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 Focal ón Ard-Rúnaí

 Tá géarghá aitheanta le tamall fada le clár oibre i nGaeilge do na scoileanna Ilchreidmheacha. 
 Rinne Pól Mag Lionáin (príomhoide agus duine de stiúrthóirí an Fhorais Phátrúnachta) taighde 
 ar na scoileanna Ilchreidmheacha ar son An Fhorais Phátrúnachta agus tháinig an t-éileamh seo 
 chun cinn arís. 

 Tar éis léirmheasa a dhéanamh ar an ábhar a bhí ar fáil agus a d’fhéadfaí a chur in ord agus in 
 eagar dár scoileanna, tháinig an clár ‘Signposts for Living’ chun cinn. Ba mhaith linn ár 
 mbuíochas a chur in iúl do na húdair as a gcead an t-aistriúchán a dhéanamh ar an ábhar dár 
 scoileanna.

 Socraíodh gur leagan leictreonach a bheadh sa leabhar seo sa chaoi is go bhféadfaí aiseolas a 
 lorg ó  na scoileanna agus forbairt a dhéanamh dá réir. Ciallaíonn sé seo gur ábhar beo é a 
 bheidh ag athrú de réir mar a thagann ionchur bunaithe ar úsáid ó na scoileanna. Tá súil againn 
	 dá	bhrí	sin	go	mbeidh	an	leabhar	ina	acmhainn	luachmhar	do	scoileanna	agus	go	mbainfidh	
 múinteoirí agus daltaí an-leas as.

 Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach a bhí páirteach sa phróiseas seo ach go háirithe 
 Tomás Ó Póil agus an obair mhór a rinne sé á chur le chéile agus d’Orla Bradshaw as a cuid 
 cabhrach ar fad i rith an phróisis.

 Caoimhín Ó hEaghra
 Ard-Rúnaí an Fhorais Pátrúnachta
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Clár
An Scoilphobal
Ioslám
Mianta agus Riachtannais
Cearta agus cúraim
An Fómhair
Búdachas
Éin agus Ainmhí
Saícheachas – Guruparab (Deireadh Fómhair, Mí na Samhna)
Cineáltas
Éagsúlach – sa Scoil
Cairdeas
Ioslám – Ramadan/Eid-ul-Fitr (Samhradh / Geimhreadh) 
Hiondúchas – Diwali (Meán Fómhair/Deireadh Fómhair)
An Geimhreadh
Giúdachas – Hanukkah (Mí na Samhna/Mí na Nollaig) 
Grianstad an Gheimhridh
An Chríostaíocht (Nollaig 25ú)
Bia
Fearg
Searmanais Ainmnithe
Díomá
An tEarrach 
Hiondúchas – Holi (Feabhra/Márta) 
Crainn 
An Chríostaíocht An Chásc (Márta/Aibreán)
Ciniochas 
Giúdachas - Pesach (Márta/Aibreán) 
Éagsúlacht - Teaghlaigh 
Saícheachas – Baisakhi (Aibreán 13ú / 14ú)  
Meas166 
Lá Bealtaine 
Idirspleáchas 
Búdachas – Wesak (Aibreán/Bealtaine)  
Ead 
Bithéagsúlacht 
Ionracas 
Samhradh 
Uisce
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Réamhrá

Fáilte chuig ár gcnuasach ceachtanna ar éagsúlacht. Is do pháistí atá níos óige na
ceachtanna seo agus is féidir iad a chur in oiriúint do chuile rang ó naíonáin bheaga 
go rang a dó.

Mar bhunmhúinteoirí, aithnímid an brú atá i gceist le ceachtanna speisialaithe agus
saintaighde déanta orthu a tháirgeadh i ngach réim don churaclam. Clúdaítear gach 
topaic sa leabhar seo agus cúig cheacht i gceist ar an meán. Féadann oidí iad a 
mhúineadh ar bhonn líneach, céimnitheach ó sheisiún go seisiún agus ó cheacht am-
háin go dtí an chéad cheacht eile. Nó is féidir le múinteoirí a rogha féin a dhéanamh, 
ar aon ábhar ar bith, ó réimse leathan scéal, bileog oibre agus gníomhaíochtaí.

Chun aghaidh a thabhairt ar éagsúlacht, chuireamar san áireamh ceachtanna ar an sé 
phríomhreiligiún domhanda. É sin ráite, ní féidir éagsúlacht, bíodh sí reiligiúnach nó 
eile, a mhúineadh taobh amuigh de cheartas sóisialta agus oideachas ar chearta daon-
na, nó ní féidir í a mhúineadh gan scrúdú ceart a dhéanamh ar ár mothúcháin agus ár 
n-inspreagthaí féin a rialaíonn an bealach a smaoinímid agus a ghníomhaímid.

Ar an ábhar céanna, toisc gur í an timpeallacht a thugann an dúshlán is práinní agus is 
ríthábhachtaí	do	mhuintir	an	phláinéid	i	láthair	na	huaire,	caithfidh	cúrsaí	comhshaoil	
a bheith mar chuid lárnach d’fhoghlaim ar éagsúlacht agus tá aonaid oibre curtha san
áireamh againn i roinnt réimsí gaolmhara.

Le tamall anuas, mhothaíomar go raibh géarghá ann tabhairt faoi mhúineadh na
héagsúlachta ar bhealach struchtúrtha agus substaintiúil. Agus é sin á dhéanamh,
theastaigh go géar uainn rogha leathan oibre a chur ar fáil ar réimse leathan téamaí 
agus topaicí. Tuigimid áfach, gur réimse casta staidéir é seo agus mar sin ní 
chlúdaíonn ár mbailiúchán de phleananna ceachta ach sciar cuibheasach beag den 
speictream sin.

Is féidir gach ceacht a chur i bhfeidhm leis an gcuraclam Gaeilge chomh maith leis 
na curaclaim OSIE, OSPS. Tá comhtháthú ar Dhrámaíocht, na hAmharcealaíona, ar 
Cheol agus Rincíocht déanta tríd an leabhar ar fad.

Tá súil againn go mbainfear tairbhe astú.
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 Téamaí
 Ceartas sóisialta
 Naisc Churaclaim
 O.S.P.S.
  Mé féin agus Daoine eile:   Ag Déileáil le daoine eile
 Mé féin agus an Domhain Mórthimpeall  Ag Forbairt Saoránachta
 
 An Scoilphobal
 Teastálacha agus Riachtanais
 Éagsúlacht – Taobh istigh den scoil
 Ciníochas – Conas tabhairt faoi
 Éagsúlacht – Clanna
 Idirspleáchas
 
 Comhshaol
 Naisc Churaclaim
 S.E.S.E. - Tíreolaíocht
  Comhshaoil Nádúrtha::    An timpeallacht áitiúil nádúrtha
        An Aimsir
        An Domhan mar Phláinéad sa Spás
  
 Feasacht Comhshaoil agus Cúram:   Aire a thabhairt do mo dhúiche féin

 An Fómhar
 Éin agus Ainmhithe
 An Geimhreadh
 Grianstad an Gheimhridh
 Bia
 An tEarrach
 Crainn
 Lá na Bealtaine
 Bithéagsúlacht
 An Samhradh
 Uisce

 Féinfheasacht

 Naisc Churaclaim
 O.S.P.S.
  Mé féin     Ag Fás agus ag Athrú 
  Mé féin agus Daoine eile:   Ag Déileáil le daoine eile
 Mé féin agus an Domhain Mórthimpeall  Ag Forbairt Saoránachta 

 Ceanúlacht
 Cairdeas
 Fearg
 Díomá
 Éad
 Macántacht
 Meas
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 Oideachas Reiligiúnach

 Naisc Churaclaim
 O.S.P.S.- Tíreolas
 Timpeallachtaí Daonna:   Ag Maireachtáil sa Chomhphobal áitiúil
       Daoine agus áiteanna i gceantair eile

 Ioslam
 Ioslam – Ramadan / Eid-ul-Fitr (an Samhradh/ an Geimhreadh)
 Saíceachas – Guruparab (Mí Dheireadh Fómhair/ Mí na Samhna)
 Saíceachas – Baisakhi (13/14 Aibreáin)
 Críostaíocht – Nollaig (25 Nollaig)
 Críostaíocht – An Cháisc (Márta / Aibreán)
 Hiondúchas – Diwala (Meán Fómhair / Deireadh Fómhair)
 Hiondúchas – Holi (Feabhra / Márta)
 Giúdachas – Hanukkah (Deireadh Mhí na Samhna / Deireadh Mhí na Nollag)
 Giúdachas – Pesach (Márta / Aibreán)
 Búdachas
 Búdachas – Wesak (Aibreán / Bealtaine)
 Grianstad an Gheimhridh
 Searmanais Ainmnithe
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 Teideal
 Scoilphobal agus cairt na scoile

 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 • Liosta rialacha ranga atá tábhachtach ó dhearcadh an dalta a dhréachtadh
 • An gá do rialacha a thuiscint
 • Páirt a ghlacadh i dtionscnamh simplí chun feasacht ar scoilphobal a spreagadh

 Ábhair
 Páipéar
 Greamáin
 Clár / Smeach-cháirt
 Páipéar Póstaeir
 Gliú
 Criáin / Pinn Luaidhe dathadóireachta
  

 Seisiún a hAon
 Plé
 Cad is riail ann?
 Cén fáth go dteastaíonn rialacha uainn?
 Cad a tharlódh mura mbeadh rialacha againn?
 Cad a tharlaíonn má sháraítear riail?
 Deir roinnt daoine gur fearr a mhothaíonn siad slán nuair atá rialacha ann. Cad í do
 thuairim faoi seo?
 Cad é do thuiscint ar dea-riail nó drochriail?

 Ag Cumadh ár Rialacha féin
 Roinntear an rang i ndhá ghrúpa. Féadtar páiste a cheapadh mar urlabhraí agus páiste eile
 mar rúnaí.
 
 Cumfaidh gach grúpa liosta rialacha, atá tábhachtach don seomra ranga dar leo. Ba cheart
 don liosta a bheith teoranta do 3 nó 4 riail agus spreagfar ná páistí chun rialacha a chur le
 chéile nó iad a bheachtú.

 Vótáil
 Déanfaidh gach grúpa tuairisc ar na rialacha atá tiomsaithe acu. Scríobhtar iad seo ar an
 gclár nó ar an smeach-cháirt.
 
 Nuair atá sé seo críochnaithe, léigh tríd an liosta. Tugtar trí ghreamán do gach páiste (tá
 marcóirí nó cailc chomh maith céanna). Téann ná páistí suas chuig an liosta, grúpa i
 ndiaidh grúpa agus cuireann siad greamáin in aice an trí riail is tábhachtaí dóibh.
 
 Feictear ansin an trí riail is tábhachtaí mar a fheictear do na páistí.
 
 Seo iad rialacha an tseomra ranga.
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 Seisiún a Dó
 Rialach an Ranga
 Féadtar na rialacha a scríobh ar phóstaer mór. Is féidir leis na páistí cuid den phóstaer a
 mhaisiú. Léigh trí na rialacha arís. Ba cheart do gach páiste teacht aníos agus an póstaer a
 shíniú. Mínigh do na páistí gur cairt í seo agus go léiríonn a sínithe go ndearna siad
 machnamh uirthi agus go n-aontaíonn siad léi. Crochfar an póstaer ar bhalla an ranga.

 Bileog Oibre
 Iarr ar na páistí an bhileog oibre bunaithe ar rialacha an ranga a chomhlánú. Scríobhtar na
 rialacha ranga nua ar an mbileog agus déantar í a mhaisiú.

 
 Seisiún a Trí

 An Scoilphobal
 Spreagtar na páistí chun breathnú ar a scoil iomlán mar chomhphobal. I dtreo seo,
 déanfaidh an rang tionscnamh scoile simplí. Is féidir leis na páistí féin an topaic a roghnú
 ach seo roinnt moltaí:
 •An bia is fearr leo
 •Na scannáin is fearr leo
 •Na cluichí agus na spóirt is fearr leo
 •Na hainmhithe is fearr leo
 Each child in the school can be involved in this project or alternatively representatives from
 Is féidir le gach páiste ón scoil páirt a ghlacadh nó ionadaithe ó gach rang.

 Ar dtús, iarr ar an rang topaic a roghnú. Is féidir le gach páiste pictiúr a tharringt a léiríonn 
 an bia / an scannán/ an cluiche is fearr leis srl. Is féidir na pictiuir seo a tharraingt ar phíosa 
 beag páipéir beag agus é a ghreamú de phóstaer mór ina dhiaidh sin.

 Tabhair roinnt páipéir do na ranganna eile agus iarr ar na páistí an próiséas a athdhéanamh.
 Nuair atá sé déanta ag chuile rang, cuirtear na pictiúir go léir i leabhar tionscadail.

 Cuirtear in áit lárnach é sa scoil nó taispeáintear é ag am tionóil.
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 Seisiún a Ceathair

 Bileog oibre
 Deartar an bhileog seo chun béim a chur ar conas a chruthaítear scoilphobal trí idirnasc a
 dhéanamh le gach ball den scoil.
 Maisíonn na páistí an bhileog nasc trí:
 •Patrún a leanúint
 •Patrún a cruthú
 •Gach dara/tríú nasc a dhathú
 •Péint a úsáid, ag baint úsáide as líocha difriúla m.s. ag tosú le dúdhearg agus ag éirí níos
  gile dé réir a chéile go dtí go n-aimsítear bándearg.

 Is féidir leo a stíl féin a úsáid chun í a mhaisiú.
 

 Seisiún a Cúig

 Plé Ranga
 Pléann na bpáistí rialacha na ranga-
 •Cad iad ár rialacha ranga?
 •An bhfuil sé éasca cloí lenár rialacha. Cén fáth? / Cén fáth nach bhfuil?
 •Conas gur féidir linn na rialacha a chuimhneamh?
 •Dar libh, cad í an riail is tábhachtaí?
 •An mbaineann ár rialacha leis an saol taobh amuigh den scoil?

 Smaointe Eile
 Cuairt ó Chomhairle na dTuistí, ball den Bhord Bainistíochta, an Glantóir, Feighlí Scoile
 srl.
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 Teideal
 Ioslám

 Cuspóirí
 Beidh an paiste in ann:

 • Teacht ar thuiscint ar Ioslám
 • Scéal Jonah agus an Míol mór a athinsint
 • Obair ealaíne gheoméidreach a chruthú
 
 Ábhair
 Fáil ar an idirlíon
 Pinn luaidhe/ criáin

 Seisiún a hAon
 Leanann daoine Moslamacha an reiligiún Ioslam. Creideann siad in Dia amháin a
 bhaistear an t-ainm Allah air in Araibis. Creideann siad go raibh fáithe nó teachtairí ag
 Dia. Is é Muhammed ainm phríomhfháidh Ioslaim, agus i ndiaidh a ainm a rá nó a
 scríobh aithrisíonn daoine Moslamacha paidir ghearr – Go raibh síocháin Air.

 Tá 5 cholún Ioslaim ann – Seo an cúig rud is tábhachtaí i reiligiúin an Ioslaim. Iad:

 1.  Shahada nó forógra creidimh. Ciallaíonn sé seo ná a rá nach gcreideann tú ach in
      Dia amháin.
 2.  Paidreoireacht – Deir daoine Moslamacha paidreacha cúig uaire in aghaidh an lae
  – ag breacadh an lae, ag meán lae, i lár an tráthnóna, ag luí na gréine agus san
  oíche.
 3.  Troscadh – Bíonn troscadh i gceist le linn mhí Ramadan. Déantar é i gcuimhne
  do dhaoine nach bhfuil ach fíor bheagán acu le n-ithe, chun trua a léiriú agus chun
  chun féinsmacht a spreagadh. Bíonn gach Moslamach atá in inmhe agus sláintiúil
  a dhóthain ar throscadh le linn Ramadan.
 4. Carthanacht – Glaotar Zakat uirthi in Araibis. Tugann Moslamaigh fásta cuid dá
  n-airgid do charthanacht chun cabhair a thabhairt dóibh siúd le níos lú maoine ná
  iad féin ná iad atá ar an ngannchuid.
 5.  An Hajj – Is oilithreacht go Mecca, áit fíorbheannaithe do lucht leanúna Ioslaim, é
  an Hajj. Dóibh siúd a bhfuil sé d’acmhainn acu agus atá sláintiúil go leor,
	 	 caithfidh	siad	taisteal	go	Mecca	uair	amháin	ar	a	laghad	le	linn	a	saol.

 Gníomhaíocht

 Déan meaitseáil idir an 5 cholún ioslaim agus a mínithe agus maisigh an leathanach
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 Seisiún a dó
 
 Jonah agus an Míol Mór

 Is cuid den Chóran é an scéal seo agus tá teachtaireacht ann do na Moslamaigh. An féidir
 leat múineadh an scéil a oibriú amach?
 
 Bhí fear ann fadó darb ainm Jonah. B’fhear maith é ach mhair sé i measc daoine
 drochiompartha – ní raibh siad go deas lena chéile, níor léirigh siad cineáltas, bhí siad
 cruálach agus má bhí sé de dhánacht agat a rá leo go mba cheart dóibh bheith níos deise...
 bhuel ba cheart duit a bheith an-chúramach mar níor thaitin sé sin leo ar chor ar bith.
 
 Chreid Jonah in Dia (Allah) ach níor chreid a mhuintir. Lá amháin labhair Allah le Jonah.
 Dúirt sé leis go mba cheart do dul go dtí a mhuintir agus gach rud faoi Allah a insint
 dóibh. Dúirt sé leis go raibh air iad a spreagadh chun a bheith níos cairdiúla dá chéile
 agus grá a thaispeáint agus aire a thabhairt dá chéile. Agus dúirt sé le Jonah rabhadh a
 thabhairt dóibh go smachtódh Allah iad mura n-athróidís a n-iompar.

 Anois, bhí grá ag Jonah d’Allah ach bhí sé sceimhlithe ina bheatha. Dá ndéarfadh sé
 lena mhuintir a ndóigheanna a athrú bheadh raic mhór ann. Cad a dhéanfadh sé? Bhí
 Jonah idir dhá thine Bealtaine. Ach ansin rith sé leis...ní raibh neart air ach teitheadh. Sea,
 seo ceard a dhéanfadh sé. Thugfadh sé faoi theitheadh agus ansin ní bheadh air a méid a
 dúirt Allah a dhéanamh. Ach le fírinne ní ndeachaigh Jonah i muinín reatha, tháinig sé ar
 long a bhí a dul faoi sheol agus dhreap sé ar bord.
 
 Bhí an long faoi lánseol i lár na farraige nuair a d’ardaigh stoirm ollmhór agus réabadh an
 long anseo agus ansiúd. Bhrúisc tonnta buacacha anuas ar an soitheach agus chuir sé í ag
 luascadh go foiréigeanach ó thaobh go taobh. Caitheadh Jonah thar bord istigh san
 fharraige shuaite. Thosaigh sé ag dul faoi ach go tobann ...SLOG! Bhí Jonah alptha ag
 míol mór!

 Luigh Jonah gan bhogadh istigh i mbolg an mhíl mhóir. Faoi dheireadh d’oscail sé a
 shúile agus d’fhéach sé thart timpeall air. Cá raibh sé in aon chor? I bpluais? Ag bun an
 Aigéin? Diaidh ar ndiaidh thit an pingin gur i mbolg míl mhóir a bhí sé...ach ba mhór an
 faoiseamh dó bheith beo. Thosaigh sé ag guí chun Allah – é brónach gur theith sé agus
 nach ndearna sé an méid a d’iarr Allah air. Ghabh sé buíochas le Allah as ucht é a
 shábháil ón stoirm. Ghuí sé chun Allah go ndéanfadh sé a mhianta láithreach dá shaoródh
 sé ó bholg an mhíl mhóir é.

