an aimsir bhreá. Ní fios cén spraoi a bheas
againn san ionad eachtraíochta.
Deirdre:	Níl a fhios agam faoi sin. Tá faitíos ormsa nach mbeidh muid ag
gabháil ag clársheoltóireacht ar chor ar bith. Níl oiread is puth
gaoithe ann.
Pádraig:	Dhera, níl aon chall duit imní a bheith ort. Nach bhfuil neart
rudaí eile le déanamh ann. Tá an‑rogha go deo ann.
Deirdre:	Tá a fhios agam go bhfuil, ach is í an chlársheoltóireacht an rud
is mó a bhfuil suim agamsa ann. Tá na rudaí eile uileag déanta
agam cheana féin.
Pádraig:	Ní rud nua ar bith domsa aon rud a bhaineann le seoltóireacht.
Nach mbím amuigh sa ngleoiteog le Daideo go minic. Ach tá
an‑fhonn orm a ghabháil ag cadhcáil. Déarfainn gur iontach an
spórt é!
Deirdre:	Caithfidh sé go bhfuil tú thar cionn ag an snámh, mar sin!
Tá a fhios agat gur furasta leis an gcadhc iompú béal fúithi.
D’fhéadfadh duine a bheith báite go craiceann.
Pádraig:	Ach ní chuirfeadh sé sin isteach a dhath riamh ormsa. Nach
mbeidh culaith fhliuch orm. A Antaine, níl focal ar bith asatsa!
Céard atá tú ag gabháil a thriail?
Antaine:	Diabhal a fhios agam fós … ach rud amháin cinnte – níl mé ag
gabháil i bhfoisceacht scread asail den fharraige. Tá an ghráin
dhearg agam uirthi. Cheap mé ansin ar ball go raibh tinneas
farraige ag teacht orm.
Pádraig:
Tá dath an bháis ort!
Antaine:	Beidh mé ceart go leor. Nach bhfuil muid i ngar a bheith ann
anois. Bhí mé ag cuimhniú go mb’fhéidir go dtriailfinn an
rópadóireacht anuas.
Deirdre:	Ach sin le rá go mbeifeá thuas an‑ard agus go gcaithfeá a
theacht anuas ar an rópa. Ní thaitneodh sé sin liomsa.
Antaine:	Ach beidh úim dhreapadóireachta timpeall mo bhásta. Ní bheidh
mairg orm.
Pádraig:	Bheadh sórt suime agam féin sa rópadóireacht anuas freisin.
Thriail mé cheana é agus cé gur scanraigh sé an t‑anam amach
asam bhain mé a oiread spraoi as.
Deirdre:	Nach bhfuil sé deacair rogha a dhéanamh! Bhí m’uncail ag rá
liom gur cheart dom a ghabháil ar an tsiúlóid sléibhe. Is cosúil
go bhfuil seabhaic ar an oileán nach bhfeictear i go leor áiteacha
eile.
Antaine:	Tá an ceart agat. Chonaic mé clár fúthu ar an teilifís am eicínt.
Bheadh sé spéisiúil iad a fheiceáil, ceart go leor, ach ar ndóigh
ní féidir chuile rud a dhéanamh in aon lá amháin.
Deirdre:	Bhuel, tá an t‑ádh dearg linn leis an aimsir ar aon chaoi. Bhí mé
scanraithe go mbeadh muid fágtha ar an talamh tirim!
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Pádraig:	Mise mé féin! Ach tá mé ag guí anois go n‑ardóidh an ghaoth
nó ní bheidh an oiread spraoi agam sa gcadhc.
Antaine:	Seachain go ndéanfá an iomarca guí nó beidh sé ina ghála
uileag agus beidh muid coinnithe ann seachtain!
Deirdre agus Pádraig:
Is nach mbeadh sé sin thar cionn ar fad!

195

An Aimsir

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● tuairisciú san aimsir chaite
● léirmheas a scríobh

E iseamláirí
1.	Cá raibh tú [Cá rabhais] ar (do chuid laethanta) saoire anuraidh / an samhradh
seo caite [an samhradh seo d’imigh tharainn / an samhradh a chuaigh thart] / …(uair eile)? In
Éirinn / Sa Fhrainc [Sa bhFrainc] / I Sasana [I Sasain] / Sa Ghearmáin / San Eilvéis
/ I / Sa / In / San …(áit eile). / D’fhanamar [D’fhan muid] ag baile [sa bhaile / sa mbaile].
2.	Cén chaoi a raibh [Conas a bhí / Cad é mar a bhí] an aimsir? Bhí sé ag stealladh báistí
[ag doirteadh] / ag scalladh gréine [Bhí an ghrian ag briseadh [ag scoilteadh] na gcloch]. / Bhí
stoirm thoirní [Bhí toirneach] / ceo trom / sioc [siocán] crua / sneachta ann.
3.	Nuair a bhí …(ainm dalta) ag baile [sa bhaile] / sa Daingean / sa Fhrainc [sa bhFrainc]
/ san Iodáil / i Sligeach / in Oileáin Árann thaitin / níor thaitin an aimsir leis
/ léi mar bhí [mar go raibh] sé breá te / róthe / rófhuar / rófhliuch / róghaofar /
rómheirbh.

Á iseanna
●
●

An sceitse ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 4) (Dlúthdhiosca 2, Rian 5)
Leathanach 64 in Fite Fuaite.

C ur C huige
Téigh siar ar an sceitse ‘Nach mór an spórt í an aimsir bhreá!’ (Ceacht 4).
Pléigh laethanta saoire leis na daltaí. Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar na daltaí ceisteanna a chur
ar a chéile mar atá san eiseamláir.
Múin an dara heiseamláir. Iarr ar na daltaí ceisteanna a chur ar a chéile mar atá san eiseamláir
agus insint dá bpáirtí faoin aimsir a bhí ann le linn a saoire. D’fhéadfaidís pictiúr a tharraingt
chomh maith agus abairtí a scríobh chun cur síos a dhéanamh ar an aimsir.
Múin an tríú heiseamláir. Ar thaitin an aimsir leis na daltaí nuair a bhí siad ar a gcuid laethanta
saoire? Tabhair deis do dhaltaí aonair tuairisciú bunaithe ar an eolas a thug a bpáirtí.
Téigh siar ar na heiseamláirí, ar an scéal agus ar an sceitse más gá.

196

Iarr ar na daltaí léirmheas a scríobh ar shaoire a bhí acu. Pléigh na teidil faoina ndéantar
léirmheas den saghas seo de ghnáth, e.g. cúrsaí taistil / cúrsaí freastail / glaineacht / bia /
áiseanna an cheantair, etc. Lig do na daltaí ar mian leo é a léirmheas a léamh don rang. Tar éis
dóibh eagarthóireacht agus athdhréachtú a dhéanamh air d’fhéadfaidís é a chur ina bhfillteán
scríbhneoireachta mar shampla den seánra seo.
Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo a
thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu a
roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala siad
ó dhaltaí eile ar leathanach 64 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí, ar an scéal agus ar an
sceitse más gá.

F orleathnú
Roinn na daltaí ina ngrúpaí beaga agus iarr orthu sceitse a chumadh bunaithe ar eachtra
a tharla de bharr drochaimsire le linn do theaghlach a bheith ar laethanta saoire.
Roghnaigh cuid de na seanfhocail seo le plé leis na daltaí. An dóigh leo go bhfuil
aon fhírinne iontu? Iarr orthu ceann a roghnú le léiriú i bhfoirm colláise.
Is olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine éigin [inteacht / eicínt].
Ceo ar abhainn, ceo an tsonais; ceo ar chnoc, ceo an donais.
Is é tús ceatha ceo is deireadh ceatha ceo.
Ní hé lá na gaoithe lá na scolb.
Múirín gréine an múirín is tréine ar bith.
Seinn agus pléigh amhráin a bhaineann leis an bhfarraige, e.g. Caiptín Ó Máille /
Tá na báid go domhain sa bhfarraige / An Ladhrán Trá / Trasna na dTonnta / Báidín
Fheidhlimí. Lig do na daltaí ceann nó dhó acu a roghnú le foghlaim.
Múin nathanna a bhaineann leis an aimsir, e.g:
Is cosúil [Dealraíonn sé] go bhfuil aimsir bhreá geallta [tugtha].
Glanfaidh an bháisteach [an fhearthainn] leis an tráthnóna [amach sa lá].
Déanfaidh sé lá fuar / gaofar / breá gréine / brothallach / meirbh [marbhánta / trom].
Níl ann ach cith / múr [smúr rabharta].
Cheapfainn [Déanaim amach / Déarfainn / Tá mé ag déanamh] go ndéanfaidh sé aiteall
[go ndéanfaidh sé turadh / go mbeidh sámhnas ann] ar ball [faoi cheann tamaill].
Shílfeá [Déarfá] go bhfuil an lá ag crochadh suas [ag dul i bhfeabhas / ag bisiú].
M’anam nach bhfuil caill ar bith [aon chailliúint] ar an lá anois.
Peata lae atá ann.
Tá siad ag rá go neartóidh [go n‑éireoidh] / go lagóidh [go dtitfidh] an ghaoth níos
déanaí [níos moille] sa lá.
Tá goimh [nimh] sa ghaoth. [Sin gaoth pholltach,]
agus nathanna eile de réir Ghaeilge an cheantair.
Iarr ar na daltaí tuilleadh nathanna a bhaineann leis an aimsir a bhailiú óna muintir
sa bhaile.
Roghnaigh roinnt abairtí as an sceitse mar shamplaí den chaint dhíreach, e.g:
Deirdre:	Ní thaitneodh sé sin liomsa. [Níor mhaith liomsa é sin. / Ní bheadh sin agamsa
ar chor ar bith.]
Antaine: Beidh mé [Bead] ceart go leor.
Pádraig:	(Ach) ní chuirfeadh sé sin isteach (ná amach) [isteach a dhath riamh]
ormsa.
Iarr ar na daltaí na habairtí seo a athrú agus claoninsint a dhéanamh ar a ndúirt na
carachtair, e.g. ‘Dúirt Deirdre nach dtaitneodh sé sin léi.’
197

Siopadóireacht / Éadaí

An Bhainis

C e ac h t 1

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le scéal agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● maíomh

E iseamláirí
1.	Fan go gcloise [go gcloisfidh] Nóirín / …(ainm) é seo. Beidh éad / áthas [lúcháir] /
díomá / buairt [imní] / aiféala [aithreachas / brón] / …(mothúchán eile) uirthi / air.
[Nach uirthi / air a bheidh [a bheas] an t‑éad / an t‑áthas [an lúcháir] / an díomá / an bhuairt
[an imní] / an t‑aiféala [an t‑aithreachas / an brón] / an …(mothúchán eile).]

Á iseanna
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 1, Rian 8)

C ur C huige
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le scéal faoi bheirt pháistí a bhí ag cúléisteacht
lena máthair agus í ag caint ar an bhfón.
Seinn an dlúthdhiosca.
Pléigh an scéal. An raibh aon rud ar thug na daltaí suntas ar leith dó? An raibh tuairimí acu féin,
agus iad ag éisteacht, faoin gcúis a raibh Mamaí ag déanamh comhghairdis le Caoilfhionn?
Iarr ar na daltaí éisteacht le deireadh an scéil arís chun a fháil amach céard go díreach a dúirt
Caitlín a léirigh go raibh ardáthas uirthi. Seinn an dlúthdhiosca. Dearbhaigh go ndúirt sí
‘Fan go gcloise [go gcloisfidh] Nóirín (é) seo. Beidh éad uirthi.’
Múin an eiseamláir. Meall na daltaí chun í a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
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F orleathnú
Pléigh nathanna a úsáidtear le comhghairdeas a dhéanamh le daoine atá ag pósadh.
Scríobh iad ar an gclár agus iarr ar na daltaí cuid acu a roghnú le scríobh ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta, e.g:
Comhghairdeas libh ar lá bhur mbainise.
Go maire sibh bhur saol úr [bhur nuacht].
Sliocht sleachta ar shliocht bhur sleachta.
Go leana an rath sibh.
Lán lóin agus cineál agaibh.
Go raibh cabhair is cairde is grásta ó Dhia agaibh.
Go bhfága Dia ag a chéile sibh.
Go dtuga Dia dídean feadh an lae is oíche daoibh, etc.,
de réir Ghaeilge an cheantair. Iarr ar na daltaí ceann a roghnú agus cárta a dhearadh
a mbeadh an téacs sin air.
Iarr ar na daltaí eolas a fháil ó ghaolta dá gcuid, go háirithe seandaoine, faoina lá pósta
féin. Iarr ar na daltaí tuairisciú faoi na difríochtaí atá idir ceiliúradh an phósta sa lá atá
inniu ann agus ceiliúradh an phósta mar a bhí na blianta ó shin. D’fhéadfaí grianghraif
a úsáid mar chabhair don phlé.
An bhfuil nathanna eile ar eolas ag na daltaí a d’fhéadfaí a úsáid sa scéal in áit na
leaganacha seo ‘Bhí Caitlín agus Breandán in ainm is a bheith ina gcodladh,’ ‘Níl
barúil [aon tuairim faoin spéir / tuairim na ngrást] agam,’ agus ‘Lig Breandán liú [scairt] as.’
Iarr orthu teacht ar nathanna breise mar chuid den obair bhaile. Cláraigh na nathanna
nua.
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U
Scéal Nua (Leagan Ultach)
Bhí Caitlín agus Breandán in ainm is a bheith ina gcodladh. Ach is iad féin nach raibh!
Bhí siad ag éisteacht go géar – ag éisteacht le Mamaí agus í ag caint ar an fón amuigh
sa halla.
‘Ó, go maire tú do nuacht,’ ar sise. ‘Tá lúcháir orm sin a chloisteáil. … An bhfuil anois!
… Tá cinnte. Bíonn i gcónaí! … Ó, nach bhfuil a fhios agat go maith go dtabharfaidh. …
Maith go leor, tchífidh muid Dé Sathairn tú, le cuidiú Dé. Rachaidh muid síos go dtí
an t‑óstán. … Oíche mhaith agus comhghairdeachas leat arís, a Chaoilfhinn.’
‘Caoilfhionn a bhí ann,’ arsa Breandán. ‘Ach cad é atá tú ag déanamh a raibh siad ag caint
air?’
‘Níl barúil agam,’ arsa Caitlín, ‘ach go raibh Mamaí ag déanamh comhghairdeachais léi.’
‘B’fhéidir go bhfuil sí i ndiaidh post úr a fháil. Bíonn sí i gcónaí ag mairgní fán phost atá
aici,’ arsa Breandán.
‘Níl mé ag déanamh gurb shin é,’ arsa Caitlín. ‘Bhí siad ag rá rud inteacht fán óstán.’
‘Is fada liom go dtiocfaidh an mhaidin go bhfaighidh mé amach cad é atá ag tarlú,’
arsa Breandán.
‘Agus mise fosta,’ arsa Caitlín.
Bhí an bheirt acu ina suí go luath maidin lá arna mhárach. Nuair a bhí siad suite ag an
tábla d’fhiafraigh Breandán dá mháthair cé leis a raibh sí ag caint ar an fón an oíche
roimhe sin.
‘Agus mise cinnte go raibh an bheirt agaibhse in bhur gcodladh go sámh,’ arsa Mamaí.
‘Ach deirtear go mbíonn cluasa fada ar mhuca beaga!’
Bhris Caitlín amach ag gáire.
‘An bhfuil tú ag rá gur muca beaga atá ionainne?’ ar sise.
‘Tá,’ arsa Mamaí, ‘muca beaga a bhfuil cluasa fada orthu.’
‘Ach inis dúinn go gasta,’ arsa Breandán agus é ag éirí mífhoighdeach. ‘Cad chuige a raibh
tú ag déanamh comhghairdeachais le Caoilfhionn? An bhfuil post úr faighte aici?’
‘Níl, muise,’ arsa Mamaí, ‘ach beidh sí ag teacht ar cuairt chugainn Dé Sathairn. Ligfidh
mé di féin a scéal úr a inse daoibh.’
‘Cuirfidh mé geall gur bhain sí an Lató,’ arsa Caitlín.
‘Níor smaoinigh mé air sin,’ arsa Breandán. ‘Má bhain níl a fhios agam an dtabharfaidh sí
cuid de dúinne?’
Thosaigh Mamaí ag gáire.
‘Féadfaidh sibh a bheith ag tomhas libh,’ ar sise, ‘ach ní ligfidh mise an cat as an mhála.’
Agus níor lig.
Bhí an Satharn ann sa deireadh thiar thall. Bhí Caitlín i dteach a cara ach chaith
Breandán an mhaidin san fhuinneog agus é ag súil go bhfeicfeadh sé carr Chaoilfhinn
bomaite ar bith. B’fhada leis go bhfaigheadh sé amach cad é an scéal úr a bhí ag a aintín.
‘Dúirt mé leat míle uair,’ arsa Mamaí leis, ‘nach bhfuil maith ar bith duit a bheith i do
sheasamh ansin i do stacán. Ní thiocfadh léi a bheith anseo go fóill. Níor fhág sí an baile
go dtí a haon déag.’
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Ag ceathrú i ndiaidh a haon lig Breandán scairt as:
‘Tá sí anseo. Tá Caoilfhionn anseo!’
Agus amach an doras leis de rása. Bhí sé á ceistiú sula raibh doras an chairr druidte aici.
‘Dúirt Mamaí go bhfuil scéal úr agat ach ní inseoidh sí dúinn é. Ach chuala mise agus
Caitlín í ag caint leatsa ar an fón,’ ar seisean léi.
‘Ní imíonn mórán oraibh,’ arsa Caoilfhionn agus í ag gáire. ‘Cuirfidh mé an glas ar an
charr agus beidh mé isteach leat ansin. Bhéarfainn rud ar bith ar chupa tae.’
Istigh sa chisteanach bhí cupa tae réidh ag Mamaí di.
‘An císte is deise le Breandán agus Caitlín,’ arsa Caoilfhionn agus leag sí císte deas
seacláide i lár an tábla. ‘Ach ag caint ar Chaitlín, cá bhfuil sí?’
Ní raibh an focal as a béal nuair a d’oscail an doras agus isteach le Caitlín.
‘Bhuel,’ arsa Caoilfhionn, ‘ós rud é go bhfuil an bheirt agaibh anseo b’fhearr domh an
scéal úr atá agam a inse daoibh. Tá mé féin agus Brian geallta agus beidh muid ag pósadh
ar an dara lá déag de mhí Feabhra.’
‘Ó, go deas!’ arsa Breandán. ‘Beidh mé ag gabháil chuig bainis. Ní raibh mé riamh
ag bainis.’
‘Comhghairdeachas,’ arsa Caitlín agus lúcháir uirthi. ‘An mbeidh sibh ag pósadh anseo
i mBaile an Teampaill?’
‘Beidh, a stór,’ arsa Caoilfhionn. ‘Beidh an pósadh i dteach an phobail ar a dó dhéag agus
an bhainis ina dhiaidh sin in Óstán Uí Dhonncha. Agus ba mhaith liom go mbeifeása i do
chailín bláthanna agam. Agus tusa, a Bhreandáin, beidh tú i do ghiollán.’
‘Caithfidh mé culaith a fháil, mar sin,’ arsa Caitlín.
‘Rachaidh an bheirt againn isteach sa bhaile mhór i gcuideachta a chéile Dé Sathairn,’
arsa Caoilfhionn.
‘Agus cad é a chaithfeas mise?’ arsa Breandán.
‘Má thig tú linne Dé Sathairn ceannóidh mé culaith duit,’ arsa Caoilfhionn.
‘Agus caithfidh tú bróga úra a fháil domhsa,’ arsa Caitlín.
Bhí Mamaí ar an daoraí léi.
‘Anois, a Chaitlín,’ ar sise, ‘ná bí dímhúinte.’
‘Tá brón orm,’ arsa Caitlín.
‘Tá sé ceart go leor,’ arsa Caoilfhionn.
Bhí Caitlín agus Breandán sa ghlór.
‘Fan go gcloise Nóirín seo,’ arsa Caitlín. ‘Beidh éad uirthi.’
‘D’fhoghlaim muid amhrán ar scoil faoi phósadh,’ arsa Breandán. ‘Fuaireas‑sa Cuireadh
an t‑ainm atá air. Tá véarsa amháin ar eolas de ghlanmheabhair agam.’
‘Is deas an t‑amhrán é sin. Féadfaidh tú é a cheol dúinn ag an bhainis,’ arsa Mamaí,
‘má fhoghlaimíonn tú na véarsaí eile.’
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(Leagan Muimhneach)

Bhí Caitlín agus Breandán in ainm is a bheith ina gcodladh. Ach beag an baol! Bhí na
cluasa ar bior ag an mbeirt acu – iad ag éisteacht le Mam agus í ag caint ar an bhfón
amuigh sa halla.
‘Ó, go mairir do nuacht,’ arsa í sin. ‘Tá an‑áthas orm é sin a chlos. … An bhfuil anois!
… Tá go deimhin. Fuílleach ullmhúcháin! … Ó, nach bhfuil a fhios agat go maith
go dtabharfaidh. … Tá go maith, cífimid Dé Sathairn tú, le cúnamh Dé. Buailfimid síos
go dtí an dtigh ósta. … Oíche mhaith agus comhghairdeachas leat arís, a Chaoilfhinn.’
‘Is í Caoilfhionn a bhí ann,’ arsa Breandán. ‘Ach cad air a bhíodar ag caint, a déarfá?’
‘Níl aon tuairim faoin spéir agam,’ arsa Caitlín, ‘ach go raibh Mam ag déanamh
comhghairdeachais léi.’
‘B’fhéidir go bhfuil sí tar éis post nua a fháil. Bíonn sí i gcónaí ag clamhsán faoin bpost
atá aici,’ arsa Breandán.
‘Ní déarfainn gurb in é é,’ arsa Caitlín. ‘Bhíodar ag rá rud éigin faoin dtigh ósta.’
‘Is fada liom go dtiocfaidh an mhaidin go bhfaighidh mé amach cad atá ag titim amach,’
arsa Breandán.
‘Mise leis,’ arsa Caitlín.
Bhí an bheirt acu ina suí go moch maidin lá arna mhárach. Nuair a bhíodar suite ag an
mbord d’fhiafraigh Breandán dá mháthair cé leis a bhí sí ag caint ar an bhfón an oíche
roimis sin.
‘Agus mise siúráilte go raibh an bheirt agaibhse in bhur gcodladh go sámh,’ arsa Mam.
‘Ach deirtear go mbíonn cluasa ar na claíocha!’
Phléasc Caitlín amach ag gáire.
‘An bhfuil tú ag rá gur claíocha sinne?’ arsa í sin.
‘Táim,’ arsa Mam, ‘claíocha le cluasa géara orthu.’
‘Ach abair linn go tapaidh,’ arsa Breandán agus é ag éirí mífhoighneach. ‘Cad ina thaobh
go rabhais ag déanamh comhghairdeachais le Caoilfhionn? An bhfuil post nua fachta aici?’
‘Níl, mhuise,’ arsa Mam, ‘ach beidh sí ag teacht ar ár dtuairisc Dé Sathairn. Ligfidh mé di
féin a scéal nua a insint daoibh.’
‘Cuirfidh mé geall leat gur bhuaigh sí an Lató,’ arsa Caitlín.
‘Níor chuimhníos air sin,’ arsa Breandán. ‘Má bhuaigh an ndéarfá go dtabharfaidh sí cuid
de dúinne?’
Thosaigh Mam ag gáire.
‘Féadfaidh sibh a bheith ag tomhas libh,’ arsa í sin, ‘ach ní scaoilfeadsa an cat as an mála.’
Agus níor scaoil.
Bhí an Satharn tagtha ar deireadh thiar thall. Bhí Caitlín i dtigh a carad ach chaith
Breandán an mhaidin sa bhfuinneog agus é ag súil go bhfeicfeadh sé mótar Chaoilfhinn
aon nóimeat. B’fhada leis go bhfaigheadh sé amach cén scéal nua a bhí ag a aintín.
‘Dúrt leat míle babhta,’ arsa Mam leis, ‘nach aon mhaith duit a bheith i do sheasamh
ansan i do staic. Ní fhéadfadh sí a bheith tagtha fós. Níor fhág sí a tigh féin go dtína
haon déag.’
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Ar a ceathrú tar éis a haon lig Breandán liú as:
‘Tá sí anso. Tá Caoilfhionn anso!’
Agus amach an doras leis ar cosa in airde. Bhí sé á ceistiú sara raibh doras an mhótair
dúnta aici.
‘Dúirt Mam go bhfuil scéal nua agat ach ní déarfaidh sí linn cad é féin. Ach chuala féin
agus Caitlín í ag caint leat ar an bhfón,’ arsa é sin léi.
‘Ní théann puinn i ngan fhios do dhaoine áirithe,’ arsa Caoilfhionn agus í ag gáire.
‘Cuirfidh mé an glas ar an mótar agus beidh mé isteach in éineacht leat. Thabharfainn
mo dhá shúil ar chupa tae.’
Bhí an tae ullamh ag Mam ina comhair sa chistin.
‘An císte is deise le Breandán agus Caitlín,’ arsa Caoilfhionn agus bhuail sí císte deas
seacláide i lár an bhoird. ‘Ach ós ag caint ar Chaitlín mé, cá bhfuil sí?’
Ní raibh an focal as a béal nuair a d’oscail an doras agus siúd isteach le Caitlín.
‘Bhuel,’ arsa Caoilfhionn, ‘ós rud é go bhfuil an bheirt agaibh anso anois agam is fearr
dom an scéal nua atá agam a insint daoibh. Táim féin agus Brian geallta agus beimid
ag pósadh ar an dara lá déag d’Fheabhra.’
‘Go hiontach,’ arsa Breandán. ‘Beidh mé ag dul ar phósadh. Ní rabhas riamh cheana
ar phósadh.’
‘Comhghairdeachas,’ arsa Caitlín agus ardáthas uirthi. ‘An mbeidh sibh ag pósadh anso
i mBaile an Teampaill?’
‘Beimid, a chroí,’ arsa Caoilfhionn. ‘Beidh an pósadh sa tséipéal ar a dó dhéag agus an
bhainis ina dhiaidh in Óstán Uí Dhonncha. Agus ba dheas liom go mbeifeása i do chailín
bláthanna, a Chaitlín. Agus, a Bhreandáin, beirse i do ghiollán.’
‘Caithfidh mé gúna a fháil, mar sin,’ arsa Caitlín.
‘Raghaidh an bheirt againn isteach sa bhaile mór in éineacht le chéile Dé Sathairn,’
arsa Caoilfhionn.
‘Agus cad a bheidh á chaitheamh agamsa?’ arsa Breandán.
‘Má thagann tú in éineacht linn Dé Sathairn ceannóidh mé culaith duit,’ arsa Caoilfhionn.
‘Agus caithfidh tú bróga nua a fháil domsa,’ arsa Caitlín.
Bhí Mam náirithe aici.
‘Anois, a Chaitlín,’ arsa í sin, ‘bíodh fios do bhéasa agat.’
‘Tá brón orm,’ arsa Caitlín.
‘Tá sé sin ceart go leor,’ arsa Caoilfhionn.
Bhí ardáthas ar Chaitlín agus ar Bhreandán.
‘Fan go gcloisfidh Nóirín é seo,’ arsa Caitlín. ‘Beidh éad uirthi.’
‘D’fhoghlaimíomar amhrán ar scoil faoi phósadh,’ arsa Breandán. ‘Fuaireas‑sa Cuireadh
an ainm atá air. Tá véarsa amháin curtha de ghlanmheabhair agam.’
‘Is deas an t‑amhrán é sin. Féadfaidh tú é a chanadh dúinn ag an mbainis,’ arsa Mam,
‘má fhoghlaimíonn tú na véarsaí eile.’
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c
Scéal Nua (Leagan Connachtach)
Bhí Caitlín agus Breandán in ainm is a bheith ina gcodladh. Ach beag an baol! Bhí na
cluasa bioraithe ag an mbeirt acu – iad ag éisteacht le Mama agus í ag caint ar an bhfón
amuigh sa halla.
‘Ó, go maire tú do nuacht,’ ar sise. ‘Tá ríméad orm é sin a chloisteáil. … An bhfuil
anois! … Tá go deimhin. Neart le réiteach! … Ó, nach bhfuil a fhios agat go rímhaith
go dtabharfaidh. … Maith go leor, feicfidh muid Dé Sathairn thú, le cúnamh Dé.
Gabhfaidh muid síos chuig an óstán. … Oíche mhaith agus comhghairdeachas leat arís,
a Chaoilfhinn.’
‘Is í Caoilfhionn a bhí ann,’ arsa Breandán. ‘Ach meas tú céard air a raibh siad ag caint?’
‘Níl tuairim na ngrást agam,’ arsa Caitlín, ‘ach go raibh Mama ag déanamh
comhghairdeachais léi.’
‘B’fhéidir go bhfuil sí tar éis post nua a fháil. Bíonn sí i gcónaí ag clamhsán faoin bpost
atá aici,’ arsa Breandán.
‘Ní cheapfainn gurb in é,’ arsa Caitlín. ‘Bhí siad ag rá rud eicínt faoin óstán.’
‘Is fada liom go dtiocfaidh an mhaidin go bhfaighidh mé amach céard atá ag tarlú,’
arsa Breandán.
‘Is liomsa chomh maith,’ arsa Caitlín.
Bhí an bheirt acu ina suí go moch maidin lá arna mhárach. Nuair a bhí siad suite ag an
mbord d’fhiafraigh Breandán dá mháthair cé leis a raibh sí ag caint ar an bhfón an oíche
roimhe sin.
‘Agus mise cinnte go raibh an bheirt agaibhse in bhur gcodladh go sámh,’ arsa Mama.
‘Ach deirtear go mbíonn cluasa fada ar mhuca beaga!’
Phléasc Caitlín amach ag gáire.
‘An bhfuil tú ag rá gur muca beaga atá ionainne?’ ar sise.
‘Tá,’ arsa Mama, ‘muca beaga a bhfuil cluasa fada orthu.’
‘Ach inis dúinn go beo,’ arsa Breandán agus é ag éirí mífhoighdeach. ‘Cén fáth a raibh tú
ag déanamh comhghairdeachais le Caoilfhionn? An bhfuil post nua faighte aici?’
‘Níl, muise,’ arsa Mama, ‘ach beidh sí ag teacht ar cuairt againn Dé Sathairn. Ligfidh mé
di féin a scéal nua a insint daoibh.’
‘Cuirfidh mé geall leat gur ghnóthaigh sí an Lató,’ arsa Caitlín.
‘Níor chuimhnigh mé air sin,’ arsa Breandán. ‘Má ghnóthaigh meas tú an dtabharfaidh sí
cuid de dúinne?’
Thosaigh Mama ag gáire.
‘Féadfaidh sibh a bheith ag tomhas libh,’ ar sise, ‘ach ní ligfidh mise an cat as an mála.’
Agus níor lig.
Bhí an Satharn tagtha ar deireadh thiar thall. Bhí Caitlín i dteach a carad ach chaith
Breandán an mhaidin sa bhfuinneog agus é ag súil go bhfeicfeadh sé carr Chaoilfhinn
nóiméad ar bith. B’fhada leis go bhfaigheadh sé amach cén scéal nua a bhí ag a aintín.
‘Dúirt mé leat míle uair,’ arsa Mama leis, ‘nach bhfuil maith ar bith duit a bheith i do
sheasamh ansin i do staic. Ní fhéadfadh sí a bheith tagtha fós. Níor fhág sí an baile go dtí
a haon déag.’
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Ag ceathrú tar éis a haon lig Breandán liú as:
‘Tá sí anseo. Tá Caoilfhionn anseo!’
Agus amach an doras leis de sciuird. Bhí sé dá ceistiú sula raibh doras an chairr dúnta
aici.
‘Dúirt Mama go bhfuil scéal nua agat ach ní déarfaidh sí linn céard é féin. Ach chuala mé
féin agus Caitlín í ag caint leat ar an bhfón,’ ar seisean léi.
‘Ní théann mórán amú ar dhaoine áirithe,’ arsa Caoilfhionn agus í ag gáire. ‘Cuirfidh mé
an glas ar an gcarr agus beidh mé isteach in éindí leat. Thabharfainn mo dhá shúil
ar chupán tae.’
Istigh sa gcisteanach bhí an cupán réitithe ag Mama faoina comhair.
‘An cáca is deise le Breandán agus Caitlín,’ arsa Caoilfhionn agus leag sí cáca deas
seacláide i lár an bhoird. ‘Ach ós ag caint ar Chaitlín é, cá bhfuil sí?’
Ní raibh an focal as a béal nuair a d’oscail an doras agus siúd isteach le Caitlín.
‘Bhuel,’ arsa Caoilfhionn, ‘ós rud é go bhfuil an bheirt agaibh anseo b’fhearr dom an scéal
nua atá agam a insint daoibh. Tá mé féin agus Brian geallta agus beidh muid ag pósadh
ar an dara lá déag de mhí Feabhra.’
‘Thar cionn!’ arsa Breandán. ‘Beidh mé ag gabháil chuig bainis. Ní raibh mé ag bainis
riamh cheana.’
‘Comhghairdeachas,’ arsa Caitlín agus ríméad uirthi. ‘An mbeidh sibh ag pósadh anseo
i mBaile an Teampaill?’
‘Beidh, a stór,’ arsa Caoilfhionn. ‘Beidh an pósadh sa séipéal ag a dó dhéag agus
an bhainis ina dhiaidh sin in Óstán Uí Dhonncha. Agus teastaíonn uaim go mbeidh tusa
i do chailín bláthanna agam. ‘Agus tusa, a Bhreandáin, beidh tusa i do ghiollán.’
‘Caithfidh mé gúna a fháil, mar sin,’ arsa Caitlín.
‘Gabhfaidh an bheirt againn isteach sa mbaile mór in éindí le chéile Dé Sathairn,’
arsa Caoilfhionn.
‘Agus cén sórt éadaí a bheas ormsa?’ arsa Breandán.
‘Má thagann tú in éindí linn Dé Sathairn ceannóidh mé culaith duit,’ arsa Caoilfhionn.
‘Agus caithfidh tú bróga nua a fháil domsa,’ arsa Caitlín.
Bhí Mama náirithe aici.
‘Anois, a Chaitlín,’ ar sise, ‘ná bí mímhúinte.’
‘Tá brón orm,’ arsa Caitlín.
‘Tá sé ceart go leor,’ arsa Caoilfhionn.
Bhí dhá chroí ag Caitlín agus ag Breandán.
‘Fan go gcloise Nóirín é seo,’ arsa Caitlín. ‘Beidh éad uirthi.’
‘D’fhoghlaim muid amhrán ag an scoil faoi phósadh,’ arsa Breandán. ‘Fuaireas‑sa Cuireadh
an t‑ainm atá air. Tá véarsa amháin ar eolas de ghlanmheabhair agam.’
‘Is deas an t‑amhrán é sin. Féadfaidh tú é a chasadh dúinn ag an mbainis,’ arsa Mama,
‘má fhoghlaimíonn tú na véarsaí eile.’
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Siopadóireacht / Éadaí

An Bhainis

C e ac h t 2

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● abairt ar leith as scéal a thabhairt chun cuimhne
● duine a rialú nó a smachtú

E iseamláirí
1.	Bhí siad [Bhíodar] / Bhí mé / Bhí tú / Bhí sé / Bhí sí / Bhí sibh in ainm
is a bheith [ceaptha a bheith] ina gcodladh / i mo chodladh / i do chodladh /
ina c(h)odladh / in bhur gcodladh. / Bhíomar [Bhí muid] in ainm is a bheith
[ceaptha a bheith] ag obair go ciúin / ag …(gníomh) / inár seasamh i líne /
inár …(gníomh).

C ur C huige
An cuimhin leis na daltaí an chéad abairt sa scéal ‘Scéal Nua’, i.e. ‘Bhí Caitlín agus Breandán in
ainm is a bheith ina gcodladh’? Múin an eiseamláir. Pléigh a nósanna codlata féin leis na daltaí.
Meall na daltaí chun an eiseamláir a úsáid i gcomhthéacsanna eile sa rang.
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F orleathnú
Pléigh an seanfhocal seo:
Dochtúir na sláinte an codladh.
Faigh amach an bhfuil a fhios ag na daltaí cén fáth a bhfuil an codladh chomh
tábhachtach sin do shláinte an duine. Déan comhtháthú leis an Oideachas Sláinte agus
Pearsanta.
An bhfuil aon nathanna ag na daltaí a úsáidtear agus duine ag dul a luí? Múin más gá:
Oíche mhaith, codladh sámh, taibhreamh suairc.
Slán codlata agat.
Go dtuga Dia codladh slán duit, etc.
Pléigh suantraithe leis na daltaí. Cad iad na suantraithe atá ar eolas acu? Múin an suantraí
seo thíos. Roinn na daltaí ina mbeirteanna agus iarr orthu véarsa nua a chur leis.
Na bláthanna is áille
Atá ag fás sa bhlár,
Tá an bláth ab fhearr liom
Sa chliabhán ar an gclár;
Cosúil leis an sabhaircín
Roimh dhubhú na hoíche
Dhún mé le luascadh
Súile mo lao.
Hoiseó, codail mo lao,
Hoisiú, codail mo rún,
Hoiseó, codail mo lao,
Slán go músclóidh tú.
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Siopadóireacht / Éadaí

An Bhainis

C e ac h t 3

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● treoracha a thabhairt agus a leanúint
● soiléiriú a lorg agus a thabhairt i gcomhrá

E iseamláirí
1.	Cuir [Tarraing] hata / bróga / ribín / … ar an mbrídeog [ar an bhrídeog] / ar an
bhfear nuaphósta / ar mháthair na brídeoige / ar an ngrianghrafadóir
[ar an ghrianghrafadóir] / ar …(duine).
	Tarraing [Cuir] an fear nuaphósta / an cailín coimhdeachta / crann solais /
…(duine / rud) faoi(n) / os cionn [ar bharr] / idir / os comhair [amach ar aghaidh /
os coinne] / in aice le / leis [le taobh / le hais / i ngar do] (an) …(rud / duine).
2.	An [B’ea] ar thaobh na láimhe deise / na láimhe clé / [Ar thaobh na láimhe deise / na
láimhe clé ab ea] a chuirfidh mé é? Is ea / Ní hea.
	An [B’ea] ceann mór nó (ceann) beag a chuirfidh mé ann / anseo? Ceann beag /
mór / cuibheasach [réasúnta / measartha] mór.
3.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun
comhrá:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á iseanna
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 211) do gach beirt – gearr ina dhá chuid í

C ur C huige
Pléigh ócáidí speisialta leis na daltaí, e.g. ceiliúradh pósta agus lá breithe, bronnadh céime, etc.
Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar ócáidí mar seo ar fhreastal siad féin orthu.
Múin na heiseamláirí. Roinn an rang ina bheirteanna – Dalta A agus Dalta B. Tabhair pictiúr A
do gach Dalta A agus pictiúr B do gach Dalta B. Mínigh do na daltaí go bhfuil gach rud ceart
i bpictiúr A ach go bhfuil rudaí fágtha ar lár i bpictiúr B. Tugadh Dalta A treoracha ó bhéal
(féach thíos) do Dhalta B chun gur féidir leis na rudaí atá fágtha ar lár i bpictiúr B a chur
isteach. Beidh ar Dhalta A féachaint ar phictiúr B chun na rudaí atá fágtha ar lár ann a aimsiú.
Leanadh Dalta B na treoracha ó Dhalta A ach ná féachadh sé ar phictiúr A. Iarradh sé soiléiriú
mar atá sa dara heiseamláir más gá.
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Treoracha
1.
2.
3.
4.

Cuir [Tarraing] hata ar mháthair na brídeoige.
Cuir [Tarraing] vása le bláthanna ar bharr an cháca pósta.
Cuir [Tarraing] cathaoir faoin ngrianghrafadóir.
Cuir [Tarraing] an fear nuaphósta in aice leis an mbrídeog [le taobh na brídeoige / le hais
na brídeoige / i ngar don bhrídeog].
5. Cuir [Tarraing] an cailín coimhdeachta os comhair [amach ar aghaidh] mháthair
na brídeoige.
6. Cuir [Tarraing] crann solais ag crochadh os cionn an bhoird.
Éist leis na daltaí agus iad i mbun comhrá. Breac síos eolas maidir leis na riachtanais chomónta
teanga atá acu. Bunaigh mioncheacht orthu ag deireadh an cheachta más gá.

F orleathnú
Iarr ar na daltaí pictiúir / grianghraif de bhainis a thabhairt isteach. Pléigh na pictiúir.
Iarr ar na daltaí comparáid a dhéanamh idir na pictiúir. Déan taispeántas ranga de
na pictiúir. Iarr ar dhaltaí aonair cur síos leanúnach a dhéanamh ar a rogha pictiúr.
D’fhéadfaí comórtas a bhunú air seo féachaint cé is faide a labhróidh. Múin stór focal
de réir riachtanais na ndaltaí.
Taispeáin pictiúr de bhainis do na daltaí. Iarr orthu staidéar a dhéanamh air ar feadh
30 soicind. Cuir an pictiúr béal faoi agus faigh amach cé mhéad is cuimhin leo faoin
bpictiúr. Má tá focail nach bhfuil leagan Gaeilge díobh ag na daltaí iarr orthu foclóir
Béarla‑Gaeilge a úsáid chun teacht orthu.
Pléigh téarmaí / focail a bhaineann le gaolta fola / cleamhnais. Iarr ar na daltaí
ceisteanna a chur ar a muintir sa bhaile chun teacht ar bhreis eolais faoina gcuid gaolta.
Múin más gá:
Is deirfiúr le [do] m’athair / mo mháthair í (m’aintín) …(ainm).
Is deartháir le [do] m’athair / mo mháthair é (m’uncail) …(ainm).
Tá col ceathrar agam i / in / sa / san …(áit).
Níl aithne agam ar aon chol seisear (de mo chuid).
Is gariníon / garmhac mise le [do] mo sheanathair [m’athair mór] / mo
sheanmháthair [mo mháthair mhór].
Tá gaol sínte [gaol i bhfad amach / gaol mhada Úna le mada Áine / gaol an mhada bháin] agam
le …(ainm).
Tá leasathair / leasmháthair / leasdeartháir / leasdeirfiúr ag …(ainm).
Tá mise agus …(ainm) muinteartha [muintreach] dá chéile.
Múin an t‑amhrán ‘A Shaighdiúirín, a Chroí’ do na daltaí.
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Pictiúr A

#

Pictiúr B

Ó
Siopadóireacht
cáidí speisialta
/ Éadaí

An Bhainis

C e ac h t 4

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● éisteacht le sceitse agus taitneamh a bhaint as
● saibhreas agus cruinneas Gaeilge a fhorbairt leis an tumadh teanga
● a scileanna grinnéisteachta a fhorbairt trí dhíriú ar nathanna ar leith
● mífhoighne a léiriú
● faoiseamh a léiriú

E iseamláirí
1.	Cé mhéad [An mó] ceann eile atá tú ag gabháil a thriail [atá tú le triail ort / a thriailfir
ort]? / Cé mhéad [An mó] uair eile a chaithfidh mé é sin a rá leat? / Cé mhéad
[An mó] uair eile a chaithfidh tú é sin a dhéanamh? / Cé mhéad [An mó] uair eile
…(gníomh).
	Buíochas (mór) le Dia [do Dhia]! Cheap mé [Cheapas / Shíl mé] go gcaithfeadh muid
an lá [go dtabharfaimis an lá / go mbeas muid an lá uilig] anseo. / Cheap mé [Cheapas / Shíl
mé] nach gcríochnófá [nach mbeifeá críochnaithe] go deo. / Cheap mé [Cheapas / Shíl mé]
nach dtiocfá riamh amach [nach dtiocfá amach go deo]. / Cheap mé [Cheapas / Shíl mé]
go …(gníomh) / nach …(gníomh).

Á iseanna
●
●

An scéal ar an dlúthdhiosca (as Ceacht 1) (Dlúthdhiosca 1, Rian 8)
An sceitse ar an dlúthdhiosca (Dlúthdhiosca 2, Rian 6, 13 nó 20)

C ur C huige
Iarr ar dhaltaí aonair príomhphointí an scéil ‘Scéal Nua’ (Ceacht 1) a thabhairt chun cuimhne.
An raibh siad féin ar phósadh riamh? Iarr ar dhaltaí aonair cur síos a dhéanamh ar phósadh
ar fhreastal siad air.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun éisteacht le sceitse ina bhfuil Caoilfhionn, Breandán
agus Caitlín ag siopadóireacht le héadaí a cheannach don bhainis. Seinn an dlúthdhiosca. Pléigh
an sceitse. An raibh na daltaí féin ag siopadóireacht le héadaí a cheannach le déanaí?
Iarr ar na daltaí éisteacht leis an dlúthdhiosca arís agus a lámh a chur in airde nuair a chloiseann
siad rud éigin á rá ag Breandán a léiríonn go bhfuil sé mífhoighneach. Seinn an dlúthdhiosca.
Dearbhaigh go ndúirt sé ‘Cé mhéad [An mó] ceann eile atá tú ag gabháil a thriail [atá tú le
triail ort / a thriailfir ort]?’ agus ‘Buíochas (mór) le Dia [do Dhia]! Cheap mé [Cheapas / Shíl mé] go
gcaithfeadh muid an lá [go dtabharfaimis an lá / go mbeas muid an lá uilig] anseo.’
Múin an eiseamláir. Meall na daltaí chun an eiseamláir a úsáid i gcomhthéacsanna oiriúnacha.
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F orleathnú
Iarr ar na daltaí taighde a dhéanamh ar nósanna bainise i dtíortha eile. D’fhéadfaí
tionscadal ranga / Leabhar Ranga a bhunú ar an eolas a bhailítear.
An bhfuil nathanna eile ar eolas ag na daltaí a d’fhéadfaí a úsáid sa sceitse in áit ‘Is ar
éigean a d’aithin mé thú! [Is beag nár aithin mé thú! / Is ar éigean a d’aithníos tú!]’ agus ‘Seo (é)
[Is é seo] an ceann atá uaim.’ Cláraigh an chuid is fearr de an nathanna.
Múin nathanna eile a d’fhéadfaí a úsáid chun faoiseamh nó mífhoighne a léiriú. Múin
más gá:
Cabhair Dé chugainn!
A bhuí le Dia!
Míle altú do Dhia!
Brostaigh ort! [Déan deabhadh! / Déan deifir! / Deabhadh ort!]
As ucht Dé ort! [In ainm Dé!]
Ní féidir liom [Ní thig liom / Ní fhéadfaidh mé] fanacht go maidin leat, etc.,
de réir Ghaeilge an cheantair. Iarr ar na daltaí fiosrú a dhéanamh sa bhaile maidir le
nathanna eile atá ar aon dul leo seo. Cláraigh na nathanna sin agus pléigh iad.
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U
Tá

sí galánta!

(Leagan Ultach)

Tráchtaire:	Tá Caitlín, Breandán agus a n‑aintín, Caoilfhionn, ag siopadóireacht
istigh sa bhaile mhór. Caithfidh siad éadach agus bróga don bhainis
a cheannach do Chaitlín agus do Bhreandán. Tá siad díreach i ndiaidh
an carr a pháirceáil sa charrchlós i lár an bhaile mhóir.
Caitlín:
Cá dtosóidh muid?
Caoilfhionn:	Bhuel, bhí mé ag smaointiú go rachas muid síos Sráid Uí Bhriain ar
dtús. Chonaic mé cultacha deasa i gceann de na siopaí ansin an lá eile.
B’fhéidir go bhfeicfeá rud inteacht a thaitneodh leat.
Caitlín:
Ba sin an áit ar cheannaigh tú do chulaith pósta?
Caoilfhionn:	Ó, ní hé. I mBaile Átha Cliath a fuair mé í – i siopa a bhíos ag díol
cultacha do bhrídeoga. Bhí mo shúil agam uirthi le fada!
			
Seo anseo é, La Bohème.
(Caoilfhionn, Caitlín agus Breandán ag dul isteach sa siopa)
Bean an tsiopa: Dia daoibh.
Caitlín:	Dia is Muire duit. Ba mhaith linn amharc ar na cultacha. Tá m’aintín
ag pósadh gan mhoill agus mise a bheas mar chailín bláthanna aici.
Bean an tsiopa: Tú féin atá ag pósadh?
Caoilfhionn:
Is mé.
Bean an tsiopa: Go maire tú do nuacht.
Caoilfhionn:
Go raibh maith agat.
Caitlín:
A Chaoilfhinn, cad é do bharúil den chulaith seo?
Breandán:	A Chaitlín! Ní thiocfadh leat an chulaith sin a chaitheamh! Níl cuma ná
déanamh uirthi.
Caoilfhionn:	Fan anois go bhfeice mé, mmm … Níl locht mór ar bith uirthi ach
b’fhearr a d’oirfeadh ceann fada do bhainis. Cad é fán cheann seo anseo?
Caitlín:
Ó! Sin culaith ghalánta!
Bean an tsiopa: Ba cheart duit í a chur ort. Tá an seomra feistis thall ansin.
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caitlín:
Níl a fhios agam. Níl mé ag déanamh go bhfóireann sí domh.
Breandán:
Ní chaithfinn í ag glanadh an bhóithigh.
Bean an tsiopa: Cad é fán cheann seo, mar sin? Rachadh an dath le do chuid gruaige.
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caitlín:
Is maith liom í ach b’fhearr liom muinchillí gairide.
Bean an tsiopa:	Tá ceann eile againn atá cineál cosúil leis an cheann sin ach muinchillí
gairide atá uirthi. Gheobhaidh mé duit í.
(Bean an tsiopa ag imeacht chun an gúna a fháil)
Caitlín:
Tá sí sin i bhfad níos deise. Triailfidh mé orm í.
Breandán:
Cé mhéad ceann eile atá tú ag gabháil a thriail?
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caoilfhionn:	Ó, amharc air sin anois! Nach galánta í. Tá sí díreach déanta fá
do choinne.
Caitlín:	Tá sí galánta amach. Seo an ceann atá uaim. Ní raibh culaith chomh
deas seo agam riamh!
Bean an tsiopa: Bhuel, go maire tú is go gcaithe tú í!
Breandán:
Buíochas mór do Dhia! Shíl mé go mbeas muid an lá uilig anseo.
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Caitlín:	Is fada liom go dtiocfaidh lá na bainise. Beidh an bheirt againn galánta,
a Chaoilfhinn.
Caoilfhionn:	Beidh cinnte, a stór. Ach anois is fearr duit a ghabháil isteach agus
an chulaith a bhaint díot. Béarfaidh mise Breandán anonn go taobh
na bhfear. An mbeadh sé ceart go leor dá n‑íocfainn as achan rud
i gcuideachta a chéile?
Bean an tsiopa: Bheadh, cinnte.
(Caoilfhionn, Breandán agus Caitlín ag dul go taobh na bhfear den siopa)
Breandán:	Gabh mo leithscéal. Ba mhaith linn amharc ar chultacha do ghasúraí. Tá
m’aintín ag pósadh gan mhoill.
Fear an tsiopa:	Fan go fóill anois. Tá rudaí anseo agam a bheadh fóirsteanach. Seo duit,
triail ort an ceann seo.
(Tá Breandán ag cur air an chulaith sa seomra feistis.)
Caoilfhionn:
Is maith liom sin ort. Cad é a shíleas tú féin?
Breandán:
Tá mé breá sásta léi.
Caitlín:	Is beag nár aithin mé tú, a Bhreandáin. An bhfuil a fhios agat seo, shílfeá
gur duit féin a rinneadh í!
Caoilfhionn:	Maith sibh! Sin dhá rud atá faighte againn anois!
			Tá rud eile ceannaithe agam thall ansin. An dtig liom íoc as an dá rud
thall in áit na mban?
Fear an tsiopa: Nach cinnte.
(Caoilfhionn, Breandán agus Caitlín ag dul ar ais go taobh na mban den siopa)
Bean an tsiopa:	Tchím go bhfuair sibh rud inteacht don leaid seo fosta. An bhfuil sibh
cóirithe don bhainis anois?
Caoilfhionn:	Muise, níl ná leathchóirithe. Tá bróga le ceannach againn go fóill
don bheirt acu seo.
Caitlín:
Agus rud inteacht le cur i mo chuid gruaigse!
Caoilfhionn:
Is ea, tá lá fada siopadóireachta amach romhainn go fóill!
Bean an tsiopa: Bainigí sult as! Agus as an bhainis fosta, ar ndóigh!
Caoilfhionn:
Go raibh maith agat.
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m
Tá

sé go hAoibhinn!

(Leagan Muimhneach)

Tráchtaire:	Tá Caitlín, Breandán agus a n‑aintín, Caoilfhionn, ag siopadóireacht
istigh sa bhaile mór. Caithfidh siad éadaí agus bróga a cheannach do
Chaitlín agus do Bhreandán i gcomhair na bainise. Tá siad díreach tar éis
an mótar a pháirceáil sa charrchlós i lár an bhaile mhóir.
Caitlín:
Cá dtosóimid?
Caoilfhionn:	Bhuel, bhíos ag cuimhneamh go raghaimis síos Sráid Uí Bhriain ar dtús.
Chonac gúnaí deasa i gceann de na siopaí ann an lá faoi dheireadh.
B’fhéidir go gcífeá rud éigin ann ba mhaith leat.
Caitlín:
An ansúd a cheannaís do ghúna pósta?
Caoilfhionn:	Ó, ní hea. I mBaile Átha Cliath a fuaireas é – i siopa a bhíonn ag díol
gúnaí brídeoige. Bhí mo shúil agam air le fada!
			
Is é seo anso anois é, La Bohème.
(Caoilfhionn, Caitlín agus Breandán ag dul isteach sa siopa)
Bean an tsiopa: Dia daoibh.
Caitlín:	Dia is Muire duit. Ba mhaith linn féachaint ar na gúnaí. Tá m’aintín
ag pósadh sara i bhfad agus mise cailín na mbláthanna.
Bean an tsiopa: Tú féin atá ag pósadh?
Caoilfhionn:
Is mé.
Bean an tsiopa: Go mairir do nuacht.
Caoilfhionn:
Go raibh maith agat.
Caitlín:
A Chaoilfhinn, cad a mheasfá faoin ngúna so?
Breandán:
Ó, a Chaitlín! Ní chaithfeá an gúna san! Níl aon chuta air.
Caoilfhionn:	Fan anois go bhfeicfead, mmm … Tá sé ceart go leor ach is fearr
a d’oirfeadh ceann fada do phósadh. Cad faoin gceann so anso?
Caitlín:
Ó! Sin gúna aoibhinn ar fad!
Bean an tsiopa: Ba cheart duit é a thriail ort. Tá an seomra feistis ansan thall.
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caitlín:
Ní fheadar. Ní dóigh liom go n‑oireann sé dom.
Breandán:
Ní chaithfinn ag scagadh na bprátaí é!
Bean an tsiopa: Cad faoin gceann so, mar sin? Raghadh an dath le do ghruaig.
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caitlín:
Is maith liom é ach b’fhearr liom muinchillí gearra.
Bean an tsiopa:	Tá ceann eile againn atá dealraitheach go maith leis ach gur muinchillí
gearra atá air. Gheobhaidh mé duit é.
(Bean an tsiopa ag imeacht chun an gúna a fháil)
Caitlín:
Tá sé sin i bhfad níos deise. Triailfidh mé orm é.
Breandán:
An mó ceann eile a thriailfir ort ort?
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caoilfhionn:
Ó, féach air sin anois! Nach bhfuil sé go haoibhinn. Tá sé déanta duit.
Caitlín:	Tá sé go haoibhinn ar fad. Is é seo an ceann atá uaim. Ní raibh gúna
chomh deas so riamh cheana agam!
Bean an tsiopa: Bhuel, go mairir is go gcaithir é!
Breandán:
Buíochas mór le Dia! Cheapas go dtabharfaimis an lá anso.
Caitlín:	Is fada liom go dtiocfaidh lá an phósta. Beidh an bheirt againn
go haoibhinn, a Chaoilfhinn.
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Caoilfhionn:	Beimid, a chroí. Ach anois is fearr duit dul isteach agus an gúna a bhaint
díot. Tabharfadsa Breandán sall go dtí taobh na bhfear. An mbeadh sé
ceart go leor dá ndíolfainn as gach aon ní in éineacht?
Bean an tsiopa: Bheadh, gan dabht.
(Caoilfhionn, Breandán agus Caitlín ag dul go taobh na bhfear den siopa)
Breandán:	Gabh mo leithscéal. Ba mhaith linn féachaint ar chultacha do bhuachaillí.
Beidh m’aintín ag pósadh sara i bhfad.
Fear an tsiopa:	Fan go fóill anois. Tá rudaí anso agam a bheadh oiriúnach. Seo duit,
triail ort an ceann so.
(Tá Breandán ag cur air an chulaith sa seomra feistis.)
Caoilfhionn:
Is maith liom é sin ort. Cad a déarfá féin?
Breandán:
Is breá liom é.
Caitlín:	Is ar éigean a d’aithníos tú, a Bhreandáin. An bhfuil a fhios agat ach go
bhfuil an chulaith sin déanta duit.
Caoilfhionn:	Go hiontach! Sin dhá rud fachta anois againn.
			Tá gúna ceannaithe thall agam. An bhféadfainn díol as an dá rud in
éineacht thall in áit na mban?
Fear an tsiopa: D’fhéadfá, gan dabht.
(Caoilfhionn, Breandán agus Caitlín ag dul ar ais go taobh na mban den siopa)
Bean an tsiopa:	Cím go bhfuaireabhair rud éigin don leaid seo chomh maith. An bhfuil
sibh ullamh don bpósadh anois?
Caoilfhionn:	Dhera, nílimid ná ullamh. Tá bróga le ceannach againn don mbeirt acu
so fós.
Caitlín:
Agus rud éigin le cur i mo ghruaig!
Caoilfhionn:
Is ea, tá lá fada siopadóireachta romhainn amach fós!
Bean an tsiopa: Bainíg sásamh as! Agus as an bpósadh féin, gan dabht!
Caoilfhionn:
Go raibh maith agat.
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c
Tá

sé go hálainn!

(Leagan Connachtach)

Tráchtaire:	Tá Caitlín, Breandán agus a n‑aintín, Caoilfhionn, ag siopadóireacht sa
mbaile mór. Caithfidh siad éadaí agus bróga don bhainis a cheannach do
Chaitlín agus do Bhreandán. Tá siad díreach tar éis an carr a pháirceáil
sa gcarrchlós i lár an bhaile mhóir.
Caitlín:
Cá dtosóidh muid?
Caoilfhionn:	Bhuel, bhí mé ag cuimhniú go ngabhfadh muid síos Sráid Uí Bhriain i
dtosach. Chonaic mé gúnaí deasa i gceann de na siopaí ann an lá cheana.
B’fhéidir go bhfeicfeá rud eicínt a thaitneodh leat.
Caitlín:
An é sin an áit ar cheannaigh tú do ghúna pósta?
Caoilfhionn:	Ó, ní hea. I mBaile Átha Cliath a fuair mé é – i siopa a bhíonn ag díol
gúnaí do bhrídeoga. Bhí mo shúil agam air le fada!
			
Seo é anois é, La Bohème.
(Caoilfhionn, Caitlín agus Breandán ag dul isteach sa siopa)
Bean an tsiopa: Dia daoibh.
Caitlín:	Dia is Muire duit. Ba mhaith linn breathnú ar na gúnaí. Tá m’aintín
ag pósadh go gearr agus mise a bheidh mar chailín na mbláthanna aici.
Bean an tsiopa: Tú féin atá ag pósadh?
Caoilfhionn:
Is mé.
Bean an tsiopa: Go maire tú do nuacht.
Caoilfhionn:
Go raibh maith agat.
Caitlín:
A Chaoilfhinn, céard a cheapfá den ghúna seo?
Breandán:
A Chaitlín! Ní fhéadfá an gúna sin a chaitheamh! Níl cuma ná caoi air.
Caoilfhionn:	Fan anois go bhfeicfidh mé, mmm … Níl aon locht mór air ach is fearr
a d’fheilfeadh ceann fada do bhainis. Céard faoin gceann seo anseo?
Caitlín:
Ó! Sin gúna álainn!
Bean an tsiopa: Ba cheart duit é a chur ort. Tá an seomra feistis thall ansin.
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caitlín:
Níl a fhios agam. Ní cheapaim go bhfeileann sé dom.
Breandán:
Ní chuirfinn an t‑éadach sin ag ruaigeadh na bpréachán!
Bean an tsiopa: Céard faoin gceann seo, mar sin? Téann an dath seo le do chuid gruaige.
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caitlín:
Is maith liom é ach b’fhearr liom muinchillí gearra.
Bean an tsiopa:	Tá ceann eile againn atá sórt cosúil leis ach gur muinchillí gearra atá air.
Gheobhaidh mé duit é.
(Bean an tsiopa ag imeacht chun an gúna a fháil)
Caitlín:
Tá sé sin i bhfad níos deise. Triailfidh mé orm é.
Breandán:
Cé mhéad ceann eile atá tú le triail ort?
(Tá Caitlín ag cur uirthi an gúna sa seomra feistis.)
Caoilfhionn:
Ó, breathnaigh air sin! Nach mór an spórt é. Tá sé déanta duit.
Caitlín:	Tá sé gleoite. Seo é an ceann atá uaim. Ní raibh gúna chomh deas seo
agam riamh cheana!
Bean an tsiopa: Bhuel, go maire tú is go gcaithe tú é!
Breandán:
Buíochas mór le Dia! Cheap mé go gcaithfeadh muid an lá anseo.
Caitlín:	Is fada liom go dtiocfaidh lá an phósta. Beidh an bheirt againn
go hálainn, a Chaoilfhinn.
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Caoilfhionn:	Beidh cinnte, a stór. Ach anois is fearr duit a ghabháil isteach agus
an gúna a bhaint díot. Tabharfaidh mise Breandán anonn go taobh na
bhfear. An mbeadh sé ceart go leor dá n‑íocfainn as chuile rud in éindí?
Bean an tsiopa: Bheadh, cinnte.
(Caoilfhionn, Breandán agus Caitlín ag dul go taobh na bhfear den siopa)
Breandán:	Gabh mo leithscéal. Ba mhaith linn breathnú ar chultacha do bhuachaillí.
Beidh m’aintín ag pósadh go gearr.
Fear an tsiopa:	Fan go fóill anois. Tá rudaí anseo agam a bheadh feiliúnach. Seo duit,
triail ort an ceann seo.
(Tá Breandán ag cur air an chulaith sa seomra feistis.)
Caoilfhionn:
Is maith liom é sin ort. Céard a déarfá féin?
Breandán:
Taitníonn sé thar cionn liom.
Caitlín:	Is ar éigean a d’aithin mé thú, a Bhreandáin. An bhfuil a fhios agat ach
go bhfuil an chulaith sin déanta duit!
Caoilfhionn:	Thar cionn! Sin dhá rud atá faighte anois againn!
			Tá gúna ceannaithe thall agam. An bhféadfainn íoc as an dá rud in éindí
thall in áit na mban?
Fear an tsiopa: D’fhéadfá, cinnte.
(Caoilfhionn, Breandán agus Caitlín ag dul ar ais go taobh na mban den siopa)
Bean an tsiopa:	Feicim go bhfuair sibh rud eicínt don leaid seo chomh maith. An bhfuil
sibh réitithe amach don bhainis anois?
Caoilfhionn:	Muise, níl ná réitithe. Tá bróga le ceannach againn fós don bheirt acu
seo.
Caitlín:
Agus rud eicínt le cur i mo chuid gruaigse!
Caoilfhionn:
Is ea, tá lá fada siopadóireachta amach romhainn fós!
Bean an tsiopa: Bainigí sásamh as! Agus as an mbainis féin, dar ndóigh!
Caoilfhionn:
Go raibh maith agat.
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Ó
Siopadóireacht
cáidí speisialta
/ Éadaí

An Bhainis

C e ac h t 5

C uspóirí / F eidhmeanna T eanga
Ba chóir go gcuirfí ar chumas an dalta:
● ceisteanna a chur agus a fhreagairt ó bhéal
● gearán a dhéanamh
● míshástacht a léiriú
● leithscéal a chumadh
● comhrá gutháin a chumadh ó bhéal agus a chur i láthair

E iseamláirí
1.	An é / í sin [Ab in é / í] …(ainm)? Is mé. [Is é / í.] Mise …(ainm), an cailín
coimhdeachta ar bhainis …(ainm). Ba mhaith liom gearán a dhéanamh leat. Bhí
tú in ainm is a bheith anseo ceathrú uaire an chloig / leathuair an chloig ó shin.
Tá gach duine [chuile dhuine / gach éinne / achan duine] ag éirí [ag fáil] mífhoighneach
[mífhoighdeach] / feargach / cantalach [ciotrúnta / cancrach].
	Tá an‑aiféala [an‑aithreachas] (go deo) orm ach …(leithscéal). [Tá mé buartha ach
…(leithscéal).]
2.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun
rólaithrise:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Á iseanna
●
●

Fótachóip as Leabhar an Oide (leathanach 223) do gach beirt – gearr ina dhá chuid í
Leathnach 72 in Fite Fuaite.

C ur C huige
Roinn an rang ina dhá leath – Grúpa A agus Grúpa B. Dáil rólchárta A ar leath an ranga agus
rólchárta B ar an leath eile. Léigh agus pléigh iad.
Múin an chéad eiseamláir. Iarr ar gach dalta i nGrúpa A dul i bpáirt le dalta i nGrúpa B chun
an comhrá gutháin idir an cailín coimhdeachta agus an grianghrafadóir a chumadh. Iarr orthu
an eiseamláir a úsáid chun tús a chur leis. Éist leis na daltaí agus iad i mbun rólaithrise. Breac
síos eolas maidir leis na riachtanais chomónta teanga atá acu. Bunaigh mioncheacht orthu ag
deireadh an cheachta más gá.
Iarr ar bheirteanna atá sásta lena gcomhrá é a chur i láthair an ranga. Iarr ar na daltaí comparáid
a dhéanamh idir na leithscéalta éagsúla a chum na beirteanna.
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Iarr ar na daltaí nathanna / focail atá foghlamtha acu agus a bhaineann leis an téama seo a
thabhairt chun cuimhne. Iarr ar dhaltaí aonair cuid de na nathanna ar smaoinigh siad orthu a
roinnt leis an rang. Ansin scríobhadh na daltaí a gcuid nathanna féin nó na nathanna a chuala
siad ó dhaltaí eile ar leathanach 72 in Fite Fuaite. Téigh siar ar na heiseamláirí, ar an scéal agus ar
an sceitse más gá.

F orleathnú
Múin nathanna eile a d’fhéadfadh an dalta a bhfuil rólchárta A aige a úsáid chun
míshástacht a chur in iúl. Múin más gá:
Táim [Tá mé] ar deargbhuile. [Tá cuthach dearg [an confadh dearg] orm. / Tá mé ag dul le báiní.
/ Tá tú do mo chur in aer. / Tá mé ar mire leat. / Tá mé ar an daoraí.]
Tá alltacht orm / Níor chreid mé riamh go mbeifeá chomh fánach [ar nós cuma liom
/ chomh sochma] faoi [fá] seo.
Shíleamar [Cheapamar / Bhraitheamar / Shíl muid] go bhféadfaí [go dtiocfadh linn] brath ort
[Cheap muid go raibh tú le trust], etc.,
de réir Ghaeilge an cheantair.
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Rólchárta A

Is tusa an cailín coimhdeachta ag bainis. Tá gach duine
ag fanacht go mífhoighneach leis an ngrianghrafadóir
nach bhfuil tagtha fós. Caithfidh tú glaoch a chur air.

#

Rólchárta B

Is tusa an grianghrafadóir. Tá tú déanach don bhainis.
Tiocfaidh glaoch gutháin faoin mhoill ach tá leithscéal
maith agat.