 Tar éis trí lá chaith an míl mór Jonah amach ar thalamh tirim. Bhí faoiseamh an domhain
 air bheith slán (cé go raibh sé beagáinín tais). Ghabh sé buíochas le hAllah agus chuaigh
 sé díreach chuig a mhuintir. D’inis sé dóibh faoi Allah agus an méid a tharla dó. D’éist na
 daoine le Jonah agus as sin amach thosaigh siad ar Allah a adhradh agus chaith siad go
 maith lena chéile.
 
 Ceistenna
 •Cad a tharla do Jonah?
 •Cén fáth ar thárla sé?
 •Conas a mhothaigh Jonah ina dhiaidh
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 Seisiún a Trí

 An Mosc
 Is é an Mosc ná ainm an fhoirgnimh ina dhéanann na Moslamaigh Allah a adhradh.
 Bíonn cumaí éagsúla ar mhoscanna, ach is minic a bhíonn díon cruinneachánach agus túr
 ar a ghlaotar Minaret acu. Istigh sa mhosc feictear balla a thaispeánann an treo go Mecca.
 Is cathair san Araib Shádach é Mecca agus is é an áit ina bunaíodh Ioslam. Casann na
 Moslamaigh i dtreo Mhecca nuair a ghuíonn siad.

 Maisítear an Mosc le pátrúin ón gCórán agus bíonn mata urnaí ann. Chun meas agus
 glanadh spioradálta a léiriú, baineann Moslamaigh a mbróga díobh agus níonn siad iad
 féin roimh dul isteach sa Mhosc.

 Gníomhaíocht – Ealaíon Arabascach
 Is ealaín bunaithe ar fhoirm an phlanda a úsáidtear go minic i gcultúr Ioslamach í an
 Ealaíon Arabascach. Ag úsáid inneall cuardaigh ar an idirlíon (más féidir) nó leabhar ar
 chultúr Ioslamach, taispeáin roinnt samplaí don rang. Dearfaidh na páistí a n-ealaíon
 Arabascach féin.

 Seisiún a Ceathair

 An Hajj

 Is oilithreacht go Mecca é an Hajj agus glacann níos mó ná dhá milliún Moslamaigh páirt
 san oilithreacht seo chuile bhliain. Is turas go háit cráifeach é, rud a aontaíonn muintir
 Ioslaim ina gcreideamh. Bíonn nósanna speisialta ag Moslamaigh roimh agus le linn an
 Hajj, mar shampla b’fhéidir go gcaithfeadh duine éadaí áirithe, nó go n-iompródh sé/sí
 féin ar bhealach áirithe nó go mbeadh deasghnátha tábhachtacha i gceist.

 Gníomhaíocht

 Is iomaí suíomh idirlín atá ann agus físeáin ghearra orthu ag taispeáint an turais chuig an
 Hajj, nó bíonn Hajj fíorúil le feiceáil. Is féidir le páistí breathnú ar fhíseán agus an turas
 agus a thábhacht a phlé. (nóta: Ní mór don mhúinteoir breathnú ar an bhfíseán roimh é a
 thaispeáint don rang).

 An 5 cholún d’Ioslam
 Shahada nó forógra creidimh    Déantar í 5 huaire in aghaidh an lae

 Paidreoireacht      Oilithreacht go cathair Mecca

 Troscadh      Airgead a thabhairt do dhaoine bochta

 Carthanacht      Gan bia a ithe ó éirí go luí na gréine

 An Hajj      Ag rá go gcreideann tú i nDia
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 Teideal
 Mianta agus Riachtanais

 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 • Páirt a ghlacadh i bplé ar mhianta agus riachtanais
 • An difríocht idir mianta agus riachtanais a aithint
 • Éisteacht ghníomhach a thabhairt do scéalta / cnámhscéalta agus a bheith rannapháirtíoch
 • i bpléanna a leanann
 • Samplaí nithiúla a thabhairt ar mhianta agus ar riachtanais
 • Páirt a ghlacadh i ngrupagníomhaíochtaí bunaithe ar na samplaí seo

 Ábhair
 Criáin
 Pinn Luaidhe
 Irisleabhair / Nuachtáin / Catalóga
 Gliú agus leatóirí gliú
 Babhlaí
 Siosúin
 Bileoga móra cártahlár

 Seisiún a hAon

 Plé
 An Múinteoir
 Anois, ba mhaith liom go ndéanfaidh sibh machnamh ar cad a dhéanann sibh gach lá...
 An féidir libh smaoineamh ar aon rud nach féidir libh maireachtáil gan é?

 Tá focal ann a thosaíonn le ‘R’ a chiallaíonn nach féidir leo maireachtáil gan é. Go bhfuil
 géarghá ann don rud sin nó go bhfaighidh siad bás gan é. Cad é an focal sin?

 I measc riachtanais tá: Bia, deoch, dídean, éadaí srl.

 Gníomhaíocht
 An Cuardach Focal a chomhlánú
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 Seisiún a Dó

 Athbhreithniú
 • Cad é an focal a labhraíomar faoi inné?
 • Cad is brí le “riachtanas”?
 • Cad é atá riachtanach dúinn?

  Plé

 An Múinteoir
 Tarlaíonn sé uaireanta nach bhfuil riachtanas againn do rud éigin ach ba mhaith linn é a
 bheith againn mar sin féin.

 Tá focal ann a thosaíonn le ‘M’ a chiallaíonn go mba mhaith leat rud éigin ach nach bhfuil
 sé riachtanach duit. Cad é an focal seo?
 
 An bhfuil mian ar bith agaibh faoi láthair?

 Gníomhaíocht
 
 Tarraingíonn nó scríobhann na páistí faoi mhian atá acu le tamall fada anuas agus a fuair
 siad faoi dheireadh – do bhreithlá, féile reiligiúnach srl.
 

 Seisiún a Trí

 Athbhreithniú
 • Cad is “Riachtanas” ann?
 • Cad is “Mian” ann?

 Scéal

 D’fhéach Martha ar an mbronntanas a bhí díreach faighte ag a dlúthchara, Jimmy.
 Rothar dearg a bhí ann le hanlaí “Cooláilte”, “turbaluchtaithe”, “breisghiaráilte”.
 D’fhéach Martha ar an rothar leis na hanlaí “Cooláilte”, “turbaluchtaithe”,
 “breisghiaráilte” agus shochraigh sí ar rud éigin.

 Theastaigh rothar dearg leis na hanlaí “Cooláilte”, “turbaluchtaithe”, “breisghiaráilte”
 uaithisean.

 Mar sin d’imigh sí abhaile agus dúirt sí lena Daid, ‘le do thoil.. le do thoil an féidir liom
 rothar leis na hanlaí “Cooláilte”, “turbaluchtaithe”, “breisghiaráilte” a fháil?’
 
 Agus dúirt Daid Martha, ‘Bhuel tá dhá rothar agat cheana féin ach ní dóigh liom go
 ndéanfaidh rothar dearg nua le hanlaí “Cooláilte”, “turbaluchtaithe”, “breisghiaráilte” aon
 dochar duit’
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 Agus mar sin fuair Martha rothar dearg nua le hanlaí “Cooláilte”, “turbaluchtaithe”,
 “breisghiaráilte”.

 Agus ba é grá a croí an rothar sin dé Luain ar fad. Agus ba é grá a croí an rothar sin dé
 Máirt ar fad. Agus ba é grá a croí an rothar sin dé Céadaoin ar fad go ham lóin nuair....a
	 chonaic	sí	bosca	lóin	“flashfluaraiseach”,	“rí-roinnte”,	“líomalonrach”	Alma,	agus
 shochraigh sí ar rud éigin.

	 Theastaigh	bosca	lóin	“flashfluaraiseach”,	“rí-roinnte”,	“líomalonrach”	uaithisean.

 Leis sin d’imigh sí abhaile agus dúirt lena Daid: ‘Le do thoil... le do thoil an gceannófá
	 bosca	lóin	“flashfluaraiseach”,		“rí-roinnte”,	“líomalonrach”	dom’.

 Agus dúirt a Daid, ‘Bhuel tá cúig bhosca lóin agat cheana féin ach ní dóigh liom go
	 ndéanfaidh	bosca	lóin	“flashfluaraiseach”,	“rí-roinnte”,“líomalonrach”	aon	dochar	duit.’

	 Agus	mar	sin	fuair	Martha	bosca	lóin	“flashfluaraiseach”,	“rí-roinnte”,“líomalonrach”.

 Agus ba ghrá a croí é a bosca lóin nua don Déardaoin ar fad. Agus ba ghrá a croí é a
 bosca lóin nua ar fad na hAoine. Agus ba ghrá a croí é a bosca lóin nua ar fad an
 tSathairn go dtí 17 nóiméad tar éis a 3 nuair... Chonaic sí siorc “cadhnracheangailte”,
 Sónóirstíleáilte”, “missilemhúnlaithe” i bhfuinneog an tsiopa agus shocraigh sí ar rud
 éigin.

 Theastaigh siorc “cadhnracheangailte”, Sónóirstíleáilte”, “missilemhúnlaithe” uaithisean.

 Leis sin d’imigh sí abhaile agus dúirt sí lena Daid: ‘Le do thoil... le do thoil an gceannófá siorc
 “cadhnracheangailte”, Sónóirstíleáilte”, missilemhúnlaithe” dom’.

 Agus dúirt a Daid, ‘Bhuel tá trí ainmhí mara dhéag éagsúla agat cheana féin ach ní dóigh
 liom go ndéanfaidh siorc “cadhnracheangailte”, Sónóirstíleáilte”, “missilemhúnlaithe”
 aon dochar duit.’

 Agus mar sin fuair Martha siorc “cadhnracheangailte”, Sónóirstíleáilte”,
 missilemhúnlaithe” aon dochar duit.’
 
 Agus ba ghrá a croí an siorc sin fad an Domhnaigh. Agus ba ghrá a croí an siorc sin fad
 an Luain. Agus ba ghrá a croí an siorc sin fad na Máirte go díreach i ndiaidh di a sneaic
 thráthnóna a ithe nuair......  

 Ceisteanna

 • Cad a thiteann amach ansin meas sibh?
 • Cé chomh minic is a bhíonn Marta ag súgradh lena rothar dearg nua le hanlaí “Cooláilte”,
	 “turbaluchtaithe”,	“breisghiaráilte”,	lena	bosca	lóin	“flashfluaraiseach”,	“rí-roinnte”,
 “líomalonrach” lena siorc “cadhnracheangailte”, Sónóirstíleáilte”, “missilemhúnlaithe”?
  Cén fáth? 
 • An raibh riachtanas ag Marta do rothar nua?
 • An raibh riachtanas ag Marta do bhosca lóin nua?
 • An raibh riachtanas ag Marta do shiorc nua?
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 Gníomhaíocht
 Iarr ar na páistí an chéad rud eile a theastóidh ó Mhárta a ainmniú a tharraingt

 Seisiún a Ceathair
 
 Athbhreithniú
 • Cad is ‘Riachtanas’ ann?
 • Cad is ‘Mian’ ann?

 Trí Chnámhscéal

 Éisteann na páistí leis an trí chnámhscéal a leanas agus aithníonn siad cé acu a bhfuil
 ‘mian’ i gceist agus cé acu a bhfuil ‘riachtanas’ i gceist.

 1. Ba bhreá le hAhmed rith. Rith sé chuile áit. ‘Fainic” a screadadh a Mham nó a
 Dhaid nuair a d’fheicidís é ag réabadh roimhe i dtreo crainn nó stad bus nó a
	 dheirfiúr	óg	bhocht.	Agus	ba	bhreá	le	hAhmed	bróga	reatha.	Ba	bhreá	leis	na	cinn
 faiseanta, lonracha, stríocacha agus nuair a chonaic sé péire chorca fhaiseanta,
 lonracha le stríocacha i bhfuinneog an tsiopa ag an gcúinne, bhí a fhios aige go
 gcaithfeadh sé iad a fháil.

 2. Chaitheadh Sinéad an Cóta céanna i gcónaí. Bhí sé donn agus trom agus
 beagáinín rómhór. D’fhásfadh sí isteach ann, a dúirt a Mam, nuair a cheannaigh
 siad é ag an margadh maidin Shathairn éigin. Bhí sé te agus teolaí agus ar chúis
 aisteach éigin, mhothaigh Sinéad sábháilte nuair a chaith sí é. Ba rud maith é sin
 mar ní raibh cóta eile aici agus bhí an aimsir chomh fuar sin gur thosaigh sé ag
 cur sneachta.

 Ansin thit rud éigin ait amach. Bhí a deartháir beag, Sam ag déanamh fear
 sneachta sa chlós súgartha in aice a n-árasán. Bhí ceann an fhir sneachta déanta
 aige nuair a rith sé leis go dteastódh cóta uaidh.
 
 Dar ndóigh níor theastaigh sé uaidh go mbeadh slaghdán ar an bhfear sneachta.
 Mar sin meas sibh cad a rinne sé? Chuaigh sé isteach sa teach agus thóg sé cóta
 Shinéad anuas ón gcrúca sa halla. ‘Beidh tú breá te anois’ a chogar sé go
 suaimhneach agus an cóta á chur timpeall ghuaillí an fhir sneachta.

 D’fhan sé ann ar feadh na hoíche. Agus don chuid is mó den lá ina dhiaidh sin....
 go dtí gur ardaigh an ghaoth, agus séideadh isteach i lochán ollmhór, pludach
 taobh leis an mbialann Indiach é, agus cheap an madra ó thimpeall an chúinne gur
 chat a bhí ann agus shocraigh sé troid leis.

 Ní gá a rá ach go raibh raic uafásach ann nuair a chonaic Mam Shinéad agus Sam
 cad a tharla agus ní nach ionadh ach go raibh cóta Shinéad go hiomlán scriosta.
 Scriosta amach is amach.
 Agus mar sin an Satharn ina dhiaidh sin, chuaigh Sinéad, Sam agus a Mam go dtí
 an margadh agus chonaic Sinéad cóta glasghorm a thaitin go mór léi.
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 3. Chónaigh Maryam i sráidbhaile aoibhinn taobh le sliabh álainn. Bhuel, sin mar
 a cheap Maryam ar aon nós. B’fheirmeoirí iad a Mam agus a Daid agus
 dhéanaidís béilí fíorbhlasta i gcónaí de ghlasraí spíosracha le rís nó sicín agus
	 ionaim....bhuel	caithfidh	mé	stopadh	anois	mar	nílim	ag	iarraidh	go	mbeidh	sibh
 ocrach.

 Ach tharla rud uafásach. Stop an bháisteach. Tá a fhios agam go mb’fhéidir go
 bhfuil sé sin aisteach daoibh agus gur rud iontach é gan aon bháisteach a bheith
 ann – go mbeadh sibh in ann dul ag súgradh amuigh faoin spéir gan cóta
 fearthainne a chaitheamh.

 Ach i ndáiríre is rud fíor-dona é bheith gan bháisteach. ‘Seard a bhí i gceist do
 chlann Mharyam ná gur éirigh na glasraí sa ghort buí agus seargtha agus go
 bhfuair siad bás sa deireadh. Agus maidir leis na cearca agus na beithígh, bhuel
 d’éirigh siad lag agus tartmhar go dtí go bhfuair siad bás freisin.

	 Mar	gheall	ar	sin	b’éigean	dó	Mharyam	agus	a	deirfiúracha	agus	a	deartháir	óg
 agus a Mam agus a Daid agus a Nan a sráidbhaile aoibhinn agus a sliabh álainn 
 a fhágáil agus dul i dtóir bia agus uisce

 Gníomhaíocht
 Roinneann na páistí leathanach i ndhá leath. Ar thaobh amháin tarraingíonn siad rudaí a
 bhfuil riachtanais iontu do pháistí agus ar an taobh eile rudaí gur mian le páistí iad a
 fháil.

 Seisiún a Cúig
 
 Athbhreithniú
 Cad is “Riachtanas” ann? An féidir libh roinnt samplaí a thabhairt dom?
 Cad is “Mian ann”? An féidir libh roinnt samplaí a thabhairt dom?

 Gníomhaíocht/Colláis
 Roinntear an rang i ngrúpaí ‘riachtanais’ agus ‘mianta’ Tugtar irisleabhair, nuachtáin agus
 catalóga dóibh agus iarrtar orthu pictiúir atá bainteach lena ngrúpa a ghearradh amach.
 Ansin iarrtar orthu iad a ghreamú de bhileog mhór cairtchláir.

 Nóta: Is féidir leanúint le díospóireacht bhríomhar ar riachtanais / mianta i dtaobh
 cineálacha bia de.
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 Teideal
 Cearta agus Cúraimí

 Cuspóirí
 Beidh an dalta in ann:
 • An difríocht idir mianta agus riachtanais a aithint.
 • Na cearta bunúsacha daonna a aithint agus a ainmniú m.s. ceart d’ uisce, bia, dídean,
 • sláinte, súgradh, bheith sábháilte, gan a bheith gortaithe, oideachas srl.
 • A aithint go mbaineann cúram le gach ceart

 Ábhair agus Acmhainní
 Criáin
 Pinn Luaidhe
 Ábhair agus achmhainní

 Is suíomhanna úsáideacha don cheacht seo iad www.unicef.ie agus www.amnesty.ie
 Do chearta páistí féach An Coinbhinsiún ar Chearta an Linbh 1989

 Seisiún a hAon

 Plé
 Tosaigh an ceacht le hathbhreithniú ar an difríocht idir mianta agus riachtanais. Iarr ar na
 páistí machnamh a dhéanamh ar chuairt le duine fásta go dtí ollmhargadh. Tá rudaí ann
 gur mhaith leo go gceannódh an duine fásta iad dóibh i.e. a mianta, agus tá rudaí ann go
	 gcaithfidh	an	duine	fásta	iad	a	cheannach	dóibh,	i.e.	a	riachtanais.	Liostálann	na	páistí	na
 nithe atá ina mianta agus iad atá ina riachtanais.

 Gníomhaíocht

 Déan forbairt ar an téama seo ag moladh do na páistí ollmhargadh ollmhór a shamhlú. Áit
 inar féidir leo chuile sórt rudaí a cheannach – gach rud atá de dhíth orthu chun saol sona
 sásta a bheith acu.

 Iarr orthu a shamhlú go bhfuil siad ag siúl timpeall an ollmhargaidh.

 Cad a chuireann siad ina dtralaithe?

 Aibhsigh nach féidir leo ach earraí atá ina bhfíor-riachtanais a chur ina dtralaithe. Nuair
	 atá	na	tralaithe	líonta	acu	roinnfidh	siad	na	riachtanais	a	cheannaigh	siad	leis	an	rang.	Iarr
 ar na páistí a gceannacháin a mhíniú.
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 Seisiún a Dó
 
 Iarr ar na páistí na riachtanais luaite le linn phlé an lae roimhe a chuimhniú.
 Mínigh gur cearta iad cuid de na ‘riachtanais’ ceannaithe a bhfuil gach duine i dteideal
 dóibh.

 Gníomhaíocht
 
 In éineacht leis na páistí, déan liosta de na bunchearta daonna is tábhachtaí m.s an ceart
 do bhia, d’uisce, ceart do shúgradh, do theach, rudaí a fhoghlaim (scoil), ceart a rá conas
 a mhothaíonn siad, ceart bheith sábháilte srl. Scríobh na cearta seo ar an gclár ach fág
 spás in aice nó faoi gach ceann acu.
 
 Mínigh do na páistí nach féidir leis na ceart seo bheith ann ina n-aonar ach go mbaineann
 cúraimí nó freagrachtaí leo. Téigh tríd na cearta luaite ag an rang agus lorg cúram a
 fhreagraíonn do gach ceann acu. Scríobhtar na cúraimí in aice le nó faoi gach ceart.

 Samplaí
 An ceart bheith ag súgradh.  An cúram gan daoine a fhágáil as an gcluiche,    
      nó gan cluiche a scriosadh d’aon ghnó.
 