Moltaí maidir le húsáid an úrscéil sa rang
Is éard atá anseo ná cur chuige amháin a d’fhéadfaí a úsáid agus staidéar á dhéanamh ar úrscéal
i Rang a Ceathair. Glactar leis, dar ndóigh, go ndéanfaidh an múinteoir na moltaí atá anseo a
mhúnlú, a fhorbairt agus a chur in oiriúint dá rang féin. Tá an cur chuige atá á mholadh anseo
ag teacht leis na moltaí maidir leis an léitheoireacht atá in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge (1999).
Moltar go láidir gur fíorleabhair a d’úsáidfí don cheacht léitheoireachta seachas leabhair
a scríobhadh d’aon turas chun an léitheoireacht a mhúineadh. Glacann na háiseanna
léitheoireachta atá mar chuid de chúrsa Séideán Sí Rang a Ceathair áit na ‘léitheoirí ranga’ a bhí in
úsáid sular cuireadh an curaclam leasaithe i bhfeidhm. Tá roinnt mhaith úrscéalta Gaeilge ar fáil
ó fhoilsitheoirí éagsúla anois don aoisghrúpa seo a d’fhéadfaí a roghnú don obair ranga chomh
maith.
Anois agus iad i Rang a Ceathair tá deis ag cainteoirí dúchais, chomh maith le daltaí arb í an
Ghaeilge an dara teanga acu, cur lena bhfeasacht teanga trína bheith ag plé le cúrsaí litríochta.
Moltar do mhúinteoirí i gceantair Ghaeltachta plé ar leith a dhéanamh leis na daltaí maidir le
focail a léann siad i leabhair nach bhfuil coitianta sa chanúint i gceantar na scoile. Moltar é seo
chun cur le stór focal na ndaltaí agus ní le baint ón meas atá acu ar Ghaeilge a gceantair féin.
Úsáidtear an t‑úrscéal sa rang chun:
● an léitheoireacht mar nós saoil a chothú;
● cumas samhlaíochta agus cognaíoch an dalta a fhorbairt;
● tuiscint an dalta ar sheánra an úrscéil a fhorbairt;
● cabhrú leis an dalta a bheith ceisteach faoina léann sé, teacht ar a thuairimí féin agus na
tuairimí sin a nochtadh;
● forbairt a dhéanamh ar chumas léitheoireachta agus labhartha an dalta;
● cur ar chumas an dalta úrscéal a roghnú dó féin le léamh mar chaitheamh aimsire;
● an stór focal a thabhairt don dalta a chuirfidh ar a chumas leabhair agus téacsanna a phlé
ó bhéal agus i bhfoirm scríofa;
● a chur ar a shúile don dalta gur gníomhaíocht chumarsáide í an léitheoireacht idir an
scríbhneoir agus an léitheoir;
● cur le heolas agus le tuiscint an dalta ar an saol.

L éitheoireacht P hearsanta
Le go dtiocfaidh an fhorbairt chuí ar scileanna léitheoireachta na ndaltaí tá sé riachtanach go
roghnóidís féin úrscéalta sa bhreis orthu siúd a bhfuil grinnstaidéar á dhéanamh orthu agus
go léifidís na húrscéalta sin sa bhaile agus ar scoil mar chaitheamh aimsire. Ba cheart iad a
spreagadh leis na leabhair atá á leamh acu a phlé le daltaí eile agus le daoine fásta.
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R oghnú

úrscéil don ghrinnstaidéar

tá sé tábhachtach go roghnódh an múinteoir úrscéal a thaitneoidh leis na daltaí. Is gá a chinntiú
freisin go bhfuil Gaeilge nádúrtha sa leabhar agus go mbeadh sé ar chumas an duine fásta é a
léamh os ard ar bhealach nádúrtha. Is gá a chinntiú go bhfuil cóip den úrscéal ag gach dalta sa
ghrúpa / sa rang, nó ar a laghad go bhfuil cóip idir gach beirt.
Moltar an t‑úrscéal ranga a bhailiú ag deireadh gach seisiúin.
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Seisiún 1
Sa seisiún seo cuireann an múinteoir cuid de ghnéithe an úrscéil i láthair na ndaltaí. Moltar
neart ama a thabhairt don phlé agus don díospóireacht a thiocfaidh as seo. Maidir leis na
gníomhaíochtaí i dtús an tseisiúin, is féidir iad a dhéanamh agus téacs an leabhair ar scáileán
mór nó a leabhar féin a thabhairt do gach dalta nó do gach beirt.
Pléigh an pictiúr atá ar chlúdach tosaigh an leabhair. An gceapann na daltaí go bhfuil sé
tarraingteach? An dtugann sé leid dóibh faoi théama nó faoi phlota an leabhair?
Pléigh teideal an úrscéil agus iarr ar na daltaí a thuar céard faoi a bhfuil an leabhar. Iarr orthu
cúiseanna a thabhairt lena dtuairim.
Léigh ainm an údair. An bhfuil aon leabhar eile de chuid an údair sin léite ag na daltaí? Má tá
pléigh téamaí na leabhar sin.
Pléigh dearadh agus leagan amach an leabhair leis na daltaí. Léigh an téacs atá ar chlúdach cúil
an leabhair leo. Múin an téarma ‘blurba’. Pléigh an t‑eolas a thugann an téacs sin dúinn maidir
le téama an leabhair. An meallfadh blurba an leabhair sin iad chun an leabhar a roghnú mar
ábhar léitheoireachta dóibh féin? An raibh an méid a bhí scríofa sa bhlurba tarraingteach, ar
mhúscail sé spéis sa leabhar iontu?  
Pléigh leathanaigh tosaigh an leabhair – an leathanach teidil, an tiomnú, leathanach an
inphrionta, an réamhrá, an clár agus na caibidlí. Múin na téarmaí sin más gá. Cén t‑eolas breise
a fhaighimid ó na leathanaigh tosaigh? Pléigh leis na daltaí leideanna i bhfoirm léaráide nó
pictiúir, eolas maidir le fad an leabhair, eolas faoin teideal, eolas faoin údar, eolas faoi fhad na
gcaibidlí, etc.
Pléigh foilsitheoirí an leabhair. Iarr ar na daltaí ainm an fhoilsitheora a aimsiú sa leabhar /
ar an gclúdach. An bhfuil lógó ag an bhfoilsitheoir? An bhfuil aon leabhar eile de chuid an
fhoilsitheora léite acu? An bhfuil aon chuid acu sa leabharlann ranga? Má tá iarr ar dhaltaí iad a
aimsiú agus pléigh na seánraí atá i gceist iontu.
Dáil cóip den úrscéal ar gach dalta nó idir gach beirt mura bhfuil sé déanta cheana féin agat.
Mínigh do na daltaí go gcaithfidh siad éisteacht leat anois agus tú ag léamh sleachta as an
leabhar os ard. Beidh siadsan ag léamh an tsleachta chéanna os íseal in éineacht leat. Iarr orthu
nóta a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath
nach dtuigeann siad nó ar fhocal nó nath atá spéisiúil ar bhealach éigin. Abair leo go mbeidh
ceisteanna le freagairt acu agus gníomhaíochtaí eile le déanamh nuair a bheidh an sliocht léite.
Roghnaigh sliocht le léamh as tús an leabhair. Cé nach gá caibidil iomlán a léamh tá sé
tábhachtach sliocht a roghnú a sheasann leis féin mar aonad nádúrtha.
Léigh an téacs go soiléir ar luas agus ar rithim nádúrtha na cainte. Is cuid thábhachtach den
phróiseas é seo, múnlú na léitheoireachta ag an múinteoir.
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Roghnaigh roinnt focal as an téacs nach n-aithníonn na daltaí. Ar éirigh leis na daltaí brí na
bhfocal sin a oibriú amach dóibh féin? Cad a chuidigh leo chun é a dhéanamh?   
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht atá díreach léite agat. Iarr orthu
a thuar cad é a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena
dtuairim. D’fhéadfadh gach dalta a thuar féin maidir leis an gcuid eile den scéal a bhreacadh ina
Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Beidh deis acu a fháil amach an raibh an ceart acu nuair a
bheidh níos mó den leabhar léite.

G níomhaíochtaí B reise
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath ar
chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á léamh:
● Fiafraigh de na daltaí an dóigh leo go raibh bealach maith ag an údar chun tús a chur
leis an scéal. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuairimí.
● Pléigh a bhfuil ar eolas againn ag an bpointe seo faoi phríomhcharachtair agus faoi
phríomheachtraí an scéil. Pléigh aon eolas atá againn ar a dtréithe fisiceacha agus
pearsanta.
● Iarr ar na daltaí cúig cheist a chumadh ar mhaith leo a chur ar charachtar sa scéal
bunaithe ar eolas atá sa sliocht atá díreach léite. Roinn iad ina mbeirteanna agus iarr
orthu na ceisteanna sin a chur ar a chéile. Ligeadh duine den bheirt air féin ansin gurb
eisean an carachtar sa scéal. Iarr orthu an sliocht cuí den scéal a léamh arís, más gá, chun
na freagraí a chinntiú.
● Pléigh aon phictiúr / maisiúchán sa sliocht agus an t‑eolas a thugann siad dúinn faoin
scéal. An dtaitníonn an stíl ealaíne leis na daltaí? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena
dtuairim.
● Má tá leabhair eile scríofa ag an údar iarr ar na daltaí liosta a dhéanamh díobh agus
teacht ar eolas faoi phlota gach leabhair acu.
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Seisiún 2
Pléigh ar tharla sa chuid sin den scéal a léadh i Seisiún 1.
Pléigh na carachtair a luadh go dtí seo agus a bhfuil d’eolas againn fúthu um an dtaca seo.
Dáil na leabhair. Mínigh do na daltaí go mbeidh siadsan ag léamh an chéad sliocht eile
go ciúin a fhad is a bheidh tusa á léamh os ard. Iarr orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad nó ar
fhocal nó nath atá spéisiúil ar bhealach éigin. Léigh an chéad sliocht eile den úrscéal do na
daltaí. Léigh an téacs go soiléir, ar luas agus ar rithim nádúrtha na cainte.
Roghnaigh roinnt focail as an téacs nach n-aithníonn na daltaí. Ar éirigh leis na daltaí brí na
bhfocal sin a oibriú amach dóibh féin? Cad a chuidigh leo chun é a dhéanamh?   
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht atá díreach léite agat. Iarr orthu
a thuar cad é a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena
dtuairim. D’fhéadfadh gach dalta a thuar féin maidir leis an gcuid eile den scéal a bhreacadh ina
Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Beidh deis acu a fháil amach an raibh an ceart acu nuair a
bheidh níos mó den leabhar léite.

G níomhaíochtaí B reise
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath ar
chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á léamh:
● Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh ar an gcarachtar is fearr leo sa scéal go dtí seo.
Ceistigh iad faoi na cúiseanna a dtaitníonn an carachtar áirithe seo leo.
● Iarr ar dhaltaí aonair an scéal go dtí seo a insint mar a d’inseodh duine de charachtair an
scéil é.
● Roinn an rang ina ghrúpaí beaga chun anailís a dhéanamh ar an stór focal atá sa
sliocht atá díreach léite. Bainidís úsáid as na nótaí atá breactha acu ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta chuige seo. An bhfuil na focail / nathanna céanna scríofa
síos ag cuid acu? Mínigh dóibh gur féidir straitéisí éagsúla a úsáid chun teacht ar bhrí
focail a bhfuil deacracht acu leis, e.g. leideanna sa chomhthéacs, scileanna díchódaithe
nó an foclóir a úsáid. An bhfuil straitéisí ar bith eile acu féin chun dul i ngleic le téacs
dúshlánach?
● Bunaigh mioncheacht ar ghné ar leith den phoncaíocht a mbíonn deacracht ag na daltaí
léi ina gcuid scríbhneoireachta. Roghnaigh giota as an sliocht atá léite, a léireoidh an
ghné áirithe sin agus cuir ar scáileán mór é.
● Iarr ar dhaltaí aonair comparáid a dhéanamh idir tús an scéil seo agus tús an úrscéil atá á
léamh acu faoi láthair don léitheoireacht phearsanta.
● An dóigh leis na daltaí go bhfuil an scéal inchreidte go dtí seo? Iarr orthu cúiseanna a
thabhairt lena bhfreagraí.
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Seisiún 3
Pléigh ar tharla sa chuid sin den scéal a léadh i Seisiún 2.
Dáil na leabhair. Roghnaigh an chéad sliocht eile le léamh. Pléigh aon phictiúr nó léaráid atá sa
sliocht agus fiafraigh de na daltaí an dtugann siad aon leid dúinn faoina dtarlóidh sa scéal anois.
An dóigh leo go gcuideoidh siad leo ar aon bhealach agus iad ag léamh?  
Mínigh do na daltaí gur seisiún léitheoireachta ciúin (taoiléitheoireacht) a bheidh sa seisiún
seo. Beidh an grúpa / an rang ag léamh an tsleachta atá roghnaithe go ciúin agus tusa á léamh
go ciúin ag an am céanna leo. Tabhair rogha dóibh é a léamh ina n‑aonar nó ina mbeirteanna
(duine acu ag léamh gach re seal agus gan iad ach ag sioscadh). Iarr orthu nóta a bhreacadh ina
Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad
nó ar fhocal nó nath atá spéisiúil ar bhealach éigin.
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar an sliocht a léadh sa seisiún seo. Iarr
orthu a thuar cad é a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt
lena dtuairim. D’fhéadfadh gach dalta a thuar féin maidir leis an gcuid eile den scéal a
bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Beidh deis acu a fháil amach an raibh an
ceart acu nuair a bheidh níos mó den leabhar léite.

G níomhaíochtaí B reise
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh an tseisiúin, ag brath ar
chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á léamh:
● Pléigh na mothúcháin a léirigh na carachtair éagsúla sa sliocht atá léite. Céard a rinne
siad nó a dúirt siad a thugann le fios dúinne gur mar seo a bhraith siad? Iarr ar na
daltaí abairtí a roghnú as an sliocht a thugann an t‑eolas seo dúinn. Ar mhothaigh na
daltaí féin mar sin riamh? Cén uair agus cén fáth? Conas a chuaigh siad i ngleic leis na
mothúcháin áirithe sin?
● Iarr ar dhaltaí aonair comparáid a dhéanamh idir carachtair an scéil seo agus carachtair
san úrscéal atá á léamh acu faoi láthair don léitheoireacht phearsanta.
● Pléigh an stór focal a mbaineann an t‑údar úsáid as le cur síos a dhéanamh ar charachtar
áirithe nó ar a chuid mothúcháin. Cuir cuid den téacs ar scáileán mór agus bunaigh
mioncheacht air. Dírigh aird na ndaltaí go háirithe ar na haidiachtaí nó ar na frásaí
aidiachtúla. Iarr ar na daltaí liosta de na haidiachtaí a d’úsáid an t‑údar sa sliocht seo a
scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Iarr orthu siúd atá in ann chuige abairtí
a chumadh ag úsáid cuid de na haidiachtaí sin.
● Pléigh stíl scríbhneoireachta an údair: rithim agus luas na cainte, na focail a úsáideann
sé (An bhfuil siad comónta nó neamhghnách? An bhfuil siad fada nó gairid), an cineál
abairte a úsáideann sé (An bhfuil siad fada nó gairid nó an bhfuil meascán den dá
shaghas ann?).
● Iarr ar na daltaí, agus iad ag obair ina mbeirteanna, focail ina bhfuil cnuaschonsain ar
leith, fréamhacha nó deirí focail, patrúin litrithe, etc., atá pléite cheana nó atá á bplé sa
rang faoi láthair a aimsiú agus a scríobh. D’fhéadfá teorainn ama a chur leis seo chun
comórtas a dhéanamh as.
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Seisiún 4
Pléigh ar tharla sa chuid sin den scéal a léadh i Seisiún 3.
Pléigh an fhorbairt atá ag teacht ar an scéal anois ó thaobh plota agus forbairt carachtair de. An
bhfuil léargas nua á fháil againn anois ar thréithe charachtar ar leith? Ar chuir an fhorbairt sin
iontas ar na daltaí? Cén fáth?
Pléigh mar a chuidíonn an phoncaíocht leis an léitheoir brí a bhaint as téacs. Pléigh an tábhacht
a bhaineann leis an bponcaíocht nuair a bhíonn duine ag léamh os ard do lucht éisteachta.
Pléigh an tábhacht a bhaineann le téacs a léamh ar luas agus ar rithim nádúrtha na cainte.
Athléigh sliocht ó thús an leabhair gan an phoncaíocht, an luas ná an tuin chainte a bheith
ceart. Cad a thug na daltaí faoi deara? Pléigh na deacrachtaí tuisceana a thagann chun cinn nuair
a thugtar neamhaird ar na cúrsaí sin.
Dáil na leabhair. Roghnaigh an chéad sliocht eile le léamh. Roghnaigh cúpla dalta agus mínigh
dóibh gur mhaith leat go léifidís an sliocht seo os ard ach go mbeidh deis acu é a chleachtadh le
chéile roimh ré. Déan cinnte de go dtugtar neart ama don chleachtadh.
Iarr ar an ngrúpa / an rang an téacs a léamh go ciúin a fhad is atá na daltaí atá roghnaithe á
léamh os ard. Iarr orthu nóta a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann
siad ar fhocal nó ar nath nach dtuigeann siad nó ar fhocal nó nath atá spéisiúil ar bhealach
éigin.
Iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar a bhfuil díreach léite. Iarr orthu a thuar
cad é a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal.

G níomhaíochtaí B reise
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas ag deireadh an tseisiúin ag
brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á léamh:
● Iarr ar an ngrúpa / an rang ceisteanna faoin sliocht atá díreach léite a chur ar na daltaí
a bhí ag léamh os ard, e.g. ‘Cén fáth, dar leatsa, a ndúirt / a ndearna …(ainm) …(rud
/ gníomh)?’ ‘Cén chuid den scéal is fearr leatsa?’ ‘Cé acu carachtar is fearr leat agus cén
fáth?’ ‘An dóigh leatsa go raibh an ceart ag …(ainm) é sin a rá / a dhéanamh?’ ‘I do
thuairimse an é / í …(ainm) nó… (ainm) an duine is macánta / is cróga / …(aidiacht)
acu?’ Má tá deacracht leis na ceisteanna ó thaobh cruinnis de bunaigh mioncheacht orthu
níos déanaí.
● Pléigh constaicí nó deacrachtaí a bhí le sárú ag carachtair an scéil go dtí seo. Iarr ar na
daltaí na giotaí a léiríonn an ghné seo a aimsiú sa leabhar. An aontaíonn na daltaí leis
an tslí a ndeachaigh na carachtair i ngleic leis na constaicí? Céard a dhéanfaidís féin dá
mbeidís sa chás céanna?
● Pléigh téama an scéil.
(Nóta: Is é an téama an príomhrud ar a bhfuil an scéal bunaithe. Bíonn cúpla téama i
bhformhór na scéalta.)
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Pléigh ainmfhocail. Iarr ar na daltaí liosta de na hainmfhocail spéisiúla sa sliocht
atá díreach léite a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta. Fiosraigh na
cúiseanna a dtaitníonn na hainmfhocail áirithe sin leo.
Mínigh do na daltaí go dtagann focal eile i ndiaidh an ainmfhocail uaireanta chun breis
eolais a thabhairt dúinn faoin gcéad fhocal. Iarr orthu samplaí d’aidiachtaí ar nós iad sin
a aimsiú sa téacs atá díreach léite. Roinn an rang ina ghrúpaí chun abairtí a bhfuil ar a
laghad trí aidiacht iontu a aimsiú sna caibidlí atá léite go dtí seo. Pléigh na haidiachtaí
sin.
Roghnaigh giota den téacs atá léite ina bhfuil samplaí de ghnéithe den ghramadach a
mbíonn deacracht ar leith ag na daltaí leo agus bunaigh mioncheacht orthu.
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Seisiún 5 ar aghaidh
Dáil na leabhair ag tús gach seisiúin agus lean ar aghaidh leis an gcur chuige sna seisiúin eile go
dtí go mbeidh an t‑úrscéal ar fad léite. Bíodh éagsúlacht sa chur chuige a úsáidtear ó sheisiún
go seisiún, i.e. i gcuid de na seisiúin léadh an múinteoir an téacs os ard don rang (mar a bhí i
Seisiún 1). I gcuid eile acu bíodh an múinteoir agus an rang ag léamh an téacs os íseal (mar a
bhí i Seisiún 3). I gcásanna eile léadh daltaí a bheidh roghnaithe roimh ré an téacs os ard don
rang (mar a bhí i Seisiún 4).
Ag deireadh gach seisiúin iarr ar dhaltaí aonair achoimre ó bhéal a dhéanamh ar a bhfuil
díreach léite. Iarr orthu a thuar cad é a tharlóidh sa chéad chuid eile den scéal.

G níomhaíochtaí B reise
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo ag deireadh na seisiún léitheoireachta
ó Sheisiún 5 ar aghaidh ag brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an úrscéal atá á
léamh:
(Nóta: Tá teimpléid curtha ar fáil don mhúinteoir le húsáid i gcuid de na gníomhaíochtaí thíos,
más cuí.)
● Iarr ar na daltaí cur síos a dhéanamh céim ar chéim ar na heachtraí atá ag tarlú sa scéal.
● Iarr ar dhaltaí aonair comparáid a dhéanamh idir eachtraí an úrscéil seo agus na
heachtraí sa leabhar atá á léamh acu don léitheoireacht phearsanta faoi láthair.
● Pléigh príomhcharachtair an scéil agus forbairt an charachtair de réir mar atá an scéal ag
dul ar aghaidh.
● Pléigh constaicí agus deacrachtaí an scéil. An bhfuil na carachtair ag teacht ar réiteach de
réir a chéile? An bhfuil aon réiteach a mholfadh na daltaí féin? An dóigh leis na daltaí
go mbeidh an chonstaic réitithe roimh dheireadh an scéil? Céard a dhéanfaidís féin ag
an bpointe seo sa scéal dá mba iadsan duine de na carachtair a bhí ag dul i ngleic le
constaicí den sórt sin?
● Dírigh ar ghné amháin den teanga atá suntasach sa téacs atá léite, e.g. an stór focal a
dhéanann cur síos ar charachtar nó ar shuíomh. Bunaigh mioncheacht air le cabhair an
scáileáin mhóir. Iarr ar na daltaí atá ábalta chuige abairtí a chumadh bunaithe ar chuid
den stór focal sin. D’fhéadfaidís focail nó nathanna eile a lorg sa téacs a bhfuil an bhrí
chéanna leo.
● Iarr ar na daltaí abairtí, ar ceisteanna iad, a aimsiú sa téacs agus pléigh leo iad.
● Dírigh ar ghnéithe den phoncaíocht nó den ghramadach a dteastaíonn uait aird na
ndaltaí a dhíriú orthu, go háirithe gnéithe a chabhróidh leo ina gcuid scríbhneoireachta.
D’fhéadfaí, mar shampla, díriú ar chuid d’aimsirí an bhriathair agus patrúin litrithe
a aimsiú iontu, nó díriú ar an gcopail. Cuir cuid den téacs a bhfuil samplaí díobh sin
iontu ar scáileán mór agus bunaigh mioncheacht air.
● Roinn an rang ina ghrúpaí le habairtí a aimsiú a bhfuil aidiachtaí iontu. Pléigh na
haidiachtaí sin. An bhfuil moltaí ag na daltaí faoi aidiachtaí eile a d’fhéadfadh an t‑údar
a úsáid ina n‑áit?
● Iarr ar na daltaí nathanna cainte a bheadh úsáideach dóibh féin agus iad i mbun comhrá
a roghnú as an leabhar. Cuir cuid acu ar chairt agus cuir ar taispeáint sa seomra ranga í.
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Nuair atá an t‑úrscéal léite
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo, ag brath ar chaighdeán an ranga / an
ghrúpa agus ar an úrscéal atá léite:
● Fiosraigh na cúiseanna ar thaitin nó nár thaitin an t‑úrscéal leis na daltaí.
● Iarr ar dhaltaí a bhain taitneamh as an leabhar litir nó teachtaireacht ríomhphoist
mholtach a scríobh chuig an údar / na foilsitheoirí. Úsáid an ríomhaire chuige seo.
● Pléigh téama an úrscéil. Ar spreag sé na daltaí ar aon bhealach? Pléigh aon eachtra nó
constaic ina saol féin a thug an scéal seo chun cuimhne dóibh.
● Ar chuir téama an scéil seo leabhar eile atá léite / á léamh acu, i nGaeilge nó i dteanga
eile, i gcuimhne do na daltaí? Iarr orthu comparáid a dhéanamh idir an dá leabhar.
● I gcás scoileanna Gaeltachta dírigh ar na difríochtaí atá idir an Ghaeilge atá san úrscéal
agus Gaeilge an cheantair. Roghnaigh sliocht as an leabhar le cur ar scáileán mór. Iarr ar
na daltaí ciorcal a chur thart ar aon fhocal / nath a bhfuil a mhalairt le fáil i nGaeilge an
cheantair. Ansin scríobh isteach na leaganacha malartacha ina n‑áit agus tabhair deis do
na daltaí an téacs leasaithe a léamh os ard.
● Pléigh deireadh an scéil. Ar chuir deireadh an scéil iontas ar na daltaí nó an raibh sé
soiléir dóibh céard a tharlódh ar deireadh agus iad ag léamh? Má bhí an deireadh
oibrithe amach acu roimh ré cad iad na leideanna a d’aimsigh siad? An bhféadfaidís féin
deireadh níos fearr a chumadh? Iarr ar dhaltaí a bhfuil moltaí eile acu maidir le deireadh
an scéil, an deireadh nua a scríobh agus é a léamh don ghrúpa / don rang. Pléigh na
difríochtaí idir na deirí éagsúla.
● Bunaigh ‘blag’ ranga ar an ríomhaire. Iarr ar na daltaí ceisteanna faoin leabhar atá léite a
chur sa bhlag chun go bhfreagróidh daltaí eile iad mar obair bhaile nó mar obair ranga.
Ceartaídís obair a chéile.
● Roghnaigh daltaí chun ligean orthu gur iriseoirí iad atá ag déanamh agallaimh don
raidió nó don teilifís le carachtair as an scéal. Tabhair am dóibh na ceisteanna a
réiteach roimh ré agus leag béim ar chruinneas na teanga. Roghnaigh daltaí eile leis na
ceisteanna a fhreagairt agus déan na hagallaimh a thaifeadadh. Bunaigh mioncheacht ar
na botúin / na deacrachtaí comónta teanga a bhí acu.
● Roinn na daltaí ina mbeirteanna le sceitse nó dráma a chumadh bunaithe ar chomhrá a
tharla idir a rogha beirt charachtair as an scéal. Déan iad a fhístaifeadadh.
● Roinn na daltaí ina mbeirteanna nó ina ngrúpaí le hachoimre den scéal iomlán a
dhéanamh i bhfoirm greannáin nó stiallchartúin. Iarr orthu a gcuid oibre a mhaisiú.
D’fhéadfaidís an ríomhaire a úsáid chuige sin. Cuir an obair chríochnaithe ar taispeáint
sa leabharlann scoile / ranga.
● Iarr ar na daltaí blurba nó léirmheas ar an leabhar a scríobh ina n‑aonar nó ina
mbeirteanna. Nuair atá eagarthóireacht agus athdhréachtú déanta air cuiridís ina
bhfillteán scríbhneoireachta é. Má léiríonn na daltaí spéis i scríobh léirmheasa d’fhéadfaí
teagmháil a dhéanamh le foilsitheoirí nó le hirisí a bhíonn ag déileáil le leabhair i
nGaeilge chun go scríobhfadh na daltaí léirmheasanna dóibh ar leabhair nuafhoilsithe
do pháistí.
● Iarr ar gach dalta suíomh nó eachtra amháin as an scéal a roghnú agus pictiúr a
tharraingt a léireodh é. Déan colláis as na pictiúir. Cuir ar taispeáint sa rang iad chomh
maith le teideal an leabhair, ainm an údair, etc.
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Iarr ar gach dalta carachtar amháin a roghnú agus cuntas a scríobh mar a scríobhfadh an
duine sin é, ag cur síos ar na smaointe agus ar na mothúcháin a bhí ag an gcarachtar ag
deireadh an scéil. D’fhéadfaidís é a scríobh i bhfoirm dialainne más mian leo. Nuair atá
eagarthóireacht agus athscríobh déanta air cuiridís ina bhfillteán scríbhneoireachta é.
Pléigh tréithe na gcarachtar sa scéal. Déan liosta de na tréithe pearsanta éagsúla atá
léirithe sa leabhar. An dóigh leis na daltaí gur drochthréithe nó dea‑thréithe iad? Iarr
orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuairim.
Taispeáin ‘mapa’ de scéal éigin atá ar eolas go maith ag na daltaí. Pléigh an mapa leo. Iarr
orthu a mapa féin den úrscéal atá díreach léite a dhearadh. Is féidir leo é seo a úsáid agus
an scéal a athinsint.
Meall na daltaí chun na focail, na habairtí nó na frásaí is fearr leo sa scéal a phlé leis an
ngrúpa / leis an rang.
Pléigh tábhacht na poncaíochta. Roghnaigh sliocht oiriúnach as an leabhar le cur ar
scáileán mór. Pléigh an úsáid a bhaineann an t‑údar as gnéithe ar leith den phoncaíocht
sa sliocht atá roghnaithe. Dírigh a n‑aird go háirithe ar ghnéithe a mbíonn deacracht ag
na daltaí féin leo ina gcuid scríbhneoireachta.
Pléigh aon léargas a thugann an t‑úrscéal ar shaol nó ar dhearcadh saoil an údair.
Roghnaigh grúpa chun ceisteanna a chumadh bunaithe ar an scéal. Úsáid na ceisteanna
le haghaidh chomórtas ‘Tráth na gCeist’. Cinntigh cruinneas na gceisteanna.
Má spreag téama an scéil, nó fothéama ann, fiosracht na ndaltaí cabhraigh leo an
t‑idirlíon a úsáid chun teacht ar bhreis eolais faoin téama sin.
Má spreag téama an scéil, nó fothéama ann, féith na cruthaitheachta sna daltaí
d’fhéadfaidís dán a scríobh air.
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Moltaí maidir le húsáid na filíochta sa rang
Is éard atá anseo ná cur chuige amháin a d’fhéadfaí a úsáid agus grinnstaidéar á dhéanamh ar
sheánra na filíochta i Rang a Ceathair. Glactar leis, dar ndóigh, go ndéanfaidh an múinteoir na
moltaí atá anseo a mhúnlú agus a chur in oiriúint dá rang féin. Moltar go mbeadh ceardlann
filíochta mar seo ar siúl go rialta i rith na bliana. Tá gníomhaíochtaí éagsúla luaite sa treoir seo
a chabhróidh leis na daltaí tuiscint níos fearr a fháil ar sheánra na filíochta agus tabhairt faoi
fhilíocht a scríobh iad féin.
Tá tábhacht ar leith ag baint leis an bhfilíocht ó thaobh forbairt aeistéitiúil agus shamhlaíoch
an pháiste de. Baineann fiú an páiste is óige taitneamh as fuaimeanna, tuin, rithim agus
imeartas focal na filíochta. I dtagairt do mhúineadh na filíochta in Curaclam na Bunscoile – Gaeilge
– Treoirlínte do Mhúinteoirí (1999) deirtear gur ‘gníomhaíocht éisteachta thar aon rud eile í an
éisteacht le filíocht’. Úsáideann an file stór focal áirithe chun íomhánna agus mothúcháin a chur
in iúl. Nuair a thugtar deis rialta do pháistí éisteacht le filíocht tosaíonn siad, tar éis tamaill, ar
stór focal den chineál céanna a úsáid ina gcuid scríbhneoireachta féin.
Moltar go mbeadh áit lárnach ag an bhfilíocht sa seomra ranga. D’fhéadfadh ‘cúinne filíochta’
a bheith ann ina mbeadh taispeántas de na dánta a chumann agus a mhaisíonn na daltaí i rith
na bliana, chomh maith le dánta a chum filí eile agus a thaitin leis na daltaí. Moltar freisin
‘ionad éisteachta’ a bheith sa seomra ranga áit a mbeadh deis ag na daltaí éisteacht le filíocht á
léamh os ard. D’fhéadfaí ábhar atá eisithe ag comhlachtaí foilsitheoireachta a úsáid nó ábhar a
ndéanann an múinteoir nó na daltaí féin taifeadadh air.
Chun go mbeadh toradh fiúntach ar na ceardlanna filíochta caithfear a chinntiú go mbeidh
teacht ag an múinteoir féin agus ag na daltaí ar stór leathan filíochta de bhreis ar a bhfuil ar
fáil mar chuid de chúrsa Séideán Sí. Moltar go mbeadh réimse leathan d’fhoilseacháin filíochta
sa seomra ranga. Ba cheart go mbeadh duanairí agus dlúthdhioscaí ann, chomh maith le
bailiúcháin filíochta curtha le chéile ag an múinteoir agus ag na daltaí féin.
Ba chóir go mbeadh éagsúlacht ann ó thaobh na filíochta de agus go mbeadh fáil ar dhánta
de gach saghas, e.g. dánta a bhfuil rím iontu, dánta a bhfuil athrá iontu, gníomhamhráin,
amhráin shaothair, tréanna, seanfhocail, tomhais, agallaimh bheirte, lúibíní, ceapóga, casfhocail
(rabhlóga), saorvéarsaíocht, scéalta dréimire, rainn le haghaidh cluichí, rainn chomhairimh,
luimnigh, tús línte, dánta nuachumtha, dánta a insíonn scéal, dánta greannmhara, haiku, dánta
crutha, dánta liosta agus dánta cúiglíneacha.
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C uspóirí G inearálta
Ba cheart go gcuirfeadh na ceardlanna filíochta ar chumas an dalta:
● taitneamh a bhaint as éisteacht le filíocht á léamh;
● léamh na filíochta a chothú mar nós saoil;
● tuiscint a fhorbairt ar sheánra na filíochta;
● a chumas samhlaíochta agus cognaíoch a fhorbairt;
● a chumas léitheoireachta agus labhartha a fhorbairt;
● a bheith ceisteach faoin bhfilíocht a léann sé agus a thuairimí féin fúithi a nochtadh;
● a thuiscint gur gníomhaíocht chumarsáide idir an file agus an léitheoir í léamh na
filíochta agus an éisteacht le filíocht;
● teacht ar eolas faoi fhilí ar leith;
● cur lena chuid eolais agus lena thuiscint ar an saol;
● taitneamh a bhaint as filíocht a chumadh.
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Seisiún 1
Roghnaigh dán a bhfuil bá agat féin leis le léamh don rang. Mínigh do na daltaí an fáth ar
roghnaigh tú an dán áirithe seo.
Pléigh teideal an dáin leo. Mura bhfuil an téama soiléir ón teideal iarr orthu a thuar céard é
téama an dáin. Má tá an téama soiléir iarr orthu a thuar céard a bheidh le rá ag an bhfile faoin
téama. Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena dtuar.
Léigh ainm an fhile. An bhfuil aon dán eile leis an bhfile seo cloiste nó léite ag na daltaí? Má tá,
pléigh téamaí na ndánta sin.
Léigh an dán go soiléir don rang le rithim nádúrtha na cainte. Cuir béim ar fhocail agus ar
fhrásaí éagsúla ionas go gcruthóidh do ghlór íomhá an dáin. Is cuid thábhachtach den phróiseas
é seo, múnlú léitheoireacht na filíochta ag an múinteoir.
Lig do na daltaí éisteacht leis an dán faoi dhó. Tar éis an dara héisteacht iarr a dtuairimí mar
gheall ar an dán. Ar thaitin sé nó nár thaitin sé leo? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena
dtuairimí.
(Nóta: Ba chóir go dtuigfeadh na daltaí gur rud an‑phearsanta í an fhilíocht agus nach gá gurb
é an dearcadh céanna a bheadh ag aon bheirt maidir le dán ar leith.)