 An ceart do bhia.   An cúram atá ann bia a roinnt, gan bia a chur amú, srl.

 An ceart mothú sábháilte.  An cúram atá ann bheith séimh le daoine eile, gan go
      mothóidh daoine go dona srl.

 Gníomhaíocht
 Léiríonn na páistí 3 cheart agus na cúraimí a ghabhann leo.

 Seisiún a Trí
 Roghnaigh leabhar ó leabharlann an ranga.

 Is féidir formhór na leabhar atá ann do pháistí a úsáid chun cearta agus cúraimí a léiriú,
 m.s. b’fhéidir go bhfuil cnámhscéal ann ina bhfuil carachtar ag ithe /ól/ súgradh/ dul ar
 scoil srl.

 Iarr ar an rang an féidir leo na cúraimí a ghabhann leis na gníomhaíochtaí a aithint.
 Scríobhtar na cúraimí seo ar an gclár

 Dráma
 Agus iad roinnte i ngrúpaí, iarr ar na páistí páirt amháin den scéal a léiríonn ceart nó
	 cúram	agus	é	a	léiriú	mar	phictiúr	reoite.	Caithfidh	an	chuid	eile	den	rang	an	chuid	den
 scéal agus an ceart / cúram a bhaineann léi a aithint.
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 Seisiún a Ceathair
 
 Plé

 Iarr ar na páistí Cairt Ranga de Chearta agus Cúraimí, an ceart tuairim a bheith agat, an
 cúram éisteacht a thabhairt do dhaoine srl. (Ba cheart don chairt a bheith gairid go leor
 agus neamhchasta agus más féidir, gan níos mó na ceithre cheart agus na cúraimí a
 ghabhann leo a bheith ann). Scríobhtar an chairt ar an gclár.

 Bileog Oibre – Cairt Ranga

 Scríobhann na páistí amach an chairt ranga.

 Seisiún a Cúig

 Ealaín

 Agus iad roinnte i ngrúpaí, tugtar ceart amháin ón gcairt ranga agus an cúram a
 ghabhann léis do na páistí. Tugtar roinnt pháipéar cairte don ghrúpa. Roghnaítear beirt ó
 gach grúpa chun an ceart agus an cúram a scríobh amach. (Ba cheart an páipéar cairte a
 bheith línithe roimh ré).
 
 Tugtar bileoga A5 don na páistí eile i ngach grúpa. Tugtar ceart nó cúram a ngrúpa dóibh
 agus iarrtar orthu pictiúir a tharraingt / colláis a chruthú chun an ceart / cúram sin a léiriú.
 Féadtar na bileoga a bhearradh (más gá) agus iad a ghreamú timpeall an chirt / an
 Chúraim.
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 Teideal
 An Fómhar

 Cuspóirí
Beidh an páiste in ann:
• Na hathruithe a tharlaíonn ina thimpeallacht le linn an Fhómhair a aithint
• Comparáid a déanamh idir na pátrúin aimsire le linn na séasúr difriúil
• Speicis dhifrúla crann a aithint agus scrúdú / taighde a dhéanamh orthu
• Páirt a ghlacadh i gcuimhilteáin choirte agus conair dhúlra

 Ábhair
 Criáin
 Pinn luaidhe
 Nuachtán
 Péint
 Rogha bachlóg agus duilleog
 Gliú agus leatóirí gliú

 Seisiún a hAon
 
 Plé
 Cuirtear topaic na seachtaine seo i láthair le plé ar thúis nua. Tá na páistí ar ais ar scoil
 agus ag tosnú bliain nua. Spreagfar na páistí chun a smaointí agus a mbarúlacha a roinnt.

 Múinteoir
 
 Anois tús na scoilbhliana nua agus táimid go léir bliain níos sine. An féidir le héinne
 smaoineamh ar conas a d’athraigh siad ó anuraidh?

 Cad faoi ó dhíreach roimh laethanta saoire an tsamhraidh?

 Tá séasúr caite ón uair dheireanach a bhíomar ar scoil. Seo dúinn an Fómhar anois, an
 gceapann sibh gur tháinig aon athrú oraibh thar laethanta saoire an tSamhraidh.

 An bhfuil athrú ar an scoil?

 Féach amach an fhuinneog. An bhfuil an chuma chéanna ar an gclós?

 Cad faoin aimsir? An bhfuil athrú tagtha uirthi?

 An bhfuil aon phlandaí difriúla ag fás sa chlós?
 
 Ligtear do na páistí plé a dhéanamh ar na hathruithe atá tarlaithe agus machnamh a
 dhéanamh ar fháthanna na n-athruithe. Mínítear do na páistí gur gnáthrud dóibh, (tá siad
 ag fás) agus don dúlra bheith ag athrú de réir na séasúr.
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 Gníomhaíocht
 Iarrtar ar na páistí na hathruithe ar a saoil féin agus an timpeallacht áitiúil a léiriú.
 

 Seisiún a Dó

 Plé
 Ceiliúrtar Lá Náisiúnta na gCrann ag an am seo den bhliain agus tugann sé deis iontach
	 do	mhúinteoirí	tábhacht	na	gcrann	sa	domhan	inniu	a	athneartú.	Caithfidh	na	páistí	teacht
 ar thuiscint ar an ról ríthábhachtach atá ag crainn inár saoil.

 Abair leis na páistí gur inniu Lá Náisiúnta na gCrann. Iarr orthu moltaí a thabhairt ar cén
 fáth gur ceart dúinn lá a chaitheamh ag ceiliúradh na gcrann.

 Múinteoir
 Cén fáth, meas sibh, go bhfuilimid ag ceiliúradh crann?
 An bhfuil crainn de dhíth ar dhaoine?
 An mbraitheann ainmhithe ar chrainn?
 Samhlaígí mura mbeadh crainn againn? An mbeadh sé go deas maireachtáil i domhan
 mar sin?

 Tráth dá raibh, bhí Éire beagnach clúdaithe ina hiomlán le coillte ach dé réir a chéile
 leagadh chun talaimh iad mar gur theastaigh adhmad ó dhaoine agus chomh maith leis sin
 theastaigh uathu an talamh a bhánú chun barra a chur. Nuair a thuigeadh sa deireadh go
 mbeadh na coillte go léir imithe, d’éirigh na daoine an-bhuartha.
 
 ‘Cad a dhéanaimid feasta gan adhmad?’ a d’iarr siad.
 
 Cad is brí leis seo, an bhfuil a fhios agaibh?

 Cad a tharla ansin, dar libh? (Cuireadh coillte nua – tá sé seo ag tarlú fós)

 Gníomhaíocht

 Tarraingíonn na páistí pictiúr de cheithre rud, rudaí nach mbeadh siad againn a thuilleadh,
 dá mbeadh iomlán na gcrann ar domhan leagtha.

 Seisiún a Trí

 Gníomhaíocht Rangaithe
 
 Ofráiltear deis do na páistí crainn a rangú inniu. Taispeáintear rogha duilleog agus síolta
 dóibh agus iarrtar orthu buille faoi thuairim a thabhairt ar cén crainn leis a mbaineann
 siad. Taispeáintear pictiúir de na crainn a bhaineann na duilleoga agus na síolta leo.
 Úsáidtear cluichí éagsúla chun ainmneacha agus cumaí na gcrann a athneartú m.s. Bingo,
 Snap, Cluiche Kim. Ag deireadh na ngíomhaíochta ba cheart do na páistí a bheith in ann
 na crainn a ainmniú agus a gcumaí a léiriú.
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 Seisiún a Ceathair
 Turas Ranga

 Is é atá i gceist don cheacht inniu ná na páistí a thógáil go páirc áitiúil ionas gur féidir leo
 an t- eolas a fuair siad níos luaithe sa tseachtain a chur i bhfeidhm san fhiorshaol.
 Déanann na páistí iarracht crainn a aithint. Nuair atá crann áirithe aimsithe acu déanann
 siad cuimilteán coirte agus scríobhann siad ainm an chrainn in aice leis.

 Seisiún a Cúig
 
 Plé
 An leanúint ó eachtraí an lae roimhe iarrtar ar na páistí cur síos a dhéanamh ar cad a fuair
 siad sa pháirc agus cad a d’fhoghlaim siad faoi chrainn le linn na laethanta seo caite.

 Dán
 Moltar do na páistí dán faoi thábhacht na gcrann a chumadh.

 Gníomhaíocht
 Seo gníomhaíocht ealaíne éifeachtach chun deireadh a chur leis an seachtain, ina
 gearrann na páistí cruthanna duilleog as sean-nuachtáin. Is féidir le grúpa páistí bheith ag
 obair ar chraobhacha agus tamhan crainn a phéinteáil. Nuair atá na duilleoga réidh is
 féidir iad a eagrú ar na craobhacha. Chun an dlaoi mullaigh a chur air, lig do na páistí
 cruth úll dearg a ghearradh amach, a n-ainmneacha a scríobh orthu agus iad a chrochadh
 den chrann. Seasann an crann anois do gach páiste sa rang agus a léirthuiscint ar chrainn.
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 Teideal
 Búdachas

 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 Tíortha a bhfuil dlúthbhaint acu le Búdachas a aithint.
 Teacht i dtaithí ar bhunairteagail chreideamh an Bhúdachais
 Teacht i dtaithí ar choincheap an mhachnaimh
 Feasacht níos fearr ar a gcéadfaí a fháil
 
 Ábhair
 Criáin/ Pinn luaidhe dhaite
 Páipéar
 Dlúthdhiosca / leabhar machnaimh (roghnach)
 Bia neamhchoitianta (roghnach)
 

 Seisiún a hAon
 
 Iarr ar na páistí an méid atá ar eolas acu faoi reiligiúin an Bhúdachais a mhíniú.
 
 Múinteoir
 Ní chreideann Búdaithe in aon dia. Creideann Búdaithe gur dhuine é Búda, mar
 aon le gach duine eile, a rinne a dhícheall bheith ina dhuine maith. Rinne sé an
 oiread sin iarrachta gur éirigh sé an-chríonna agus an-chineálta. Chaith sé fad a
 shaoil ag múineadh do dhaoine eile conas go dtiocfaidís ar an gcríonnacht agus an
 gcineáltas céanna.
 
 Thosaigh Búdachas san India. Iarrtar ar na páistí an India a aimsiú ar léarscáil
 an domhain nó ina n-atlais.
 
 Scaip sé soir go tíortha eile; an tSín, an Tibéid, an tSeapáin, an Téalainn. Iarrann
 na páistí na tíortha seo a aimsiú ar an léarscáil.
 
 Tá go leor Búdaithe timpeall an domhain sa lá atá inniu ann: Astrálaigh,
 Meiriceánaigh, Éireannaigh, Francaigh srl.
 
 Gníomhaíocht
 Aithníonn na páistí Éire agus trí thír eile luaite sa phlé ar an léarscáil. (Bíodh ar a laghad
 tír amháin ón Áis Thoir Theas)
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 Seisiún a Dó
 
 Scéal
 Ba é ainm an Bhúda ná Siddatha Gautama. Ba phrionsa é a chónaigh i bpálás iontach.
 Nuair a bhí sé ina ghasúr óg, ní ligfeadh a athair dó an pálás a fhágáil. Bhí sé buartha go
 bhfeicfeadh a mhac daoine tinn nó bochta agus go gcuirfeadh sé as dó.
 
 Ach níor fhéad Siddartha fanacht sa phálás an t-am ar fad. Faoi dheireadh, d’fhág sé chun
 an saol mór a fheiceáil. Agus nuair a d’fhág sé, chonaic sé daoine tinn agus daoine an-bhochta
 dar ndóigh.
 
 Baineadh an-gheit as. Theastaigh uaidh stop a chur le brón, le hangar agus fulaingt na
 ndaoine seo.
 
 Shíl sé, dá stopadh na daoine ag ithe agus ag baint suilt as an saoil ar bhealach ar bith,
 b’fhéidir nach mothódís aon bhrón nó aon phian. Nuair a bhain sé féin triall as é
 áfach, chonaic sé go luath nár oibrigh sé seo.
 
 Shocraigh Siddartha go n-aimseofaí an freagra áit éigin sa lár. Ghlaoigh sé an lárbhealach
 ar seo.
 
 Rinne Siddartha machnamh ar feadh tamaill fhada. Nuair a dhéanann daoine machnamh,
 suíonn siad go han-socair agus go han-chiúin agus déanann siad sár-iarracht gan ligint dá
 n-intinn dul ar seachrán. Rinne Siddartha iarracht gan smaoineamh ar cad a bheadh aige
 don dinnéar an oíche sin nó cad a dhéanfadh sé an lá ina dhiaidh sin. In ionad sin, shuigh
 sé faoi chrann agus rinne sé machnamh ar conas a mhothaíonn daoine brónach uaireanta
 agus conas go mbíonn saol crua acu ó am go chéile agus go mothaíonn siad pian scaití.
 
 Rinne sé machnamh agus tuilleadh machnaimh agus tuilleadh machnaimh arís. Le linn an
 tSamhraidh shuigh sé ag machnamh faoi bhrothall na gréine, agus sa gheimhreadh rinne
 sé machnamh san fhuacht agus sa bháisteach.
 
 Agus i ndiaidh tamall fada a chaitheamh thuig sé chuile rud. Thuig sé brón agus thuig sé
 fulaingt. Bhí sár-chríonnacht tagtha air. Bhí staid intinne ar a tugtar ‘eagnaíocht’ sroichte
 aige.
 
 Agus chaith sé an méid eile dá shaol ag teagasc do dhaoine conas a bheith críonna agus
 conas a bheith cineálta.
 
 Ceisteanna
 • Cad é ainm an bhuachalla sa scéal?
 • Cén fáth nár lig a athair dó an pálás a fhágáil?
 • Cad a chonaic sé nuair a d’fhág sé an pálás?
 • Conas a mhothaigh sé?
 •Theastaigh uaidh nach mothódh daoine brón nó pian. Conas a tharlódh sé seo dar leis?
 • D’éirigh an Búda an-chríonna. Cén focal a úsáidimid do seo?
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 Gníomhaíocht
 
 Oibríonn na páistí i mbeirteanna chun slite ar conas a bheith críonna agus cineálta a
 aimsiú.
 

 Seisiún a Trí
 
 Plé
 
 An gcuimhin libh conas a dhéanann Búdaithe iarracht a saol a chaitheamh? (go críonna
 agus go cineálta)
 
 Mhúin an Búda gurb é an bealach is fearr chun éirí an-chineálta agus an-chríonna ná an
 ocht modh iompair nó Conair na n-ocht rian a leanúint.
 
 Tuiscint chóir
 Smaointe cóir
 Caint chóir
 Iompar cóir
 Post cóir
 Iarracht chóir
 Intinn chóir
 Díriú cóir
 
 Tá sé sin deacair go leor a leanúint. Ach mar shampla, déanann daoine a leanann Conair
 na nOcht Rian iarracht rudaí deasa a rá faoi dhaoine eile nó caitheann siad go cóir le
 hainmhithe go cineálta. Leis an fhírinne a rá, tá go leor Búdaithe ann nach n-itheann feoil
 ar bith. Cén focal a úsáidimid dóibh? Is feoilséantóirí iad.
 
 Bíonn cumhdaigh ag cuid mhaith Búdaithe ina dtithe. B’fhéidir go bhfuil bord speisialta
 le héadach speisialta air. Agus ar an mbord d’fhéadfadh dealbh an Bhúda a bheith ann, le
 grianghraif de mhúinteoirí cáiliúla an Bhúdachais, babhlaí uisce, roinnt coinnle agus sféar
 nó liathróid déanta as criostal.
 
	 •	Is	ionann	na	babhlaí	uisce	ná	flaithiúlacht	nó	roinnt.
 • Is ionann ná coinnle ná intinn shoiléir / socair
 • Is ionann an sféar criostal ná intinn ghlan – intinn nach mbíonn inti ach smaointe deasa
   faoi dhaoine eile.
 
 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúr de chumhdach.
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 Seisiún a Ceathair

 An Múinteoir
 Déanann a lán teaghlach búdach machnamh os comhair a gcumhdach. Cabhraíonn sé leo
 ceansú i ndiaidh rudaí cráiteacha a tharla dóibh le linn an lae agus cabhraíonn sé seo leo a
 n-intinn a ghlanadh agus a scíth a ligean.
 
 D’fhéadfadh siad tosnú le humhlú don Bhúda chun meas a léiriú agus ansin suíonn siad
 ar chúisín, glacann siad suaimhneas agus díríonn siad ar a n-análú.
 
 Déanann roinnt Búdaithe machnamh agus a gcosa trasnaithe ar a chéile acu, agus a lámha
 ina n-ucht.
 
 Gníomhaíocht
 Cuireann na páistí staidiúir mhachnaimh orthu féin agus suíonn siad go ciúin ar feadh
 nóiméid nó dhó.
 Déanann na páistí fíor chré den staidiúir mhachnaimh / tarraingíonn siad pictiúr.
 
 Tá neart leabhar / dlúthdhioscaí ar fáil faoi mhachnamh do pháistí. Féadtar ceann do na
 machnaimh seo a dhéanamh leis na páistí. Baineann léirshamhlaithe leis an gcuid is mó
 do na machnaimh seo. Ba cheart a mhíniú do na páistí go ndéanann daoine iarracht gan
 smaoineamh ar rud ar bith le linn mhachnamh Búdaigh de ghnáth ach don uair seo go
 smaoineoidh siad faoin bpictiúr / scéal / cnámhscéal atá á léiriú sa leabhar nó ar an
 dlúthdhiosca.
 

 Seisiún a Cúig
 
 Plé
 Mínigh do na páistí go ndéanann Búdaithe iarracht bheith níos feasaí ar gach rud thart
 timpeall orthu mar chuid do Chonair na nOcht Rian. Feasach ar cad a fheictear, a
 chloistear, a bhlastar, a bholtar agus a mhothaítear.
 
 Iarr ar na páistí a súile a dhúnadh. Cad a chloiseann siad?
 Iarr orthu rud éigin ar an mbord a mhothú m.s. peann luaidhe, crián srl.
 Cén sórt mothaithe atá aige?
 Teanga: céarach, greamannach, crua, giortach, fada, mín. srl.
 Gníomhaíocht
 Tugtar tús eolais do na páistí ar an gcaoi ina spreagtar Búdaithe a mbia a ithe – go mall,
 ag measúnú gach blas agus ag gabháil buíochais as ucht an bhia os a gcomhair.
 
 Is féidir bia ar leith a thabhairt do na páistí chun triail a bhaint as. Nó is féidir iarraidh ar
 na páistí a lóin a ithe go mall agus níos mó machnimh a dhéanamh faoi bhlas, bholadh
 agus uigeacht an bhia a itheann siad. Ba cheart iarraidh orthu smaoineamh go bhfuil an t-ádh
 leo go bhfuil an bia seo acu agus go mba cheart dóibh bheith buíoch.
 Teanga: milis, greamannach, goirt, sreangánach, cogantach, crua , bog, bréan,
 cigilteach, lúbach srl.
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 Teideal
 
 Éin agus Ainmhithe
 

 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:

•  Teacht i dtaithí ar ghnáthóga difriúla agus iad a aithint agus a ransú 
•  Páirt a ghlacadh i siúlóid dúlra chun tuiscint ar idirspleáchas an domhain nádúrtha a
•  fhorbairt
•  Beathadán éan a thógáil chun é a úsáid sa scoil

 
 Ábhair
 Grianghraif ghnáthóg (Is féidir iad a fháil ar líne)
 Pinn Luaidhe
 Criáin
 Páipéar Póstaer
 Péint
 Scuaba péinte
 Buidéal plaisteach 2 lítear
 Siosúir
 Sreangán
 Cnónna agus saill
 

 Seisiún a hAon
 Plé ranga
 
 Roinn an rang i ngrúpaí de 4 nó 5, Dáil amach grianghraif de ghnáthóga éagsúla idir na
 grúpaí (m.s. foraois bháistí, artach, trá, coillearnach srl). Iarr ar na páistí an méid a
 fheiceann siad sna grianghraif a phlé. Spreag na páistí na cosúlachtaí agus na difríochtaí a
 mheas.
 