G níomhaíochtaí B reise
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas ag deireadh an tseisiúin, ag
brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an dán atá i gceist:
● Pléigh an príomhsmaoineamh nó téama atá sa dán.
● Faigh amach ar spreag an dán aon mhothúcháin sna daltaí nó ar thug sé aon eachtra ina
saol féin chun cuimhne dóibh.
● Pléigh aon eolas a thugann an dán dúinn faoi shaol an fhile nó faoina dhearcadh ar an
saol.
● Cad a mheasann na daltaí faoi thús / dheireadh an dáin? Ar mhaith leo é a athrú? Más
amhlaidh gur mhaith, iarr orthu tús / deireadh eile a chumadh don dán.
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Seisiún 2
Roghnaigh dán eile a thaitníonn leat féin. Mínigh do na daltaí an fáth ar roghnaigh tú an dán
áirithe seo.
Pléigh teideal an dáin mar a rinneadh i Seisiún 1.
Léigh an dán go soiléir don rang le rithim nádúrtha na cainte.
An aontaíonn na daltaí le do rogha? Iarr orthu cúiseanna a thabhairt lena bhfreagra. (Féach
‘Nóta’ i Seisiún 1.)
Cuir an dán ar an scáileán mór agus léigh an téacs arís. Iarr ar na daltaí é a léamh go ciúin a fhad
is atá tusa á léamh os ard.
Luaigh ainm an fhile. Ar chuala na daltaí trácht ar an bhfile sin cheana? Ar chuala siad nó ar
léigh siad aon dán eile leis an bhfile? Má tá dánta eile dá chuid i gceann de na bailiúcháin
filíochta sa rang iarr ar na daltaí féin iad a aimsiú. Pléigh na dánta agus déan comparáid idir iad
agus an dán atá díreach léite agat.

G níomhaíochtaí B reise
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas ag deireadh an tseisiúin, ag
brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an dán atá i gceist:
● Faigh amach an raibh aon rud áirithe sa dán a tharraing aird na ndaltaí.
● Pléigh aon fhriotal ar leith a thaitin leis na daltaí sa dán. Má bhí nathanna / focail ann
ar thug siad suntas ar leith dóibh cláraigh iad. Iarr ar na daltaí na nathanna is fearr leo a
roghnú le scríobh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta.
● Iarr ar na daltaí pictiúr a tharraingt a léiríonn príomhsmaoineamh an dáin.
● Pléigh stíl agus rithim an dáin.
● Pléigh tús agus deireadh an dáin.
● Déan comparáid idir an dán sin agus an dán a chuala siad i Seisiún 1 ó thaobh téama de.
● Déan comparáid idir an dán sin agus an dán a chuala siad i Seisiún 1 ó thaobh stíle de.
● Déan comparáid idir an dán sin agus an dán a chuala siad i Seisiún 1 ó thaobh
comhdhéanaimh de (uimhir línte / véarsaí).
● Pioc amach focail áirithe as an dán agus spreag na daltaí chun focail eile a bhfuil an
bhrí chéanna leo a chur ina n‑áit. (Tá tábhacht ar leith leis an ngníomhaíocht sin do na
cainteoirí dúchais sna Gaeltachtaí.)
● Cabhraigh leis na daltaí tuilleadh eolais a bhailiú faoin bhfile.
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Seisiún 3
(Nóta: D’fhéadfaí roinnt laethanta a chaitheamh leis seo.)
Iarr ar na daltaí dánta atá cloiste nó foghlamtha acu agus a thaitin leo a thabhairt chun cuimhne
agus giota díobh a aithris. Tabhair dóthain ama dóibh chuige sin. Lig dóibh iad a aimsiú i
leabhair más gá. Faigh amach an chúis ar thaitin na dánta áirithe sin leis na daltaí.
An bhfuil dán ar leith a luaitear go minic i measc rogha na ndaltaí? Tarraing a n‑aird air seo.
Cláraigh ainmneacha na ndánta is deise leis na daltaí ar chairt ranga.
Taispeáin bailiúcháin filíochta ranganna 2, 3 agus 4 Séideán Sí do na daltaí (Rainn agus Amhráin 2,
Cogar mé seo leat! agus Cogar mé seo leat arís!, Seo, Siúd agus Uile agus Seo, Siúd agus Eile). Léigh teidil na
ndánta atá iontu. Cé na dánta is mó a thaitin leo? Lig do dhaltaí aonair a rogha dán a léamh os
ard as na leabhair seo.
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun ‘Duanaire Pearsanta’ a chur le chéile sna seachtainí atá
amach rompu. Chun tús a chur leis an Duanaire Pearsanta léifidh siad lear mór dánta. Ansin
scríobhfaidh siad na dánta is fearr a thaitníonn leo isteach sa Duanaire Pearsanta.
Pléigh an leagan amach, ealaín, etc., sna duanairí filíochta éagsúla atá sa rang. Cabhraigh leis na
daltaí leathanaigh a cheangal le chéile chun a nDuanaire Pearsanta a dhéanamh. Fág an clúdach
agus an chéad dá leathanach folamh. Cuirfidh siad teideal, tiomnú agus clár sna leathanaigh seo
níos déanaí.
Tabhair cóipeanna de na dánta atá léite os ard agat sna seisiúin roimhe seo do na daltaí. Cuir
cóipeanna den ábhar as cúrsa Séideán Sí (féach thuas) ar fáil dóibh, chomh maith le duanairí agus
bailiúcháin filíochta feiliúnacha eile.
Tabhair neart ama do na daltaí cuid de na dánta atá sna leabhair agus ar na bileoga a léamh agus
taitneamh a bhaint astu. Lig dóibh iad a phlé.
Ag deireadh an tseisiúin léitheoireachta mínigh dóibh go gcaithfidh siad dhá dhán a thaitníonn
go mór leo a roghnú as a bhfuil léite acu. Déanfaidh siad iad a chóipeáil go néata isteach ina
nDuanaire Pearsanta. Iarr orthu dhá dhán atá éagsúil ó thaobh stíle, etc., de a roghnú.
Iarr ar dhaltaí aonair na cúiseanna ar roghnaigh siad dánta ar leith a phlé leis an rang. Iarr orthu
a fháil amach ar roghnaigh aon dalta eile na dánta céanna.
Iarr ar na daltaí clúdach oiriúnach a dhearadh dá nDuanaire Pearsanta. Caithfidh siad teideal a
chumadh don Duanaire Pearsanta freisin. Pléigh teidil oiriúnacha. Scríobhadh gach dalta teideal
an Duanaire Pearsanta, chomh maith lena ainm, go healaíonta ar an gclúdach. Spreag na daltaí
chun áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin.
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G níomhaíochtaí B reise
D’fhéadfaí tabhairt faoi chuid de na gníomhaíochtaí seo a leanas ag deireadh an tseisiúin, ag
brath ar chaighdeán an ranga / an ghrúpa agus ar an dán atá i gceist:
● Iarr ar na daltaí cúpla abairt a scríobh ar an ngné a thaitníonn leo faoi na dánta atá
roghnaithe acu don Duanaire Pearsanta.
● Iarr ar na daltaí aon fhriotal ar leith a thaitin leo sna dánta atá roghnaithe acu a phlé leis
an rang.
● Iarr ar na daltaí na príomhchosúlachtaí / príomhdhifríochtaí idir an dá dhán atá
roghnaithe acu a phlé lena bpáirtí.
● Iarr ar na daltaí aon rud spéisiúil atá tugtha faoi deara acu maidir le tús / deireadh na
ndánta atá roghnaithe acu a phlé leis an rang.
● An dóigh leis na daltaí go bhféadfaí gluaiseachtaí nó fuaimeanna éifeachtúla a chur le
cuid de na dánta atá roghnaithe acu? An bhféadfaí ceol oiriúnach a chur leo? Féachaigí
le teacht ar chomhréiteach maidir leis na dánta is fearr a d’oirfeadh dó seo. Roinn na
daltaí ina ngrúpaí chun gluaiseachtaí, fuaimeanna nó ceol a chur le dánta ar leith. Déan
iad a thaifeadadh agus úsáid á baint agat as áiseanna ilmheán an ranga. Cuir an t‑ábhar
taifeadta san ‘ionad éisteachta’ le gur féidir leis na daltaí éisteacht leis.
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Seisiún 4
(Nóta: D’fhéadfaí roinnt laethanta a chaitheamh leis seo.)
Léigh roinnt dánta a thaitníonn leat féin os ard don rang thar thréimhse cúpla lá. Cinntigh go
dtugtar deis do na daltaí éisteacht le cineálacha éagsúla filíochta (féach leathanach 13L).
Léigh gach dán faoi dhó.
D’fhéadfá, tar éis an dara léamh, an dán a chur ar scáileán agus mioncheacht a bhunú ar
ghnéithe ar leith de, e.g. rím an dáin, focail / nathanna ar leith, réimsí den ghramadach nó
den phoncaíocht atá suntasach sa dán. D’fhéadfaí mioncheacht a dhéanamh le grúpa beag ar
ghnéithe den ghramadach nó den litriú atá suntasach sa dán agus a mbíonn deacracht acu leo
ina gcuid scríbhneoireachta. Dírigh aird na ndaltaí freisin ar aon athrá, uaim, samhlacha nó
meafair atá sa dán.
Déan cóipeanna den dán. Roinn na daltaí ina mbeirteanna chun a dtuairimí ina leith a phlé.
D’fhéadfaidís an stíl, an téama, an stór focal, an rithim, etc., a phlé. Ag tús na hoibre sin, cuir
ar a súile dóibh go bhfuil an ceart ag gach dalta a thuairimí féin a bheith aige. Iarr orthu nóta
a bhreacadh ina Leabhar Scríbhneoireachta Pearsanta má thagann siad ar fhocal nó ar nath atá
spéisiúil ar bhealach éigin.
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Seisiún 5
(Nóta: D’fhéadfaí roinnt laethanta a chaitheamh leis seo.)
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad féin chun tuilleadh dánta a léamh anois. Tabhair cóipeanna
de na dánta ar fad atá léite os ard agat sna seisiúin roimhe seo do na daltaí. Cuir cóipeanna de
Rainn agus Amhráin 2, Cogar mé seo leat! agus Cogar mé seo leat arís!, Seo, Siúd agus Uile agus Seo, Siúd agus Eile as
cúrsa Séideán Sí ar fáil, chomh maith le duanairí agus bailiúcháin filíochta feiliúnacha eile.
Tabhair neart ama do na daltaí leis na dánta atá sna leabhair agus ar na bileoga a léamh agus
taitneamh a bhaint astu. Iarr orthu iad a phlé i ngrúpaí beaga agus liosta a dhéanamh de na
dánta ba mhó a thaitin leis an ngrúpa. D’fhéadfá cairt ranga a dhéanamh ag liostú an deich ndán
ab fhearr a thaitin leis an rang.  
Ansin iarr ar na daltaí roinnt dánta a thaitin go mór leo a roghnú. Scríobhfaidh siad na dánta seo
isteach ina nDuanaire Pearsanta agus maiseoidh siad iad. Is féidir leo an ríomhaire agus áiseanna
ilmheán an ranga a úsáid chuige seo má oireann don rang.
Iarr ar dhaltaí aonair dán atá roghnaithe acu, nó giota de, a léamh don rang. D’fhéadfadh na
daltaí eile iad a cheistiú faoin dán agus faoin gcúis ar thaitin sé leo.
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Seisiún 6
C eardlann

ar scríobh na filíochta

–

an múinteoir mar fhile

mínigh do na daltaí go bhfuil tú chun dán de do chuid féin a chumadh anois. Cinntigh go
bhfuil baint ag an dán seo ar bhealach éigin (téama, teicníocht, mothúcháin, etc.) le ceann de
na dánta a roghnaigh tú le léamh dóibh sna seisiúin roimhe seo.
Tosaigh ag scríobh do dháin ar an gclár nó ar an scáileán mór agus na daltaí ag féachaint ort.
Mínigh dóibh gur dréacht é seo agus go mbeidh ort eagarthóireacht a dhéanamh air níos
déanaí.
Scríobh an dán go sciobtha gan an iomarca airde a thabhairt ar an litriú ná ar an bponcaíocht.
Ansin léigh os ard é agus cuid mhaith smaoinimh os ard agus athmhachnaimh á dhéanamh
agat i rith an ama. Déan athruithe agus leasuithe agus tú ‘ag caint leat féin’. Tugtar ‘múnlú ag an
múinteoir’ air seo.
Léigh do dhán os ard arís. Glac le moltaí agus le comhairle ó na daltaí. Agus tú ag smaoineamh
os ard ceistigh an stór focal a d’úsáid tú. Iarr tuairimí na ndaltaí díobh. An bhfuil aon nath nó
focal, dar leo, a d’oirfeadh níos fearr ná na focail / nathanna a roghnaigh tú? An bhfuil moltaí
acu maidir le gnéithe eile den dán? An bhféadfá níos mó uaime, athrá nó samhlacha a úsáid,
mar shampla. An bhfuil sé rófhoclach? Má tá bain amach aon fhocail nach bhfuil gá leo.
Déan eagarthóireacht agus athdhréachtú ar an dán nó go mbeidh tú sásta leis. Ceartaigh an litriú
agus an phoncaíocht. Úsáid foclóir chun an litriú a sheiceáil. Athscríobh nó clóscríobh an leagan
críochnaithe. Caith neart ama leis an gcuid seo den obair chun an tábhacht a bhaineann leis an
eagarthóireacht agus an athdhréachtú a chur ina luí ar na daltaí.
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Seisiún 7
C eardlann

ar scríobh na filíochta

–

an dalta mar fhile

(Nóta: Moltar roinnt seachtainí a chaitheamh leis seo chun go mbeidh roinnt mhaith dánta
scríofa ag na daltaí.)
Mínigh do na daltaí go bhfuil gach duine acu chun dán dá chuid féin a chumadh anois.
Déanfaidís aithris ar an gcur chuige a d’úsáid tusa agus tú ag cumadh do dháin féin. Abair leo
go bhfuil saoirse acu maidir leis an gcineál dáin a scríobhfaidh siad ach gur cheart go mbeadh
baint aige ar bhealach éigin (téama, teicníocht, mothúcháin, etc.) le ceann de na dánta a
roghnaigh siad le cur isteach sa ‘Duanaire Pearsanta’. Mínigh dóibh gur féidir leo focail nó frásaí
as an dán sin a úsáid agus iad ag cumadh a ndánta féin.
Iarr ar na daltaí a ndánta a chumadh agus a scríobh go sciobtha gan an iomarca airde a thabhairt
ar an litriú, ar an bponcaíocht ná ar an bpeannaireacht. Mínigh dóibh go mbeidh orthu
eagarthóireacht a dhéanamh níos déanaí mar a rinne tusa i Seisiún 6. Caithfidh siad a bheith
ceisteach faoina gcuid oibre féin mar a bhí tusa agus tú ag scríobh do dháin féin. Cinntigh go
dtuigeann na daltaí gur gá a bheith ceisteach i leith a gcuid oibre féin agus eagarthóireacht agus
athscríobh a dhéanamh. Mínigh dóibh go ndéanann gach scríbhneoir agus file athmhachnamh
ar a chuid oibre agus é ag athrú agus ag ceartú leis nó go mbíonn sé sásta lena shaothar.
Lig do na daltaí féin téamaí a gcuid dánta a roghnú. Iarr orthu a bheith ag smaoineamh
agus ag faire amach do théamaí spéisiúla an t-am ar fad agus nóta a bhreacadh ina Leabhar
Scríbhneoireachta Pearsanta de réir mar a thagann smaointe chucu. Tiocfaidh cuid dá gcuid
smaointe chomh maith as dánta atá léite nó cloiste acu.
Iarr ar aon dalta ar mian leis é a dhán a léamh don rang ionas gur féidir léirmheas a dhéanamh
air.
Ag deireadh na ceardlainne cuirfidh gach dalta an chuid is fearr dá chuid dánta, de réir a
bhreithiúnais féin, isteach ina Dhuanaire Pearsanta. Cinntigh go scríobhfaidh na daltaí an
tiomnú agus an clár ina nDuanaire Pearsanta. Iarr orthu an Duanaire Pearsanta a mhaisiú. Spreag
na daltaí chun áiseanna ilmheán an ranga a úsáid chuige sin.
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Seisiún 8
D uanaire R anga

a chur le chéile

(Nóta: Tógfaidh sé seo roinnt laethanta.)
Iarr ar gach dalta an dán is fearr a scríobh sé le linn na ceardlainne, de réir a bhreithiúnais
féin, a roghnú lena chur i gcló i nDuanaire Ranga. Má tá deacracht ag daltaí áirithe rogha a
dhéanamh d’fhéadfadh an rang cabhrú leo.
Roinn an rang ina ghrúpaí beaga. Iarr ar na grúpaí na dánta atá scríofa acu a phlé agus déan
moltaí dóibh a chabhróidh leo eagarthóireacht a dhéanamh más gá. Siúil timpeall agus éist leis
an bplé idir na grúpaí agus cuir comhairle ar na grúpaí, más gá.
Iarr ar gach dalta dréacht nua dá dhán féin a scríobh, más gá, ag cur moltaí na ndaltaí eile
i bhfeidhm. Déanadh gach dalta eagarthóireacht ar a dhán féin go dtí go mbeidh sé ullamh
le cur i gcló. Ansin scríobhadh sé an dán ar leathanach sa pheannaireacht is fearr atá aige nó
clóscríobhadh sé é. Beidh a ainm le scríobh air agus beidh sé le maisiú chomh maith. Moltar
áiseanna ilmheán an ranga a úsáid don mhaisiú.
Má tá roinnt dánta bunaithe ar théamaí ar leith d’fhéadfaí iad a chur le chéile sa Duanaire faoi
theidil na dtéamaí sin e.g. an aimsir, ainmhithe, etc. Ceangail leathanaigh le chéile chun an
Duanaire Ranga a dhéanamh. Fág an clúdach agus an chéad dá leathanach folamh. Beidh ar na
daltaí tiomnú agus clár a chur ar na leathanaigh sin.
Roghnaigh grúpa chun an clúdach tosaigh a dhearadh agus ‘Duanaire Ranga’ a scríobh go
healaíonta mar theideal air. Faoin teideal ‘Údar’ scríobhaidís ‘Rang …, Scoil …’.
Roghnaigh grúpa eile chun an clúdach cúil a dhearadh agus blurba a scríobh, agus grúpa eile
leis an tiomnú agus an clár a scríobh.
Greamaigh dánta na ndaltaí sa Duanaire Ranga agus cuir an clúdach air. Cuir an Duanaire
Ranga ar taispeáint sa rang / i leabharlann na scoile. D’fhéadfadh na daltaí dánta a léamh as an
duanaire do dhaltaí eile na scoile ag an tionól nó d’fhéadfaidís cuairt a thabhairt ar dhaltaí i rang
eile agus a gcuid dánta a léamh dóibh.
Roghnaigh dánta as an Duanaire Ranga a d’fheilfeadh do chórvéarsaíocht. Is féidir le dalta
aonair cuid de na línte a léamh agus le grúpaí cuid eile acu a léamh. Is féidir leis na glórtha a
bheith ard nó íseal, tapa nó mall ag brath ar an téama, ar mhothúcháin, etc. Moltar tuairimí na
ndaltaí a fháil chun an dán a chur in oiriúint do chórvéasaíocht.  
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Teimpléid Rang 4
1. Scéal a phleanáil (dhá leathanach)
2. Léirmheas ar dhán
3. Dhá dhán a chur i gcomparáid
4. Léirmheas ar ghearrscéal
5. Léirmheas ar úrscéal
6. Cur síos ar charachtair
7.

Léirmheas ar leabhar eolais

8. Mo chuntas léitheoireachta
9.

Mo stór litrithe féin (dhá leathanach)

10. Ceistneoir faoin léitheoireacht

Scéal a phleanáil
Príomhcharachtair
Carachtair eile
Áit nó áiteanna
Sa lá atá inniu ann nó i dtréimhse staire?

Tús

Lár

Deireadh

Scéal a phleanáil
Príomhcharachtair

Carachtair eile

Áit nó áiteanna

Sa lá atá inniu ann nó i dtréimhse staire?

Príomheachtraí an scéil

Léirmheas ar dhán
Teideal an dáin ________________________________________________________________________
Ainm an fhile __________________________________________________________________________

Seo pictiúr a shamhlaím agus mé ag léamh an dáin seo.

Thaitin an dán seo liom mar
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Seo na línte is mó a thaitin liom
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dhá dhán a chur i gcomparáid
Teideal an dáin

Teideal an dáin

Ainm an fhile

Ainm an fhile

Thaitin an dán seo liom mar

Thaitin an dán seo liom mar

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Níor thaitin an dán seo liom mar

Níor thaitin an dán seo liom mar

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Is fearr liom ______________________________________________________________________ mar
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Léirmheas ar ghearrscéal
Teideal an ghearrscéil: _________________________________________________
Údar: ________________________________________________________________

Mar a thosaigh an scéal

Mo thuairim faoi thús an scéil

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Na príomheachtraí i lár an scéil

Mo thuairim faoi lár an scéil

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mar a chríochnaigh an scéal

Mo thuairim faoi dheireadh
an scéil

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Léirmheas ar úrscéal
Teideal an úrscéil: _________________________________________________
Údar: ________________________________________________________________

Mar a thosaigh an scéal

Mo thuairim faoi thús an scéil

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Na príomheachtraí i lár an scéil

Mo thuairim faoi lár an scéil

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Mar a chríochnaigh an scéal

Mo thuairim faoi dheireadh
an scéil

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Tréithe

Ainm an charachtair

Pictiúr
Tréithe

Ainm an charachtair

Cur síos ar charachtair

Pictiúr

Léirmheas ar leabhar eolais
Teideal an leabhair: ___________________________________________________________________
Údar nó údair: ________________________________________________________________________

Ábhar an leabhair:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Tá an leabhar seo suimiúil mar:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Fíricí a d’fhoghlaim mé as an leabhar seo:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Rudaí eile a thaitin liom faoin leabhar seo:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Mo chuntas léitheoireachta
Dáta

Teideal an
leabhair

Údar

Mo mheas air

Marc as
deich

Mo stór litrithe féin
Ainm: _______________________________________________________________________________
Dáta

Focail ar tháinig mé orthu inniu

Caithfidh mé a bheith cúramach faoi na focail seo!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Mo stór litrithe féin

t
s
u
g
r
f
h
e
v
i
q
d
j
c
k
p
wx yz
l
o
m
b
n
a
Focail dar tús

Focail dar tús

Focail dar tús

Focail dar tús

Ceistneoir faoin léitheoireacht
Ainm ______________________________________________________ Dáta ___________________

Léigh na ráitis agus cuir tic sa bhosca cuí
1.

Léim mar chaitheamh aimsire sa bhaile		
b. Cúpla uair sa tseachtain
c. Anois agus arís
a. Gach lá

2. Nuair a thaitníonn leabhar liom
a. Insím do mo chairde faoi
c. Ní labhraím faoi

b. Insím do mo thuismitheoirí faoi

3. Tá mo chaighdeán léitheoireachta
b. Maith go leor
a. Ar fheabhas
4. Agus mé ag léamh creidim go bhfoghlaimím
b. Roinnt rudaí
a. A lán rudaí suimiúla

c. Le feabhsú

c. Beagán

5. Má bhíonn sé ag cur báistí taobh amuigh léim leabhar i gcónaí
b. Anois agus arís
c. Ní léim leabhar
a. I gcónaí

Cé mhéad ‘a’ a fuair tú? ____ Cé mhéad ‘b’ a fuair tú? ____ Cé mhéad ‘c’ a fuair tú? ____
Má fuair tú ‘a’ den chuid is mó,
is sárléitheoir thú!
Má fuair tú ‘b’ den chuid is mó,
is maith an léitheoir thú.
Má fuair tú ’c’ den chuid is mó,
coinnigh ort agus tiocfaidh feabhas ort!

b

a

c

Ainm:

Eiseamláirí Rang a Ceathair
S a B h ai l e – P e ataí

C eacht 1
1. Déarfainn [Shílfinn / Mheasfainn] / Ní déarfainn [Ní shílfinn / Ní mheasfainn] go mbeidh
tuismitheoirí Dhoireann sásta [toilteanach] peata a fháil di mar [toisc / cionn is] gur maith
leo féin peataí / mar [toisc / cionn is] nach maith leo féin peataí / mar [toisc / cionn is]
nach mbíonn aon duine [duine ar bith] sa teach [sa tigh] i gcaitheamh [i rith] an lae /
mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna a luann na daltaí).
2. Gheall Doireann dá tuismitheoirí go ndéanfadh sí … / go mbeathódh sí [go mbéarfadh
sí a c(h)uid] … / go dtabharfadh [go mbéarfadh] sí …. / Gheall mé [Gheallas] do mo
thuismitheoirí go ndéanfainn … / go dtabharfainn … / go …(briathar eile) ….

C eacht 2
1. …(saghas peata) atá agamsa / againne. …(ainm) an t‑ainm atá air / uirthi. Mé féin /
Mo mháthair / M’athair / Mo dheartháir / Mo dheirfiúr / …(duine eile) (is mó) a thugann
[a thugas] aire dó / di. Bíonn orm [Caithim] / Bíonn orainn [Caithimid / Caitheann muid] é /
í a bheathú [bia a thabhairt dó / di] / a ní / a thabhairt amach ag siúl / a thabhairt chuig
an tréidlia [go dtí an tréidlia / go dtí an dtréidlia] / a thraenáil / a …(dualgas eile) uair / cúpla uair
sa lá [sa ló] / sa tseachtain / sa bhliain, etc.
2. Sin rud uafásach [rud an‑ghránna / drochrud] le déanamh. [Is uafásach an rud é sin le déanamh.]
Ní chreidim [Is deacair a chreidiúint] go ndéanfadh aon duine [duine ar bith] a leithéid (sin)
de rud (uafásach [gránna]).
Ní dhéanfainnse a leithéid (sin) de rud go deo [choíche / riamh / go brách]. [Ní chuimhneoinn ar
a leithéid de rud a dhéanamh.]
Duine gan trua gan trócaire [Duine (le croí) crua / Duine cruachroíoch / Duine fuarchroíoch]
a dhéanfadh rud mar (é) sin.
Bhrisfeadh a leithéid sin de scéal [scéalta mar sin] do chroí.
Cuireann scéalta mar sin as dom [Cuireann scéalta mar sin isteach orm / Goilleann scéalta mar sin orm],
etc.

C eacht 3
1. Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige] a ndúirt [go ndúirt / ar dhúirt / gur dhúirt?] …(ainm)
go / gur … / nach / nár …. Mar [Toisc / Cionn is] …(cúis).
Cá bhfuair [Cén áit a fuair / Cá háit a fuair] …(ainm) an coileán? I / Istigh i / Sa [Insa] /
San [Insan] / Ar / Ó / Ón …(áit / duine).
Cé [Cén duine / Cé acu (duine)] a dúirt …(nath ar leith)? …(ainm).
Cad [Céard / Cad é] a dúirt …(ainm) nuair a dúirt …(ainm eile) …(an rud a dúirt an duine eile)?
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C eacht 4
1. Cén sórt [saghas / cineál] peata atá agat? …(saghas peata).
Cé is mó a thugann aire dó / di? Mise / …(ainm).
An peata fireann nó baineann atá agat? Ceann fireann / baineann.
Ainmnigh dhá rud a itheann do pheata go minic. …(sórt bia) agus …(sórt bia eile).
An gá do pheata a thabhairt chuig an tréidlia [go dtí an tréidlia / go dtí an dtréidlia]?
Is gá / Ní gá.
An amuigh nó istigh a chodlaíonn do pheata? Amuigh / Istigh.
An tú féin a bheathaíonn é / í [a thugann bia dó / di]? Is mé / Ní mé / Beathaím é /
í [Tugaim bia dó / di] anois is arís [uaireanta / amanta / fo‑uair (fánach) / scaití].
An dtugann tú do pheata ag siúl? Tugaim / Ní thugaim / Ní gá é / í a thabhairt ag siúl.
Dá bhféadfá peata eile a bheith agat [a fháil] cén sórt [saghas / cineál] ainmhí
ba mhaith [a thaitneodh] leat? …(saghas peata).
2. …(saghas peata) atá ag …(ainm dalta). Is é féin / í féin / a m(h)áthair / a (h)athair /
a d(h)eartháir / a d(h)eirfiúr (is mó) a thugann aire dó / di. Is peata fireann / baineann
é / í. [Peata fireann / baineann is ea é / í.] Itheann peata …(ainm dalta) …(sórt bia). Is gá / Ní gá é
/ í a thabhairt chuig [go dtí] an tréidlia. Codlaíonn sé / sí amuigh / istigh. Is é / í …(ainm
dalta) / Is é / í …(duine eile) a bheathaíonn é / í. Is é / í …(ainm dalta) / Is é / í …(duine eile)
a thugann amach ag siúl é / í. Dá bhféadfadh …(ainm dalta) peata eile a bheith aige /
aici [a fháil] b’fhearr leis / léi …(saghas peata) ná aon rud [rud ar bith] eile.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag cur na gceisteanna:

C eacht 5
Nathanna úsáideacha as an scéal agus as an sceitse le roghnú ag an múinteoir:
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An Scoi l – At h c h ú rs ái l

C eacht 1
1. D’úsáidfinn é sin / é seo chun [le] … a dhéanamh.
Chuirfinn … isteach ann (arís).
Líonfainn é le ….
Ghearrfainn an barr / an bun / …(giota éigin eile den earra) de [as] / Bhainfinn an barr /
an bun / …(giota éigin eile den earra) de [as] / D’fhillfinn an barr / an bun / …(giota éigin eile
den earra) agus dhéanfainn … as [de] / …(moltaí eile atá ag na daltaí).
2. Sa ghrúpa seo againne [Inár ngrúpana] dúirt …(ainm dalta) go bhféadfaí …(an moladh a rinne an
dalta sin).
Ba dheacair [Bhí sé deacair] / B’fhurasta [Bhí sé furasta / Bhí sé éasca] cuimhneamh [smaoineamh]
ar (aon) rud / rudaí a d’fhéadfaí a dhéanamh leis an / as an …(earra ar leith), etc.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun plé:

C eacht 2
1. Déanaimid [Déanann muid] / Ní dhéanaimid [Ní dhéanann muid] / Déantar / Ní dhéantar
athchúrsáil sa scoil [ar scoil] / sa bhaile [ag baile] anois is arís [corruair / fo‑uair / scaití] /
go (mion) minic / go rialta / i gcónaí [de shíor (is de ghnáth)] ar pháipéar / ar ghloine /
ar chairtchlár / ar ábhar plaisteach / ar ábhair a théann ar an gcarn múirín [ar an charn
múirín] / ar éadaí [ar éadach] / ar bhatairí [ar chadhnraí] / ar dhúch / ar fhóin phóca, etc.

C eacht 3
1. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag imirt an chluiche,
e.g:
An …(bunuimhir) bhosca bruscair atá ar an tsráid? Is ea / Ní hea.
An …(bunuimhir) channa atá ar an talamh [ar an dtalamh]? Is ea / Ní hea.
An …(uimhir phearsanta) páistí atá ag spraoi [ag déanamh cuideachta / ag imirt] i gclós na scoile? Is
ea / Ní hea.
An buachaill / cailín atá ag caitheamh rud éigin thar bhalla [thar fhalla] na scoile? Is ea /
Ní hea.
An … atá á chaitheamh ag an mbuachaill / ag an gcailín? Is ea / Ní hea.
Ceisteanna agus freagraí eile de réir riachtanais na ndaltaí:

2. Nach mór an náire é go gcaitheann daoine bruscar [dramhaíl] / …(ábhar eile) anseo is
ansiúd / ar fud na háite. / Nach mór an náire é go …(gníomh eile a bhaineann le truailliú). Níl
aon ghátar [aon ghá / gnoithe ar bith / aon chall] leis nuair atá na háiseanna curtha ar fáil / …
(cúiseanna eile).
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C eacht 4
1. Ná bí caifeach [caiteach] is ní bheidh tú gann.
2. (Is) mise …(ainm). Táim [Tá mé] i Rang a Ceathair i …(ainm na scoile). Creidim [Sílim]
go bhfuil an‑iarracht / nach bhfuil mórán iarrachta á dhéanamh ag an scoil seo againne
[ag ár scoilne] méid an bhruscair a laghdú agus ábhar a athúsáid agus a athchúrsáil.
…(samplaí dá bhfuil ag tarlú sa scoil). Táim [Tá mé] / Nílim [Níl mé] bródúil [mórálach / mórtasach]
as an scoil dá bharr [dá thairbhe] seo, etc.

C eacht 5
1. Déarfainn [Tá mé den bharúil / Táim ag déanamh amach / Deinim amach] go mbainfidh /
nach mbainfidh [go bhfaighidh / nach bhfaighidh / go ngnóthóidh / nach ngnóthóidh] …(ainm scoile)
an brat glas mar [toisc / cionn is] …(cúis).
Níl tuairim na ngrást [aon tuairim faoin spéir / tuairim dá laghad / barúil ar bith] agam
an bhfaighidh nó nach bhfaighidh …(ainm scoile) é.
2. D’fhéadfaidís [Thiocfadh leo] … a athchúrsáil / a athúsáid / a chur [a chaitheamh] sa bhosca
bruscair [sa mbosca bruscair] / a chur ar an gcarn múirín [ar an charn múirín] / a thabhairt
abhaile [chun an bhaile] leo, etc.
Ní fhéadfaidís [Ní thiocfadh leo] níos mó [a thuilleadh] / dada eile [tada eile / aon cheo eile / faic eile
/ aon ní eile] a dhéanamh.
3. Bhí / Ní raibh an ceart agamsa / agatsa / ag …(ainm).
Bhí / Ní raibh an ceart agam mar gheall ar [faoi] …(ainm scoile).
Is maith a bhí a fhios agamsa [Bhí a fhios agamsa go maith] go mbainfeadh / nach mbainfeadh
[go bhfaigheadh / nach bhfaigheadh / go ngnóthódh / nach ngnóthódh] …(ainm scoile) an brat glas.
B’fhurasta a aithint [B’fhuirist a dhéanamh amach / Bheadh a fhios agat go maith] go bhfaigheadh /
nach bhfaigheadh …(ainm scoile) an brat glas, etc.

228

An Teilifís

C eacht 1
1. Bíonn mo mháthair / m’athair / …(ainm) ag clamhsán [ag gearán / ag sciolladh orm /
ag tabhairt amach dom / ag scamhailéireacht] faoi [toisc / de bhrí / cionn is / as siocair] go mbím ag
caitheamh [go gcaithim] barraíocht [an iomarca] ama ag féachaint [ag faire / ag amharc /
ag breathnú / ag coimhéad] ar an teilifís [ar an dteilifís]. Ní deir [Ní deireann / Ní dheireann] aon
duine [duine ar bith] faic [dada / aon cheo / aon ní / a shúil bheo / a dhath beo] liomsa mar gheall
air [ina thaobh / fá dtaobh de / faoi].
2. Ag magadh (fúm) atá tú!
3. Ní mar a chéile na héadaí [Ní hionann an t‑éadach] a bhíodh orthu an uair sin agus a bhíonn
orainne. / Ní raibh an troscán [an trioc] mar an gcéanna. / …(difríochtaí eile).

C eacht 2
1. Bheadh an ceann / an fógra atá agaibhse / ag grúpa …(ainm / uimhir) níos fearr /
níos greannmhaire / níos drámata [níos drámatúla] / níos foirfe, dar linne, dá ndéarfadh
sibh / dá ndéarfaidís [dá ndéarfadh siad] / dá gcuirfeadh sibh / dá gcuirfidís [dá gcuirfeadh siad]
…(rud amháin) in áit …(rud eile). B’fhéidir gur cheart daoibh [Céard faoi / Cad faoi] … a rá /
a dhéanamh / a chur leis chomh maith [fosta / freisin].
2. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag cumadh na
bhfógraí:

C eacht 3
1. Bím féin [Bímse] agus …(ainm) de shíor (is de ghnáth) [síoraí seasta / i gcónaí / i dtólamh]
ag argóint [tarraingthe amach ar a chéile / ag bruíon / ag argáil / ag titim amach / in árach a chéile /
in adharca a chéile] mar gheall ar an teilifís [mar gheall ar an dteilifís / faoin teilifís / fá dtaobh den
teilifís]. / Bím féin agus …(ainm) ag argóint [tarraingthe amach ar a chéile / ag bruíon / ag argáil /
ag titim amach / in árach a chéile / in adharca a chéile] anois is arís / go (mion) minic mar gheall
ar an teilifís [ar an dteilifís].
2. Bheifeása / Bheinnse an‑mhaith i bpáirt [iontach maith ag déanamh pháirt] Pháiste A [Leanbh A]
/ …(páirt eile).
Cén fáth [Cad ina thaobh / Cad chuige / Tuige] nach ndéanann tú féin é, (mar sin)?
Bheinnse níos fearr sa pháirt sin ná mar a bheifeása / ná mar a bheadh …(ainm)!
Thabharfainnse [Bhéarfainnse] mo dhá shúil [rud ar bith] páirt [ar pháirt] an duine fásta /
Pháiste A [Leanbh A] / Pháiste B [Leanbh B] a bheith agam / a fháil.
Caithfimid teacht ar réiteach [ar shocrú] nó beimid anseo go maidin.
Is é an dá mhar a chéile agamsa [domsa / liomsa] / Is ionann is an cás domsa cén pháirt [cé
acu páirt] a bheidh agam.
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3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun aisteoireachta:

C eacht 4
1. Ar cheannaigh / An raibh / An bhfaca / Ar fhéach [Ar bhreathnaigh / Ar amharc] /
An bhfuair / Ar chuimhnigh / Ar smaoinigh / Ar chuir / Ar thaitin / Ar chríochnaigh
/ Ar fhoghlaim / Ar lig / Ar tharla / Ar bhain / Ar thug / …(ceist le cumadh ag na daltaí a
bhaineann le cúrsaí teilifíse)?

C eacht 5
1. Creidimse gur maith ann an teilifís. [Creidim féin gur rud maith an teilifís.] / Ní dóigh liomsa
[Níl mé féin ag déanamh] gur rud maith an teilifís. Is é an fáth [Is í an chúis / Is é an taobh] a [go]
gcreidim é sin ná …(cúis).
Thiocfainn / Ní thiocfainn [Aontaím / Ní aontaím / D’aontóinnse / Ní aontóinnse] leis an méid
[leis an mhéid] atá ráite ag …(ainm) mar gheall ar …. Is é an fáth [Is í an chúis / Is é an taobh]
a [go] ndeirim é sin ná …(cúis).
Is féidir liomsa [Táimse ábalta / Thig liomsa / Táimse in ann] smaoineamh [cuimhneamh] ar
bhuntáistí / ar mhíbhuntáistí eile. / Ní féidir liomsa [Nílimse ábalta / Ní thig liomsa /
Nílimse in ann] smaoineamh [cuimhneamh] ar (aon) bhuntáistí / ar (aon) mhíbhuntáistí eile.
A mhúinteoir, an bhféadfainnse [an dtig liomsa] rud éigin [inteacht / eicínt] a rá, más é do
thoil é [le do thoil]?
A mhúinteoir, ní bhfuair mise [ní bhfuaireas‑sa] seans [deis] (ar) aon rud [faic / aon cheo /
a dhath / aon ní] a rá fós [go fóill]!
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Ócáidí S pe i s i alta 1 – A n N o l l ai g

C eacht 1
1. Faigh / Dathaigh / Doirt / Cuimil [Smear] / Lig / Gearr / Croch / Tabhair / …(briathar sa
mhodh ordaitheach) ….
2. Fuair mé [Fuaireas] / Dhathaigh mé [Dhathaíos] / Dhoirt mé [Dhoirteas] /
Chuimil mé [Chuimilíos / Smear mé / Smearas] / Lig mé [Ligeas] / Ghearr mé [Ghearras] /
Chroch mé [Chrochas] / Thug mé [Thugas] / …(briathar san aimsir chaite) ….
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An P h i c t i ú rl an n

C eacht 1
1. Téimse chuig an bpictiúrlann [go dtí an phictiúrlann / go dtí an bpictiúrlann] uair sa tseachtain
(ar a laghad) / uair sa mhí (ar a laghad) / uair sa ráithe (ar a laghad) / anois is arís
[corruair].
Ní théimse chuig an bpictiúrlann [go dtí an phictiúrlann / go dtí an bpictiúrlann] ach uair sa
chéad [uair sa gcéad / uair fuar fánach / corruair fánach] mar [toisc / cionn is] go bhfuil sé ródhaor
[róchostasach] / mar [toisc / cionn is] go bhfuil sí i bhfad uaim / …(cúis).
2. Tá go leor [mórán / an‑chuid / cuid mhaith / an‑lear] / Níl mórán [puinn / a lán] scannáin uafáis
/ scannáin ghrá / scannáin buachaillí bó / …(cineál scannáin) feicthe agamsa.
B’fhearr liom …(cineál scannáin) ná …(cineál eile scannáin) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3. A dhiabhail! [Hurú! / D’anam don diucs!] Is fearr (é) seo ná scannán ar bith / … ar bith!
[Is fearr é seo ná aon scannán / aon …!]

C eacht 2
1. Tharla rud an‑chosúil leis sin [Thit rud mar (é) sin amach / D’éirigh rud mar sin] domsa uair
amháin nuair a …(cur síos ar eachtra a tharla). / Níor tharla a leithéid (sin) (de rud)
[Níor thit faic mar sin amach] domsa riamh, buíochas (mór) le Dia (na Glóire).
2. A Mhúinteoir! [A Mháistreás!] Tá Daid [Daidí / Deaide] tar éis [i ndiaidh] rud éigin [inteacht /
eicínt] a rá ansin a thaispeánann nach mó ná sásta atá sé [nach bhfuil sé sásta ná leathshásta /
go bhfuil sé iontach míshásta].

C eacht 3
1. Taitníonn …(cineál scannáin) go mór [thar cionn / go hiontach / thar barr] liomsa [Is breá liomsa …
(cineál scannáin)] mar [toisc / cionn is] go bhfuil an‑spéis [an‑suim / suim mhór] agam i / in /
sa / san … / mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna eile).
Ní thaitníonn …(cineál scannáin) beag ná mór [ar chor ar bith / in aon chor] liom [Ní maith liom
…(cineál scannáin)] mar [toisc / cionn is] go mbíonn mo chroí i mo bhéal agam agus mé ag
féachaint [ag breathnú / ag amharc] orthu / mar [toisc / cionn is] nach maith liom foréigean
/ mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad leadránach / mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad
ródheacair a dhéanamh amach [a leanúint / a leanstan] / mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad
róleanbaí [rópháistiúil] / mar [toisc / cionn is] go bhfuil siad ró‑…(aidiachtaí eile) /
mar [toisc / cionn is] …(cúiseanna eile).
2. A …(ainm), arbh fhearr leatsa dul [a ghabháil] chuig [go dtí] scannán faoi(n) …(ábhar) nó
chuig [go dtí] scannán faoi(n) …(ábhar eile)?
B’fhearr liom go mór is go fada [B’fhearr liom i bhfad Éireann] dul [a ghabháil] chuig [go dtí]
…(cineál scannáin).
3. Dúirt …(ainm) gurbh fhearr leis / léi dul [a ghabháil] chuig [go dtí] …(cineál scannáin) ná
chuig [go dtí] …(cineál eile scannáin).
4. Tá ainm in airde [ainm amuigh / clú agus cáil] ar an scannán sin agus a chúis aige [agus fáth
maith leis] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
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Tá ainm in airde [ainm amuigh / clú agus cáil] ar an scannán sin ach ní thuigim (beo [in aon
chor / ar chor ar bith]) cad ina thaobh [cén fáth / cad chuige] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
Bhí an chuid [an pháirt] sin a raibh [go raibh] …(an rud a bhí ag tarlú) /
inar tharla …(eachtra) an‑leadránach / an‑ghreannmhar / an‑truamhéalach /
an‑chorraitheach / an‑fhadálach / an‑…(aidiachtaí eile).

C eacht 4
1. Is / Ní ormsa / ortsa / oraibhse / orthusan a bhí an milleán [an locht] go /
gur …(eachtra a tharla).
Is / Ní d’aon ghnó [d’aon turas / d’aon ghnoithe / ceann ar aghaidh] a rinne mé [a dheineas] / tú /
sé / sí / sibh / siad é.
Ní théann aon stop [stad] ort / air / uirthi / oraibh / orthu [Ní stadann tú / sé / sí / sibh /
siad] ach ag achrann / ag bruíon / ag brú / ag …(gníomh). [Bíonn tú / sé / sí / sibh / siad
síoraí seasta [de shíor (is de ghnáth)] ag achrann / ag bruíon / ag brú / ag …(gníomh).]
Tá tú sa tslí [sa bhealach / sa mbealach / sa chosán] orm / air / uirthi / orainn / orthu.
Fág an tslí [an bealach]. [Amach as mo chosán leat. / Gabh amach as an mbealach.]
Coinnigh / Druid isteach.
Tóg (go) bog é. [Déan go réidh. / Glac ar do shuaimhneas é.]
Seachain [Coimhéad] tú féin / Seachnaígí [Coimhéadaigí] sibh féin ansin.
2. Tá aithreachas [brón / aiféala] orm. [Tá mé buartha.] Níor cheart dom é sin a bheith ráite
agam [a rá] leat / a bheith déanta agam [a dhéanamh] ort. Maith go leor, croithfimid lámh
agus beimid mór le chéile arís.
Is cuid den saol an maithiúnas.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun drámaíochta:

C eacht 5
1. Is é / Is í seo [Seo é / Seo í] …(ainm an aisteora). Is Éireannach / …(náisiúnach eile) é / í.
Ba é / í …(ainm an aisteora) an príomhcharachtar sa scannán …(ainm an scannáin). / Bhí páirt
bheag / mhór aige / aici sa scannán …(ainm an scannáin). Bhuaigh / Níor bhuaigh sé / sí
gradam …(ainm an ghradaim) [Bhain / Níor bhain sé / sí gradam …(ainm an ghradaim)] don scannán
…(ainm an scannáin).
2. An fear / bean atá ann? Is ea / Ní hea.
An Éireannach / …(náisiúnach eile) é / í? Is ea / Ní hea.
An raibh sé / sí sa scannán …(ainm an scannáin)? Bhí / Ní raibh / Níl mé cinnte [Nílim siúráilte
/ Ní fheadar] / Níl a fhios agam [Diabhal an bhfeadar / Diabhal an bhfuil fhios agam].
Ar bhfuil aon ghradam buaite [bainte] aige / aici? Tá / Níl / Ní fhéadfainn a rá.
…(ceisteanna eile).
Gabh mo leithscéal ach níor chuala mé [níor chuala] tú an uair sin. An ndéarfá arís (dom)
é, más é do thoil é [le do thoil]?
3. An cuimhin [An cuimhneach] leat aon scannán [scannán ar bith] a fheiceáil [a fheiscint] le déanaí
[le tamall anuas / ar na mallaibh] a raibh [go raibh] páirt ag …(ainm aisteora) ann? Is cuimhin – an
scannán …(ainm an scannáin) / Ní cuimhin. Ní fhéadfainn a rá [Ní fheadar] mar [toisc /
cionn is] nach n‑aithním é / í / an t‑aisteoir sin in aon chor [mar nach bhfuil (aon) aithne agam
air / uirthi / ar an aisteoir sin] / mar [toisc / cionn is] …(cúis eile).
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Ócáidí Speisi alta 2 – L á F h é i l e B rí de

C eacht 2
1. Dúirt …(ainm) leis na cailíní [Dúirt …(ainm) leis na girseacha / D’inis …(ainm) do na cailíní]
go bhfuil nós a bhaineann le … acu i / in / sa / san …(tír). Dúirt sí leo [D’inis sí dóibh]
go …(cur síos ar an nós).

C eacht 3
1. Bheifeása an‑mhaith (ar fad [go deo]) chuig an gclárú, a Mháire / a …(ainm).
An dóigh leat é? [An ndéarfá é? / An bhfuil tú ag déanamh?] / Ní bheinn ná é! [Ní bheinn ná rud! /
Ní bheinn, muis!] / Nach ndéanfá féin é!
2. An dóigh libh go n‑oibreodh nós A / B / C sa scoil seo againne? D’oibreodh /
Ní oibreodh.
An dóigh libh go n‑éireodh le nós A / B / C sa scoil seo againne? D’éireodh /
Ní éireodh.
An bhfuilimid ar fad [An bhfuil muid uilig] ar aon fhocal [ar aon aigne / ar aon intinn] gurb é nós
A / B / C is fearr a d’oibreodh / a d’éireodh leis? Táimid / Nílimid.
Is é an peaca [Is é an trua é / Is mór an trua] nach bhféadfaimis [nach dtig linn] nós A / B / C
a chur ar siúl mar [toisc / cionn is] …(cúis).
D’oibreodh an ceann sin (amach) go maith ach gur deacair luachair [feagacha] / giolcach
/ …(ábhar eile) a fháil anseo timpeall [thart anseo].
Ní déarfainn [Ní shílfinn / Ní dóigh liom / Ní cheapfainn] go mbeadh an príomhoide róshásta
leis an gceann [leis an cheann] sin mar [toisc / cionn is] go mbeadh sé ina raic (ar fad)
[mar go mbeadh sé achrannach] / mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3. Cheap [Shíl] an grúpa seo againne go bhféadfaí [go dtiocfadh linn] / nach bhféadfaí
[nach dtiocfadh linn] nós A / B / C a chur ar siúl [a chur a ghabháil / a chur ar bun] / nach beadh
an príomhoide róshásta le nós A / B / C mar [toisc / cionn is] …(cúis).

C eacht 4
1. Cén chaoi a bhfuil tú [Conas atá tú / Cad é mar atá tú], a …(ainm)? Go maith, slán a bheas tú.
[Go maith, go raibh maith agat.]
…(ainm) a thugtar [atá] ormsa. Cad a thugtar [atá] ortsa? …(ainm).
2. Tá go leor [cuid mhaith / cuid mhór / mórán / a lán] / Níl mórán eolais agamsa mar gheall
ar mo sheanathair [mar gheall ar m’athair críonna / i dtaobh mo sheanathar / faoi mo Dhaideo] /
mar gheall ar mo sheanmháthair [mar gheall ar mo mháthair críonna / fá dtaobh de mo mháthair
mhór / faoi mo Mhamó]. … an t‑ainm baiste / … an sloinne atá / a bhí ar mo sheanathair
/ mo sheanmháthair ar thaobh mo mháthar [mo mháthara] / ar thaobh m’athar [m’athara].
Rugadh é / í i / in / sa / san …(áit). Múinteoir / Feirmeoir / …(gairm) atá / a bhí ann /
inti […(gairm) is ea / ab ea é / í], etc.
3. Cailleadh m’athair críonna / mo mháthair chríonna [D’éag m’athair mór / mo mháthair mhór
/ Fuair mo sheanathair / mo sheanmháthair bás / D’imigh … ar shlí na fírinne] ar na mallaibh [le déanaí
/ le deireanas] / tamall ó shin / cúpla bliain ó shin / fadó riamh [i bhfad ó shin], (go ndéana
Dia) trócaire [grásta] air / uirthi / ar a (h)anam dílis [beannacht dílis Dé lena (h)anam].
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C eacht 5
1. Níl sé ach ceathrú / fiche / leathuair tar éis [i ndiaidh] a naoi fós [go fóill].
Nílimid [Níl muid] ach ceathrú uaire / fiche nóiméad [fiche bomaite] / leathuair (an chloig)
déanach [mall / deireanach].
Cheapamar [Mheasamar / Shíleamar / Shíl muid] nach raibh sé ach leathuair tar éis [i ndiaidh]
a hocht / …(am eile roimh a naoi).
Ní raibh aon tuairim faoin spéir [tuairim na ngrást / tuairim ar bith] againn go raibh sé
chomh déanach [chomh mall / chomh deireanach / chomh hantráthach] sin / seo!
Chuir …(ainm comharsan) moill orainn. [Choinnigh …(ainm comharsan) (déanach) sinn.]
Leithscéalta eile de réir mholtaí na ndaltaí:

Tá sé ceart go leor an babhta [an iarraidh / an uair] seo ach tá súil agam nach dtarlóidh sé
[nach dtitfidh sé amach] (go deo) arís.
Déan an rud a deirtear leat [a iarrtar ort] / Déanaigí an rud a deirtear libh [a iarrtar oraibh]
feasta [as seo amach / uaidh seo amach].
Bíonn leithscéal éigin [inteacht / eicínt] agat / agaibh dom / dúinn i gcónaí [i dtólamh].
Tá (sé) sin cloiste agam cheana féin [Chuala mé é sin roimhe / Chuala mé an ceann sin cheana],
a bhuachaill [a ghasúir] / a chailín [a ghirseach]!
Freagraí na dtuismitheoirí de réir mholtaí na ndaltaí:
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C eacht 2
1. Bhí uaigneas an domhain orm [Mhothaíos an‑uaigneach / Bhraitheas an‑uaigneach / Bhí cumha orm
/ Bhíos croíbhriste] i ndiaidh mo Dhaideo / i ndiaidh mo charad / i ndiaidh an bhaile /
i ndiaidh mo mhadra [mo ghadhair] / i ndiaidh …(duine / peata / áit).
Bhí mé [Bhíos] tugtha traochta tar éis (dom) an cluiche a imirt / an obair a chríochnú /
an … a dhéanamh.
Bhí mé [Bhíos] bródúil [mórtasach / mórálach] asam féin de bharr [mar / toisc] gur éirigh liom
…(rud a dhéanamh / a bhaint amach).
Bhí mé [Bhíos] an‑trína chéile nuair a chuala mé [nuair a chuala] faoin [mar gheall ar an] scéal
/ faoi …(eachtra tubaisteach) / faoin …(eachtra tubaisteach).

C eacht 3
1. Nílim [Níl mé] cinnte [róshiúráilte] conas [cén chaoi le / cén bealach le] …(mothúchán ar leith)
a thaispeáint [a léiriú].
2. An sceitimíní [bís] / uaigneas / iontas / bród / fearg / scanradh / díomá / tuirse /
buairt [imní] / …(mothúchán) atá ort? Is ea / Ní hea.
Ní fhéadfadh aon duine [duine ar bith / dia ná duine] an mhím sin a oibriú amach.
Ní …(mothúchán) atá á thaispeáint [á léiriú] ansin agat ach …(mothúchán eile).
Tá sé sin níos cosúla le …(mothúchán) ná le …(mothúchán eile).

C eacht 4
1. Cad mar gheall ar a rá [Céard faoina rá] gur …(rud a tharla) / go …(rud a tharla)? Sin an‑phlean
[an‑chuimhneamh]! / Níl brí ná dealramh [ciall na réasún] leis sin!
Ar cheart [Ar chóir] dúinn a rá gur tháinig a [an] oiread (sin) feabhais ar Dhaideo is gur
scaoileadh abhaile é lá arna mhárach / gur scaoileadh abhaile é taobh istigh [laistigh] de
chúpla lá / gur …(rud a tharla) / go …(rud a tharla)?
Nílimse róchinnte [róshiúráilte] cad [céard / cad é] a tharla [a thit amach] ansin / ina dhiaidh
sin / ar deireadh thiar thall. Cad is dóigh leatsa a tharla? [Cad is dóigh leatsa a thit amach? /
Céard a cheapann tusa a tharla?]
Ar an gcéad dul síos [Ar dtús] …(rud a tharla). Ina dhiaidh sin …(rud a tharla). Tamall ina
dhiaidh sin arís …(rud a tharla). Ar [Sa] deireadh thiar thall tháinig / níor tháinig /
ghlaoigh / níor ghlaoigh / fuair / ní bhfuair / …(briathra eile) …(duine / rud / rud a tharla).
2. Coimirce Dé Ort.
Tabhartas na sláinte chugat.
Dé do bheatha i do shláinte.

C eacht 5
1. Mise …(ainm). Ba mhaith liom scéal brónach a insint daoibh faoin lá [mar gheall ar an lá]
ar [gur] cailleadh mo sheanathair [m’athair críonna / mo Dhaideo] / m’athair / athair mo chéile
[faoin lá a bhfuair mo sheanathair / m’athair / athair mo chéile bás]. Bhí sé go dona tinn [an‑bhreoite)
faoin am [faoin dtráth] sin ….
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2. Fear / Bean íseal uasal is ea / ab ea é / í [atá / a bhí ann / inti].
Duine cneasta cineálta is ea / ab ea é / í [atá / a bhí ann / inti].
Tá / Bhí croí mór [Tá / Bhí an‑chroí] aige / aici. [Dhéanfadh sé / sí aon ní (in aon chor) [rud ar bith /
aon rud] duit. / Thabharfadh sé / sí an léine dá d(h)roim duit.]
Tá / Bhí sé / sí chomh neamhurchóideach leis an leanbh / chomh macánta leis an
sagart / chomh foighneach le Iób.
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Bia

C eacht 2
1. Bhí mé [Bhíos] ag obair liom sa chistin [sa gcistineach / sa chistineach] nuair a chonaic mé [nuair
a chonac] fear strainséartha [stróinséir] ag siúl isteach. Chuir mé [Chuireas] spéis [suim / iontas]
ann [Thógas ceann de] mar gur annamh [mar nach minic / mar gur corruair] a fheicimid [a fheiceann
muid / a tchí muid] strainséirí san áit a bhfuil mise [ina bhfuilimse] ag obair! An chéad rud eile
…(de réir an scéil). Ansin …(de réir an scéil). Tamall [Tamalt] ina dhiaidh sin …(de réir an scéil).
De réir a chéile [Tamall ina dhiaidh sin arís] …(de réir an scéil). Ar [Sa] deireadh thiar thall …
(de réir an scéil).
2. D’fhéadfadh fírinne éigin [inteacht / eicínt] / Ní fhéadfadh aon fhírinne [fírinne ar bith] a
bheith ann mar …(cúis). [D’fhéadfadh / Ní fhéadfadh sé a bheith fíor mar …(cúis).] / Níor chuala
mé [Níor chuala] scéal chomh hamaideach [chomh simplí / chomh díchéillí] leis (sin) riamh
(i mo shaol)! / Ní chreidim beag ná mór é [focal de]!

C eacht 3
1. Bhí mé [Bhíos] lag [stiúgtha / caillte] leis an ocras. / Bhí mo bholg thiar ar mo dhroim leis
an ocras. / Bhí ocras an domhain orm. / Bhí mo theanga amuigh agam. / Bhí confadh
orm nuair a ….
2. An lá / tráthnóna / oíche áirithe seo ní raibh greim (bia) [blúire bia] ite agam ó d’éirigh
mé [ó d’éiríos] ar maidin [ní raibh greim ite agam ó mhaidin] / ó am lóin / le huaireanta an
chloig [le tamall maith] mar [toisc / cionn is] …(cúis).
I / In / Sa / San / Ag …(áit) a bhí mé [a bhíos] ag an am [san am].
Cheap mé [Cheapas / Mheasas / Shíl mé] go gcaillfí den ocras [leis an] mé …(an chuid eile den
scéal).
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus an scéal á insint acu dá
chéile:

C eacht 4
1. Sa lá atá inniu ann is féidir [thig linn] cuisneoirí agus oighreadáin [reoiteoirí] a úsáid chun
[le] bia a choimeád [a choinneáil] úr [friseáilte].
Tá bia stánaithe agus bia tirim [triomaithe] againn nach mbíodh acu / nach mbíodh ann
fadó.
Ní fios cén feabhas [N’fheadair éinne ach an feabhas] atá tagtha [Tháinig feabhas mór] ar chórais
taistil sa tslí [sa dóigh] is [ionas / sa gcaoi is / le] gur féidir le heitleáin, longa agus leoraithe
bia a thabhairt ó áit go háit in achar an‑ghearr [i dtamall an‑ghairid / in am gairid] / go tapa
[go gasta / go sciobtha], etc.
2. Is maith an t‑anlann an t‑ocras.
3. Níl aon salann [salann ar bith] / Níl ach fíorbheagán [ábhairín an‑bheag] salainn / Tá cuid
mhaith / an iomarca ar fad [an iomad ar fad / i bhfad an iomarca / i bhfad barraíocht] / an‑lear
go deo [an t‑uafás] salainn sa / san / i / in / ar …(sórt bia).
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C eacht 5
1. Líomóid. Sin toradh. [Toradh is ea é sin. / Toradh atá ansin.] / Scadán. Sin iasc. [Iasc is ea é sin. /
Iasc atá ansin.] / Bagún. Sin feoil. [Feoil is ea é sin. / Feoil atá ansin.]
2. An feoil / iasc / deoch / toradh / glasra é? Is ea / Ní hea.
An bhfuil dath … air? Tá / Níl.
An bhféadfá [An dtig leat] é a ól / a ithe amh? D’fhéadfá / Ní fhéadfá.
An bhfásann sé sa ghort [sa gharraí]? Fásann / Ní fhásann.
An gá é a chócaráil? Is gá / Ní gá, etc.
3. Cé acu (seo) ab fhearr leatsa don lón / don suipéar / don dinnéar [le haghaidh [fá choinne]
an lóin / le haghaidh [fá choinne] an tsuipéir / le haghaidh [fá choinne] an dinnéir] – (an) sicín [cearc /
eireog] / …(sórt bia eile) nó (an) bradán / …(sórt bia)? (An) …(sórt bia) mar tá sé [mar go bhfuil sé]
níos blasta / níos folláine / níos milse / níos …(aidiacht).
4. Dúirt …(ainm) gurbh fhearr leis / léi (féin) (an) …(sórt bia) ná (an) …(sórt bia eile).
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An Aimsir

C eacht 1
1. An bhliain seo caite [Anuraidh / An bhliain seo d’imigh tharainn / An bhliain seo chuaigh thart] /
Cúpla bliain ó shin / Nuair a bhíomar [Nuair a bhí muid] i Rang a hAon / …(uair eile)
chuamar [chuaigh muid] ar thuras scoile chuig [go / go dtí] …(áit).
Bhí sé thar cionn [ar fheabhas / thar barr / go hiontach] ar fad. [Bhí sé millteanach maith.]
Ba é sin an turas scoile ab fhearr / ba mheasa a bhí againn (riamh).
An cuimhin leat [An bhfuil cuimhne agat] go ndeachamar [go ndeachaigh muid / gur chuamar] chuig
[gur chuamar go dtí] …(áit) / go ndearnamar [gur dheineamar / go rinne muid / go déan muid] …?
Nach maith is cuimhin [is cuimhneach] liom é!
Ní dhéanfaidh mé dearmad go deo [riamh / a fhad is a mhairfidh [a mhaireas] mé / a choíche] air!
[Ní dhéanfad dearmad air a fhad a mhairfidh mé.]
Ní cuimhin [Ní cuimhneach] liom é sin ar chor ar bith [in aon chor / beag ná mór]. [Ní cuimhin
liom beag ná mór é.]
Bhí dearmad glan déanta agamsa air (sin) nó [go dtí] gur chuir tú / gur chuir …(ainm)
i gcuimhne dom é [i mo cheann é].
2. Níl an aimsir geallta ró‑iontach. [Níl an dea‑chuma ar an aimsir atá geallta.]

C eacht 2
1. Braitheann sé ar an aimsir.
2. Cuireann sé isteach [Goilleann sé] (go mór) orm / orainn / Ní chuireann sé isteach ná
amach orm / orainn [Cuireann / Ní chuireann sé as dom / dúinn] nuair a chuirtear imeachtaí
ar ceal [ar athló / siar] / nuair nach ligtear amach sa chlós sinn [muid] mar [toisc / cionn is]
…(cúis).
3. Ní cheapaimse [Níl mise ag déanamh / Ní déarfainnse / Ní mheasfainnse / Ní dóigh liomsa] go raibh an
aimsir chomh dona [chomh holc] an lá sin agus gur ghá an …(imeacht) a chur ar ceal [ar athló
/ siar] mar [toisc / cionn is] …(cúis). / Cheap [Shíl] mise go raibh an ceart ar fad acu / ag …
(duine / eagraíocht) an …(imeacht) a chur ar ceal [ar athló / siar] mar [toisc / cionn is] …(cúis).

C eacht 3
1. Céard [Cad / Cad é] a dhéanfása dá bhféadfá lá a chaitheamh in ionad eachtraíochta?
Bí siúráilte [cinnte] de go rachainn [go ngabhfainn] / nach rachainn [nach ngabhfainn] ag
dreapadóireacht / ag snámh / ag seoltóireacht / ag clársheoltóireacht / ag cadhcáil
/ ar shiúlóid sléibhe / ag rothaíocht / ag …(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …(cúis). /
B’fhéidir [Seans] go rachainn ag …(gníomhaíocht).
2. Dúirt …(ainm) go / nach rachadh [go ngabhfadh / nach ngabhfadh] sé / sí / go mb’fhéidir
go rachadh sé / sí ag …(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
3. Dá mbeadh tintreach [lasracha / splancacha / soilse] agus toirneach / ceo / báisteach an‑trom
[fearthainn an‑trom / díle báistí] / gaoth lag [éadrom] / stoirm / sneachta / aimsir bhreá geallta
[tugtha] d’fhéadfaí / ní fhéadfaí dul [a ghabháil] ag …(gníomhaíocht) mar [toisc / cionn is] …
(cúis).
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C eacht 4
1. Bheadh (sórt) fonn orm dul [a ghabháil] ag / ar …(spórt / caitheamh aimsire).
Ní bheadh aon fhonn faoin spéir [fonn dá laghad / fonn ar bith] orm dul [a ghabháil] ag /
ar …(spórt / caitheamh aimsire) mar [toisc / cionn is] …(cúis).
2. (Ach) ní chuirfeadh sé sin isteach (ná amach) [isteach a dhath riamh] ormsa. Nach mbeidh
culaith fhliuch orm / seans [deis] eile agam / …(ainm) in éineacht liom [i mo chuideachta] /
…(cúiseanna eile).

C eacht 5
1. Cá raibh tú [Cá rabhais] ar (do chuid laethanta) saoire anuraidh / an samhradh seo caite
[an samhradh seo d’imigh tharainn / an samhradh a chuaigh thart] / …(uair eile)? In Éirinn / Sa Fhrainc
[Sa bhFrainc] / I Sasana [I Sasain] / Sa Ghearmáin / San Eilvéis / I / Sa / In / San …(áit eile).
/ D’fhanamar [D’fhan muid] ag baile [sa bhaile / sa mbaile].
2. Cén chaoi a raibh [Conas a bhí / Cad é mar a bhí] an aimsir? Bhí sé ag stealladh báistí [ag
doirteadh] / ag scalladh gréine [Bhí an ghrian ag briseadh [ag scoilteadh] na gcloch]. / Bhí stoirm
thoirní [Bhí toirneach] / ceo trom / sioc [siocán] crua / sneachta ann.
3. Nuair a bhí …(ainm dalta) ag baile [sa bhaile] / sa Daingean / sa Fhrainc [sa bhFrainc] /
san Iodáil / i Sligeach / in Oileáin Árann thaitin / níor thaitin an aimsir leis / léi mar
bhí [mar go raibh] sé breá te / róthe / rófhuar / rófhliuch / róghaofar / rómheirbh.
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Siopadóire ac h t / É adaí – A n B h ai n i s

C eacht 1
1. Fan go gcloise [go gcloisfidh] Nóirín / …(ainm) é seo. Beidh éad / áthas [lúcháir] / díomá
/ buairt [imní] / aiféala [aithreachas / brón] / …(mothúchán eile) uirthi / air. [Nach uirthi / air
a bheidh [a bheas] an t‑éad / an t‑áthas [an lúcháir] / an díomá / an bhuairt [an imní] / an t‑aiféala [an
t‑aithreachas / an brón] / an …(mothúchán eile).]