 Cad a fheictear i ngach ceann de na grianghraif?
 An féidir ainmhí a chónaíonn i bhforaois bháistí / an t-Artach srl. a ainmniú?
 An bhfuil ainmhithe ann nach féidir leo maireachtáil san Artach? Cén fáth?
 Cén sórt aimsire a bhaineann leis na gnáthóga seo?
 
 Tabharfaidh na ceisteanna seo deis do na páistí gnáthóga éagsúla a ransú. Lig dóibh a
 smaointe a roinnt leis an rang uilig agus plé ranga a bheith acu ar ghnáthóga.
 
 Bileog oibre
 Samhlaíonn na páistí gur éan nó ainmhí ag maireachtáil i ngnáthóg ar leith iad. Mínigh
 dóibh go gciallaíonn gnáthóg ná áit ina cónaíonn éin, ainmhithe, mionbheithígh, crainn
 agus plandaí srl. Spreag na páistí chun na fuaimeanna, na bolaithe, an sórt aimsire agus
 an bia a shamhlú.
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 Seisiún a Dó
 ‘Seard a chiallaíonn gnáthóg ná áit ina cónaíonn rud beo. Ní gá dóibh a bheith mór agus
 fíochmhar. Is féidir leo a bheith beag agus ag scinneadh ó áit go háit. Ní bhogann crainn
 agus plandaí óna n-áit. Agus ní gá duit taisteal chun gnáthóg a fheiceáil. Tá gnáthóga
 díreach ar leac do dhorais.

 Turas Allamuigh
 Taiscéalóidh ná páistí na gnáthóga sa gharthimpeallacht. Más féidir, tóg ná páistí go páirc
 phoiblí nó trá áitiúil Mura féidir, tóg timpeall chlós na scoile iad. Roimh an rang a
 fhágáil, mínigh dóibh go n-aimseoidh siad éin, ainmhithe agus mionbheithígh a
 chónaíonn sa ghnáthóg ar a dhéanfaidh siad staidéar agus go dtarraingeoidh siad na héin
 agus na hainmhithe tar éis dóibh iad a feiceáil. Ba cheart fainic a chur orthu gan lámh a
 leagan ar aon rud a aimsíonn siad agus gan aon rud a bhaint ón áit. Má bhaintear
 orgánach beo ar bith chun é a iniúchadh sa seomra ranga, caithfear é a chur ar ais níos
 déanaí.
 

 Seisiún a Trí
 Plé
 Beidh cuid mhaith eolais bailithe ag na páistí óna dturas allamuigh. Le linn an tseisiúin
	 seo	cuirfidh	siad	a	dtorthaí	i	láthair	don	rang.	Míneoidh	gach	páiste	faoi	a	d’aimsigh	sé/sí.
 Spreag na páistí chun a smaointe ar na héin, ainmhithe agus na mionbheithígh a chónaigh
	 sa	suíomh	a	mheas.	Iarr	orthu	fianaise	a	thaispeáint	mar	thacaíocht	dá	dtuairimí.	Scríobh
 na fáthanna molta ag na páistí ar an gclár.

 Gníomhaíocht
 Mar ghrúpaí, dearann na páistí póstaer a fhógraíonn gnáthóg d’ainmhithe agus éin eile.
 Féadann siad íomhánna a úsáid chomh maith le focail. m.s. Tar agus fan i mo______.
 Tá sé iontach mar_________ .
 

 Seisiún a Ceathair
 Plé
	 Mínigh	do	na	páistí	go	dtarlaíonn	sé	scaití	go	gcaithfidh	éin	agus	ainmhithe	a	ngnáthóga	a
 thréigint ar roinnt cúiseanna. Lig do na páistí machnamh a dhéanamh ar cad iad na
 cúiseanna seo – cúiseanna nádúrtha nó de bharr an duine. Plé na gníomhartha dearfacha
 agus diúltacha a dhéanann an duine agus a dtionchair a bhíonn acu ar an ngnáthóg atá á
 staidéar acu. Mínigh do na páistí go bhfuil céimeanna gur féidir linn iad a thógáil chun
 gnáthóga éan agus ainmhithe a fheabhsú.

 Seisiún a Cúig

 Gníomhaíocht
 Tógann na páistí beathadán éan. Le linn an gheimhridh reonn an talamh agus tá sé
 ródheacair do na héin tochailt le haghaidh péisteanna. Ag úsáid moltaí na bpáistí, déan
 beathadán éan ranga de bhuidéal 2 lítear agus é crochta bun os cionn de chraobh. Gearr
 poll i dtaobh an bhuidéil agus cuir cnónna agus saill isteach. Ba cheart an beathadán a
 chrochadh in áit gur féidir leis na páistí na héan ag ithe as a fheiceáil.
 
 Ní mór socruithe a dhéanamh an beathadán a líonadh le linn na laethanta saoire mar
 d’fhéadfadh sé tarlú go n-éireoidh na héin spleách air.
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 Teideal
 
 Saíceachas – Gúrú Parab

 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann

•  Bunús fhéile Gúrú Parab a mhíniú
•  Cur síos a thabhairt ar an slí ina ceiliúrtar féile Gúrú Parab.
•  Scéal a bhaineann le Gúrú Parab a athinsint.

 
 Ábhair
 Pinn luaidhe agus dathanna
 Rochtain idirlíne
 Cré
 Péint agus scuaba
 Gliú
 Comhábhair le haghaidh Karah Parshad má theastaítear – rava / plúr cruithneachta
 garbhmheilte, siúcra, ghee (cineál ime)

 Seisiún a hAon
 
 Buneolas ar Saíceachas
 Bunaíodh Saíceachas thart ar 500 bliain ó shin. Cónaíonn neart Saíceach i gceantar Punjab
 atá i dtuaisceart na hIndia. Creideann Saícigh in Dia amháin agus go bhfuil gach duine
 comhionann lena chéile.
 
 Ba é Gúrú Nanak a bhunaigh reiligiúin an tSaíceachais. Is focal Sanskrit é “Gúrú” a
 chiallaíonn “múinteoir”, agus leanann Saícigh teagasc an deichniúr Gúrú. Ní bhíonn
 Saícigh páirteach sa phobal Saíceach go dtí go sroicheann siad 15 bliana d’aois.
 
 Caitheann Fir Shaíceacha an 5 K i gcónaí: kesh (gruaig neamhbhearrtha), kangha (cíor
 bheag chun a ngruaig a choinneáil ina háit), kirpan (miodóg chun troid ar son na cirte
 agus daoine eile a chosaint a mheabhrú dóibh), kira (bráisléad chun a n-aonacht le Dia a
 mheabhrú dóibh) agus kacchera (bristí gearra nó triús caite de ghnáth mar fhó-éadaí.
 
 Gníomhaíocht
	 Tarraingíonn	na	páistí	na	cúig	K	a	chaitheann	fir	Shaíceacha.



33

 

 Seisiún a Dó
 Bíonn áit chruinnithe ag formhór na reiligiún inar féidir le daoine guí, nó buíochas a
 ghabháil. Is é ainm an teampaill Shaícigh ná Gurdwara. Tá sé tábhachtach do Shaícigh go
 caitheann Saíceach a shaol mar dhuine coir, ach is gné thábhachtach eile den Saíceachas
 an Sangat, a chiallaíonn comhthionóil nó grúpa daoine. Sin an fáth go bhfuil an teacht le
 chéile sa Gurdwara chomh tábhachtach do Shaícigh.
 
 Ní gá duit bheith i do Shaíceach chun dul isteach a teampall mar go mbíonn fáilte roimh
 chách.
 Bíonn cistin shaor sa Gurdwara ar a ghlaotar Langer. Cuirtear bia ar fáil anseo d’aon
 duine, is cuma cén eitneachas, nó creideamh nó inscne atá aige / aici. Ní iarratar orthu
 ach suí le chéile agus an bia céanna a ithe.
 
 Tógadh ‘Teampall Órga Amritsar’ san 16ú aois déag. Tá an teampall seo tábhachtach do
 Shaícigh mar chaith Gúrú Nanak roinnt ama ag an suíomh. Tá an teampall suite i lár loch
 álainn ar a ghlaotar Loch an Neachtair. Déanann formhór na Saíceach iarracht cuairt a
 thabhairt ar an Teampall Órga ag am éigin.
 
 Gníomhaíocht
 Bíonn pictiúr den Teampall Órga i bhformhór na leabhar a bhaineann le Saíceachas nó is
 féidir an t-idirlíon a úsáid chun ceann a fháil. Má tá a leithéid de phictiúr agat, taispeáin
 an pictiúr seo don rang agus iarr ar na páistí pictiúr den Teampall Órga i Loch an
 Neachtair a tharraingt.
 
 Seisiún a Trí
 Ceiliúrann féile Gúrú Parab comóradh breithe an Gúrú Parab. Rugadh Nanak in 1469 in
 áit i ngar do Lahore sa Phacastáin. Ba é an chéad Gúrú Saíceach agus mar sin tá féile a
 bhreithe an-tábhachtach do Shaícigh. Chreid Gúrú Nanak i gcineáltas, foighne agus
 ionracas. Chreid sé chomh maith gur comhionann agus gur tábhachtach gach duine. Thaistil
 Gúrú Nanak i gcéin is i gcóngar ag seanmóireacht bhriathar Dé agus ag spreagadh daoine
 chun Saíceachas a leanúint.
 
 Bileog Oibre
 Déan an cuardach focal chun focail a bhaineann le saol Gúrú Nanak a aimsiú.
 
 Scéal – Trí Lá san Abhainn
 
 Seo scéal traidisiúnta an tSaíceachais.
 
 Gach lá roimh éirí na gréine, théadh Gúrú Nanak chun na habhann. Ansin thugadh sé
 ómós do Dhia agus théadh sé ag snámh san uisce. Lá amháin i ndiaidh dó a bheith imithe
 le tamall fada, d’éirigh cairde an Ghúrú Nanak buartha. Chuaigh siad chun na habhann
 chun é a chuardú ach ní bhfuair siad ach carn a chuid éadaí ar bhruach na habhann.
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 Bhí eagla an domhain orthu go raibh sé báite agus ghlaoigh siad air agus ghlaoigh air arís
 ach glaoch in aisce a bhí ann.
 
 Ach bhí Nanak i bhfad ó éinne dá chairde. Bhí sé i ndiaidh titim i dtámhnéal domhain
 agus bhí sé ina shuí in aice le Dia. Thug Dia cupán neachtair dó agus dúirt. ‘Táim leat.
 Téigh agus scaip m’ainm agus déan teagasc do dhaoine fúm. D’éirigh Nanak lán le grá do
 Dhia agus chan sé an chéad chuid den Japi (cuid de theagasc Ghúrú Nanak ó Leabhar
 Naofa an tSaíceachais). D’fhéach Dia air go cineálta agus dúirt,’Dia is ainm dom agus is
 tusa an Gúrú Diagach.
 
 D’imigh trí lá iomlán. Bhí deireadh dúile bainte ag a chairde go bhfeicfeadh siad arís é
 nuair a d’fhill sé ar deireadh ón abhainn. Bhí sciatháin ar a gcroí é a fheiceáil arís. Ní
 dúirt Nanak faic ar feadh tamall fada. Faoi dheireadh thosaigh sé ag caint faoina
 theachtaireacht ó Dhia. Ó shin i leith scaip sé an teachtaireacht gur comhionann gach
 duine agus go bhfuil grá ag Dia dóibh, is cuma conas a adhraíonn siad é.
 
 Gníomhaíocht
 Maisigh an bhileog a léiríonn An Trí Lá san Abhainn. Lean na treoracha chun na
 dathanna cearta a roghnú.
 

 Seisiún a Ceathair
 
 Gúrú Parab

 Is iomaí slite ina ceiliúrtar féile Ghúrú Parab. Tógtar an leabhar naofa amach ar
 mhórshiúl, é maisithe le bláthanna agus á iompar ar fhlóta. Glacann páistí páirt sa
 mhórshiúl agus máirseálann siad i dteannta le banna ceoil, a seinneann iomainn
 reiligiúnacha. Sna Gurdwara, baineann ríthábhacht leis an gcistin speisialta ar a ghlaotar
 an ‘Langer’. Tagann daoine le chéile chun ithe agus cabhraíonn gach duine leis an
 gcócaireacht agus leis na gréithe a ní. Is féile na soilse é Gúrú Parab chomh maith – chun
 é a cheiliúradh maisíonn daoine a dtithe le coinnle agus lampaí ornáidithe.
 
 Bileog Oibre
 An gcuimhin libh cuid de na slite ina ceiliúrann Saícigh Gúrú Parab? Tarraingígí pictiúir
 sna ceithre chearnóg ar an mbileog ag léiriú roinnt bealach ina ceiliúrtar an fhéile.
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 Seisiún a Cúig

 Soilse
 Is féile na Soilse é Gúrú Parab agus maisítear tithe le lampaí agus coinnle. Tá sé éasca
 duit do choinneálaí lampa féin a dhéanamh;
 1. Tóg píosa cré agus déan liathróid de
 2. Brú d’ordóg isteach i lár na liathróide
	 3.	Cinntigh	go	bhfuil	bun	an	choinneálaí	réidh	ionas	nach	dtitfidh	sé
 4. Fág é go mbeidh sé tirim agus crua
 5. Is féidir an lampa a mhaisiú le dathanna geala nuair atá sé tirim. Is féidir gliú AVP
 a úsáid mar ghlónrú nuair atá sé tirim.
 
 Langer
	 Suífidh	an	rang	le	chéile	agus	íosfaidh	siad	an	bia	céanna,	mar	shampla	karah	parsad.	Ach
 is féidir aon bhia a ithe. Bíonn gach duine páirteach agus itheann siad an bia céanna agus
 cabhraíonn siad leis an nglantachán.
 
 Má theastaíonn uait Karah Parshad a dhéanamh seo an oideas:
 
 Comhábhair
 1 cupán rava / plúr cruithneachta garbhmheilte
 1 cupán siúcra
 1 cupán ghee (cineál ime)
 
 Treoracha
 Téigh an ghee agus cuir an rava / plúr leis
 Frioch go dtí go bhfuil dath donn ar gach grán. Corraigh i gcónaí
 Cuir an siúcra leis de réir a chéile
 Lean leis an gcócaráil go dtí go cumascann an siúcra agus go deighleann an ghee 
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 Teideal
 
 Cineáltas
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:

•  Míniú a thabhairt ar cad atá i gceist le cineáltas a thaispeáint
•  Slite chun cineáltas a thaispeáint a liostáil
•  Scéal ‘Androcles agus an Leon’ a athinsint

 
 Ábhair
 Pinn luaidhe agus dathanna
 Clár / Smeachchlár
 Páipéar postaeir
 

 Seisiún a hAon
 
 Dán
 
 It’s good to care !
 It’s good to share !
 A kind word here !
 A kind word there !
 A smile can brighten up your day !
 And make your worries go away
 
 Plé ranga
 
 Díreoidh an plé ranga seo ar chineáltas agus ar aire a thabhairt do dhaoine. Seo
 liosta ceisteanna agus ráiteas a d’fhéadfadh a bheith mar chuid den phlé:
 
 Cad is brí le cineáltas a thaispeáint do dhuine?
 An féidir libh roinnt slite a insint dom faoi conas a thaispeáinimid do dhaoine go
 bhfuil cion againn orthu?
 An bhfuil sé éasca nó deacair a bheith cineálta? Cathain agus cén fáth?
 
 Roinn an Meangadh
 Bealach amháin atá againn chun cineáltas a thaispeáint do dhuine eile ná
 meangadh a dhéanamh leis/léi. Is féidir le meangadh fáilte a chur romhat nó tú a
 chur ar do shuaimhneas. Bainimís triail as meangadh a chur timpeall an tseomra.
 Casfaidh páiste i dtreo pháiste in aice leis / léi agus déanfaidh siad meangadh leis /
 léi. Agus casfaidh an páiste sin i dtreo an chéad pháiste eile agus déanfaidh siad
	 meangadh	leis	/	léi.	Sa	tslí	seo	cuirfimid	an	meangadh	timpeall	an	tseomra.
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 Cum Dán
 Is féidir é seo a dhéanamh leis an rang iomlán nó mar obair ghrúpa. Tosóidh ná
 páistí le habairti agus scríobhfaidh siad ina bhfocal féin faoi cad é cineáltas. Is
 féidir na dánta a bhreacadh síos agus iad a thaispeáint sa seomra ranga.
 
 Mothaíonn cineáltas mar X
 Cosnaíonn cineáltas X
 Is féidir le cineáltas bheith X
 Ag léiriú go bhfuil cion agam ort is ea X
 
 Is féidir leis na páistí línte a chur leis más mian leo. Ní gá rím a bheith ann.
 

 Séisiún a Dó
 
 Scéal – Androcles agus an Leon
 Seo ceann d’fhabhalscéalta Aesop, agus tarlaíonn an scéal sa Róimh.
 
 Bhí sclábhaí ann tráth dá raibh darb ainm Androcles. Oíche amháin, d’éirigh leis éalú óna
 mhaistir agus rith sé i bhfolach sa choill. Bhí sé ag fánaíocht ansin ar feadh tamall fada go
 dtí gur éirigh sé an-tuirseach agus an-ocrach.
 
 Go tobann, chuala sé éagaoin, geonaíl agus búiríl agus bhí a fhios aige go raibh na
 fuaimeanna seo ag teacht ó leon. D’éirigh Androcles chun teitheadh ón leon ach bhain
 craobh tuisle as agus thit sé don talamh. D’ardaigh sé a cheann agus chonaic sé an leon ag
 teacht ina threo, é ag bacadaíl ar thrí chos agus ag síniú amach a lapa tosaigh.
 
 Ní raibh a fhios ag Androcles cad ba cheart do a dhéanamh. Bhí sé gortaithe agus mar sin
 ní raibh sé in ann éirí nó teitheadh ach bhí sé sceimhlithe ina bheatha roimh an leon. Ach
 nuair a shroich an leon é níor ionsaigh an leon é ach lean sé leis an ngeonaíl agus an lapa
 sínithe aige. Chonaic Androcles go raibh dealg mhór an- phianmhar i lapa an leoin. Go
 cúramach, tharraing Androcles an dealg de lapa an leoin. Chomh luath is a baineadh an
 dealg, lig an leon osna faoisimh. In ionad Androcles a ionsú d’imigh an leon agus d’fhill
	 sé	le	fia	dá	dhinnéar	mar	chomhartha	buíochais	as	ucht	cabhrú	leis.	Ar	feadh	roinnt
 tamaill lean an leon le bia a sheilg d’Androcles agus d’éirigh dlúthchairdeas eatarthu.
 
 Ach lá amháin tháinig grúpa saighdiúirí isteach sa choill agus rug siad ar Androcles. Bhí
 a fhios acu go raibh sé ag teitheadh óna mháistir agus mar sin thóg siad siar chun na
 Róimhe áit a cuireadh i ngéibheann arís é. Timpeall an ama sin sa Róimh, bhíodh sé de
 nós ag na Rómánaigh coirpigh agus sclábhaithe a chaitheamh chun na leon i airéine
 mhór. Daoradh Androcles bocht chun na cinniúna céanna. 

 Thug an tImpire an comhartha Androcles a threoiriú chun na hairéine agus an leon a
 scaoileadh. Ach nuair a rith an leon as a chliabh agus i dtreo Androcles, meas tú cad a
 rinne sé? Bhuel, in ionad é a ionsú, shiúil sé chuige, thosaigh sé á lí agus á chuimilt lena
 lapa agus ní dhearna sé dochar ar bith dó.

 B’é an leon céanna a chabhraigh Androcles leis sa choill. Ní chreidfeadh an tImpire
 choíche é, agus d’iarr sé ar Androcles an scéal a mhíniú dó. Agus d’inis Androcles dó faoi
 conas a chabhraigh sé leis an leon agus na slite a ghabh an leon buíochas leis as ucht a
 chineáltais. D’ordaigh an Impire dá mháistir é a scaoileadh saor, agus scaoileadh an leon
 saor sa choill chomh maith. Mar sin bhí a péire acu saor ar mhaithe le beagán cineáltais.
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 Ceisteanna
 •Cá tharla an scéal?
 •Conas a thaispeáin Androcles cineáltas don leon?
 •Conas a thaispeáin an leon cineáltas d’Androcles?
 •Ar thaispeáin éinne eile sa scéal cineáltas?
 Conas a chríochnódh an scéal mura chabhraigh Androcles leis an leon?
 
 Gníomhaíocht – Ag taispeáint go bhfuil cion agat ar dhaoine
 Comhláinfaidh na páistí bileog oibre bunaithe ar chúig shlí a thugann X aire duitse agus
 cúig shlí a thugann tusa aire do X a liostáil (nó pictiúir a tharraingt chun é a léiriú).
 

 Seisiún a Trí
 
 Ról-imirt
 Déanfaidh na páistí ról-imirt bheag a chur ar siúl, bunaithe ar eachtraí a tharlaíonn go
 rialta ar scoil.
 
 1. Agus iad roinnte i mbeirteanna, glacann páiste A ról an pháiste atá trína chéile
 agus páiste B ról an pháiste atá ar tí cineáltas a thaispeáint don pháiste eile.
 2. Agus iad roinnte i mbeirteanna, glacann páiste A ról an pháiste atá ag súgradh ina
 aonar agus páiste B ról an pháiste atá ar tí cineáltas a thaispeáint don pháiste eile.
 3. Agus iad roinnte i mbeirteanna, glacann páiste A ról an pháiste atá ag iompar mála
 trom agus páiste B ról an pháiste atá ar tí cineáltas a thaispeáint don pháiste eile.
 Ag leanúint na samplaí seo roinntear an rang iomlán i mbeirteanna. Cumfaidh ná páistí a
 ról-imirt féin bunaithe ar shlite éagsúla chun cineáltas a léiriú. Roghnóidh an múinteoir
 beirteanna chun íomhá shocair a déanamh. Nuair a dhéanann beirt íomhá shochair
	 caithfidh	go	‘reonn’	siad	i	lár	an	ghnímh.	Is	féidir	leis	an	méid	eile	den	rang	cearnóg	a
 dhéanamh lena méara agus grianghraf a shamhlú trí féachaint tríothu. Is féidir le páistí
 eile buille faoi thuairim a thabhairt ar cad dó a sheasann an íomhá. Nuair a leagann an
 múinteoir méar ar ghualainn pháiste ón íomhá shocair ‘díreonn’ siad agus déanann siad
 cur síos ar cad atá á dhéanamh acu nó freagraíonn siad ceisteanna ó na páistí eile.

 Dearbháin Chineáltais
 Déanann na páistí dearbháin chineáltais. D’fhéadfaí na dearbháin seo a thabhairt do
 dhaoine a bhfuil cion acu orthu nó mar bhronntanas agus bealach chun cineáltas a léiriú.
 Féadann na páistí a ndearbháin féin a chruthú chomh maith le iad a mhaisiú agus a
 ghearradh amach. Seo roinnt moltaí do dhearbháin:
 

•  Tá luach “barróg amháin nuair a mhothaíonn tú brónach” leis an dearbhán seo
• 	Nífidh	mé	na	gréithe	i	ndiaidh	dinnéir	nuair	a	iarrann	tú	orm	leis	an	dearbhán	seo
•  Cabhróidh mé leis an mbábaí nuair a iarrann tú orm leis an dearbhán seo
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 Seisiún a Ceathair
 
 Lá an Chineáltais
 
 Déanfaidh na páistí pleanáil ar Lá Cineáltais don chéad lá eile. Tabharfaidh siad moltaí ar
 na rudaí gur féidir leo iad a dhéanamh ionas gur lá ina dhéanann siad iarracht speisialta
 cineáltas a léiriú do dhaoine eile é ‘Lá an Chineáltais’. Is féidir na moltaí a scríobh ar an
 gclár nó ar smeach-cháirt. Féadtar ranganna eile a chur ar an eolas, nó b’fhéidir gur fearr
 leis ná páistí fanacht agus féachaint an dtugann daoine eile aon rud faoi deara.
 
 Seisiún a Cúig
 Athbhreithniú ar ‘Lá an Chineáltais’
 Tabhairfear deis do na páistí an méid a rinne siad chun cineáltas a thaispeáint ar an lá sin
 a rá leis an rang in éineacht le cur síos a dhéanamh ar a thionchair, agus moltaí a thabhairt
 ar cad eile a d’fhéadfadh siad é a dhéanamh don mhéid eile den lá.
 
 Plé ranga
 Díreoidh an plé ranga seo ar cé dó agus ar cad dó gur ceart dúinn cineáltas a léiriú.
 Seo liosta ceisteanna agus ráitis a d’fhéadfadh a bheith úsáideach don phlé:
 Cé hiad na daoine gur ceart dúinn cineálta a léiriú dóibh?
 An bhfuil daoine ann nach ceart dúinn cineáltas a thaispeáint dóibh? Cén fáth / Cén fáth
 nach?
 Abair liom roinnt slite ina d’fhéadfadh cineáltas a bheith saor?
 An leor focail chun cineáltas a léiriú? Conas?
 An féidir leat rud a dhéanamh ach gan focail a úsáid chun cineáltas a léiriú? Conas?
 Seachas daoine, cé nó cad iad gur ceart dúinn cineáltas a léiriú dóibh? Cén fáth?
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Teideal
Éagsúlacht – sa scoil

Cuspóirí
Beidh an páiste in ann:
• Páirt a ghlacadh i bplé ar bhuntáistí / míbhuntáistí a aoise féin
• Agallaimh a stiúradh, freagraí a thaifeadadh agus tuairisc a thabhairt don ghrúpa
• Teacht ar fheasacht ar aoiseachas
• Éisteacht a thabhairt do agus ceisteanna a fhreagairt ar scéal ‘Muintir na Gealaí’
• Páirt a ghlacadh i dtástáil litrithe gearr
• Teacht ar fheasacht ar difríochtaí
• Teacht ar fheasacht ar leithcheal

Ábhair /Acmhainní
6 – 8 páistí atá níos sine (eagraigh roimh ré leis an múinteoir ranga)
Criáin, páipéar agus pinn luaidhe
Fáisc-chlár do gach páiste nó leabhar le clúdach crua agus pionna
Greamáin daite nó ribíní
Greamáin ‘sár-obair’

Seisiún a hAon

Plé
Tá gach duine sa rang 6 – 7 mbliana d’aois (cuir in oiriúint don rang)
Cad é an rud is fearr faoi d’aois?
Cad é an rud is measa faoi d’aois?

Amárach,	beidh	gach	duine	ina	thuairisceoir	agus	cuirfidh	sé	agallamh	ar	dhuine	ó
(tabhair rang agus aois)
Cad é, meas tú an rud is fearr maidir le bheith (aois an agallaí)?
Cad é , meas tú an crá croí is mó maidir le bheith (aois an agallaí)?

Gníomhaíocht
Plé ranga ar na ceisteanna ar cheart iad a chur ar dhaltaí atá níos sine. Cuirtear moltaí ar
an gclár. Ní cheart níos mó ná 4 –5 cheist a chur (féach an bhileog leis seo le haghaidh
smaointe)

Tugtar dhá leathanach de pháipéar línithe do na páistí agus breacann siad síos ceisteanna.
(nó is féidir dhá chóip den bhileog oibre a úsáid)
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 Seisiún a Dó

 Ullmhúchán
 Ní mór na socruithe a eagrú roimh ré le múinteoir ranga na n-agallaithe ionas go mbeidh
 siad ar fáil. (Is fearr bearna dhá bhliain idir an dá rang)
 
 Gníomhaíocht
 Roinntear an rang i ngrúpaí de chúigear. Fáisceann na páistí bileog amháin leis an fáiscchlár
 nó an leabhar leis an bpionna.
 
 Ba cheart dul tríd na ceisteanna sa rang roimh ré.
 (Is féidir leis na hagallaithe teacht isteach ag an bpointe seo nó téigh á lorg)
 
 Ba cheart go mbeadh deis ag gach páiste sa rang ceist a chur (ceist amháin an páiste)
 
 Seans go mbeidh ar na hagallaithe cabhair a thabhairt do na páistí maidir le litriú,
 comhréir srl.
 
 Ag deireadh na gníomhaíochta, déanann gach grúpa tuairisc don rang, gach duine sa
 ghrúpa ag tabhairt na bhfreagraí gan ach ar cheist amháin.
 

 Seisiún a Trí
 
 Ullmhúchán
 Eagróidh an múinteoir roimh ré go dtiocfaidh duine fásta den scoilphobal chun dul faoi
 agallamh sa rang m.s. príomhoide, rúnaí, C.R.S ó rang eile, ball den bhord bainistíochta.
 
	 Caithfidh	an	t-agallaí	bheith	toilteanach	ceisteanna	a	fhreagairt	faoina	(h)aois	ar	bhealach
 oscailte.
 
 Plé
 Cad é atá go hiontach maidir le bheith i do dhuine fásta?
 Cad é atá go hainnis maidir le bheith i do dhuine fásta?
 
 Ba cheart dul tríd na ceisteanna sa rang roimh ré.
 (Is féidir leis an agallaí teacht isteach ag an bpointe seo nó téigh á lorg)
 
 Agallamh i ngrúpaí
 Cuireann na páistí ceisteanna ar an agallaí ón dara bhileog / bhileog oibre
 (ceist amháin an páiste mar a rinneadh sa cheacht deireanach)
 
 Seans go mbeidh ar an agallaí cabhair a thabhairt do na páistí maidir le litriú, comhréir
 srl.
 
 Ag deireadh na gníomhaíochta seo leanann plé oscailte m.s. cén ceist a chuir an méid is
 mó ionaidh ort, an méid is lú ionaidh srl. Is féidir leis an agallaí ceisteanna cosúla a chur
 ar na daltaí anois. D’fhéadfaí an téarma ‘aoiseachas’ a thabhairt isteach ag an bpointe seo,
 ag braith ar aois agus tuiscint na ndaltaí. 
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 Seisiún 4

 Scéal
 Caoimhe agus an Ghealach
 
 B’aoibhinn le Caoimhe an ghealach. B’aoibhinn léi a dath agus b’aoibhinn lé a hainm –
 an t-ainm ab fhada, ab áille riamh Geeeaaallllaaaach. Ach an rud ab aoibhinn léi ná go
 raibh sé éasca í a fheiceáil i spéir na hoíche. Mar, bhí Caoimhe go hiontach ag an damhsa
 agus ba í an duine ba lúbaí, agus ba shearrtha sa rang, ó thaobh chorp oideachais de, ach
 bhí rud amháin nach raibh mórán suime ag Caoimhe inti – an léitheoireacht!

 Chuir na litreacha go léir ar an leathanach mearbhall uirthi agus uaireanta, ní dhearna na
	 habairtí	ciall	ar	bith,	fiú	nuair	a	rinne	sí	a	seacht	dícheall	díriú	orthu.	Ach	an	ghealach,	ba
 shin scéal eile. Rinne an ghealach ciall iomlán. Rinne sí ciall iomlán nuair a bhí sí mór
 agus ramhar agus cruinn mar an chispheil a d’úsáid na ranganna móra le linn C.O. agus
 ciall iomlán nuair a bhí sí tanaí agus airgeadúil, mar bhanana aisteach, cruachach ar
 crochadh ó bhalla sheomra suite dorcha.

 Thaitin an ghealach chomh mór le Caoimhe go ndúradh sí féin agus a deartháir beag
 Haigh! léi chuile oíche. Cé nach ag rá Haigh! a bhíodh i gceist ach ag uailleadh Haigh!
 Sin díreach é, uailleadh. Ghobadh siad a gcloigne amach an fhuinneog agus thosaíodh
 siad ag uailleadh agus ag uailleadh mar mhac tíre san fhásach.

 Ansin thiocfadh Daid isteach agus déarfadh ‘Anois a phleidhceoirí, am codlata’. Agus
 dhéanfadh Caoimhe agus a deartháir beag leipreach chuig a seomra, ag stopadh ag chuile
 fhuinneog féachaint cérbh é an chéad duine a bhfeicfeadh an ghealach.

 Agus tharlaíodh sé seo chuile oíche. Oíche i ndiaidh oíche i ndiaidh oíche... go dtí go
 raibh sé ag cur báistí oíche amháin. Bhuel thosaigh sé mar ghnáthbháisteach. Gan aon rud
 ach ‘plip plop’ gnáthbháisteach. Ach níorbh fhada gur athraigh an ‘plip plop’ go ‘drum,
	 drum	–	dash,	dash’	agus	ansin	go	‘rattle,	rattle	–	rock’	Táim	cinnte	go	dtuigfidh	tú	nuair	a
 deir go raibh an bháisteach an-trom agus an-fhliuch agus an-challánach.
 Agus an oíche sin rinne an ghealach uaill ar ais. Sin é go deimhin, chuala tú i gceart mé.
 Rinne an ghealach uaill ar ais.

 Chuala Caoimhe í.

 Agus chuala a deartháir beag í.

 Thar ‘plip, plop agus drum,dash agus rattle, rock’ na báistí, chuala Caoimhe agus a
 deartháir beag uaill lag, sheasta, ar ardairde a teacht anuas ó spéir na hoíche agus isteach 
 trí fhuinneog a gcistine. Ach níorbh uaill amháin a bhí ann. Bhí an fhuaim ar nós scata
 uailleacha cairdiúla, gliondracha ó scata daoine cairdiúla, gliondracha.
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 D’fhéach Caoimhe ar a deartháir beag agus d’fhéach seisean ar Chaoimhe. Bhí sé go
 hiomlán soiléir dóibh nárbh í an ghealach a bhí ag uailleadh ar ais. Ní hea! B’iad na
 daoine ar an ngealach a bhí ag uailleadh. Muintir na gealaí!
 
 Dar ndóigh, dúirt Daid gurbh é torann na báistí a bhí ann.
 
 Agus dúirt múinteoir Chaoimhe gurbh é torann na báistí a bhí ann.
 
 Agus dúirt an cailín mór ó rang 4 gurbh é torann na báistí a bhí ann.
 
 Ach ba chuma le Caoimhe agus a deartháir beag. Bhí a fhios acu go fíor cad a tharla.
 
 Déanann siad uaill chuig an ghealach chuile oíche fós agus chuile oíche stopann agus
 éisteann siad. Agus ó am go chéile nuair a dhíríonn siad i gceart, nuair a dhúnann siad a
 súile agus nuair a chrapann siad a n-aghaidheanna, is féidir leo fuaim lag, ghliondrach
 mhuintir na gealaí ag uailleadh ‘haigh’ ar ais chucu.
 
 Plé
 Cuir páiste amháin in aice smeach-chairt nó clár bán chun tarraingt mar a fhorbraíonn an
 plé.
 
 Ó thaobh dealraimh de tá muintir na gealaí cosúil linne ach tá difríochtaí ann chomh
 maith.
 •Cén sórt éadaí a chaithfeadh duine ón ngealach?
 •Cén sórt tí a bheadh ag duine ón ngealach?
 •Cén sórt peata a bheadh ag duine ón ngealach?
 •Cén sórt spórt a n-imreodh duine ón ngealach?
 •Cén sórt bia a d’íosfadh duine ón ngealach?
 •Cad a tharlaíonn do dhuine ón ngealach nuair a athraíonn an ghealach a cruth?
 •Cén difríochtaí atá ann idir duine ón ngealach agus muidne?
 •Cén cosúlachtaí atá ann idir duine ón ngealach agus muidne?
 
 Gníomhaíocht
 Críochnaigh an bhileog ar mhuintir na gealaí.
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 Seisiún a Cúig

 Ullmhúchán
 Tugtar greamáin dhaite nó ribíní do gach páiste.
 
 Plé
 Mínigh do na páistí go mbeidh scrúdú speisialta litrithe acu inniu. Ba cheart na focail
 chéanna (focail shimplí) a thabhairt do gach grúpa seachas grúpa amháin. Ba cheart focail
 atá i bhfad níos deacra a thabhairt don ghrúpa seo.
 
 Lig don scrúdú leanúint ar aghaidh go dtí an deireadh agus is ag an bpointe seo amháin a
 cheadaítear aon phlé agus aon mhíchothromaíocht a aithint.
 Cén fáth go raibh an scrúdú míchothrom?
 Conas a mhothaigh na foirne leis na focail éasca?
 Conas a mhothaigh an fhoireann leis na focail dheacra?
 
 Is féidir an téarma ‘leithcheal’ a thabhairt isteach ag an bpointe seo ag braith ar aois agus
 ar thuiscint na ndaltaí.
 
 Ba cheart greamán Sár-Obair / An-Obair a thabhairt do gach grúpa.
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 Teideal
 Cairdeas
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:

• Saintréithe atá inmhianaithe i gcara maith a shainmhíniú
• Teacht ar thuiscint ar chairdeas
• Obair ealaíne a chruthú a léiríonn cairdeas

 
 Ábhair
 Pinn luaidhe agus dathanna
 Smeach-chairt / Clár
 Snáth bróidnéireachta, olann, fabraic, snáth plaisteach
 Péint
 Trádairí péinte
 Páipéar
 

 Seisiún a hAon
 
 Scéal Dlúthchairde
 Ba dhlúthchairde iad Laura agus Danielle. Chónaigh siad dhá dhoras óna chéile agus bhí
 aithne acu ar a chéile ó bhí siad ina mbábaithe bídeacha. Ba dhllúthchairde iad agus bhí a
 fhios ag cách. Chnagadh Laura ar dhoras Danielle gach maidin agus shiúladh siad ar scoil
 in éineacht le Mamó Danielle.
 
 Ag am sosa b’iad na chéad daoine amach an doras agus d’imir siad scipeáil agus cluichí
 tóire le chéile. Nuair a bhíodh scoil thart, shiúladh siad abhaile le chéile agus is minic a
 bhíodh siad ag súgradh i dtithe a chéile. Dúirt Laura gurb í Danielle a cara ab fhearr mar
 go raibh sí greannmhar agus cineálta. Dúirt Danielle gurb í Laura a cara ab fhearr mar go
 raibh sí cróga agus lách.
 
 Maidin amháin, sháigh buachaill ó rang a dó darb ainm Rob a theanga amach ag
 Danielle. Bhuel deirimse leat nach raibh sí sásta le sin ar chor ar bith. ‘Ná bac leis,’a dúirt
 Laura, níl ann ach amadán’, ach bhí Danielle an-chrosta.
 
 Ag am sosa, chogar Danielle le Laura, Cén fáth nach dtéann tú anonn agus cic a thabhairt
	 dó?’	‘Ach	nílim	ag	iarraidh’,	arsa	Laura.	‘Caithfidh	tú	nó	ní	tusa	mo	chara	a	thuilleadh’,
 arsa Danielle agus d’fhéach sí go feargach ar Laura.
 