C eacht 2
1. Bhí siad [Bhíodar] / Bhí mé / Bhí tú / Bhí sé / Bhí sí / Bhí sibh in ainm is a bheith
[ceaptha a bheith] ina gcodladh / i mo chodladh / i do chodladh / ina c(h)odladh / in bhur
gcodladh. / Bhíomar [Bhí muid] in ainm is a bheith [ceaptha a bheith] ag obair go ciúin /
ag …(gníomh) / inár seasamh i líne / inár …(gníomh).

C eacht 3
1. Cuir [Tarraing] hata / bróga / ribín / … ar an mbrídeog [ar an bhrídeog] / ar an bhfear
nuaphósta / ar mháthair na brídeoige / ar an ngrianghrafadóir [ar an ghrianghrafadóir] /
ar …(duine).
Tarraing [Cuir] an fear nuaphósta / an cailín coimhdeachta / crann solais / …(duine /
rud) faoi(n) / os cionn [ar bharr] / idir / os comhair [amach ar aghaidh / os coinne] / in aice
le / leis [le taobh / le hais / i ngar do] (an) …(rud / duine).
2. An [B’ea] ar thaobh na láimhe deise / na láimhe clé / [Ar thaobh na láimhe deise / na láimhe clé
ab ea] a chuirfidh mé é? Is ea / Ní hea.
An [B’ea] ceann mór nó (ceann) beag a chuirfidh mé ann [anseo]? Ceann beag / mór /
cuibheasach [réasúnta / measartha] mór.
3. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun comhrá:

C eacht 4
1. Cé mhéad [An mó] ceann eile atá tú ag gabháil a thriail [atá tú le triail ort / a thriailfir ort]? / Cé
mhéad [An mó] uair eile a chaithfidh mé é sin a rá leat? / Cé mhéad [An mó] uair eile
a chaithfidh tú é sin a dhéanamh? / Cé mhéad [An mó] uair eile …(gníomh).
Buíochas (mór) le Dia [do Dhia]! Cheap mé [Cheapas / Shíl mé] go gcaithfeadh muid
an lá [go dtabharfaimis an lá / go mbeas muid an lá uilig] anseo. / Cheap mé [Cheapas / Shíl mé]
nach gcríochnófá [nach mbeifeá críochnaithe] go deo. / Cheap mé [Cheapas / Shíl mé] nach
dtiocfá riamh amach [nach dtiocfá amach go deo]. / Cheap mé [Cheapas / Shíl mé] go …(gníomh) /
nach …(gníomh).
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C eacht 5
1. An é / í sin [Ab in é / í] …(ainm)? Is mé. [Is é / í.] Mise …(ainm), an cailín
coimhdeachta ar bhainis …(ainm). Ba mhaith liom gearán a dhéanamh leat. Bhí tú in
ainm is a bheith anseo ceathrú uaire an chloig / leathuair an chloig ó shin. Tá gach
duine [chuile dhuine / gach éinne / achan duine] ag éirí [ag fáil] mífhoighneach [mífhoighdeach] /
feargach / cantalach [ciotrúnta / cancrach].
Tá an‑aiféala [an‑aithreachas] (go deo) orm ach …(leithscéal). [Tá mé buartha ach …(leithscéal).]
2. Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun rólaithrise:
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Ainm:

Eiseamláirí Rang a Trí
S io padó i re ac h t

C eacht 2
1.

Dá mbuafá [Dá mbainfeá / Dá ngnóthófá] an lató an gceannófá …?
Cheannóinn / Ní cheannóinn.

2.	Cheannódh …(ainm) …(an rud a cheannódh sé / sí) dá mbuafadh [dá mbainfeadh / dá ngnóthódh]
sé / sí an lató.

C eacht 3
1.	Cad [Céard / Cad é] a dhéanfá dá mbuafá [dá mbainfeá / dá ngnóthófá] míle euro?
	Cheannóinn [Gheobhainn] rothar / ríomhaire / ceamara / … dom féin /
do …(ainm duine eile). / Rachainn [Raghainn / D’imeoinn / Ghabhfainn] go Páirc an Chrócaigh
/ ar (mo) laethanta saoire go [go dtí / chuig] …(áit). / Thabharfainn [Bhéarfainn] é / cuid
(mhór) de / formhór de [a fhormhór / an chuid is mó de] do …(ainm duine / ainm eagraíochta).

C eacht 4
1.

Cainteoir A:
Cainteoir B:
Cainteoir A:
Cainteoir B:
Cainteoir A:
Cainteoir B:

Haló [Dia duit / Dia is Muire duit]. …(ainm) anseo.
Haló [Dia is Muire duit / Dia is Muire duit is Pádraig].
Cé leis a bhfuil mé ag caint? [Cé atá ag caint? / Cé atá anseo? / Cé atá agam? / Cé
atá ann?]
Mise …(ainm).
An bhféadfainn [An dtiocfadh liom] labhairt le …(ainm), más é do thoil é [le do
thoil]? [Ba mhaith liom labhairt le …(ainm), más é do thoil é [le do thoil].]
Fan soicind [meandar] / nóiméad [bomaite] go bhfaighidh [agus gheobhaidh] mé
é / í.

2.	Lá maith agat. / Slán (tamall). / Go ngnóthaí Dia duit. / Beannacht Dé leat. / Beidh mé
ag caint leat ar ball [níos déanaí / níos deireanaí / go gairid / go gearr arís / sula i bhfad / sara i bhfad /
faoi cheann tamaill].
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3.

Le roghnú ag an múinteoir de réir mholtaí na ndaltaí:

4.

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun rólaithrise:

Ócáidí S pe is i alta 1 – A n tS am h ai n

C eacht 2
1.	Déarfainnse [Cheapfainnse / Sílim] go raibh áthas [ríméad / gliondar / lúcháir] / scáth [faitíos /
scanradh / eagla / sceon] / fearg [cuthach / an ghoimh / an gumh / straidhn / an confadh / an conach] /
bród [mórtas] / cantal / iontas / aiféala [aithreachas] ar …(ainm) nuair a …(tharla eachtra). /
Déarfainn [Cheapfainn / Sílim] go raibh aiféala [aithreachas] air go ndearna [gur dhein] sé / go
ndúirt sé …. [Déarfainn go raibh breith ar a aiféala aige go ndearna sé / go ndúirt sé ….]
2.	Dá mba mise …(carachtar sa scéal) dhéanfainn / ní dhéanfainn / déarfainn / ní déarfainn
/ mhúinfinn / ní mhúinfinn / …(briathar sa mhodh coinníollach) … mar …(cúis).

C eacht 3
	Le roghnú ag an múinteoir as an scéal de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun
na haisteoireachta:

C eacht 5
1.	An [Ab é] púca [taibhse] / … a bheidh [a bheas] ionatsa Oíche Shamhna?
Is ea. [Sea.] / Ní hea ach ….
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2.	An imreoidh tú …(cluiche Samhna)? [An mbeidh tú ag imirt …(cluiche Samhna)?]
	Imreoidh (mé). / Ní imreoidh (mé) ach imreoidh mé …(cluiche Samhna eile). [Beidh (mé).
[Bead.] / Ní bheidh (mé) [Ní bhead] ach beidh mé [bead] ag imirt …(cluiche Samhna eile).]
3.

An íosfaidh tú …(bia)?
Íosfaidh (mé). / Ní íosfaidh (mé) ach íosfaidh mé …(bia eile).

4.	Dúirt …(ainm dalta) gur … a bheadh ann / inti. / Dúirt …(ainm dalta) go n‑imreodh sé /
sí …(cluiche Samhna). / Dúirt …(ainm dalta) go n‑íosfadh sé / sí …(bia).

C eacht 6
1.	Má chuireann tú do lámh [do láimh] ar an bhfáinne deirtear go bpósfaidh tú. / Má
chuireann tú do lámh [do láimh] ar an tseancheirt [ar an bhratóg] deirtear go ngabhfaidh
[go rachaidh / go raghaidh / go n‑imeoidh] tú le sagartacht [le sagartóireacht] / sna mná rialta /
go mbeidh tú beo bocht [dealbh]. / Má chuireann tú do lámh [do láimh] ar an airgead
deirtear go ndéanfaidh tú do shaibhreas [go mbeidh tú saibhir]. / Má chuireann tú do lámh
[do láimh] san uisce deirtear go ngabhfaidh [go rachaidh / go raghaidh / go n‑imeoidh] tú thar
lear [go dtí na tíortha coimhthíocha].
2.

Tá súil agam gur / nach …(an rud atá ar an bhfochupán) atá san fhochupán [sa bhfochupán] seo.

3.	Chuir …(ainm) a lámh [a láimh] ar an …. Mar sin pósfaidh sé / sí / gabhfaidh [rachaidh /
raghaidh / imeoidh] sé le sagartacht [le sagartóireacht] / gabhfaidh [rachaidh / raghaidh / imeoidh]
sí sna mná rialta / beidh sé / sí beo bocht [dealbh] / déanfaidh sé / sí a s(h)aibhreas
[beidh sé / sí saibhir] / gabhfaidh [rachaidh / raghaidh / imeoidh] sé / sí thar lear [go dtí na tíortha
coimhthíocha].
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Ócáidí S pe i s i alta 2 – A n N o l l ai g

C eacht 3
1.	Cad [Céard / Cad é] a cheapann tusa [a shíleann tusa / is dóigh leatsa] a shamhlaigh [a cheap]
Micheál ina bhrionglóid [sa taibhreamh / agus é ina chodladh]?
Shamhlaigh [Cheap] sé go raibh ______________________________________.
Shamhlaigh sé gur tháinig __________________________________________.
Shamhlaigh sé go bhfaca sé _________________________________________.
	Shamhlaigh sé go ndeachaigh [gur chuaigh] sé __________________________.
(etc, de réir na bpictiúr a tharraing na daltaí in Cur is Cúiteamh)

C eacht 4
1.	Sa chéad [Sa gcéad] phictiúr tá fear ag sníomh sciorta, bibe nó hata don Dreoilín. Sa dara
[Sa tarna] pictiúr tá sciorta agus bibe á chaitheamh ag buachaill óg [tá buachaill óg ag caitheamh
sciorta agus bibe]. Sa tríú pictiúr tá na fir ag críochnú hata. Sa cheathrú [Sa gceathrú] pictiúr tá an
Dreoilín ag gabháil timpeall [thart]. Tá an capall bán á iompar ag duine acu. [Tá duine acu ag
iompar an chapaill bháin.]
   (tuiscint a léiriú)
2.	An bhfuil tú ag sníomh sciorta, bibe nó hata? / An bhfuil hata á chríochnú agat? [An
bhfuil tú ag críochnú hata?] / An bhfuil an capall bán á iompar agat? [An bhfuil tú ag iompar an
chapaill bháin?] etc.
Táim [Tá mé] / Nílim [Níl mé]. / Tá / Níl.

C eacht 5
1.	Sa chéad [Sa gcéad] phictiúr bhí fear ag sníomh sciorta, bibe, nó hata don Dreoilín, etc.
	Sa dara [Sa tarna] pictiúr bhí sciorta agus bibe á chaitheamh ag buachaill óg [bhí buachaill
óg ag caitheamh sciorta agus bibe], etc.
Sa tríú pictiúr bhí na fir ag críochnú hata, etc.
	Sa cheathrú [Sa gceathrú] pictiúr bhí an dreoilín ag gabháil timpeall [thart]. Bhí an capall
bán á iompar ag duine acu. [Bhí duine acu ag iompar an chapaill bháin.], etc.
	Ní cuimhin liom (in aon chor [ar chor ar bith]) [Níl aon tuairim faoin spéir agam / Níl tuairim
na ngrást agam] cad [céard / cad é] a bhí sa chéad [sa gcéad] phictiúr / sa dara [sa tarna] pictiúr
/ sa tríú pictiúr / sa cheathrú [sa gceathrú] pictiúr.
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An T e i l i f í s / É adaí

C eacht 2
1.

Anois, a Mhéabh / a …(ainm) inis dom [abair liom] fút [fá dtaobh duit / mar gheall ort] féin.

2.	Méabh Ní Loingsigh / …(ainm agus sloinne) an t‑ainm atá orm [is ainm dom]. Táim
[Tá mé] ocht / naoi / deich mbliana (d’aois). Táim [Tá mé] i mo chónaí [ag maireachtáil
/ ag maireachtaint] i / in / sa / san …(baile / ceantar). Tá …(uimhir phearsanta) deartháireacha
[deartháir] / deartháir (amháin) agus …(uimhir phearsanta) deirfiúracha [deirfiúr] / deirfiúr
(amháin) agam. Táim [Tá mé] ag freastal ar [ag dul chuig] …(ainm na scoile) i / in / sa /
san …(baile / ceantar). Is é / Is í …(ainm) a bhíonn ag múineadh amhránaíochta / rince /
ceoil / … dom. [Is é / Is í …(ainm) a mhúineann amhránaíocht / … dom.]
3.

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais chomónta teanga na ndaltaí:

C eacht 3
1.	Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun plé faoi na
cláir theilifíse:

2.	Shocraigh an grúpa seo againne [ár ngrúpa] go bhféachfaimis [go mbreathnódh muid / go
n‑amharcfadh muid] ar …(clár teilifíse) mar [mar gheall ar / de bhrí / cionn is] go bhfuil spéis [suim]
againn ar fad [go léir / uilig] ann. / Níor éirigh linne [Ní rabhamarna ábalta / Ní raibh muid in
ann / Theip orainne] teacht [a theacht] ar réiteach [ar aontas]. [Ní rabhamar ar aon fhocal [ar aon intinn]
maidir le haon chlár.] / Cheapamar [Cheap muid / Shíleamar / Shíl muid / Mheasamar] nach raibh
aon rud [aon ní / faic / dada / tada / aon cheo / a dhath] spéisiúil [suimiúil] ar siúl [ann] agus
nárbh fhiú féachaint [amharc / breathnú] ar an teilifís ar chor ar bith [in aon chor / beag ná
mór], etc.
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C eacht 4
1.	Táim [Tá mé] fíorbhuíoch [an‑bhuíoch / iontach buíoch] díot. / Go raibh míle maith agat. / Go
méadaí Dia do stór. / Nach tú atá fial flaithiúil. [Nach flaithiúil atá tú.] / Nach tú atá cineálta.
[Nach cineálta atá tú.] / Ní raibh mé [Ní rabhas] ag súil [Ní raibh aon súil agam] [le bronntanas uait /
le … uait / go ndéanfá …(gar) dom / go dtabharfá é sin dom / go dtabharfá … dom, etc.]

C eacht 5
1.	Tá éadaí deasa [áille / galánta / gleoite] air / uirthi. / Tá éadaí uafásacha [gránna / aisteacha]
air / uirthi. [Níl cuma ná caoi [aon chuta] ar na héadaí atá air / uirthi.]
2.	Feileann [Oireann] na héadaí / an …(ball éadaigh) sin dó / di. / Ní fheileann [Ní oireann]
na héadaí / an …(ball éadaigh) sin dó / di ar chor ar bith [in aon chor].
3.	Déarfainn gur éadaí an‑chostasach [an‑daor] atá air / orthu. [Cheapfainn gur chosain siad [gur
chosnaíodar] lán (na) laidhre [an t‑uafás / mórán / ualach airgid / raidhse airgid / meal airgid].]
4.

Dá mbeinn saibhir chaithfinn / ní chaithfinn éadaí ar nós [mar] iad sin.

5.

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun comhrá:

Ócáidí Speisi alta 3 – L á F h é i l e B rí de

C eacht 2
1.

Is giorra [gaire] cabhair Dé ná an doras.

2.	Ceapaimse [Sílimse / Tá mise ag déanamh / Deinimse amach / Déarfainnse / Is dóigh liomsa] /
Ní cheapaimse [Ní shílimse / Níl mise ag déanamh / Ní déarfainnse / Ní dóigh liomsa] gurb iad sin
na pointí is tábhachtaí i dtús / i lár / i ndeireadh an scéil. / Ceapaimse [Sílimse / Tá mise
ag déanamh / Deinimse amach / Déarfainnse / Is dóigh liomsa] gurb é … is tábhachtaí i dtús / i lár /
i ndeireadh an scéil.

250

An Aims i r – A n t E arrac h

C eacht 1
1.	Is maith [Is deas] liom go dtagann fad sa [ar an] lá agus go n‑éiríonn an oíche níos giorra
san Earrach. [Is maith [Is deas] liom an lá / na laethanta a bheith ag dul i bhfad agus an oíche / na
hoícheanta a bheith ag dul i ngiorracht.] / Bíonn sé dorcha / geal agus mé ag dul [ag gabháil] ar
scoil [chun na scoile] ar maidin / ag teacht abhaile [chun an bhaile] tráthnóna. / Is féidir liom
[Bím ábalta / Thig liom] níos mó [breis] ama a chaitheamh ag (déanamh) spraoi [ag imirt /
ag déanamh cuideachta / ag (déanamh) cuileachta] taobh amuigh [lasmuigh] mar nach mbíonn sé
dorcha chomh luath (céanna) [mar go bhfanann sé geal níos faide].
Nathanna / abairtí breise de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun plé:

2.	Feabhsaíonn [Tagann feabhas ar / Tagann biseach ar] an aimsir de réir a chéile. [Téann an aimsir
i bhfeabhas. / Bíonn an aimsir ag feabhsú.] / Ní thiteann an oiread céanna báistí [fearthainne].
/ Bíonn an aimsir níos boige / níos deise, etc. / Ní gá dom [Ní bhíonn orm] na héadaí
geimhridh a chur orm [a chaitheamh] a thuilleadh [níos mó].
Nathanna / abairtí breise de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun plé:

C eacht 2
1.	Tráthnóna dearg is maidin ghlas – comhartha d’áilleacht agus teas.
Is iomaí cor a chuireann an t‑earrach de.
Ní bhíonn sneachta ar chraobh ó Lá Fhéile Bríde amach.
2.	An pictiúr a thaispeánann an comhartha aimsire …(comhartha aimsire) a tharraing tú?
Is ea [Sea] / Ní hea.
3.	Ba dheacair / Níor dheacair [B’fhurasta] a dhéanamh amach cén comhartha aimsire a bhí
i gceist i bpictiúr …(ainm dalta). [Bhí / Ní raibh sé soiléir ón bpictiúr cén comhartha aimsire a bhí i gceist
i bpictiúr …(ainm dalta).]
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C eacht 3
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais chomónta teanga na ndaltaí:

C eacht 4
1.	An bhfaca tú [An bhfacaís] …? / An bhfaca tú [An bhfacaís] …(planda / ainmhí) (agus é / í)
ag …(gníomh)?
	Chonaic (mé) [Chonac] / Ní fhaca (mé). / Chonaic mé [Chonac] … ach ní fhaca mé …. /
Ní fhaca mé … ach chonaic mé [chonac] ….
	Ar chuala tú [Ar chualaís] …? / Ar chuala tú [Ar chualaís] …(planda / ainmhí) ag …(gníomh)?
Chuala / Níor chuala. / Chuala mé … ach níor chuala mé ….
Ar thug tú faoi deara go raibh …(rud ag titim amach)?
Thug [Thugas] / Níor thug (mé é sin faoi deara) [Níor thugas (é sin faoi deara)].
2.

Dúirt …(ainm dalta) go bhfaca / nach bhfaca / gur chuala / nár chuala sé / sí ….

Ócáidí S pe isialta 4 – L á F h é i l e P ádrai g

C eacht 1
1.	Is é Naomh Pádraig pátrún na hÉireann. Déantar ceiliúradh ar Lá Fhéile Pádraig
in Éirinn agus ar fud an domhain. Is lá saoire bainc in Éirinn é, etc.
2.	Tá aithne agam ar dhuine a bhfuil Pádraig [Páid / Páidí / Peatsaí / Pacaí / Páidín / Peaidín /
Peait / Peaití / Peaitsín] air. Níl aithne agam ar aon duine [ar dhuine ar bith / ar éinne] a bhfuil
Pádraig air. Pádraig an t‑ainm atá ar mo dheartháir / ar m’athair / ar m’uncail /
ar mo chomharsa / ar mhúinteoir rang …(uimhir) / ar …(duine eile).
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B i a / Mé Féi n

C eacht 2
1.

Daidí:
Séimí:
Daidí:

2.

 á tá tú críochnaithe tógfaidh mé do phláta (uait). Ach ní ligfidh mé chuig
M
aon chóisir [chuig cóisir ar bith / go dtí an bhféasta in aon chor] tú.
Ach níl aon ocras [ocras ar bith] orm anois.
Ná bac leis na deora! [Caith uaim na deora!]

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun rólaithrise:

C eacht 3
1.	Mise a thug an pictiúr seo isteach. [Mise a thug liom an pictiúr seo.] Bia Seapánach /
Bia Iodálach / Bia …(tír) / Glasra / Toradh / … atá ann.
2.	An dóigh leat [An ndéarfá / An gceapann tú / An measann tú / An síleann tú / An bhfuil tú ag déanamh]
gur mhaith leatsa é seo a bhlaiseadh / a ithe / a ól? [Meas tú [Do bharúil] ar mhaith leatsa é seo
a bhlaiseadh / a ithe / a ól?]
	Déarfainn gur mhaith [Cheapfainn gur mhaith / Tá mé ag déanamh (amach) gur mhaith]. / Ní
bhlaisfinn / Ní íosfainn / Ní ólfainn é sin / …(bia) ar ór na cruinne [ar ór ná ar airgead /
go deo / go brách]. [Ní fhéadfainn [Ní thiocfadh liom] é sin a ithe / a ól.]
3.

Cé acu bia ab fhearr leat a ithe / a ól – …(bia) nó …(bia eile)?

C eacht 4
1.	Céard [Cad / Cad é] a bheidh [a bheas] agaibh? [Tógfaidh mé ordú uaibh [bhur n‑ordú] anois. / Ar
mhaith libh ordú anois?]
	Íosfaidh mise dhá / trí / ceithre chúrsa. [Beidh dhá / trí / ceithre chúrsa agamsa.] / Ní íosfaidh
mise [Ní íosfadsa] ach cúrsa amháin [aon chúrsa amháin / an t‑aon chúrsa amháin]. [Ní bheidh ach
cúrsa amháin [aon chúrsa amháin / an t‑aon chúrsa amháin] agamsa.] / Ní bhacfaidh mise leis an
gcéad [leis an chéad] chúrsa / leis an tríú cúrsa.
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2.	Bhí sé sin thar a bheith blasta [an‑bhlasta / iontach blasta]. / Bhí sé sin go hainnis [uafásach
ar fad]. [Ní raibh blas ná dath air sin. / Ní raibh sin deas ar chor ar bith. / Ní raibh blas ná boladh air sin.],
etc.
3.

Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad ag cur is ag cúiteamh:

S a B h ai l e

C eacht 2
1.	Gabh [Siúil / Téigh] suas an bóthar thar chlós na mbád / thar …(foirgneamh nó comhartha eile).
Nuair a bhainfidh [a bhaineas] tú an crosaire [an crosbhóthar / an crosbhealach] / …(foirgneamh nó
comhartha eile) amach [Nuair a shroichfidh tú an crosaire [an crosbhóthar / an crosbhealach]] / Nuair
a thiocfaidh tú chomh fada [a fhad] leis an gcrosaire [leis an gcrosbhóthar / leis an chrosbhealach]] iompaigh
[cas / tiontaigh] ar dheis [ar thaobh na láimhe deise] / ar chlé [ar thaobh na láimhe clé]. Os comhair an
tséipéil [Ar aghaidh an tséipéil / Trasna ón séipéal] / Le taobh an tséipéil [In aice an tséipéil / In aice leis
an séipéal / Díreach le hais an tséipéil] atá do theachsa [do thighse] / mo theachsa [mo thighse].
2.	Dath … atá ar an teach [ar an dtigh]. Teach [Tigh] dhá stór / Bungaló / …(cineál tí) atá ann.
Uimhir …(uimhir) / …(ainm tí) atá ar an doras [ar an ndoras] / ar an ngeata [ar an gheata].
Níl uimhir ná ainm ar an teach [ar an dtigh]. Tá / Níl gairdín / balla [falla / claí / sconsa]
os comhair [ar aghaidh] an tí / ar chúl an tí [taobh thiar den teach], etc.
3.

Cur síos a dhéanamh ar thimpeallacht a dtí de réir riachtanais na ndaltaí:

C eacht 3
1.	Tá Baile Átha Cliath in oirthear na hÉireann. / Tá Gaillimh in iarthar na hÉireann. / Tá
Corcaigh i ndeisceart na hÉireann. / Tá Doire i dtuaisceart na hÉireann.
(tuiscint a léiriú)
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2.	Táim [Tá mé] / Tá an bus / Tá an t‑eitleán / Tá an carr [Tá an gluaisteán / Tá an mótar] / Tá an
traein / Tá an leoraí i mBaile Átha Cliath / i nGaillimh / i gCorcaigh / i mBéal Feirste /
i mBaile Átha Luain / i nDoire / i(n) …(baile / cathair) / sa(n) …(baile / cathair). Ba mhaith
liom / leis / léi dul [a ghabháil] go …(baile / cathair eile). [Teastaíonn uaim / uaidh / uaithi dul
[a ghabháil] go …(baile / cathair eile).] Cén treo [bealach] a chaithfidh mé / sé / sí dul [a ghabháil]?
Caithfidh tú / sé / sí gabháil [dul / a ghabháil] siar / soir / ó thuaidh / ó dheas.

C eacht 4
1.	Ní bhímid [Ní bhíonn muid] suite [inár suí] ar shliogáin [ar shligíní / ar mhuiríní] sa bhaile
[sa mbaile / ag baile] ach ar chathaoireacha agus ar thoilg [ar chúistí / ar chúitseanna]. / Ní
eangacha atá crochta againn ar na ballaí [fallaí] sa bhaile [sa mbaile / ag baile] ach pictiúir /
grianghraif / ….

Cait he amh A i m s i re / A n S c o i l

C eacht 2
1.	Tá …(ainm) níos airde / níos mó / níos láidre / níos scafánta / níos téagartha / níos
aclaí / níos déanta / níos cumtha / níos … ná (mar atá) …(ainm) / ná (mar atá) mise
[ná mar atáimse].
2.

Ní hiad na fir mhóra a bhaineann an fómhar i gcónaí.

C eacht 3
1.	Cúigear a bhíonn ar fhoireann cispheile. Deir Ó Grádaigh gur cúigear a bhíonn
ar fhoireann cispheile. / Ar chúirt chispheile a imrítear cluiche cispheile. Deir Ó
Grádaigh gur ar chúirt chispheile a imrítear cluiche cispheile. / Is liathróid mhór í an
liathróid chispheile. Deir Ó Grádaigh gur liathróid mhór í an liathróid chispheile. /
Maireann [Seasann] cluiche cispheile …(uimhir) nóiméad. Deir Ó Grádaigh go maireann
[go seasann] cluiche cispheile …(uimhir) nóiméad, etc.
Nathanna breise bunaithe ar an eolas atá cláraithe:
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C eacht 4
Le roghnú ag an múinteoir de réir riachtanais na ndaltaí agus iad i mbun tráchtaireachta:

C eacht 5
1.	An imríonn tusa cluichí boird anois is arís?
Imrím / Ní imrím.
An bhfuil tusa ar fhoireann cispheile?
Tá [Táim] / Níl [Nílim].
An bhfuil tusa in ann [ábalta] gléas ceoil a chasadh [a sheinm / a bhualadh]?
Tá [Táim] / Níl [Nílim].
An raibh tusa i do chaptaen ar fhoireann riamh?
Bhí [Bhíos] / Ní raibh [Ní rabhas].
	An dtaitníonn scannáin / cláir spóirt leat? [An bhfuil dúil agat i scannáin / i gcláir spóirt? /
An maith leat scannáin / cláir spóirt?]
Taitníonn / Ní thaitníonn. [Tá / Níl. / Is maith / Ní maith.]
	An dtéann tusa ag rothaíocht le do chairde ag deireadh na seachtaine [ag an deireadh
seachtaine]?
Téim / Ní théim.
An dtéann tusa ag snámh gach seachtain?
Téim / Ní théim.
An léann tusa irisleabhair nó greannáin?
Léim / Ní léim.
An bhfuil caitheamh aimsire éigin [eicínt / inteacht] eile agat seachas iad seo?
Tá / Níl.
Cad [Céard?] é féin?
2.	Tá go leor [mórán / an‑lear / a lán / an t‑uafás] daoine sa rang seo a bhreathnaíonn
[a fhéachann / a amharcann] ar chláir spóirt ar an teilifís [ar an dteilifís] / a imríonn peil /
a …(caitheamh aimsire) ach ní mórán (daoine) [ní mór na daoine] a théann ag snámh. [Is mó
duine a fhéachann [a amharcann / a bhreathnaíonn] ar chláir spóirt ar an teilifís / a …(caitheamh aimsire)
ach ní mór na daoine a théann ag snámh.], etc.
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Fite Fuaite – Eolas don Mhúinteoir
F OcLóirí
Iarrtar ar an dalta a fhoclóir a úsáid in áiteanna éagsúla sa leabhar seo, e.g. ar leathanach 11.
Uaireanta is chun litriú a sheiceáil atá an foclóir ag teastáil agus uaireanta is chun sainmhíniú
Gaeilge a lorg ar fhocal a bhíonn sé ag teastáil. Tá roinnt focal sa leabhar seo, áfach, nach
bhfuil le fáil sna foclóirí úd atá curtha ar fáil go speisialta don bhunscoil, e.g. Foclóir 3 don aos
óg (An Gúm). I gcás na bhfocal sin ba cheart don mhúinteoir deis a thabhairt do na daltaí
úsáid a bhaint as foclóirí nár ullmhaíodh go speisialta do lucht bunscoile, e.g. An Foclóir Beag
(Gaeilge‑Gaeilge), Foclóir Uí Dhónaill (Gaeilge‑Béarla) agus www.focal.ie (foclóir téarmaíochta
ar líne).

L eathanach 5
Tá na briathra seo ar fad sa chéad phearsa uatha, aimsir ghnáthláithreach. Críochnaíonn gach
ceann acu, mar sin, leis na litreacha ‘‑im’ nó ‘‑aim’ (i gcás na mbriathra sa chéad réimniú), nó
leis na litreacha ‘‑ím’ nó ‘‑aím’ (i gcás na mbriathra sa dara réimniú).
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L eathanach 14
Freagra an tomhais – dréimire
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L eathanach 17

L eathanach 24
Seo iad na habairtí is féidir a chruthú:
a. Ní théann aon stop air / uirthi   ach ag brú.
b. Tá brón        orm        nach ndearna mé m’obair bhaile.
c. Chuir Cáit       uirthi       a bróga.
d. Nach    orm / air / oraibh    a bhí an bród nuair a bhuaigh sé an rás.
e. Ní raibh aon chótaí       orainn       agus bhíomar fliuch báite.
f. Cuirigí       oraibh       bhur mbuataisí.
g. An bhfuil a gcuid bróga       orthu       fós?
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L eathanach 29
Ag
A
g am spraoi,
spraoi b’fhada
b’fhada liom go bhfaighinn deis labhairt le Sadhbh.
b
Sadhbh
adhbh.
adhbh
én fáth a ndearna tú é sin?’
sin?’ a dúirt mé léi chomh luath is a fuair mé léi féin í.í
‘Cén
én fáth ar thug tú na focail úd dom?’
dom?’
‘Cén
‘Muise
‘M
uise, cén sórt cantail atá ort?’
uise
ort a dúirt Sadhbh.
Sadhbh
adhbh. ‘Cheapfá
adhbh
heapfá go mbeifeá buíoch
‘Muise,
díom Nár
ár gheall mé ar maidin duit nach raibh aon ghá le himní a bheith ort?
ort Tá
Tá
díom.
díom
díomá orm nach bhfuil tú buíoch díom.’
‘Ní hé nach bhfuil mé buíoch díot,
díot ach is ag cóipeáil a bhí mé!’
mé a dúirt mise.
mise
‘Ní
‘Tá sé sin mímhacánta,
mímhacánta a Shadhbh!
Shadhbh
hadhbh! Iss maith atá a fhios agat é!’
hadhbh
é
‘Tá

L eathanach 37
Freagra an tomhais – na flaithis
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L eathanach 38
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L eathanach 42
Freagra an tomhais – solas na gréine

L eathanach 47
I gcás ainmfhocal firinscneach sa tuiseal ainmneach a thosaíonn le guta, cuirtear ‘t‑’ le tús an
ainmfhocail nuair a bhíonn an t‑alt roimhe, e.g:
Bhí an t‑éan ag eitilt sa spéir.
Is maith liom an t‑arán sin.
(Nóta: Má thagann an cheist chun cinn deimhnigh do na daltaí nach gcuirtear an ‘t‑’ le tús an
ainmfhocail más sa tuiseal tabharthach nó sa tuiseal ginideach atá sé, e.g:
Dath donn a bhí ar an éan.
Dath gorm a bhí ar eireaball an éin.
Chuir mé im ar an arán.
Thaitin blas an aráin liom.)