 Ní raibh a fhios ag Laura bhocht cad ba cheart di a dhéanamh. Níor theastaigh uaithi cic a
 thabhairt do Rob mar thuig sí gur dhrochrud í ciceáil, ach níor theastaigh uaithi go
 mbeadh Danielle crosta léi ach an oiread. Déanfaidh sin!, a shocraigh sí, déanfaidh mé é.
 Shiúil sí suas go Rob, tharraing sí siar a cos agus thug sí cic chrua sna lorgaí dó. Thit Rob

 go talamh ag gol agus níorbh fhada gur tháinig an múinteoir. Dúirt Rob don mhúinteoir
 gur thug Laura cic dó agus tháinig an múinteoir chuici ar an bpointe.
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 ‘A Laura’, ar seisean, ní tusa a dhéanann a leithéid ar chor ar bith. Cén fáth ar thug tú cic
 do Rob?’ Ach ní raibh Laura ábalta freagra a thabhairt, ní dúirt sí ach go raibh brón uirthi
 agus b’éigean di an clós a fhágáil ar feadh cúpla nóiméad.

 Níos déanai sa lá ag am lóin, shuigh Danielle in aice le Laura. “Teastaíonn an briosca sin 
	 atá	ag	Evan	–	an	ngoidfidh	dom	é?”	“Seans	ar	bith,”	arsa	Laura,	ach	chas	Danielle	in	treo	
	 agus	dúirt,	“caithfidh	tú	nó	ní	bheidh	mé	i	do	chara	a	thuilleadh”.
 
 Níos déanaí sa lá bhí Laura san fhaopach arís. Bhí a fhios aici gur drochrud é goid ach
 theastaigh uaithi bheith ina cara le Danielle fós. Agus rinne sí é. Shiúil sí anall go bord
 Evan áit a raibh a bhosca lóin agus é ar oscailt. Shín sí amach a lámh agus sciob sí a
	 bhriosca,	agus	bhí	sí	ar	tí	filleadh	ar	Danielle	nuair	a	chonaic	sí	an	múinteoir	ina
 sheasamh in aice léi.
 
 ‘A Laura, cad atá ar siúl agat?’, a d’éiligh sé. ‘Um, bhuel ahh’, arsa Laura, ‘ní raibh mé
 ach ag......’
 
 Ceisteanna
 Stopann an scéal seo agus Laura i lár abairte – Cad é meas sibh, a raibh sí díreach chun a
 rá?
 
 Ar chara maith do Lara í Danielle? Cén fáth / cén fáth nach?
 
 Cad a dhéanfá dá mba thusa Laura nó cad a d’fhéadfá a dhéanamh?
 Cad a d’fhéadfadh Laura a rá le Danielle?
 
 Gníomhaíocht
 Críochnaigh an scéal. Cad é a d’fhéadfadh sé tarlú? Tarraing pictiúr ar conas a
 chríochnaigh an scéal.
 

 Seisiún a Dó
 
 Cad is cara maith ann?
 Tabharfaidh an rang moltaí ar cad is cara maith ann. Déanfar iad a thaifeadadh ar smeachchairt
 nó clár bán. Vótálann an rang ar cad iad na tréithe is fearr a bhíonn ag cara maith.
 
 Bráisléad Cairdis
 Oibríonn na páistí ina n-aonar nó i mbeirteanna chun bráisléad cairdis a dhéanamh.
 D’fhéadfadh sé a bheith déanta as snáth bróidnéireachta, olann, fabraic, snáth plaisteach
 srl.
 Is féidir an t-ábhar a chur ina thrilseáin nó é a chasadh agus ceanglaítear na bunanna chun
 ia a dhaingniú. Cuirtear ainmneacha na bpáistí go léir i hata, tarraingíonn gach páiste
 ainm ón hata agus déanann sé/sí bráisléad don duine sin.
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 Seisiún a Trí

 Ordóga Thuas / Ordóga thíos
 Léigh na ráitis seo a leanas don rang. Má aontaíonn an rang leo, casann siad a n-ordóga
 suas. Mura n-aontaíonn casann siad síos iad. Ba cheart gach ráiteas a phlé, go háirithe má
 tá easaontas ann.
 
 1. Tá sé go maith cairde a bheith agat a phiocann siad ón talamh tú má thiteann tú.
 2. Ní bhéinn i mo chara lé héinne a chaithfeadh T-Léine ghorm.
 3. Ní inseoinn dá bhuailfeadh mo chara mé.
 4. Ní éirím feargach le mo chairde.
 5. Is féidir le cailíní bheith ina gcairde le buachaillí agus is féidir le buachaillí bheith
 ina gcairde le cailíní.
 6. Cuireann cairde meangadh gáire ort.
 7. Glaonn cairde ainmneacha ar a chéile.
 8. Roinneann cairde lena chéile.
 
 Slabhra Lámh
 Doirt roinnt péinte daite isteach i dtrádairí. Tagann na páistí suas i ndiaidh a chéile.
 Déanann an chéad pháiste lorg a d(h)easóige agus an chéad páiste eile lorg a chiotóige.
 Déantar arís agus arís é seo go dtí go bhfuil lorg láimhe déanta ag chuile pháiste. Ag
 deireadh an phróisis beidh póstaer ann a léiríonn íomhá de lámha atá nasctha i gcairdeas.
 

 Seisiún a Ceathair
 
 Tráthnóna Aoine – ar fheabhas! Seard a chiallaigh Aoine do Riostard ná – milseáin! Níor
 ith Riostard milseáin ag am lóin ach gach tráthnóna aoine gan teip, d’osclódh a mham an
 cófra uachtar agus thógadh sí anuas an bosca milseán.
 Bhíodh cead ag Riostard agus a dheartháir dhá rud a roghnú agus munglaídís go sona
 sásta agus iad ag féachaint ar an teilifís. B’aoibhinn le Riostard barraí caramail maraon
 lena dheartháir agus mura mbeadh ach ceann amháin ann roinnidís go minic é. Ba é an
 Aoine an lá ab fhearr.
 
 Ach an Aoine áirithe seo, nuair a tháinig Riostard abhaile bhí a chol ceathrar Cathal ann.
 Bí a lámhainní chúl báire aige agus a scútar.
 ‘Iontach,’ a cheap Riostard, ‘beidh raidhse mór rudaí againn le súgradh leo’. Bhí uair
 fágtha fós roimh am dinnéir agus mar sin chuaigh na buachaillí amach chun peil a imirt.
 
 “Mise an cúl báire,” a ghlaoigh Cathal,  “Maith go leor,” a dúirt Riostard. Lean an chluiche
 ar feadh deich nóiméid go dtí go ndúirt Riostard. “An féidir liom bheith sa chúl anois,?’
 “Seans ar bith,” a scread Cathal,’is liomsa na lámhainní agus mar sin is mise an cúl báire’.
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 Bhuel, níor cheap Riostard go raibh sé seo cothrom agus mar sin d’imigh sé isteach sa
 teach agus chuir sé a ríomhaire ar siúl. Bhí an cluiche spásloinge ab fhearr leis á imirt
 aige nuair a tháinig Cathal isteach agus shuigh in aice leis.
 
 “Ar mhaith leat triail a bhaint as?’ a d’iarr Riostard agus thóg Cathal na rialtáin agus
 thosaigh sé ag imirt an chluiche. Ansin thug Riostard Scútar Chathail faoi deara. “Ooh,’ a
 dúirt sé, ‘an féidir liom geábh a thabhairt agus tusa ag súgradh ar an ríomhaire?’
 
 ‘Ní féidir,’ a scread Cathal, is liomsa é’. ‘Ach níl sé á úsáid agat,’ arsa Riostard, ‘agus
 roinn mise leatsa’. ‘Is cuma liom,’arsa Cathal, ‘nílimse ag roinnt’
 
 Díreach ansin, shiúil mam Riostaird isteach. Bhí an rud go léir cloiste aici. “A Riostaird,
 téigh agus ith do dhinnéar, teastaíonn focal le Cathal uaim’.
 
 D’imigh Riostard agus thosaigh sé ag ithe, agus cúpla nóiméad ina dhiaidh sin shiúil
 Cathal isteach agus thosaigh sé ag ithe a dhinnéir féin go ciúin. Ach an t-am ab fhearr le
 Riostard ná i ndiaidh dinnéir – sea, milseáin.
 
 Chuir a mham an bosca milseán i lár an bhoird. Bhí Cathal chun tosaigh agus cad a thóg
 sé amach? – sea, tá an ceart agat an barra caramail deireanach. D’fhéach mam Riostaird
 ar Chathal agus d’fhéach Cathal ar Riostard.
 
 ‘Hey,’ arsa seisean,’ar mhaith leat é seo a roinnt’ ‘Ba mhaith, le do thoil!’ arsa Riostard.
 
 Ceisteanna
 •Cérbh é a lá ab fhearr le Riostard? Cén fáth?
 •Ar roinn Riostard le daoine eile? Cathain?
 •Ar mhaith le Cathal rudaí a roinnt?
 •Cad a dúirt mam Riostaird le Cathal roimh an dinnéar, dar libh?
 •An gceapann sibh gur roinn Cathal a bhréagáin i ndiaidh dinnéir?
 •Insígí dom faoi uair nuair a roinn tú rud éigin le duine eile.
 
 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúir a léiríonn ceithre shlí gur féidir leo a bheith ag roinnt le
 daoine eile.
 

 Seisiún a Cúig

 Mím
 Roinntear an rang i mbeirteanna. Roimh a thosaíonn an mhím, bíodh plé gairid ag gach
 beirt faoi conas mím a dhéanamh ar roinnt. Ansin, ar chomhartha an mhúinteora, tosaíonn
 gach beirt ar a mím. Mar a bhogann an múinteoir timpeall an tseomra ag breathnú ar na
 mímeanna, leagann sé/sí a lámh ar ghualainn pháiste agus reonn na páistí eile fad is a
 dhéanann an páiste seo cur síos ar cad atá á mímeáil aige/aici. 

 Lá na Roinnte
 Tógann gach páiste rud éigin simplí isteach leis/léi le roinnt le daoine eile. m.s. Leabhar,
 bréagán, cluiche, rud le hithe srl.
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 Teideal
 
 Ramadan agus Eid-ul-Fitr
 (Bí cúramach gan Eid-ul-Fitr a mheascadh le hEid-ul-Adha, ar a dtugtar An Eid Mór, a
 mharcálann deireadh an Haj, an oilithreacht bhliantúil go Mecca.)
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 •  Cur síos a dhéanamh ar conas a chomhlíontar Ramadan
 •  Cur síos a dhéanamh ar conas a cheiliúrtar Eid-ul-Fitr
 •  Tionscnaimh ealaíne a chruthú a chabhreoidh le tuiscint a fháil ar Ramadan agus Eid-ul-
    Fitr
 
 Ábhair
 Gliú nó téip
 Nuachtáin
 Páipéar siúcra
 Péint póstaeir
 Scuaba
	 Scuab	fiacla	nó	scuab	righin	eile
 Siosúir
 Prócaí
 Uisce
 

 Seisiún a hAon
 Is am tábhachtach do Mhoslamaigh ar fud an domhain é Ramadan. Ceiliúrann sé an uair a
 nochtaíodh rainn an Choráin don Fháidh Muhammed. Is é Muhammed príomhfháidh
 Ioslaim, agus i ndiaidh a ainm a luath nó a scríobh deir Moslamaigh paidir ghairid – Go
 raibh suíocháin air. Seard a chiallaíonn fáidh ná duine a fhaigheann teachtaireachtaí ó nó
 faoi Dhia.
 
 Is am troscaidh, paidreoireachta, machnaimh é Ramadan, am a chaitear le clann agus
 cairde agus am chun dea-ghníomhartha a dhéanamh.
 
 Le linn Ramadan, déanann Moslamaigh troscadh ó éirí go luí na gréine. Ciallaíonn sé sin
 ná nach n-itheann siad le linn uaireanta sholas an lae. Itheann cuid mhaith Moslamaigh
 béile go luath ar maidin – an Suhoor, agus béile eile nuair atá sé dorcha sa tráthnóna – an
 Iftar.
 
 Gníomhaíocht
 
 Múinteoir
 Bíonn tréimhse throscaidh ag roinnt mhaith reiligiún, Cén fáth dar libh?
 Oibrígí i mbeirteanna agus iarr ar do pháirtinéir a thuairim a thabhairt ar cén fáth a
 bhíonn Moslamaigh ina dtroscadh le linn Ramadain. Déanaigí liosta bhur fáthanna ar an
 gclár.
 
 (I measc na bhfáthanna tá: chun cuimhniú ar dhaoine nach bhfuil mórán le n-ithe acu,
	 achun	comhbhá,	flaithiúlacht	agus	féinsmacht	a	spreagadh	iontu)
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 Seisiún a Dó
 Tarlaíonn Ramadan le linn an tríú mí den fhéilire Ioslamach. Tá an féilire Ioslamach
 bunaithe ar an ngealach – is féilire gealaí é. Bíonn dhá mhí dhéag aige, mar aon leis an
 dhá mhí dhéag a bhíonn ag féilire na gréine (bunaithe ar an ngrian). Bíonn idir 29 agus 30
 lá ag míonna gealaí agus mar sin leanann Ramadan ar feadh 29 nó 30 lá.
 
 Slabhra Páipéir
 Don ghníomhaíocht seo teastaíonn:
 Páipéar daite
 Gliú nó téip
 Siosúir
 
 Gearrann na páistí stiallacha den pháipéar daite – beidh 30 stiall ag teastáil iad thart ar
 5cm ar leithead. Déan cruth ciorclach den chéad stiall agus daingnigh na taobhanna lé gliú 
 nó téip.Cuir an chéad stiall eile tríd an gciorcal seo, déan ciorcal arís agus daingnigh arís le
 gliú nó téip.
 Lean ar aghaidh go dtí go bhfuil slabhra páipéar déanta den tríocha stiall.
 Más mian leo, is féidir leis na páistí dathanna difriúla a úsáid chun pátrún a dhéanamh.
 Croch na slabhraí timpeall an tseomra le linn Ramadain – is ionann na lúbanna ná an 30
 lá (uaireanta 29) de ramadan.
 Is féidir lúb a bhaint gach lá má mian leat.
 

 Seisiún a Trí
 Tosaíonn agus críochnaíonn Ramadan ar ghealach lán. Is siombail Ioslamach é an corrán
 gealaí agus feictear go minic é ar dhíon mosc. Díríonn an ghníomhaíocht seo a leanas ar
 spéir na hoíche agus ar an gcorrán gealaí. Don ghníomhaíocht seo teastaíonn:
 
 Nuachtáin
 Páipéar siúcra
 Péint póstaeir
 Scuaba
	 Scuab	fiacla	nó	scuab	righin	eile
 Siosúir
 Prócaí
 Uisce

 Tarraing imlíne spéirdhreachta ar an nuachtán. Tarraing foirgnimh agus cuir mosc leis
 chun díriú ar ghné Ioslamach na gníomhaíochta.
 Tarraing gealach, arís corrán gealaí de rogha, ar an nuachtán.
 Gearr amach an spéirdhreacht agus an ghealach.
 Cuir na codanna seo ar an bpáipéar siúcra agus scaip uisce air le scuab chun an nuachtán
 a ghreamú den pháipéar siúcra. Péinteáil an méid eile den pháipéar siúcra ag baint úsáid as 
	 péint	dhubh	nó	ghorm	chun	spéir	na	hoíche	a	léiriú.	Leis	an	scuab	fiacla	nó	scuab	righin	eile	
 smeach péint bhán ar an radharc chun na réalta sa spéir a léiriú. Is féidir leat péinteáil thar 
 an nuachtán ach déan cinnte na mbogann sé nó nach dtéann aon phéint faoi. 
	 Fág	go	dtriomaíonn	sé.	Nuair	a	bheidh	sé	tirim		titfidh	an	nuachtán	de	agus	is	féidir	
 é a chur sa bhruscar. Beidh pictiúr de radharc na hoíche fágtha agat.
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 Seisiún a Ceathair
 Ag deireadh mhí an troscaidh tarlaíonn féile ar a dtugtar Eid-ul-Fitr. Is ionann an fhéile ná
 deireadh an troscaidh. Ceiliúrann Moslamaigh tríd a gclanna a chruinniú le chéile, iad
 féin a ghléasadh ina n-éadaí is fearr, béilí speisialta a ithe agus trí dul chun an moisc agus
 paidreoireacht a dhéanamh. Tugtar milseáin agus bronntanais do pháistí. Tugann daoine
 airgead do charthanais chomh maith agus uaireanta tugann siad bronntanais dá chéile.
 

 Cártaí Eid
 Chun Eid-ul-Fitr a cheiliúradh tugann Moslamaigh cártaí dá chéile uaireanta. Déan do
 chárta Eid féin as páipéar láidir agus déan é a mhaisiú lé pátrúin agus dearaidh.
 Ciallaíonn an bheannacht tíos ‘Eid Shona’ – Is féidir é a scríobh mar seo
 
 Eid Mubarak
 
 Nó i scríbhneoireacht Araibeach
 

 Seisiún a Cúig

 Athbhreithniú
 Seo liosta ceisteanna a d’fhéadfaí iad a úsáid chun athbhreithniú a dhéanamh faoi cad a
 d’fhoghlaim na páistí maidir le Ramadan agus Eid-ul-Fitr.
 

•  Cad a tharlaíonn le linn Ramadain?
•  Cén fáth go mbíonn Moslamaigh ina dtroscadh i rith Ramadain?
•  Cad é ainm na féile a tharlaíonn nuair atá mí an troscaidh thart?
•  Conas a cheiliúrann Moslamaigh féile Eid-ul-Fitr?
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 Teideal
 
 Diwali
 
 Cuspóirí:

• Beidh an páiste in ann
• Scéal Rama agus Sita a athinsint ina bhfocail féin
• An scéal a sheicheamhú trí léaráidí
• Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ealaíne a bhaineann le Diwali

 
 Ábhair
 Páipéar Síprise
 Stáplóir
 Rochtain idirlíne
 Lampa Diwali
 Siosúir
 Ceol Hiondúigh
 Comhábhair le haghaidh milseán – siúcra, uisce, púdar bainne
 Cré
 Péint
 Scuaba
 

 Seisiún a hAon
 
 Réamhrá ar Hiondúchas
 
 Múinteoir
 Is ceann de na reiligiúin is sine é Hiondúchas. Thosaigh sé sa Phacastáin ach leanann cuid
 mór daoine san India reiligiún an Hiondúchais sa lá atá inniu ann. Adhrann Hiondúigh
 déithe – is neach nó duine naofa é dia. Beimid ag tagairt do roinnt acu níos déanaí.
 
 Creideann Hiondúigh go n-athshaolaítear anam dhuine i ndiaidh dó bás a fháil. Tá focal
 mór ar seo – glaotar ‘Athionchollú’ air. An féidir libh é sin a rá? Creideann siad go
 mbraitheann an rud ina athchollaíonn tú ar iompar le linn do shaoil.
 
 Tugtar ‘Teampall’ ar ionad adhartha an Hiondúchais. Bíonn cumhdach ag formhór na
 Hiondúch ina dtithe agus adhrann siad ansin freisin. Is féidir le rudaí éagsúla a bheith ina
 gcumhdaigh – dealbh dé, pictiúr, altóir srl.
 
 Gníomhaíocht – Bláthfhleasca
 Is ócáidí gliondracha agus dathannacha iad bainiseacha Hiondúcha. Baineann a lán
 traidisiún le bainis Hiondúch, agus ceann acu ná go mbronnann an lánúin nuaphósta
 bláthfhleasca fada de bhláthanna geala ar a chéile. Seasann na bláthanna don ghrá atá acu
 dá chéile. Filleann gach páiste páipéar síprise cúpla uair. Ansin gearrann siad cruth bláth
 as, ag cinntiú nach ngearrann siad an dhá thaobh ionas go mbeidh na bláthanna nasctha le
 chéile nuair a osclaítear an páipéar. Is féidir dathanna éagsúla a chur le chéile leis an
 stáplóir chun an bláthfhleasc a chruthú.
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 Seisiún a Dó
 
 Scéal
 
 Múinteoir
 Beimid ag caint faoi fhéile Diwali an Hiondúchais an tseachtain seo. Tugtar Féile an
 tSolais ar Diwali agus is ceiliúradh ar bhua na maitheasa thar an olcas é.
 
 Bhí Rí ann fadó darb ainm Dasartha. Ba mhian léis an Rí go mbeadh a mhac, Rama, ina
 rí. Ach, ba mhian le leasmháthair Rama go mbeadh a macsa mar chomharba ar an rí.
 D’impigh agus d’impigh sí ar an Rí go dtí go raibh air a mhac Rama a dhíbirt chun na
 coille. Seoladh Rama, a bhean Sita agus a dheartháir Lakshmana go léir chun na coille.
 
 Bhí rí ann ag an am seo. Ravana an t-ainm air agus ba dhrochrí, diabhalta é, a chum cleas
 alltach. D’ordaigh sé duine dá fhir é féin a chur i riocht fhia órga. Chonaic Sita an fhia
 agus níor fhéad sí a súile a chreidiúint, cheap sí gurbh ainmhí iontach draíochtúil é.
	 Shocraigh	Rama	ar	an	bhfia	a	fháil	agus	a	bhfad	is	go	raibh	Lakshmana	agus	é	féin	ar	a
 tóir, tháinig Ravana agus d’fhuadaigh sé Sita. Thóg sé i bhfad is i gcéin í chun a
 chaisleáin, áit a raibh garda ag faire uirthi dé ló is d’oíche. Nuair a d’fhill Rama bhí sé antrina
 chéile agus an-fheargach agus chuaigh sé go Hanuman, dia na moncaithe, ag lorg a
 chabhrach.
 
 Le cabhair Hanuman agus a arm moncaithe, thóg Rama agus Lakshmana droichead
 trasna an aigéin. Tharla cath mór agus saoradh Sira ar deireadh.
 
 D’fhill Rama, Sita agus Lakshmana abhaile agus bhí an áit maisithe le laindéir gheala.
 Bhí muintir an bhaile chomh sona iad a fheiceáil arís gur las siad soilse áille. Gach bliain
 ceiliúrann Hiondúigh an bua mór le soilse, cóisirí, tinte cnámh agus tinte ealaíne. Is geal
 agus is ildaite iad na ceiliúrtha agus baineann chuile dhuine sult astu.
 
 Bualadh bos don scéal
 
 Tosaíonn páiste ag athinsint an scéil ina focail féin. Tugann an múinteoir bualadh bos ag
 pointe éigin agus stopann an páiste ag labhairt. Leanann an chéad pháiste eile ag tosnú ón
 bhfocal deireanach. Leantar ar aghaidh ó pháiste go páiste go dtí go n-insítear an scéal
 ina iomláine.
 
 Bileog oibre
 Insíonn na páistí ord an scéil trí léaráidí.
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 Seisiún a Trí
 
 Bileog Oibre
 Líonann na páistí na bearnaí sa bhileog oibre a bhaineann le scéal Rama agus Sita.
 
 Pátrúin Rangoli
 
 Múinteoir
 
 Úsáidtear pátrúin Rangoli le linn Diwali mar chomhartha fáilte do chuairteoirí.
 Tarraingíonn gach teaghlach pátrún Rangoli sa talamh ag doras a dtithe. Úsáidtear
 dathanna glégheala chun cloí le téama an cheiliúrtha.
 
 Gníomhaíocht
 Aimsigh samplaí de phátrúin Rangoli ó leabhair nó suíomhanna idirlíne. Cruthaíonn na
 páistí a bpátrúin Rangoli féin ansin.
 

 Seisiún a Ceathair
 
 Plé
 Tóg isteach sampla de lampa Diwali más féidir, nó in ionad sin beidh pictiúr de lampa
 Diwali ar fáil ar líne. Déanann an rang iniúchadh ar an lampa.
 
 Múinteoir
 
 Cén fáth go n-úsáidimid lampaí nó coinnle?
 An úsáidimid soilse d’ócáidí speisialta nó áthasacha riamh?
 Cén fáth go n-úsáideann na daoine lampaí sa scéal Diwali?
 Cén fáth meas sibh, go n-úsáidtear lampaí fós sa lá atá inniu ann?
 
 Gníomhaíocht – Lampaí Diwali

 Tarraingíonn agus maisíonn na páistí imlíne lampa Diwali.
 Gearrann siad an cruth seo amach agus greamaíonn siad é de charta daite le taos.
 Gearrann na páistí stiallacha de pháipéar síprise dearg, buí agus oráiste agus gliúann siad
 iad do bharr an lampa chun an lasrach a léiriú.
 Is féidir na lampaí a chrochadh sa seomra ranga i rith Diwali.
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 Seisiún a Cúig

 Lá na Féile
 Beidh a gceiliúradh Diwali féin ag na páistí inniu. Is cuid lárnach de Diwalí é an bia agus
 faigheann páistí milseáin de ghnáth ag an am seo den bhliain. Is milseáin bheaga bunaithe
	 ar	bhainne	iad	‘Barphu’	(nó	‘barfi’).	Tá	siad	ar	fáil	i	roinnt	siopaí	nó	is	féidir	an	t-oideas
 simplí thíos a úsáid chun milseáin Diwali a dhéanamh:
 
 150g (6 unsa) siúcra
 100ml uisce
 200g (8 unsa) púdar bainne
 Maisiúcháin agus blasanna roghnacha
 
 Modh:
 1. Fiuch an siúcra agus an t-uisce le chéile go measartha sciobtha ar feadh sé nó
 seacht nóiméad. Éireoidh an meascán tiubh agus ina síoróip. Bí cinnte nach
 gcriostalaíonn an meascán.
 2. Cuir an púdar bainne leis go deas réidh, ag corradh i gcónaí. Ní mór den
 mheascán a bheith bog agus solúbtha. Ní gá an púdar go léir a úsáid, is féidir tiús
 an mheascán a mheas.
 3. Is féidir na maisiúcháin agus na blasanna roghnacha a chur leis anois – ina measc
 d’fhéadfá síolta cardamaim, dathúchán bia, torthaí srl. a úsáid.
 4. Doirt an meascán isteach i dtrádaire smeartha agus leath amach é.
 5. Nuair a thosaíonn an meascán ag siocadh, gearr i gcearnóga é.
	 6.	Nuair	a	éiríonn	na	cearnóga	crua	tá	siad	réıdh	le	hithe.
 
 Is féidir ceol traidisiúnta Hiondúch a sheinnt fad is a fhoghlaimíonn na páistí roinnt
 céimeanna rince Hiondúcha simplí.
 
 Damhsa 1
 Lámh amháin ar do chromán agus an lámh eile ardaithe ar nós chroitheadh láimhe (cosúil
 le bolgán solais a bhaint) Agus an ghluaiseacht seo á déanamh acu casann na páistí a
 gcromáin ar sclóin acu.
 
 Damhsa 2
 Seo damhsa fáilte. Cuireann na páistí a mbosa le chéile agus ardaíonn siad a n-uillinneacha
 go dtí ard a ngualainne, ag feacadh a nglún le rithim an cheoil. 

 Léirigh in ord scéal Rama agus Sita.
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 Scéal Rama agus Sita
 
 Líon na bearnaí leis na focail ar an gcéad leathanach eile
 
 Bhí rí ann fadó darb ainm______________. Chónaigh seisean agus a mhac Rama in
 Ayodha. D’impigh leasmháthair Rama ar an rí _________ a dhíbirt chun na coille ionas
 go mbeadh a mac féin ina rí.
 
 Timpeall an ama seo bhí drochrí, diabhalta ann darb ainm ________________ a chum
 cleas alltach. D’ordaigh sé duine dá fhir é féin a chur i riocht ________ ________.
 Chonaic Sita an fhia agus níor fhéad sí a súile a chreidiúint, cheap sí gurbh ainmhí
 iontach draíochtúil é. Shocraigh Rama ar an fhia a fháil agus a bhfad is go raibh
 Lakshmana agus é féin ar a tóir, tháinig Ravana agus d’fhuadaigh sé Sita. Thóg sé i bhfad
 is i gcéin í chun a chaisleáin, áit a raibh garda ag faire uirthi dé ló is d’oíche. Nuair a
 d’fhill Rama bhí sé __________ agus an-fheargach agus chuaigh sé go Hanuman, dia na
 _________, ag lorg a chabhrach.
 
 Le cabhair Hanuman agus a arm moncaithe, thóg Rama agus Lakshmana droichead
 trasna an ________. Tharla cath mór agus saoradh ______ ar deireadh.
 
 D’fhill Rama, Sita agus Lakshmana ar Ayodha agus bhí an áit maisithe le ______ gheala.
 Gach bliain ceiliúrann Hiondúigh an _____ mór le soilse, cóisirí, tinte cnámh
 agus______________. Is geal agus is ildaite iad na ceiliúrtha agus baineann chuile
 dhuine sult astu.

 Tinte ealaíne
 Órga
 Dasartha
 Moncaithe
 Fia
 Rama
 Trína chéile
 Sita
 Aigéin
 Laindéir
 Ravana
 Bua
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 Teideal
 
 An Geimhreadh
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:

• Na hathruithe a tharlaíonn ina dtimpeallacht le linn an Gheimhridh a aithint
• Comparáid a déanamh idir na pátrúin aimsire le linn na séasúr difriúil
• Gnáthóga difriúla geimhriúla a aithint agus a ransú
• Páirt a ghlacadh i gconair dhúlra timpeall na scoile
• A dtorthaí a léiriú trí obair ealaíne

 
 Ábhair
 Criáin
 Pinn luaidhe
 Páipéar siúcra dubh
 Cailc / pastail

 Seisiún a hAon
 
 Plé / Gníomhaíocht
 Tosaigh le plé ginearálta faoi mhíonna na bliana.
 
 Iarr ar na páistí aithris a dhéanamh ar shiollaí na míonna agus bualadh bos a dhéanamh
 leo.
 
 Iarr ar na páistí difriú a dhéanamh idir an ceithre séasúr agus míonna gach séasúir a
 liostáil.
 
 Spreag na páistí chun focail a mholadh a bhaineann leis an ngeimhreadh, dar leo. Scríobh
 na focail sin ar an gclár.
 
 An gcaithimid éadaí difriúla ná a chaithimid sa samhradh?
 Ar thug aon duine faoi deara go raibh an cúpla maidin deireanach an-dorcha?
 Ar thug aon duine agaibh aon ainmhithe nó éin faoi deara ar bhur mbealach ar scoil ar
 maidin?
 
 Cuardach Focal 

 Cuardach Focal an Gheimhridh
 
 Eanáir   Nollaig
 Mí na Samhna  Geimhreadh
 Fuar   Sioc
 Hata   Sneachta
 Lámhainní  Oighear
 Dorcha
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 Seisiún a Dó
 
 Athbhreithniú
 Déan athbhreithniú ar na focail a fuair na páistí sa seisiún deireanach. Mínigh do na páistí
 nach mbíonn an íomhá thraidisiúnta atá againn ar an ngeimhreadh cruinn i gcónaí m.s.
 níl sneachta feicthe i ndáiríre ag chuile pháiste.
 
 Cén sórt aimsire ar a smaoiníonn tú nuair a chloiseann tú an focal geimhreadh?
 An bhfuil an aimsir sin ann faoi láthair?
 Cé chomh minic is a bhíonn sé ag cur sneachta in Éirinn?
 An raibh sé ag cur báistí gach lá ó thús Mhí na Samhna?
 
 Na laethanta ag éirí níos giorra
 Is féidir libh dul amach agus bheith ag súgradh le bhur gcairde sa tráthnóna i rith an
 tSamhraidh. An féidir libh an rud céanna a dhéanamh i rith an gheimhridh?
 Cén sórt cluichí a n-imríonn sibh le bhur gcairde le linn an gheimhridh?
 An n-imríonn sibh taobh istigh le linn an gheimhridh?
 An mbíonn an ghrian ag taitneamh trí bhur bhfuinneoga ar maidin?
 Nuair a thagann sibh ar scoil an mbíonn soilse na gcarr ar siúl?
 
 Mínigh do na páistí go mbeidh grianstad an gheimhridh ar tarlú go luath – 21 Nollag, an
 lá is giorra don bhliain.
 
 Le tuilleadh gníomhaíochtaí / acmhainní ar ghrianstad an gheimhridh féach an ceacht
 cuí.
 
 Gníomhaíocht
 Ag obair mar rang, iarr ar na páistí dán a chumadh faoin ngeimhreadh agus na hathruithe
 a tharlaíonn ag an am seo den bhliain. Déanann na páistí cóip den dán ón gclár agus
 maisíonn siad imeall an leathanaigh.
 

 Seisiún a Trí
 
 Gnáthóga – Gníomhaíocht
 Déanann na páistí machnamh ar ghnáthóga éan agus ainmhithe sa Gheimhreadh.
	 Léann	siad	abairt	ghearr	ón	mbileog	oibre.	Caithfidh	buille	faoi	thuairim	a	thabhairt	ar
 cén ainmhí a ghabhann leis an abairt.
 Freagraí féideartha: a) frog, b) spideog, c) bó, d) caora, e) iora rua, f) fáinleog
 

 Seisiún a Ceathair
 
 Turas Allamuigh
	 Ligeann	an	ceacht	seo	do	na	páistí	fianaise	an	gheimhridh	a	chuardadh	ina	dtimpeallacht
 áitiúil. Tabhair crián agus bileog oibre do gach páiste roimh an seomra ranga a fhágáil (is
 féidir pionna a úsáid chun an bhileog oibre a cheangail le leabhar faoi chlúdach crua ó 
 leabharlann na  ranga). Siúlann siad timpeall shuíomh na scoile nó faiche áitiúil agus    
 nuair a fheiceann siad cad atá sna pictiúir cuireann siad tic in aice an phictiúir chuí.
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 Teideal
 
 Hanukkah / Chanukah
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:

• Ceisteanna bunaithe ar scéal Hanukkah a fhreagairt
• Litreacha Eabhraise a tharraingt
• Dreidels a ghearradh amach agus a dhéanamh
• Dán gearr faoi Hanukkah a fhoghlaim
• Páirt a ghlacadh i latkes prátaí a chocaireáil
• Páirt a ghlacadh i ndráma bunaithe ar scéal Hanukkah

 
 Ábhair
 Pinn luaidhe
 Gliú; babhlaí gliú; leatóirí gliú
 Páipéar síoda, oráiste, buí agus dearg
 Siosúir
 Pinn luaidhe gearra le haghaidh dreidels
 

 Seisiún a hAon
 
 Scéal Hanukkah
 
 Fadó, na blianta, blianta ó shin roimh ar rugadh tusa nó mise nó roimh ar rugadh éinne a
 bhfuil aithne agat orthu, chónaigh fear darb ainm Mattahias i gcathair ar a dtugtar
 Iarúsáiléim. Ba Ghiúdach é Mattias agus ghuí seisean agus a chlann agus a chairde chun a
 nDia chuile lá. Agus, níor Ghiúdach é an rí ach ba rí maith é agus ní raibh sé curtha as go
 raibh na Giúdaigh ag guí chun a nDia ina mbealach féin.
 
 Ghuigh Mattahias agus a chlann agus a chairde chun Dhia i dteampall agus istigh sa
 teampall bhí altóir – cineál boird, fada, coisricthe – agus ar bharr an altóra bhí solas. An
 menorah an t-ainm ar an solas seo. Níorbh é an cineál solais a úsáidimid inniu. Ní solas
 leictreach a bhí ann agus ní féidir é a lasadh nó a mhúchadh mar an solas in ár seomra
 ranga. Ba choinnleoir é le seacht gcraobh agus theastaigh ola chun é a choinneáil ar
 lasadh agus mheas na Giúdaigh go raibh an solas seo an-speisialta agus an-naofa.
 
 Ach fuair an dea-rí bás agus chuaigh rí nua i gcoróin. Ní raibh seisean chomh lách is a
 bhí an seanrí. Níor thaitin sé leis go raibh na Giúdaigh ag guí chun a nDia sa teampall.
 Dúirt sé leo stopadh ach lean siad leis an nguí sa teampall agus an menorah a lasadh agus
 é a chur ar an altóir.
 
 D’éirigh an rí nua an-fheargach. Sheol sé a saighdiúirí go hIarúsailéim. Mharaigh siad go
 leor Giúdach agus ghoid siad an menorah.
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 D‘éirigh na Giúdaigh an-fheargach agus an-trína chéile. Ní fhéadfadh siad fanacht in
 Iarúsailéim a thuilleadh agus mar sin chónaigh siad i bpluaiseanna faoin tuath. Dúirt
	 Mattathias	dá	chlann	agus	dá	chairde,	‘Ní	féidir	linn	géilleadh,	caithfimid	troid	agus	lá
 éigin beidh an menorah ar lasadh ar altóir an teampaill arís’.
 
 Chónaigh siad sna pluaiseanna ar feadh dhá bhliain gan morán bia nó uisce nó ola dá
 lampaí agus ar feadh dhá bhliain throid siad i gcoinne na saighdiúirí sa chathair. Ar
 deireadh, d’éirigh na saighdiúirí sa chathair an-tuirseach leis an troid agus d’fhág siad
 Iarúsailéim go deo. Bhí ríméad ar na Giúdaigh. Rith siad le rúthar isteach sa chathair agus
 chan siad agus rinne siad damhsa sna sráideanna. Ansin, chuaigh siad go dtí an teampall
 chun buíochas a ghabháil le Dia as ucht cad a tharla.
 
 Fuair siad an menorah agus siad ar ais ar an altóir é. Ach ní raibh mórán ola fágtha ann –
 ní raibh ann ach dóthain ola do lá amháin. Bhí imní mhór ar na Giúdaigh mar bhí a fhios
 acu go dtógfadh sé ocht nó naoi lá chun teacht ar bhreis ola. Agus mar sin, chuaigh siad
 ar leaba an oíche sin agus a fhios acu go mbeadh an lampa múchta roimh mhaidin.
 
 Ach cad, a cheapann sibh, a tharla ar maidin? Chuaigh duine éigin go dtí an teampall
 chun guí agus cúpla nóiméad níos déanaí bhrostaigh sé amach. ‘Tá an solas fós ar
 lasadh’, a ghair sí. Níor chreid éinne í ach rith siad isteach chun é a fheiceáil dóibh féin
 agus siúráilte!, bhí an menorah ar an altóir fós ar lasadh.
 
 An oíche sin bhí chuile dhuine cinnte go mbeadh an solas múchta roimh mhaidin. ‘Níl
 bealach ar bith go bhfuil dóthain ola sa mhenorah,’ a dúirt siad, ‘beidh an teampall faoi
 dhorchadas ar maidin’. Ach an maidin in dhiaidh sin tháinig an chéad duine a d’imigh do
 dtí an teampall chun guí amach de rás arís. ‘Tá an solas fós ar lasadh’, a ghair sé, ‘taraigí
 agus féachaigí’. Agus chuaigh chuile dhuine isteach agus go cinnte, bhí an menorah ar an
 altóir fós ar lasadh.
 
 Ní raibh éinne in ann é seo a thuiscint. Conas gur féidir braonín beag ola maireachtáil
 chomh fada sin? Labhair agus phlé siad le chéile agus shochraigh siad nach raibh bealach
 ar bith go beadh an menorah fós ar lasadh an lá ina dhiaidh sin.
 
 Agus ar an lá ina dhiaidh sin, chuaigh roinnt daoine go dtí an teampall chun guí. Agus
 d’fhéach siad suas ar an altóir agus chuimil siad a súile agus chuimil siad arís iad toisc
 nach raibh siad in ann an méid a chonaic siad a chreidiúint.... chonaic siad....an menorah
 ar lasadh go lonrach. Dar ndóigh níor chreid éinne iad nuair a bhrostaigh siad amach chun
 an scéal a insint. Cheap gach duine go raibh siad píosa beag as a meabhair ach b’éigean
 dóibh é a fheiceáil dóibh féin agus go deimhin! bhí an menorah fós ar lasadh.
 