260

L eathanach 55
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L eathanach 65
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L eathanach 69
Seo thíos roinnt focail a bhfuil ‘‑aíocht’ iontu:
ballraíocht, bulaíocht, camógaíocht, ceardaíocht, dornálaíocht, draíocht, eachtraíocht,
eagraíocht, fógraíocht, iománaíocht, marcaíocht, rámhaíocht, samhlaíocht, tíreolaíocht,
tóraíocht

Faoin
aoin am ar shroich mé an baile tráthnóna
tráthnóna, bhí eachtraí an lae dearmadta agam
agam.
én chaoi a raibh an teist litrithe inniu?’
inniu a dúirt Mam,
Mam
am, tar éis an tae.
am
tae
‘Cén
hain a ceist geit asam.
asam
Bhain
sí um
um, bhí sí maith go leor,’
leor a dúirt mé féin
féin. A
Agus
gus tháinig sé ar fad ar
‘Ó bhí sí,
ais chugam
chugam.
aith go leor a deir tú?’
tú arsa Deaide.
Deaide
eaide. ‘Dee ghnáth deir tú go mbíonn sí
eaide
‘Maith
uafásach
uafásach.’
huel …’
… a dúirt mé,
mé agus mo cheann fúm.
fúm Níí raibh a fhios agam céard a
‘Bhuel
leis ‘Bhuel,
‘Bhuel
huel, ní raibh sí chomh dona sin inniu,’
huel
inniu a dúirt mé.
mé
déarfainn leis.
.
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A Mhúinteoir Dhil,
Tá dhá mhír sa phacáiste seo:
●	Ceachtanna Ábharbhunaithe – Athchúrsáil (treoir don oide, bileoga eolais don dalta agus
bileog oibre don dalta – leagan páipéir agus leagan dlúthdhiosca);
● Tráth na gCeist.
Moltar gur sna háiteanna seo a leanas i bhfillteán an oide a chuirfí iad, mar atá i gclár Leabhar an
Oide F:

Ceachtanna Ábharbhunaithe – Athchúrsáil

Idir ‘Teimpléid Éagsúla’ agus ‘Eiseamláirí Rang
a Ceathair’

Tráth na gCeist

Ag deireadh an leabhair ar fad

D lúthdhiosca L eabhar

an

C eachtanna B unaithe
an C huraclaim

ar

O ide F –
T héamaí

liosta na bhfillteán agus na gcomhad

T eimpléid É agsúla

Scéal a phleanáil 1
Suirbhé (Sa Bhaile: Ceacht 4)
Scéal a phleanáil 2
Aimsigh na difríochtaí (An Scoil: Ceacht 3)
Léirmheas ar dhán
An
Brat
Glas
(An
Scoil:
Ceacht
5)
Dhá dhán a chur i gcomparáid
U
Léirmheas ar ghearrscéal
m An Brat Glas (An Scoil: Ceacht 5)
Léirmheas ar úrscéal
c An Brat Glas (An Scoil: Ceacht 5)
Cur síos ar charachtair
U Sceitse le críochnú (An Teilifís: Ceacht 3)
Léirmheas ar leabhar eolais
m Sceitse le críochnú (An Teilifís: Ceacht 3)
Sceitse
le
críochnú
(An
Teilifís:
Ceacht
3)
Mo chuntas léitheoireachta
c
Briathra san aimsir chaite (An Teilifís: Ceacht 4) Mo stór litrithe féin 1
Pictiúir ‘Gloine Dhaite’ (Ócáidí Speisialta –
Mo stór litrithe féin 2
An Nollaig: Ceacht 1)
Ceistneoir faoin léitheoireacht
Nósanna a bhaineann le Lá Fhéile Bríde
(Ócáidí Speisialta – Lá Fhéile Bríde: Ceacht 3)
Mothúcháin (Mé Féin: Ceacht 3)
Lean na treoracha (Siopadóireacht / Éadaí –
An Bhainis: Ceacht 3)
Rólchártaí (Siopadóireacht / Éadaí –
An Bhainis: Ceacht 5)

U m c Leagan Ultach, Muimhneach agus Connachtach

C eachtanna Á bharbhunaithe
‘Athchúrsáil’ Fillteán 1
Láthair líonta talún
Ábhair éagsúla a ndéantar athchúrsáil orthu
Buidéil phlaisteacha i mbosca athchúrsála
Buidéil agus cannaí i mbosca athchúrsála
Ábhar á thabhairt chuig ionad sortála
Ábhar á shortáil ag ionad sortála

‘Athchúrsáil ar Pháipéar’ Fillteán 5
Cnoic agus stocáin chrainn
Scríbhneoireacht Iairiglifí ar papyros
Cailín ag cur nuachtáin i mbanc páipéir
Páipéar – timthriall na hathchúrsála
Muileann páipéir
Bainc athchúrsála páipéir

‘Athchúrsáil ar Ghloine’ Fillteán 2
Ábhair atá déanta as gloine
Ionad Athchúrsála Charn Tóchair
Gloine – timthriall na hathchúrsála
Buidéil nua á ndéanamh sa mhonarcha gloine

‘Athchúrsáil ar Chairtchlár’ Fillteán 6
Boscaí agus ábhar eile déanta as cairtchlár
Mar a dhéantar cairtchlár
Cairtchláir in ionad athchúrsála
Cairtchlár – timthriall na hathchúrsála

‘Athchúrsáil ar Alúmanam’ Fillteán 3
Ábhar déanta as alúmanam
Greamaíonn maighnéad den chruach
Alúmanam – timthriall na hathchúrsála
Alúmanam i mbearta móra dronuilleogacha

‘Athchúrsáil ar Theicstílí’ Fillteán 7
Ábhair éagsúla déanta as teicstílí
Spásaire NASA
Teicstílí – timthriall na hathchúrsála

‘Athchúrsáil ar Phlaisteach’ Fillteán 4
‘Athchúrsáil’ Fillteán 8
Buidéil phlaisteacha i mbosca plaisteach
Bileog oibre
Plaisteach á dhó ar thine
Lúibín
Plaisteach – Tábla
Buidéil phlaisteacha i mbanc buidéal plaisteach
Plaisteach – timthriall na hathchúrsála

Treoir le haghaidh Úsáid na
gCeachtanna Ábharbhunaithe

Ré am h r á

C uspóirí
Ba cheart go gcuirfeadh na ceachtanna ábharbhunaithe ar chumas an dalta na nithe seo a leanas
a dhéanamh:
●
dul i ngleic le gnéithe éagsúla d’ábhair an churaclaim
●
forbairt a dhéanamh ar a chumas cognaíoch
●
taighde a dhéanamh mar bhall de ghrúpa
●
téacs a shracléamh agus a shruthléamh
●
tionscnamh a chur le chéile agus a chur i láthair
●
féinmhuinín a fhorbairt
●
féinmheastóireacht a dhéanamh

P rionsabail

agus

C ur C huige

Seisiún 1 agus 2
Beidh Seisiún 1 agus Seisiún 2 faoi stiúir an mhúinteora agus é ag cur téacs an cheachta
‘Athchúrsáil’ faoi bhráid na ndaltaí le cabhair an scáileáin mhóir. Freagróidh na daltaí ceisteanna
bunaithe ar an téacs ó bhéal.
Seisiún 3
I Seisiún 3 bainfidh na daltaí, agus iad ag obair ina ngrúpaí, úsáid as na bileoga eolais faoin
athchúrsáil ar ábhair éagsúla agus bunóidh siad tionscnaimh orthu. (Féach roimh ré an nóta dar
teideal ‘Obair Bheirte agus Obair Ghrúpa’ i réamhrá an leabhair seo.)
Ní gá go dtuigfeadh na daltaí gach aon fhocal sa téacs seo agus iad i mbun taighde. Bainfidh siad
úsáid as an gcomhthéacs agus as leideanna eile, chomh maith le foclóirí, chun dul i ngleic le focail
agus friotail atá dúshlánach. Ní mór foclóir Gaeilge‑Gaeilge a úsáid, mar shampla, An Foclóir Beag
(An Gúm) nó Foclóir 3 don Aos Óg (An Gúm).
Is gá go dtuigfeadh na daltaí go mbíonn scileanna ar leith in úsáid ag duine agus é i mbun taighde
chun teacht ar eolas. Samplaí de seo is ea an sracléamh agus an sruthléamh. Tá an sracléamh cosúil
le duine atá ag iarraidh teacht ar ghiota de scannán a thaitníonn leis ar dhiosca digiteach ilúsáide
(DVD). Bogann an duine an scannán ar aghaidh go tapa go dtí go dtagann sé ar charachtar nó ar
ghníomh a aithníonn sé.
Sracléamh
Is gá a mhíniú do na daltaí nach léimid téacs ar an gcaoi chéanna i gcónaí, ach go mbraitheann
sé ar chuspóir na léitheoireachta. Sracléimid téacs go minic chun teacht ar eolas áirithe atá á
chuardach againn. Is é atá i gceist le sracléamh ná breathnú trí théacs go tapa chun teacht ar an
eolas atá uainn. Don saghas seo léitheoireachta ní gá gach focal a léamh, ná ní gá fiú an sliocht
a léamh san ord ina bhfuil sé leagtha amach. Aimsíonn an tsúil leideanna sa téacs agus í ag
gluaiseacht go tapa síos an leathanach, ag cuardach focal nó frása ar leith.
1A

Sruthléamh
Úsáidimid ‘sruthléamh’ chun teacht ar na príomhsmaointí i dtéacs nó chun a fháil amach an spéis
linn an t-ábhar. Léitheoireacht an-tapa is ea an sruthléamh – trí nó ceithre huaire níos tapúla ná
an ghnáthléitheoireacht. Úsáideann daoine an scil sin go minic nuair a bhíonn téacs an-fhada le
léamh acu ach gan mórán ama acu. Cuidíonn na teidil linn má táimid ag iarraidh eolas áirithe a
fháil. Chomh maith leis sin, má tá tú ag iarraidh teacht ar eolas ar leith is féidir neamhshuim a
dhéanamh de rud mura bhfuil sé luaite sna ceannteidil. I leabhar staire, eolaíochta nó tíreolaíochta
bíonn pictiúir nó léaráidí ann chun cur leis an eolas atá sa téacs cheana féin. Má dhéanaimid
sruthléamh ar na pictiúir agus na léaráidí seo beidh leid mhaith againn maidir le hábhar an téacs
a théann leo.
I gcás leabhair thagartha, e.g. Leabhar Mór an Eolais (An Gúm, 2007) is féidir leis na daltaí féachaint
ar chlár an ábhair nó ar an innéacs chun teacht ar an eolas go gasta. Is gá úsáid a bhaint as
sruthléamh / sracléamh chun é sin a dhéanamh.
An Tionscnamh
Is cuid lárnach den chur chuige seo an tionscnamh a chuirfidh na daltaí i láthair agus tá sé
bunaithe ar a bhfuil léite acu. Déantar plé ranga ar na roghanna éagsúla atá ann ó thaobh leagan
amach agus cur i láthair an tionscnaimh de, ach fágtar faoi na grúpaí féin é teacht ar chomhaontú
maidir leis an sórt tionscnaimh a chuirfidh siad i láthair. Leagtar an-bhéim sa chuid seo den chúrsa
ar an gcomhoibriú agus ar an bhfoghlaim i bpáirt le chéile.
Foinsí Eile Eolais
Is féidir leis na daltaí foinsí eolais eile a úsáid, dar ndóigh, chun cur leis an eolas atá faighte acu
as na bileoga. Sula dtugann siad faoi ábhar atá scríofa i mBéarla a úsáid, áfach, is gá go mbeadh
tuiscint éigin ag na daltaí ar na scileanna atá riachtanach chun go mbeadh ar a gcumas na
príomhsmaointe sa téacs a aistriú go Gaeilge seachas a bheith ag déanamh aistriúcháin focal
ar fhocal. Is rud dúshlánach é seo d’fhoghlaimeoir an dara teanga agus ní bheidh gach dalta
den aois seo réidh dó. Moltar go láidir, áfach, go mbainfeadh na daltaí úsáid as na háiseanna
nuatheicneolaíochta atá sa scoil mar fhoinsí a chuideoidh leo dearadh agus leagan amach a
dhéanamh. Is féidir leo an t-idirlíon a úsáid chun teacht ar phictiúir nó ar ghrianghraif a chuirfidh
lena gcuid eolais agus le héifeachtacht a gcur i láthair.

Is é Steve Simpson a tharraing na léaráidí.
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S amplaí de rudaí in-athchúrsáilte déanta as gloine, alúmanam, plaisteach, páipéar, cairtchlár
agus teicstílí le fáil ag an múinteoir nó ag na daltaí roimh ré.
Dlúthdhiosca Leabhar an Oide F
Bileog oibre faoin athchúrsáil
Scáileán mór / ríomhaire nó clár bán idirghníomhach
Aon mhír nuachta taifeadta ón teilifís nó ón raidió is féidir a fháil
6 bhileog eolais – Gloine, Alúmanam, Plaisteach, Páipéar, Cairtchlár, Teicstílí
Leabhar nótaí nó leathanaigh do gach grúpa chun eolas a chlárú
Áiseanna ilmheán, e.g. ríomhairí, scáileán mór, ceamara digiteach
Gléas taifeadta fuaime / físe (d’aon chur i láthair ó bhéal)

3A

S eisiún 1
Taispeáin bailiúchán de rudaí in-athchúrsáilte do na daltaí. Faigh amach an ndéanann duine ar
bith acu athchúrsáil sa bhaile. Fiafraigh díobh cad iad na hábhair a ndéanann siad athchúrsáil
orthu, agus conas a dhéanann siad athchúrsáil orthu. Pléigh cén fáth a ndéantar athchúrsáil.
Má tá mír nuachta taifeadta ón teilifís nó ón raidió, d’fhéadfaí í sin a thaispeáint anois.
Faigh amach an bhfuil aon eolas acu ar athchúrsáil. Taispeáin an téacs ‘Athchúrsáil’ ar scáileán
mór. Pléigh an teideal. Dírigh aird na ndaltaí ar na pictiúir agus ar na grianghraif. An dtugann siad
sin aon leid dúinn maidir leis an eolas a bheidh sa téacs?
Abair leis na daltaí go bhfuil tú chun an téacs a léamh dóibh ón scáileán. Iarr orthu é a léamh go
ciúin in éineacht leat agus a bheith ag faire amach d’aon rud nach raibh ar eolas acu cheana féin
faoi chúrsaí athchúrsála. Léigh an téacs os ard ó thús deireadh.
Faigh amach céard iad na rudaí nach raibh ar eolas ag na daltaí cheana féin. An bhfuil aon rud a
chuir iontas orthu? Céard é an rud ba mhó ar chuir siad spéis ann? Iarr ar dhaltaí aonair tuairisciú
don rang.
Fócas ar an teanga
Léigh an téacs arís do na daltaí. Stop anois agus arís chun a n-aird a dhíriú ar an téarmaíocht a
bhaineann leis an ábhar. An bhfuil leideanna sa chomhthéacs a chabhródh linn na téarmaí sin
a oibriú amach?
Faigh amach an bhfuil focail nó nathanna, seachas téarmaíocht, sa téacs atá ag cothú fadhbanna
móra tuisceana do roinnt daltaí. Ar éirigh le daltaí eile sa rang straitéisí ar leith a úsáid chun dul i
ngleic leis na focail / nathanna áirithe seo? Iarr orthu a gcuid straitéisí a roinnt leis na daltaí eile.
I gcás na nGaeltachtaí, dírigh aird na ndaltaí ar fhocail nó ar nathanna sa téacs atá éagsúil
ó Ghaeilge an cheantair, e.g. chomh maith le = maille le, glaoch a chur = scairt a chur,
go fóill = fós, do theach = do thigh, bí cinnte = bí siúráilte = déan deimhin de.
Bí cinnte gur foclóir Gaeilge‑Gaeilge atá in úsáid ag na daltaí.
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S eisiún 2
Cuir an téacs ‘Athchúrsáil’ ar an scáileán mór arís. Téigh siar ar an téarmaíocht agus ar aon fhocal
nó nath a raibh deacracht ag na daltaí leis i Seisiún 1.
Comparáid a dhéanamh idir dhá sheánra
Pléigh an stíl scríbhneoireachta, an leagan amach, na grianghraif, etc., atá sa téacs. Iarr ar na daltaí
comparáid a dhéanamh idir an stíl sin agus an stíl a bhíonn san úrscéal, mar shampla. Mínigh
dóibh nach ficsean é seo ach téacs eolais ina bhfuil fíricí faoin saol. Tá sé dírithe ar théama ar leith,
agus is é an príomhchuspóir atá leis ná eolas a thabhairt. Caithfidh an t-eolas a bheith cruinn i
dtéacs mar seo i gcónaí agus bíonn ar an údar taighde a dhéanamh. Pléigh na difríochtaí atá idir an
dá sheánra ó thaobh an leagain amach, na ngrianghraf, na bpictiúr agus mar sin de.
Déan fótachóipeanna den bhileog oibre dar teideal ‘Athchúrsáil’. Roinn na daltaí ina mbeirteanna
agus tabhair cóip do gach beirt. Iarr orthu na ceisteanna atá ar an mbileog a phlé agus a fhreagairt.
Ansin iarr orthu na pointí is suimiúla sa téacs, dar leo féin, a chlárú san áit chuí ar an mbileog.
Cabhraigh le daltaí a bhfuil deacracht acu.
Pléigh toradh na hoibre. Iarr ar bheirteanna gach a bhfuil scríofa acu maidir leis na pointí is
suimiúla sa téacs a léamh don rang. An raibh na pointí céanna ag beirteanna eile nó an raibh
tuairimí / pointí éagsúla ag gach beirt? Pléigh é sin leis an rang.
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S eisiún 3
Mínigh do na daltaí go bhfuil siad chun tionscnamh a dhéanamh anois faoin athchúrsáil agus go
bhfuil bileoga eolais agat a léifidh siad ina ngrúpaí. Mínigh dóibh go léifidh siad na bileoga eolais
seo chun teacht ar an eolas atá uathu ach nach gá go dtuigfidís gach focal sa téacs chun an méid
sin a chur i gcrích. Pléigh an chaoi le téacs a shracléamh agus a shruthléamh (féach leathanach 1A
agus 2A) agus bunaigh mioncheacht air.
Taispeáin na bileoga eolais faoin athchúrsáil don rang. Pléigh na hábhair in-athchúrsáilte éagsúla
atá i gceist. Iarr ar na daltaí rudaí a ainmniú atá déanta as na hábhair sin. An bhfuil aon eolas
acu faoin athchúrsáil; cén fáth a ndéantar é, conas a dhéantar é, cad is féidir agus nach féidir a
athchúrsáil? Abair leo rudaí eile in-athchúrsáilte a aimsiú sa bhaile agus iad a thabhairt leo ar scoil.
Roinn na daltaí ina ngrúpaí, de réir mar a oireann don rang. Cuir cóipeanna breise ar fáil, más gá.
(Nóta: D’fhéadfadh sé gur grúpaí seachas an rang ar fad a bheadh ag obair ar an tionscnamh ag
aon am amháin. D’fhéadfadh na daltaí eile a bheith i mbun ceardlann scríbhneoireachta, mar
shampla, i mbun léitheoireacht phearsanta nó ag éisteacht le scéal ó dhlúthdhiosca de chuid
Séideán Sí.)
Pléigh na mórtheidil atá ar na bileoga eolais e.g. ‘An raibh a fhios agat?’ agus ‘Athchúrsáil ar
ghloine ag baile’. Cén t-ábhar in-athchúrsáilte, e.g. gloine, alúmanam, ar mhaith leis na grúpaí
breis eolais a fháil ina thaobh? Lig dóibh é seo a phlé ina ngrúpaí agus teacht ar aontú.
Lig do gach grúpa na bileoga eolais atá uathu a roghnú. Iarr ar gach grúpa duine amháin a roghnú
chun an téacs a léamh nó a shracléamh agus duine eile a roghnú chun nótaí a bhreacadh agus
clárú a dhéanamh ar na pointí eolais. Ba cheart go ndéanfaidís na rólanna a mhalartú ó am go
chéile ag brath ar chumas na ndaltaí sa ghrúpa. Cinntigh go dtuigeann siad gur cuid thábhachtach
den chur chuige é an plé agus an díospóireacht a tharlóidh sna grúpaí. Caithfear glacadh leis gur
de réir a chéile a rachaidh na daltaí i dtaithí ar obair den chineál sin agus go mbeidh cuid mhaith
tacaíochta uathu ar dtús.
Má theastaíonn tuilleadh eolais ó na daltaí, sa bhreis ar a bhfuil sna bileoga, pléigh foinsí eile
a d’fhéadfaidís a úsáid, e.g. leabhair, an t-idirlíon, agus daoine a oibríonn don údarás áitiúil.
D’fhéadfaí cuireadh a thabhairt d’ionadaí ó údarás áitiúil nó ó chomhlacht a phléann le cúrsaí
athchúrsála teacht chun labhairt leis an rang. Má tá siad chun an t-idirlíon a úsáid pléigh cúrsaí
sábháilteachta leo.
(Nóta: Tá sé níos fusa do dhaltaí san aoisghrúpa seo ábhar i nGaeilge a úsáid chun taighde a
dhéanamh seachas a bheith ag aistriú ón mBéarla (féach ‘Foinsí Eile Eolais’, leathanach 2A).
Gríosaigh na daltaí chun a bheith neamhspleách ina gcuid taighde ach cabhraigh leis na grúpaí sin
a bhfuil cabhair de dhíth orthu.
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S eisiún 4 / 5
Taighde
Iarr ar na grúpaí leanúint ar aghaidh lena gcuid taighde. Beidh duine ag léamh agus duine eile
ag clárú na bpointí eolais de réir mar a théann siad ar aghaidh. Chomh maith leis sin, d’fhéadfaí
duine a cheapadh leis na ceisteanna a chur. Moltar na rólanna a mhalartú go rialta ag brath ar
chumas na ndaltaí sa ghrúpa.
Ó am go chéile iarr ar na grúpaí labhairt leis an rang faoin dul chun cinn atá á dhéanamh acu agus
faoi aon fhadhbanna atá tagtha chun cinn. An bhfuil moltaí ag grúpaí eile nó ag daltaí aonair a
chabhródh leo? Pléigh an úsáid a d’fhéadfaidís a bhaint as na háiseanna ilmheán atá ar fáil dóibh.
Modh an Chur i Láthair a Roghnú
Pléigh na bealaí éagsúla inar féidir tionscnamh a chur i láthair nuair atá eolas bailithe, e.g. tuairisc
ó bhéal a thabhairt, ócáid a eagrú, sceitse a léiriú, taispeántas sleamhnán a chur i láthair, cur i
láthair i bhfoirm ealaíne nó ceardaíochta a dhéanamh, nó cur i láthair scríofa a dhéanamh. Mínigh
dóibh gur féidir meascán acu seo a úsáid dá gcur i láthair chomh maith. An bhfuil tuairimí eile
ag na daltaí féin chun cur leo seo? Pléigh na buntáistí agus na míbhuntáistí a bhaineann le gach
modh acu. Iarr ar gach grúpa na roghanna éagsúla atá ann a phlé eatarthu féin agus ceann (nó níos
mó) a roghnú. Pléigh aon ábhar breise, e.g. pictiúir, fíor-ábhar, a thug siad ar scoil agus an úsáid a
d’fhéadfaidís a bhaint astu ina dtionscnaimh.
Dréachtú agus Athdhréachtú
Cinntigh go dtuigeann na daltaí an tábhacht a bhaineann le dea-phleanáil agus ardchaighdeán
oibre. Gríosaigh iad lena gcuid oibre féin a mheas seachas a bheith ag brath i gcónaí ar threoir an
mhúinteora. An bhfuil bealaí, dar leo féin, a bhféadfaidís a gcuid iarrachtaí a fheabhsú? Cuir béim
ar an dréachtú agus an athdhréachtú i gcás cur i láthair scríofa agus ar chruinneas cainte i gcás cur
i láthair ó bhéal. Cinntigh go dtugtar neart ama do na daltaí chun a gcuid tionscnaimh a thabhairt
chun barr foirfeachta. Glactar leis, dar ndóigh, nach mbeidh gach grúpa críochnaithe ag an am
céanna.
An Cur i Láthair
Nuair atá a gcuid tionscnamh críochnaithe ag na grúpaí iarr orthu cur i láthair a dhéanamh don
rang nó don scoil. Meall an lucht éisteachta / féachana chun ceisteanna a chur ar na daltaí faoina
gcuid tionscnamh. D’fhéadfadh cuid acu cur i láthair a dhéanamh ag an tionól scoile. D’fhéadfaí
taifeadadh a dhéanamh ar an gcur i láthair chun tuismitheoirí na ndaltaí a chur ar an eolas faoina
gcuid oibre. I gcás tionscnaimh scríofa d’fhéadfaí iris nó suíomh gréasáin a bhunú ar chuid den
ábhar.
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atá gach grúpa críochnaithe

 éigh siar ar an téarmaíocht nó ar nathanna eile a bhí nua sna bileoga eolais. Bunaigh
T
mioncheacht ar fhadhbanna teanga ar leith a tháinig chun cinn le linn do na daltaí a bheith
ag cur an tionscnaimh le chéile nó á chur i láthair an ranga.
Dírigh ar phatrúin litrithe nó ar réimsí den ghramadach a raibh deacracht ar leith ag na daltaí
leo sna bileoga eolais.
Roghnaigh roinnt botún comónta (litriú, comhréir, gramadach nó poncaíocht) a bhí ag na
daltaí ina gcuid tionscnaimh agus bunaigh mioncheachtanna orthu.
Múin na nathanna a bhíonn ag teastáil chun tuairisciú a dhéanamh. Ansin iarr ar ionadaí
ó gach grúpa cur síos a dhéanamh ar an gcur chuige a d’úsáid an grúpa chun taighde a
dhéanamh agus a dtionscnamh a leagan amach.
Pléigh na focail nua a d’fhoghlaim na daltaí. Ar oibrigh siad amach a gciall ón gcomhthéacs
nó arbh éigean dóibh foclóir a úsáid?
Faigh amach céard iad na fadhbanna a bhí ag na daltaí agus iad i mbun taighde nó ag
déanamh a gcur i láthair. Conas a chuaigh siad i ngleic leis na fadhbanna sin? Céard a
d’fhoghlaim siad a chabhróidh leo an chéad uair eile? An bhfuil aon mholtaí ag na grúpaí dá
chéile bunaithe ar a dtaithí féin?
Pléigh aon deacrachtaí idirphearsanta a tháinig chun cinn de bharr daltaí a bheith ag obair
i ngrúpaí. Gríosaigh iad chun na cúiseanna a bhí lena gcuid deacrachtaí a aithint. Pléigh
straitéisí a d’fhéadfaí a úsáid chun dul i ngleic leis na deacrachtaí a bhí acu. Meall iad chun
teacht ar réiteach iad féin seachas a bheith ag brath ar an múinteoir comhairle a chur orthu.
Déan athbhreithniú ar an gcur chuige ó thús deireadh tú féin mar chabhair don chéad uair
eile.
D’fhéadfá an ‘Lúibín Athchúrsáilte’ a chur i láthair na ndaltaí agus é a phlé. (‘Óró, a Mhíle
Grá’ an fonn atá leis más mian leat é a chanadh.) D’fhéadfadh na daltaí é a chur i láthair go
drámata. D’fhéadfaidís chomh maith cúpla véarsa eile a chumadh dó.

8A
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Athchúrsáil
Ba chóir dúinn athchúrsáil a dhéanamh
ar an oiread dramhaíola agus is féidir
linn. Mura ndéanaimid athchúrsáil ar
dhramhaíl caithfear í a chur go dtí
láithreán líonta talún. Níl na láithreáin
líonta talún go maith don timpeallacht
agus tá costas mór ag baint leo. Tá
an athchúrsáil saor in aisce agus ní
thógann sé mórán ama í a dhéanamh.
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Is féidir athchúrsáil a dhéanamh ar a lán rudaí a úsáideann tú ag baile gach lá:
•
gloine: buidéil agus prócaí de gach sórt,
•
alúmanam: cannaí do dheochanna agus scragall,
•
plaisteach: buidéil, cartáin iógairt, cartáin ime, etc.,
•
páipéar: nuachtáin, greannáin, irisí, bileoga priontáilte, sean-chóipleabhair, etc.,
•
cairtchlár: boscaí agus pacáistíocht
de gach sórt,
•
teicstílí: éadach glan agus bróga
de gach sórt,
•
dramhaíl orgánach: málaí
tae, cartáin uibhe, féar lomtha,
duilleoga, fiailí, seanphlandaí,
craicne glasraí agus torthaí,
páipéar agus cairtchlár, etc.,
•
adhmad: troscán, seilfeanna, etc.,
•
earraí leictreonacha: ríomhairí,
teilifíseáin, cuisneoirí, etc.

•

•

•
•

T á i bhfad níos mó daoine ag
athchúrsáil in Éirinn anois ná mar
a bhí riamh cheana. Déantar
athchúrsáil i mbeagnach 90%
de thithe na hÉireann anois, i
gcomparáid le 48% i 1999.
Déanaimid athchúrsáil ar 23% den
dramhaíl tí in Éirinn faoi láthair,
ach d’fhéadfaimis i bhfad níos mó fós a dhéanamh.
Tá sé de sprioc againn in Éirinn go mbeidh athchúrsáil á déanamh ar 50%
den dramhaíl faoin mbliain 2013.
Déanann daoine i dtíortha eile na hEorpa i bhfad níos mó dramhaíola a
athchúrsáil ná mar a dhéanaimidne. San Eilvéis, sa Ghearmáin agus san Ísiltír
déantar athchúrsáil ar 60% de dhramhaíl.

Athchúrsáil ag baile
I mórán áiteanna bíonn boscaí athchúrsála ag daoine ag baile chomh maith le bosca
bruscair. Is féidir rudaí in-athchúrsáilte a chur sna boscaí athchúrsála agus folmhaíonn
na fir bhruscair iad. Mura bhfuil ceann ag do theaghlachsa sa bhaile abair le do
thuismitheoirí glaoch a chur ar d’údarás áitiúil chun a fháil amach an bhfuil siad ar fáil.
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Ní féidir gach rud in-athchúrsáilte a
chur sna boscaí athchúrsála tí agus níl
siad ar fáil go fóill i roinnt áiteanna.
Ach ar aon chuma is féidir rudaí
in-athchúrsáilte a thabhairt go dtí an
t-ionad athchúrsála áitiúil. Tá ionad
athchúrsála áitiúil ar fáil i ngach
ceantar nach mór anois. Tá bainc i
gcomhair earraí difriúla sna hionaid
seo. Gheobhaidh tú tuilleadh eolais ó
d’údarás áitiúil.
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An raibh a fhios agat?

Conas a dhéantar athchúrsáil?
1.

 ailítear rudaí in-athchúrsáilte ón
B
mbosca athchúrsála ag do theach
agus ón ionad athchúrsála áitiúil.
2. Tugtar an t-ábhar in-athchúrsáilte
go léir ansin go dtí mórionad
athchúrsála nó ionad sórtála.
3.	Ag an ionad sórtála déantar na
rudaí in-athchúrsáilte go léir a
shórtáil agus a scaradh ó chéile.
4. Ansin, cuirtear go dtí monarchana
éagsúla iad agus déantar rudaí
nua astu.
Anois tá timthriall na hathchúrsála
curtha díobh acu.
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Nod don eolach
•
•

•

•
•
•
•
•

Is fusa gloine a athchúrsáil ná plaisteach. Ceannaigh buidéil ghloine seachas
buidéil phlaisteacha agus iarr ar do thuismitheoirí an rud céanna a dhéanamh.
Má tá bosca athchúrsála ag baile, bí cinnte go gcuirtear na hábhair chearta
isteach ann. Bí cinnte nach gcuirtear aon bhruscar isteach ann nach féidir a
athchúrsáil.
Mura bhfuil bosca athchúrsála ag baile, iarr ar do thuismitheoirí dul go dtí an
t-ionad athchúrsála áitiúil. D’fhéadfaidís dul go rialta nuair a bhíonn siad ag dul
ag siopadóireacht nó do do thabhairt ar scoil, mar shampla.
Bíodh carn múirín agaibh sa ghairdín nó abair le do thuismitheoirí bosca múirín
a cheannach. Is féidir suas le trian de dhramhaíl tí a chur ar an gcarn múirín.
Ceannaigh earraí atá déanta as ábhar athchúrsáilte, más féidir, páipéar mar
shampla, agus iarr ar do thuismitheoirí an rud céanna a dhéanamh.
Iarr ar do mhúinteoir fótachóipeáil ar dhá thaobh an leathanaigh, más féidir.
Má tá tú ag déanamh d’obair bhaile ar an ríomhaire, seiceáil do chuid oibre ar
an scáileán sula bpriontálann tú í.
Is féidir cartúis dúiche a athchúrsáil. Is féidir iad a chur go dtí carthanais
dhifriúla nó ar ais go dtí an comhlacht a dhéanann iad.

Gloine

Tá gloine in úsáid le breis agus 5000 bliain. Tá gloine an-úsáideach go deo. Déantar
mórán rudaí aisti:
•
buidéil de gach sórt,
•
prócaí de gach sórt,
•
gloiní le haghaidh deochanna,
•
spéaclaí,
•
bolgáin solais,
•
fuinneoga agus mórán rudaí eile.

Chomh maith leis sin, tá a lán gloine in earraí leictreonacha, mar shampla, teilfíseáin,
ríomhairí, innill níocháin, oighinn mhicreathonnacha agus mórán eile.
Is féidir buidéil áirithe a thabhairt ar ais le húsáid arís. Nitear iad agus cuirtear
bainne, nó uisce nó deoch eile iontu agus díoltar arís iad. Buidéil in-aischurtha
a ghlaoitear orthu seo.

An raibh a fhios agat?
•
•
•
•
•

Is gloine í beagnach 10% den dramhaíl a chaithimid uainn.
Is féidir suas le 3000 buidéal a chur in aon bhanc buidéal amháin.
Féadann foirnéis breis is 400 tonna gloine a dhéanamh in aghaidh an lae. Is
ionann é sin agus tuairim is milliún buidéal agus próca gach lá!
Is féidir gloine a athchúrsáil ina hiomláine agus ní chuirtear aon chuid di amú.
Úsáidtear níos lú fuinnimh chun seanghloine a leá agus a athchúrsáil ná chun
gloine nua a dhéanamh as amhábhair.

Athchúrsáil ar ghloine ag baile
Is féidir buidéil agus prócaí gloine a thabhairt go dtí an banc buidéal san ionad
athchúrsála áitiúil. Bíonn bainc bhuidéal i mórán áiteanna. Mura bhfuil a fhios agat
cá bhfuil an ceann is cóngaraí duit, cuir glaoch ar d’údarás áitiúil agus inseoidh siad
duit.
Is gá gloine a shórtáil de réir datha. Chuige sin bíonn trí bhosca ag an mbanc
buidéal de ghnáth, ceann bán le haghaidh gloine ghlé, ceann donn le haghaidh
gloine dhonn agus ceann glas le haghaidh gloine ghlas. Ní mór a bheith cúramach
agus do bhuidéil agus do phrócaí a chur sa bhosca ceart le nach loitfí an ghloine
athchúrsáilte ar ball.
Grianghraf le caoinchead © Cumann Forbartha Charn Tóchair

Conas a dhéantar an ghloine a athchúrsáil?

1.
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 ailítear an ghloine ón mbanc buidéal. Coinnítear an ghloine ghlé, an ghloine
B
dhonn agus an ghloine ghlas scartha ó chéile.
2.	Tugtar an ghloine go dtí ionad
próiseála. Saghas monarcha
is ea é sin. Glantar amach
aon ábhar salaithe aisti, ar
nós caipíní miotail, caipíní
plaisteacha nó lipéid.
3. Ansin, brúitear an ghloine
ina mionphíosaí. Cuilléid
a ghlaoitear ar an ngloine
bhrúite sin. Tugtar an chuilléid
go dtí an mhonarcha gloine.

4.

5.

 g an monarcha gloine déantar an chuilléid a mheascadh le gaineamh,
A
aolchloch agus luaith shóide. Cuirtear an meascán isteach i bhfoirnéis mhór
agus leáitear é.
Gloine leáite a thagann amach as an bhfoirnéis. Cuirtear i múnlaí í chun buidéil
agus prócaí nua a dhéanamh. Anois is féidir iad a úsáid arís.

Agus is mar sin a chuireann an ghloine timthriall na hathchúrsála di.

Nod don eolach
•

•
•

 ula dtugann tú buidéil nó prócaí go dtí an banc buidéal, ba chóir a chinntiú
S
go bhfuil siad folamh agus nite, agus nach bhfuil caipín plaisteach ná miotal
orthu.
Is gá gloine a shórtáil i gcónaí de réir datha.
Ná cuir earraí cré ná gloine righnithe (mias phiréise mar shampla) i mbanc
buidéal nó millfidh siad an chuilléid agus ní bheifear in ann í a úsáid.

Alúmanam

Tá alúmanam ar cheann de na hábhair is luachmhaire a chaithimid uainn. Cineál
miotail is ea é. Déantar cannaí do dheochanna as mar tá sé éadrom dobhriste agus
is féidir é a fhuarú go tapa.
Is féidir sraitheanna an-tanaí a dhéanamh as alúmanam chomh maith. Scragall
alúmanaim a ghlaoitear air seo agus déantar plátaí agus boscaí bia aonúsáide
as. Úsáidtear na plátaí agus na boscaí sin le haghaidh béilí a bheireann tú leat, le
haghaidh pióga agus mar sin de. Déantar caipíní do bhuidéil bhainne agus séalaí do
chartáin ime as scragall alúmanaim chomh maith. Baineann daoine úsáid as scragall
alúmanaim sa bhaile i gcomhair cócaireachta agus chun bia a chlúdach.
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An raibh a fhios agat?
•
•

•

Tá níos mó alúmanam ná aon mhiotal eile i screamh an domhain.
Is fusa i bhfad alúmanam a athchúrsáil ná alúmanam nua a dhéanamh. Tógann
sé an méid céanna fuinnimh 20 canna a dhéanamh as alúmanam athchúrsáilte
agus a thógann sé canna amháin a dhéanamh as alúmanam nua. Ciallaíonn sé
sin nach dtógann athchúrsáil alúmanaim ach 5% den fhuinneamh a thógann sé
alúmanam a dhéanamh as amhábhair.
Is féidir alúmanam a athchúrsáil arís agus arís eile.

Athchúrsáil ar alúmanaim ag baile
Má tá bosca athchúrsála ag baile is féidir alúmanam a chur ann chomh maith le
rudaí in-athchúrsáilte eile. Bíonn banc cannaí alúmanaim ar fáil in aice le bainc
bhuidéal i mórán ionad athchúrsála áitiúla.
Ní mór a bheith cúramach agus gan cannaí cruach a chur i mbanc cannaí
alúmanaim, nó millfear an t-alúmanam atá ann.  Is féidir an difear idir cruach agus
alúmanam a aithint le maighnéad – greamaíonn maighnéad den chruach ach ní
ghreamaíonn sé d’alúmanam.

Conas a dhéantar athchúrsáil ar alúmanam?
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1.	Bailítear cannaí agus scragall
ó bhoscaí athchúrsála tí agus ó
bhainc cannaí alúmanam agus
tugtar go dtí ionad sórtála iad.
2.	Ag an ionad sórtála déantar
an t-alúmanam a shórtáil
agus a scaradh ó ábhar eile.
Ansin déantar bearta móra
dronuilleogacha den alúmanam.
3.	Déantar na bearta a stialladh
agus baintear an phéint den alúmanam. I ndiaidh dó a bheith stiallta, leáitear
an t-alúmanam agus déantar bloic mhóra as. Glaoitear ‘tinní’ ar na bloic mhóra
seo, agus bíonn suas le 26 tonna meáchain i ngach ceann acu!

4.
5.

T ugtar na tinní go dtí monarcha. Ansin, déantar iad a rolladh ina sraitheanna
nach bhfuil ach 0.3 mm ar tiús.
Déantar cannaí nó earraí alúmanaim eile as na sraitheanna tanaí alúmanaim.
Ansin, cuirtear deochanna úra sna cannaí agus cuirtear go dtí na siopaí iad.

Agus is mar sin a chuireann an t-alúmanam timthriall na hathchúrsála de.

Nod don eolach
•
•

 á dearmad gur cannaí alúmanaim amháin a théann i mbanc cannaí
N
alúmanaim. Ná cuir cannaí cruach ann.
Bí cinnte go bhfuil cannaí, plátaí agus scragall alúmanaim nite sula
gcuirfidh tú i mbosca athchúrsála nó i mbanc cannaí alúmanam iad.

Plaisteach

Tá plaisteach an-úsáideach ar fad. Tá sé éadrom, láidir agus deacair a bhriseadh.
Dá bhrí sin, is ábhar iontach é chun buidéil a dhéanamh le haghaidh bainne, uisce,
seampú, ola – agus go leor leachtanna eile.

Is fadhb mhór é an plaisteach nuair a chaitear amach é. Is ábhar buanmharthanach
é nach mbriseann síos (nó nach ndíghrádaíonn) sa timpeallacht. Ní ceart plaisteach a
dhó mar má dhóitear é, scaoiltear múch dhíobhálach san aer.
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Baintear úsáid as plaisteach chun cuid
mhór rudaí eile a úsáidimid gach uile lá
a dhéanamh:
•
éadaí,
•
bróga,
•
bréagáin,
•
troscán,
•
pacáistíocht bia,  
•
dlúthdhioscaí,
•
boscaí bruscair,
•
boscaí athchúrsála,
•
píopaí uisce,
•
cairpéad,
•
éadaí lomra agus mórán rudaí
eile nach iad.

Chomh maith leis sin, déantar a lán ceimiceán nimhiúla nuair a dhéantar plaisteach
as an nua, gan trácht ar an bhfuinneamh a úsáidtear. Is fearr i bhfad, mar sin, é a
athchúrsáil agus plaisteach nua a dhéanamh as.

An raibh a fhios agat?
•
•
•

 á dhéanann tú athchúrsáil ar bhuidéal plaisteach amháin sábhálfaidh tú
M
oiread fuinnimh agus a lasfadh bolgán solais ar feadh an lae!
Ní mór 25 buidéal líomanáide a athchúrsáil chun seaicéad lomra amháin a
dhéanamh.
Tá cineálacha éagsúla plaisteach ann agus baintear úsáid astu chun táirgí
éagsúla a dhéanamh. Cuirtear cód aitheantais ar tháirgí plaisteacha le
go mbeidh a fhios ag lucht athchúrsála cén cineál plaistigh é. Tá sé seo
tábhachtach mar ní mór na cineálacha éagsúla plaisteach a shórtáil agus a
scaradh ó chéile sula ndéantar athchúrsáil orthu. Sa tábla thíos tugtar eolas ar
na cineálacha éagsúla plaisteach.
Cód
aitheantais

Cineál plaistigh

01
PET

02
PE–HD

03
PVC

04
PE–LD

05
PP

06
PS

07
O

Tréithe

Táirgí

Teireataláit
pholaitéine
(PET, PETE)

Glé, láidir, righin, gásdhíonach
agus uiscedhíonach.

Buidéil le haghaidh deochanna,
blastán sailéid, etc., agus prócaí
le haghaidh imchnó, subh, etc.

Poileitiléin
ard-dlúis (HDPE)

Righin, láidir, uiscedhíonach ach
ligeann sé gás tríd.

Buidéil le haghaidh bainne, sú
torthaí, uisce, etc., cartáin iógairt,
margairín, etc., málaí bruscair,
málaí siopadóireachta, etc.

Clóiríd
pholaivinile (V)

Solúbtha, ilúsáideach, láidir, agus
furasta é a mhúnlú.

Buidéil sú torthaí, scannán
cumhdaithe le haghaidh bia,
píopaí uisce agus séarachais, etc.

Poileitiléin
ísealdlús (LDPE)

Furasta é a mhúnlú, láidir,
solúbtha, éasca séala a chur air,
uiscedhíonach.

Málaí le haghaidh bia reoite,
buidéil infháiscthe le haghaidh
meala, mustaird, citseap trátaí, etc.

Polapróipiléin
(PP)

Láidir, righin, seasmhach in
aghaidh teasa, ceimiceán agus
ola, uiscedhíonach.

Soithí cistine, cartáin iógairt agus
margairín, soithí i mbialanna
beir leat, cupaí agus plátaí
aonúsáide, etc.

Glé, furasta é a mhúnlú.

Boscaí uibheacha, cupaí
aonúsáide, plátaí, tráidirí agus
sceanra, soithí i mbialanna
beir leat, cartáin iógairt agus
margairín, etc.

Ag brath ar na cineálacha
éagsúla plaisteach atá measctha
le chéile.

Buidéil le haghaidh deochanna,
agus buidéil bhainne do
bhabaithe.

Polaistiréin
(PS)

Cineál ar bith
eile

Athchúrsáil ar phlaisteach ag baile

Sula gcuireann tú do bhuidéil
phlaisteacha sa bhosca athchúrsála,
déan deimhin:
•
na caipíní a bhaint,
•
na buidéil a ní,
•
na buidéil a bhrú ar a chéile ionas
gur lú spáis a thógfaidh siad suas.

Conas a dhéantar athchúrsáil ar phlaisteach?
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Má tá bosca athchúrsála ag baile is féidir buidéil phlaisteacha in-athchúrsáilte a chur
ann chomh maith le rudaí in-athchúrsáilte eile. Is féidir iad a thabhairt chomh maith
go dtí banc buidéal plaisteach a bhíonn
ar fáil in aice le bainc bhuidéal gloine i
mórán ionad athchúrsála áitiúla.

1.	Bailítear buidéil phlaisteacha ó bhoscaí athchúrsála tí agus ó ionaid athchúrsála
áitiúla agus tugtar go dtí ionad sórtála iad.
2.	Ag an ionad sórtála déantar an plaisteach a scaradh ó ábhar eile. Ansin
déantar na cineálacha éagsúla plaisteach a scaradh óna chéile.
3.	Déantar bearta teanna de na cineálacha éagsúla plaisteach. Brúitear na bearta
go dlúth le chéile chun spás agus fuinneamh a shábháil.
4. Tugtar na bearta go dtí monarcha athphróiseála. Gearrtar an plaisteach ina
chalóga beaga. Nitear na calóga chun salachar agus lipéid pháipéir a bhaint
díobh.
5. Déantar na calóga glana a leá agus déantar rudaí nua plaisteacha as an
bplaisteach leáite.
Agus is mar sin a chuireann an plaisteach timthriall na hathchúrsála de.

Nod don eolach
•
•

 í cinnte go nglanann tú do bhuidéil phlaisteacha sula gcuireann tú isteach sa
B
bhosca athchúrsála iad nó caithfidh duine éigin iad a shórtáil.
Cuideoidh tú go mór má bhaineann tú caipíní agus lipéid de bhuidéil
phlaisteacha agus má bhrúnn tú ar a chéile iad.

Páipéar

As adhmad a dhéantar an chuid is mó den pháipéar a úsáidimid. Mar sin, chun
páipéar nua a dhéanamh, ní mór crainn a leagan. Má dhéanaimid athchúrsáil ar
pháipéar ní gá dúinn an oiread céanna crann a leagan, agus is maith é sin don
timpeallacht.

Déantar páipéar atá le hathchúrsáil a shórtáil ina dhá chuid:
•
Páipéar bán: páipéar d’ardchaighdeán ar nós páipéar scríbhneoireachta,
clúdaigh litreach, páipéar fótachóipeála agus páipéar priontáilte. Is féidir
páipéar nua d’ardchaighdeán a dhéanamh as. Úsáidtear an páipéar nua sin i
scoileanna, in oifigí, etc.
•
Nuachtáin agus irisí: is féidir athchúrsáil a dhéanamh orthu chun nuachtáin agus
irisí nua a dhéanamh nó chun cairtchlár agus ábhar pacáistíochta (boscaí, mar
shampla) a dhéanamh.

An raibh a fhios agat?

•
•

•
•

•
•

T á páipéar in úsáid le 5000 bliain ar a laghad!
Ón bhfocal Gréigise papyros (‘paipír’ i nGaeilge) a thagann an focal páipéar.
Thug na Gréagaigh papyros ar na giolcacha as a ndéanadh na hÉigiptigh
páipéar.
Is féidir páipéar a dhéanamh as cadás, cnáib, líon agus rís chomh maith le
hadhmad.
Táthar ag déanamh páipéir as adhmad sa tSín le 2000 bliain. Ba iad na Sínigh
a chéadsmaoinigh ar pháipéar leithris sa séú haois! Sa seachtú haois thosaigh
siad ar mhálaí tae agus cupáin pháipéir a dhéanamh.
Is páipéar é trian den dramhaíl a bhíonn againn in aghaidh na bliana.
Is gá sé chrann a leagan chun páipéar a chur ar fáil d’aon teaghlach amháin
in aghaidh na bliana.
© Getty Images

Athchúrsáil ar pháipéar ag baile
Má tá bosca athchúrsála ag baile is
féidir páipéar a chur ann. Bíonn bainc
pháipéir in a lán ionad athchúrsála
áitiúla chomh maith. In áiteanna
iarrtar an páipéar a shórtáil agus
bíonn bosca ann i gcomhair páipéar
d’ardchaighdeán agus bosca eile i
gcomhair nuachtán agus irisí. Beidh
d’údarás áitiúil breá sásta insint duit cá
bhfuil an t-ionad is gaire duit.

Conas a dhéantar athchúrsáil ar pháipéar?

1.	Tugtar an páipéar atá i do bhosca athchúrsála agus sna bainc pháipéir go dtí
ionaid shórtála. Déantar páipéar bán a scaradh ó irisí agus nuachtáin agus
tugtar an páipéar go dtí muileann páipéir.
2.	Sa mhuileann páipéir iompraítear an páipéar ar chrios iompair go dtí scealpaire
ollmhór. Soitheach mór millteach is ea an scealpaire ina bhfuil lanna móra ag
casadh timpeall. Gearrtar an páipéar ina stiallacha bídeacha.
3.	Measctar uisce agus ceimiceáin tríd an bpáipéar stiallta chun dúch agus cibé
ábhar salaithe eile atá ann a ní den pháipéar. Laíon páipéir a thugtar ar an
meascán maoth sin.
4. Leagtar an laíon amach ina leac idir dhá líontán sreinge chun é a thriomú.
Nuair a thriomaíonn an laíon sin is páipéar nua é.
5. Cuirtear snas ar an bpáipéar triomaithe agus cuirtear timpeall ar rollaí móra
é. D’fhéadfaidís a bheith 10 méadar ar leithead agus d’fhéadfadh breis agus
30 tonna meáchain a bheith iontu. Gearrtar na rollaí i méideanna níos lú agus
díoltar an páipéar ansin.
Agus is mar sin a chuireann an páipéar timthriall na hathchúrsála de.

•

•

P áipéar glan agus tirim a
fheileann don athchúrsáil.
Má tá an banc páipéir lán,
beir leat abhaile do pháipéar
agus tabhair ar ais lá éigin
eile é. Ná fág páipéar taobh
amuigh de bhanc páipéir
mar éireoidh sé fliuch agus
ní bheifear in ann é a úsáid.
Ní mór na treoracha ag an mbanc páipéir a léamh agus a leanúint; má iarrtar
ort na saghsanna éagsúla páipéir a scaradh, déan é sin chun cuidiú leis an
athchúrsáil.
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Nod don eolach

Cairtchlár

Is cineál páipéir é cairtchlár ach tá sé i bhfad níos tibhe agus níos láidre ná
gnáthpháipéar. Baintear úsáid as le haghaidh boscaí agus pacáistíochta de bhrí go
bhfuil sé láidir éadrom.
Ar nós páipéir, déantar cairtchlár as adhmad. Tá sé tábhachtach, mar sin, cairtchlár
a athchúrsáil chun crainn a shábháil.

An raibh a fhios agat?
•

•

•

 s trí shraith páipéir – sraith
A
rocach idir dhá shraith chothroma
– a dhéantar cairtchlár.
Bíonn cuid den chairtchlár
a dhéantar de thoradh na
hathchúrsála chomh righin láidir
sin gur féidir troscán, boscaí móra,
conchró fiú a dhéanamh as.
Déantar os cionn 70% den
chairtchlár uile ar domhan a
athchúrsáil.

Má tá bosca athchúrsála ag
baile is féidir cairtchlár a chur
ann chomh maith le rudaí
in-athchúrsáilte eile. Is féidir é a
thabhairt go dtí banc cairtchláir
san ionad athchúrsála áitiúil
chomh maith.
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Athchúrsáil ar chairtchlár
ag baile

Conas a dhéantar athchúrsáil ar chairtchlár?

Bailítear cairtchlár ó bhoscaí athchúrsála tí nó ó bhainc chairtchláir. Bailítear a lán
cairtchlár ó shiopaí, ó mhonarchana agus ó oifigí chomh maith. Déantar an cairtchlár
a shórtáil. Ansin tugtar an cairtchlár go dtí an muileann páipéir.
1.	Ag an muileann páipéir iompraítear an cairtchlár ar chrios iompair go dtí
scealpaire ollmhór. Soitheach mór millteach is ea an scealpaire ina bhfuil lanna
móra ag casadh timpeall. Gearrtar an cairtchlár ina phíosaí bídeacha.
2.	Measctar uisce agus ceimiceáin tríd an gcairtchlár stiallta chun dúch agus cibé
ábhar salaithe eile atá ann a ní de. Laíon páipéar a thugtar ar an meascán
maoth sin.
3. Leagtar an laíon amach ina leac idir dhá líontán sreinge chun é a thriomú.
Nuair a thriomaíonn an laíon seo is cairtchlár nua é.
Agus is mar sin a chuireann an cairtchlár timthriall na hathchúrsála de.

Nod don eolach
•

•

 á dearmad an páipéar agus an cairtchlár a scaradh óna chéile ag an mbanc
N
páipéir agus cairtchláir. Millfear an páipéar agus an cairtchlár má mheasctar
iad.
Mura bhfuil a fhios agat cén áit ar féidir leat athchúrsáil a dhéanamh ar
chairtchlár, cuir glaoch ar d’údarás áitiúil.

Teicstílí

Is teicstíl é gach saghas éadaigh. Déantar a lán rudaí as teicstíl:
•
do chuid éadaigh,
•
bróga,
•
éadaí leapa,
•
cuirtíní,
•
cairpéid,
•
clúdach troscáin,
•
tuáillí,
•
pubaill,
•
málaí,
•
eitleoga,
•
craiceann naomhóga, etc.   

Is minic a chaitear éadaí amach má tá siad stróicthe nó millte, nó mura bhfuil siad
mór go leor nó faiseanta a thuilleadh. Ach ní gá iad a chaitheamh amach. Is féidir
athchúrsáil a dhéanamh orthu. Sa dóigh sin is féidir iad a athúsáid agus ní chuirtear
go dtí láithreán líonta talún iad agus tá sé sin níos fearr don timpeallacht.

Is iomaí rud as a ndéantar teicstílí:
•
Faighimid olla ó chaoirigh, ó
ghabhair, ó lámaí, ó chamaill
agus fiú ó choiníní angóra!
•
Déantar síoda as cocún an
tseiriceáin.
•
Déantar hataí as tuí agus bambú.
•
Déantar cadás agus línéadach as
plandaí.
•
Baintear úsáid as snáithín ghloine
chun cultacha spáis a dhéanamh.
•
Caitear amach na milliúin tonna teicstíl in aghaidh na bliana. D’fhéadfaí
athchúrsáil a dhéanamh ar an-chuid de ach ní dhéantar athchúrsáil ach ar
bheagán de faoi láthair.

Athchúrsáil ar theicstílí ag baile
Ní bhailítear teicstílí don athchúrsáil de ghnáth, ach bíonn banc teicstíle san ionad
athchúrsála áitiúil go minic. Is féidir éadaí agus bróga a chur i mbanc teicstíle chomh
maith le blaincéid, braillíní, cuirtíní agus éadach de gach sórt. Is féidir teicstílí a
thabhairt go dtí siopaí carthanais nó siopaí athláimhe chomh maith.
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An raibh a fhios agat?

Conas a dhéantar athchúrsáil ar theicstílí?

1.

T ugann leoraí na héadaí, bróga, braillíní agus mar sin de ón ionad athchúrsála
go dtí ionad sórtála.
2.	Déantar na teicstílí a shórtáil san ionad sórtála. Tá breis agus 100 cineál teicstíle
ann.
3. Más féidir éadaí a athúsáid, cuirtear go dtí siopaí carthanais nó siopaí
athláimhe iad ar fud na hÉireann agus ar fud an domhain.
4. Aon rud nach féidir a athchúrsáil, déantar bearta móra díobh agus tugtar go
dtí monarchana athchúrsála iad. Stialltar an t-éadach ina mhionphíosaí.
5. Déantar stuáil as na mionphíosaí éadaí agus cuirtear an tstuáil sin i
gcathaoireacha agus i dtoilg le go mbeidh siad deas bog.

Nod don eolach
•
•

 á chuireann tú bróga i mbanc teicstíle, ceangail le chéile iad. Sa tslí sin, ní
M
scarfar iad.
Is d’éadach de gach sórt agus do bhróga iad na bainc theicstíle. Ná cuir rud ar
bith iontu seachas éadach, bróga nó rudaí eile atá ceadaithe ar nós cairpéid,
cuirtíní, etc.

Athchúrsáil
Léigh na habairtí seo. Scríobh an focal nó na focail chearta sna spásanna.
1.	Mura ndéanaimid ______________________ ar dhramhaíl caithfear í a chur go dtí láithreán
líonta talún.
2. Is féidir athchúrsáil a dhéanamh ar ghloine,  ar ______________________ , agus ar
______________________ .
3.	Déantar athchúrsáil i mbeagnach ______% de thithe na hÉireann anois, i gcomparáid le
______% i 1999.
4. Déanaimid athchúrsáil ar ______% den dramhaíl tí in Éirinn faoi láthair.
5. Ag an ______________________ déantar na rudaí in-athchúrsáilte go léir a shórtáil agus a
scaradh ó chéile.
6. Is fusa ______________________ a athchúrsáil ná plaisteach.
7.
Is féidir ______________________ de dhramhaíl tí a chur ar an gcarn múirín.

Focail nua a d’fhoghlaimíomar:
1.
2.
3.
4.
5.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Focail nó nathanna a d’fhéadfaimis a úsáid arís:
1.
2.
3.
4.
5.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Rudaí a bhí ar eolas againn cheana féin:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Rudaí nach raibh ar eolas againn cheana féin:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Rudaí ar mhaith linn níos mó a fhoghlaim ina dtaobh:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Na pointí is suimiúla sa téacs, dar linne:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Lúibín ‘Athchúrsáilte’
(Fonn: Óró, a Mhíle Grá)
Peadar:
Óró laghdaigh, athúsáid, is athchúrsáil gach lá!
Is é is fearr don timpeallacht, tá an athchúrsáil thar barr!
Athchúrsáil is athúsáid is laghdaigh chuile lá!
Páidín:
Óró an nóisean seo faoin athchúrsáil, tá sé do mo chrá!
B’fhearr liom trais a chur síos sa scailp ná a athchúrsáil go brách!
Óró an athchúrsáil ar fad, ní thuigimse cén fáth!
Peadar:
Níor cheart é a chaitheamh sa scailp mar is gearr go mbeidh sí lán,
Is nár dúnadh an dumpa a bhí againn mar gheall ar easpa spáis,
Athchúrsáil is athúsáid is laghdaigh chuile lá!
Páidín:
Théinnse féin suas an sliabh le hasal, cliabh is sleán …
Peadar:
Ach anois le leoraí a théann tú suas, is é le bruscar lán!
Óró bí ag athchúrsáil, is beidh an domhan seo slán!
Peadar:
Tá páipéirí ar foluain ann is málaí dubh’ ar fán,
Cuisneoirí, sean-teilifíseán agus cúpla seanghluaisteán.
Óró bí ag athchúrsáil, nó scrios atá i ndán!
Peadar:
Cuimhnigh ort féin i ndeireadh an lae is í an athchúrsáil is fearr,
Tá athchúrsáil ar pháipéar ann, ar bhuidéil is cannaí stáin.
Athchúrsáil is athúsáid is laghdaigh chuile lá!

Páidín:
Tá bin dubh le haghaidh bruscair ann, bin glas don athchúrsáil,
Is é an bin donn an carn aoiligh ag daoine ar an tsráid.
Óró sórtáil seo is sórtáil siúd is sórtáil chuile lá!
Páidín:
Ag púitseáil is ag sórtáil ‘rú, bheadh ríleacán i do cheann,
B’fhearr an t-iomlán a lasadh, a mhac, is a dhó sa tine chnámh.
Óró an athchúrsáil ar fad, mo chreach is mo mhíle crá.
Peadar:
Níor cheart bruscar a lasadh is a dhó sa tine chnámh,
Bheadh múch san aer de ló is d’oíche murach an athchúrsáil!
Athchúrsáil is athúsáid is laghdaigh chuile lá!
Páidín:
Óró athchúrsáil, a mhac, nach í atá go breá!
Más tú atá saibhir soilbhir agus airgead i do lámh!
Ag saothrú is ag carnadh is ag gnóthú chuile lá!
Peadar:
Níl costas leis an athchúrsáil, in aisce tá sé saor,
Mura ndéanfaimid an athchúrsáil íocfaimid as go daor.
Ní dhéanann tusa an athchúrsáil, ní dhéanann tú faraor.
Páidín:
Is fusa mar sin an athchúrsáil ná dó agus dumpáil.
Má thosaímse ag athchúrsáil beidh suaimhneas agam le fáil.
Athchúrsáil is athchúrsáil, seo liom ag athchúrsáil.
Páidín agus Peadar:
Athchúrsáil is athchúrsáil, seo linn ag athchúrsáil!
(Curtha in eagar ag Dearthóirí Áiseanna Teagaisc na Gaeilge.
Bunaithe ar bhunsaothar, ‘Athchúrsáil’, le Fearghas Mac Lochlainn.)

Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana
R ialacha
1. Roghnaigh triúr daltaí chun na ceisteanna a chur sna babhtaí difriúla.
2. Roinn an chuid eile den rang ina ghrúpaí de cheathrar. Tabhair bord do gach grúpa agus
cuir litir ar gach bord. Mínigh do na daltaí go mbeidh freagraí na gceisteanna le scríobh acu
seachas iad a fhreagairt ó bhéal. Tabhair trí leathanach bán an grúpa dóibh.
3. Iarr ar gach grúpa captaen a roghnú. Scríobhadh an captaen an litir a thug tú don ghrúpa agus
‘Babhta 1’ ar bharr an chéad leathanaigh agus uimhreacha 1 go dtí 10 ina gcolún taobh thíos,
áit a scríobhfaidh siad na freagraí. Scríobhadh sé an litir a thug tú don ghrúpa agus ‘Babhta 2’
ar bharr an dara leathanaigh, etc. Mínigh do na grúpaí gur féidir leo freagraí na gceisteanna
a phlé os íseal ach nach ceart dóibh iad a roinnt le grúpaí eile. Iarr ar an gcaptaen na freagraí
aontaithe a scríobh nuair atá siad pléite ag an ngrúpa.
4. Tabhair ceisteanna Bhabhta 1 do dhalta amháin le léamh amach os ard. Léadh sé amach na
ceisteanna go soiléir ceann ar cheann. Cabhraigh leis más gá. Faoin múinteoir atá sé a shocrú
cathain a bhogfaidh sé ar aghaidh go dtí an chéad cheist eile.
5. Nuair a bheidh na ceisteanna ar fad i mBabhta 1 léite agus na freagraí scríofa bailigh na
leathanaigh ó na captaein.
6. Tabhair ceisteanna Bhabhta 2 do dhalta eile le léamh amach os ard. A fhad is atá na ceisteanna
á léamh ceartaigh ceisteanna Bhabhta 1.
7. Nuair a bheidh na ceisteanna ar fad i mBabhta 2 léite agus na freagraí scríofa bailigh na
leathanaigh ó na captaein. Léigh amach os ard na freagraí cearta le haghaidh Bhabhta 1 agus
scríobh torthaí an bhabhta sin ar an gclár.
8. Lean ar aghaidh go dtí go mbeidh na ceisteanna ar fad curtha, na freagraí cearta ar fad léite
amach agus na torthaí ar fad ar an gclár.
9. Ag an ngrúpa leis an líon is mó freagraí cearta a bheidh an bua. D’fhéadfaí duaiseanna beaga a
thabhairt don chéad agus don dara háit sa tráth na gceist.
(Nóta: D’fhéadfaí torthaí an tráth na gceist seo a mheas chun ceachtanna a roghnú chun dul siar a
dhéanamh orthu.)
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Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana
C eisteanna
Babhta 1
1. Cén peata a bhí ó Dhoireann sa scéal ‘Ach cé a bhreathnós amach dó?’
2. Scríobh dhá rud a gheall Doireann dá tuismitheoirí a dhéanfadh sí don mhadadh?
3. Cá bhfuair Doireann an madadh?
4. Cén t-ainm a thug Doireann ar an madadh?
5. Cad é an mana a d’fhoghlaim sibh a bhaineann le hathchúrsáil?
6. Ainmnigh 5 rud is féidir a athchúrsáil.
7. Críochnaigh an seanfhocal ‘Ná bí caifeach is ní bheidh tú …’.
8. Cé a cheap an teilifís an chéad lá riamh?
9. Cum ceist a oirfeadh don fhreagra ‘D’fhoghlaim’.
10. Cum ceist a oirfeadh don fhreagra ‘Chonaic’.
Babhta 2
1. Cén focal a thosaíonn le ‘r’ a chiallaíonn ‘trí mhí’?
2. Cá raibh Daid ag obair sa scéal ‘Cad a dhéanfaidh mé libh in aon chor?’
3. Cé leis a ndearna Daid gearán sa sceitse ‘Ba mhaith liom gearán a dhéanamh’?
4. Cé a rinne an crios Bhríde a thug Neain do na cailíní sa scéal ‘Na Brídeoga’?
5. Cén tír arbh as don bhean a raibh ‘Renata’ uirthi sa sceitse faoi Oíche Fhéile Bríde?
6. Cé mhéad saghas Cros Bhríde atá ann, dar leis an mbileog eolais faoi nósanna na Féile Bríde?
7. Cén comórtas a raibh Fionnán ag glacadh páirte ann sa scéal ‘Iontach Tinn’?
8.	Ainmnigh 3 mhothúchán a bhí scríofa ar na cártaí a bhí in úsáid agaibh don chluiche mímthe
bunaithe ar na mothúcháin.
9.	Scríobh ceann de na beannachtaí a d’fhéadfaí a úsáid chun feabhas a ghuí ar dhuine atá
breoite.
10. Críochnaigh an nath seo ‘Bhí sé chomh macánta leis …’.
Babhta 3
1.	Nuair a bhíomar ag plé cúrsaí bia dúradh go bhféadfadh bia a bheith milis, searbh, géar nó ...?
2.	Ainmnigh dhá rud a gheall an diabhal mór do Hans chun é a mhealladh sa scéal ‘Cad chuige a
bhfuil an fharraige goirt?’
3. Abair an seanfhocal a bhfuil na hainmfhocail an ‘t-anlann’ agus ‘an t-ocras’ ann.
4. Scríobh nath cainte a thugann le fios go bhfuil an-ocras ort.
5. Cén t-ainm a bhí ar an múinteoir sa scéal ‘Braitheann sé ar an aimsir’?
6.	Ainmnigh trí chaitheamh aimsire a bhfuil tagairt dóibh sa sceitse ‘Nach mór an spórt í an
aimsir bhreá!’
7. Cén sort éin atá le feiceáil ar oileán Mhic Eoin nach bhfeictear i mórán áiteanna eile?
8. Cén t-ainm a bhí ar aintín Bhreandáin agus Chaitlín sa scéal ‘Scéal Nua.’
9. Céard a cheannaigh Breandán sa sceitse ‘Tá sé galánta!’?
10. … a thugtar ar an gcailín a bhíonn ag freastal ar an mbrídeog ar lá a pósta.

264

Tráth na gCeist Dheireadh na Bliana
F reagraí
Babhta 1
1. Madadh [Gadhar]
2.	Gheall sí go ndéanfadh sí leaba dó sa gharáiste, go bhfairfeadh sí amach dó, go mbeathódh sí é
agus go dtabharfadh sí amach ag siúl é.
3. I bpóna na madraí
4. Sciob
5. Laghdaigh, Athúsáid, Athchúrsáil
6.	Páipéar, cairtchlár, gloine, plaisteach, cannaí, éadach, earraí leictreach, etc., (nó aon rud atá
déanta astu seo)
7. Gann
8. John Logie Baird
9. Ar fhoghlaim … ?
10. An bhfaca …?
Babhta 2
1. Ráithe
2. In oifig sa bhaile / thuas an staighre
3. Le bainisteoir na pictiúrlainne, Máire Nic Gearailt
4. Fear céile Neain – Peadar
5. An Pholainn
6. 7 gcinn ar a laghad
7. Craobh na mbunscoileanna
8. Sceitimíní [Bís], áthas, uaigneas, iontas, bród, fearg, scanradh, díomá, tuirse, buairt [imní]
9. Coimirce Dé ort / Tabhartas na sláinte chugat / Dé do bheatha i do shláinte.
10. An sagart
Babhta 3
1. Goirt
2. Mála airgid, mála óir, lán sciobóil chruithneachta, eallach agus caoirigh [tréad bó is caorach]
3. Is maith an t-anlann an t-ocras
4.	Bhíos [Bhí mé] stiúgtha [lag / caillte] leis an ocras. / Bhí ocras an domhain / confadh orm. /
Bhí mo theanga amuigh agam. / Bhí mo bholg thiar ar mo dhroim leis an ocras.
5. Bean Uí Mháille
6. Clársheoltóireacht, cadhcáil, snámh, rópadóireacht, siúlóid sléibhe
7. Seabhac
8. Caoilfhionn
9. Culaith (éadaigh)
10. Cailín coimhdeachta

265