 Anois, tá seans ann go bhfuil roinnt agaibh ag comhaireamh agus go bhfuil a fhios agaibh
 go raibh an menorah ar lasadh le ceithre lá anuas. Ceithre lá, nuair ba cheart go mbeadh
 sé múchta i ndiaidh lá amháin, ach níl an scéal seo thart fós. Léan an menorah ar lasadh
 agus ar lasadh. Ní hamháin ar feadh cheithre lá, nó cúig lá ach ar feadh ocht lá ar fad! Lean
 sé ar lasadh go dtí go raibh siad in ann tuilleadh ola a fháil.
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 Rinne na Giúdaigh dianmhachnamh ar seo agus shocraigh siad gurbh é Dia a choinnigh
 an menorah ar lasadh. Theastaigh uathu buíochas a ghabháil leis agus shocraigh gurbh é
 an bealach is fearr chun é seo a dhéanamh ná chun scéal an menorah a chuimhniú go deo.
 Agus conas gur féidir leat rud éigin a chuimhniú go deo? Bhuel, ba dhaoine an-chliste iad
 agus shocraigh siad gurbh é an bealach is fearr chun chuimhniú ar rud éigin ná chun
 cóisir a bheith acu – féile – chun é a chuimhniú ag an am céanna gach bliain. Agus cad a
 thugtar ar an bhféile seo ach féile an... an féidir libh é a thomhais? tosaíonn sé le ‘tS’...
 “Féile an tSolais”
 
 Agus thug siad ainm speisialta ar a bhFéile an tSolais agus, an t-ainm sin ná ‘Hanukkah’.
 
 Ceisteanna: Roghnaigh ón méid a leanas.
 •An bhfuil ainm na cathrach sa scéal seo ar eolas ag éinne?
 •An bhfuil ainm an fhir ghiúdaigh sa scéal seo ar eolas ag éinne?
 •Cá ndeachaigh na Giúdaigh chun guí?
 •Cad é ainm an bhoird sa teampall?
 •Cad a cuireadh ar bharr an altóra?
 •An féidir menorah a lasadh agus a mhúchadh mar sholas leictreach?
 •Cad é a theastaíonn chun é a choinneáil ar lasadh?
 •Cad a rinne an rí nua nuair nár stop na Giúdaigh leis an nguí?
 •Cad a rinne na Giúdaigh nuair a d’fhill siad ar Iarúsailéim?
 •Cé mhéid ola a bhí fágtha sa mhenorah?
 •Conas a mhothaigh na daoine nuair nár múchadh an menorah?
 •Cé mhéid lá a lean an menorah ar lasadh?
 •Cé a choinnigh an menorah ar lasadh an t-am ar fad?
 •Cad ar a shocraigh na Giúdaigh chun buíochas a gabháil le Dia as ucht an menorah a
 choinneáil ar lasadh?
 •Cén cineál féile ar a shocraigh siad?
 •Cad é ainm na féile seo?
 

 Seisiún a dó

 Gníomhaíocht
 Ag tarraingt do mhenorah féin (Nóta: Do Hanukkah, bíonn naoi gcraobh ag an menorah
 agus ní seacht mar a luaitear sa bhunscéal. Is ionann an ocht gcoinnleoir ná an ocht lá a
 d’fhan an menorah ar lasadh agus is ionann an naoú ceann ná an shamash ná giollasholas.
 Is é an chéad solas a lastar agus úsáidtear é chun na cinn eile a lasadh.)
 
 Tarraingíonn na páistí timpeall na méara ar an dá láimh (seachas na hórdóga).
 Fágann siad spás idir imlínte an dá láimh don naoú coinneal.
 Cuirtear bun leis chun cruth menorah a chur air.
 Úsáidtear páipéar síoda dearg, buí agus oráiste le haghaidh na lasrach. Más féidir, cuirtear
 lasrach amháin leis ar feadh 8 lá nó ceann in aghaidh an lae go deireadh na seachtaine.
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 Seisiún a Trí
 Ag cur lasrach leis an menorah (féach seisiún 2)
 
 Plé ar fhéilte
 Cad a dhéanann daoine ag amanna speisialta den bhliain?
 Bia speisialta, cluichí srl.
 I rith Hanukkah, súgraíonn páistí Giúdacha le caiseal ar a dtugtar dreidel
 
 Bileog oibre
 Scríobhtar litreacha Eabhraise ar chruth dreidel ar féidir iad a ghearradh amach agus a
 chur le chéile ina dhiaidh.
 
 Roinn an rang i ndhá ghrúpa.
 Tugtar an méid céanna de chnaipí / licíní do gach dalta
 Cuireann gach imreoir cnaipe / licín amháin sa phota i lár an bhoird
	 Glacann	na	himreoirí	babhtaí	ag	cur	an	dreidel	ar	fiodrince	agus	cuireann	siad	leis	an
 bpota nó tógann siad as de réir na litreach atá os a gcomhar nuair a stopann an dreidel.
 Buann an t-imreoir leis an méid is mó cnaipí / licíní
 

 Seisiún a Ceathair
 Ag cur lasrach leis an menorah (féach seisiún 2)
 
 Dán

 Hanukkah 
 Hanukkah, Hanukkah, 
 Festival of light 
 Candles burn, tops spin round, 
 Time of great delight. 
 Hanukkah, Hanukkah, 
 Let us dance and sing 
 Candles burn, guests come 
 What presents will they bring? 
 
 Traidisiúnta
 
 Plé
 Cad a tharlaíonn i rith Hanukkah sa dán seo?
	 Cad	é	ainm	an	chaisil	a	théann	ar	fiodrince?
 Cad is aoi ann?
 An dán sona é seo?
 Cad iad na focail sa dán a insíonn seo dúinn?
 Cad iad na bronntanais a thógfaidh na haíonna leo?
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 Oideas do Latkes Práta
 
 6 phráta mhóra
 1 oinniún
 2 ubh bhuailte
 Salann agus piobar
 Plúr chun an meascán a tháthú
 
 Déanann na páistí an meascadh
 Déanann na daoine fásta an friochadh
 
 Grátáil na prátaí agus an t-oinniún, corraigh isteach na huibheacha, an salann agus
 an piobar. Tiubhaigh an meascán le plúr go dtí go bhfuil raimhre fhuidrimh thiubh
 aige.
 
 Téigh dhá spúnóg bhoird d’ola i bhfriochtán le haghaidh gach baisc agus chuir
 spúnóga móra den fhuidreamh ann. Nuair atá dath donn ar imeall na latkes frioch
 ar an taobh eile iad.
 
 Taosc na latkes ar pháipéar cistine agus riar le hanlann úill, anlann mónóige nó
 iógart agus iad fós te.
 

 Seisiún a Cúig
 
 Ath-léigh scéal Hanukkah
 
 Pictiúr reoite
 Roinn an rang i ngrúpaí agus tabhair ceann amháin do na cnámhscéal seo do gach grúpa:
 

• Na	Giúdaigh	ag	filleadh	ar	an	gcathair	agus	áthas	orthu	as	ucht	a	bheith	ag	fágáil	na
• bpluaiseanna agus ag dul abhaile.
• Duine ag tuairisciú go bhfuil an menorah fós ar lasadh i ndiaidh lá amháin.
• Duine ag tuairisciú go bhfuil an menorah fós ar lasadh i ndiaidh ocht laethanta.

 
	 Caithfidh	gach	grúpa	pictiúr	reoite	a	chruthú	a	léiríonn	na	heachtraí	seo.
 
 Is féidir lámh a leagan ar ghualainn pháiste agus iad a athbheochan chun míniú a
 thabhairt ar cad atá ag tarlú, conas a mhothaíonn siad srl.
 
 Suíochán Te
 Tugtar ról Mhattathias nó ról an duine a thug tuairisc go bhfuil an menorah fós ar lasadh i
 ndiaidh 5/6 lá (nuair ba cheart dó a bheith múchta i bhfad roimhe sin)
 Suíonn sé/sí sa ‘suíochán te’ agus cuireann na páistí eile ceisteanna orthu faoina
 inspreagadh, eispéireas, mothúcháin srl.
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 Dreidel ar Fiodrince

 Ciallaíonn Nun ‘Nisht’ ná neamhní. Ní bhuann tú aon rud ach ní chailleann tú ach an
 oiread.
 
 Ciallaíonn Gimel ‘gantz’ nó an pota iomlán – buann tú chuile rud.
 
 Ciallaíonn Hay ‘leath’ tóg leath an phota.
 
 Ciallaíonn Shin ‘shel Tzu’ nó cuir licín nó bonn amháin sa phota.
 
 Gearr amach an cruth

• Déan cóip do na litreacha ar an dreidel
• Fill ar an líne
• Cuir poll sa lár do pheann luaidhe gearr
• Is féidir an cluiche dreidel a imirt le licíní, cnaipí srl.
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 Teideal
 
 Grianstad an Gheimhridh
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann

• Páirt a ghlacadh i bplé ar fhéilte éagsúla
• Freagairt don phlé thuas trí ghluaiseacht le ceol
• Páirt a ghlacadh i bplé ar Bhrú na Bóinne 
• Freagairt don phlé thuas trí phictiúr a tharraingt
• Dul i ngleic le gníomhaíochtaí drámaíochta a bhaineann le Brú na Bóinne

 
 Ábhair
 Pinn luaidhe
 Criáin
 Píosa ceoil (Ceol clasaiceach de rogha)
 Pictiúr de Bhrú na Bóinne (ó O.O.P nó Ionad na gCuairteoirí Bhrú na Bóinne)
 

 Seisiún a hAon
 
 Plé
 Múinteoir
 An gcuimhin libh ainm aon cheann do na féilte? (Diwali, Eid srl.)
 
 An féidir le héinne aon fhéile a ainmniú nach féile reiligiúnach í? (Samhain)
 
 Níl reiligiún ag gach duine. Creideann roinnt daoine nach bhfuil dia ann agus gur ceart
 dúinn a bheith sona gur rugadh muid i ndomhan chomh álainn agus gur ceart dúinn gach
	 nóiméad	a	bhfuilimid	beo	a	chaitheamh	go	fiúntach.
 
 Agus fadó, fadó, chreid daoine in Éirinn gurbh ionann an ghrian ná Dia.
 Agus meas sibh cén t-ainm a bhí orthu? Adhraitheoirí na Gréine
 Cén fáth gur chreid siad go raibh an ghrian ina dia, dar libh?
 Cad a thugann an ghrian dúinn?
 Cad a tharlódh mura mbeadh an ghrian ann?
 Cad a tharlódh dúinn?
 
 Gníomhaíocht
 Déanann na páistí obair ealaíne bunaithe ar an ngrian: m.s. gearr amach ciorcal, cuir dath
 buí air, greamaigh stionsal den chúlra ‘spéir’, bain an stionsal.
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 Seisiún a Dó
 
 Plé
 Déan athbhreithniú ar phlé an lae dheireanaigh faoin ghrian agus adhraitheoirí na gréine.
 Aibhsigh gur chreid daoine é seo tamall an-fhada ó shin.
 
 Lá is Oíche
 Cén tír ina chónaímid?
 Bhuel is ceann do na tíortha ar an bpláinéad í Éire.
 Cad é ainm an phláinéid?
 Cad is pláinéad ann?
 Tá ár bpláinéad ag gluaiseacht an t-am ar fad agus ní thugaimid faoi deara é.
 An bhfuil a fhios ag éinne conas a bhogann sé?
 
 Bogann sé ar dhá bhealach. Téann sé timpeall na gréine agus casann sé i gciorcal agus é
 ag fanacht in áit amháin. (rothlaíonn sé ar a ais féin).
 (Iarr ar bheirt pháistí an ghluaisteacht a dhéanamh – is ionann duine amháin an ghrian
 agus an duine eile an domhan)
 
 Greamaigh an focal ‘Éire’ de dhroim ‘an Domhain’.
 Nuair atá a d(h)roim i dtreo na gréine iarr ar na páistí tuairim a thabhairt ar cén t-am den
 lá é.
 Nuair atá a d(h)roim sa treo eile iarr ar na páistí tuairim a thabhairt ar cén t-am den lá é.
 
 Gníomhaíocht
 Seasann na páistí i mbeirteanna. Tugtar lipéad ‘An Ghrian’ do dhuine amháin agus lipéad
 ‘An Domhan’ don duine eile (mar a rinneadh cheana).
 Castar ceol agus casann ‘An Domhan’ go deas réidh mar a bhogann sé timpeall ‘Na
 Gréine’. Nuair a stopann an ceol, reonn an bheirt acu. Socraíonn na beirteanna an é an lá
 nó an oíche atá ann.
 Déantar babhtáil ar na róil agus seinntear an ceol arís.
 

 Seisiún a Trí

 Plé
 Déan tagairt siar ar an gceacht “An Geimhreadh”. Téigh siar ar an mbunteanga agus na
 coincheapanna.
 
 Ar thug éinne faoi deara riamh aon difríochtaí idir an samhradh agus an geimhreadh?
 
 Múinteoir
 Cad iad an dá bhealach in bhogann an ghrian? Iarr ar bheirt pháistí é a léiriú – ag úsáid
 na lipéid ‘An Ghrian’ agus ‘An Domhan’ arís.
 Ní hamháin go dtugann an ghrian an lá agus an oíche dúinn ach tugann sé na séasúir dúinn
 chomh maith – ag braith ar chlaonadh an domhain.
 An féidir le héinne na séasúir a ainmniú?
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 Iarr ar bheirt pháistí léiriú a thabhairt ar conas atá an domhan claonta sa bhealach is go
 mbíonn gathanna na gréine dírithe níos láidre i dtreo ‘bharr’ an domhain agus uaireanta
 eile i dtreo ‘bhun’ an domhain. (Claonann na páistí i dtreo na gréine nó siar ón ngrian).
 
 Tá Éire suite sa chuid uachtarach (‘barr’) den domhan. Má tá gathanna na gréine dírithe
 ar an gcuid uachtarach, cén séasúr atá ann dar leat?
 
 Má tá gathanna na gréine dírithe ar an gcuid íochtarach (tá muidne sa chuid uachtarach)
 cén séasúr atá ann dar leat?
 
 Cad é an séasúr leis an méid is mó solas gréine?
 Cad é an séasúr leis an méid is lú solas gréine?
 Má fhaighimid an méid is mó gréine sa samhradh an mbeidh na laethanta fada nó gearr?
 Má fhaighimid an méid is mó gréine sa gheimhreadh an mbeidh na laethanta fada nó
 gearr?
 Cad is brí le lá fada?
 Cad is brí le lá gearr?
 
 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúr dóibh féin agus iad sa leaba sa samhradh agus sa
 gheimhreadh. (Geal taobh amuigh sa samhradh / dorcha sa gheimhreadh)
 
 Obair Bhaile Speisialta
 Iarr ar na páistí frásaí a bhaineann le teacht an tsamhraidh agus go bhfuil na laethanta ag
 éirí níos faide nó teacht an gheimhridh agus go bhfuil na laethanta ag éirí níos giorra.
 
 ‘Tá coiscéim choilligh sa tráthnóna’ / ‘The nights are drawing in’ etc !
 
 Seisiún a Ceathair
 Athbhreithniú
 Léiríonn beirt pháistí lá agus oíche agus na séasúir (an ghrian agus an domhan)
 
 Creidimh san Anallód
 An gcuimhin libh go labhraíomar faoi dhaoine ag adhradh na gréine?
 Cathain a chreid daoine seo?
 Cén fáth gur chreid siad seo?
 
 Tá áit in Éirinn ina rinne daoine adhradh don ghrian.
 Taispeáin pictiúr do Bhrú na Bóinne (Bá shuíomh adhradh na gréine é Loch Craobh, Co.
 na Mí freisin)

 Anois seo an rud is suimiúla:
 Níor tógadh Brú na Bóinne anuraidh.
	 Níor	tógadh	Brú	na	Bóinne	deich	nó	fiche	bliain	ó	shin.
 Níor tógadh Brú na Bóinne na céadta bliain ó shin.
 Tógadh Brú na Bóinne na mílte bliain ó shin.
 Tógadh Brú na Bóinne cúig míle bliain ó shin.
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 An raibh éinne i mBrú na Bóinne riamh?
 
 Déan cur síos ar an mbealach isteach lena phasáiste cúng, (cosúil le tullán), áit go
	 gcaithfidh	daoine	fásta	cromadh,	agus	an	seomra	beag	cloiche	ag	a	bhun.
 
 Bhí na daoine a thóg Brú na Bóinne an-an-chliste. Thóg siad oscailt beag os cionn an
 bhealaigh isteach. An Bosca Dín a thugtar air.
 
 Thart ar na laethanta ba ghiorra den bhliain, an geimhreadh dar ndóigh, d’éireódh an
 ghrian thar na cnoic atá i ngar don Bhrú agus lonródh gathanna na gréine os cionn an
 bhealaigh isteach agus tríd an mbosca dín. Agus níor tharla sé seo ach ach le linn na
 laethanta ba ghiorra den bhliain, le linn an gheimhridh agus ní ag aon am eile.
 
 Agus lonródh na gathanna tríd an bosca dín, isteach sa phasáiste agus suas tríd an bpasáiste
 agus isteach sa seomra cloiche.
 
 Agus cé go raibh an seomra an-an-dorcha agus gan aon lasc solais (mar raibh aon solas
 leictreach sna laethanta sin), bheadh an seomra ar aon bharr amháin solais.
 
 Ach mar a éireodh an ghrian níos airde agus níos airde arís sa spéir agus thar na cnoic,
 bhogfadh na gathanna amach as an seomra agus síos an pasáiste agus amach as an
 mbosca dín.
 
 Plé
 Cén fáth gur thóg na daoine sin Brú na Bóinne na mílte bliain ó shin?
 Cén sórt post a bhí ag daoine na mílte bliain ó shin?
 An gceapann sibh go raibh teilifíseanna agus ríomhairí ag daoine?
 
 Chaith daoine a lán ama ag tabhairt aire do bharra – an cineál plandaí as a dhéanaimid
 bia, agus do ainmhithe. Cathain a fhásann barra?
	 An	gceapann	sibh	go	raibh	an	bia	go	flúirseach	le	linn	an	gheimhridh?
 Cad a d’ith na daoine? (Dhéanfaí bia a stóráil ó fhómhair an tsamhraidh srl)
 
 Mar sin, chuaigh gathanna na gréine isteach sa phasáiste agus sa seomra ar na laethanta
 ba ghiorra den bhliain. Bhí athrú beag bídeach sna laethanta timpeall an ama seo. Cad é?
 (Bhí na laethanta ag éirí níos faide)

 Agus má bhí na laethanta ag éirí níos faide, ba chomhartha é seo go raibh rud éigin ag
 teacht chun deiridh? Cad a bhí ag teacht chun deiridh? (An geimhreadh)
 
 Mar sin, an gceapann sibh gurbh rud áthasach nó brónach do dhaoine é an ghrian ag lonrú
 isteach sa phasáiste agus sa seomra?
 
 Cén fáth?

 Measann roinnt daoine gur comhartha dóchais é. An measann sibh gur comhartha dóchais
 é? Cén fáth?
 
 Gníomhaíocht
 Cuir pictiúr de Bhrú na Bóinne sa seomra ranga. Tarraingíonn na páistí a bpictiúir féin.
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 Seisiún a Cúig
 Athbhreithniú
 An féidir le héinne an áit inar adhraigh daoine an ghrian a ainmniú?
 Cathain ar tógadh é?
 Cén fáth gur áit speisialta é brú na Bóinne?
 Ag cén t-am den bhliain a lonraíonn an ghrian tríd an bosca dín, tríd an pasáiste agus
 isteach sa seomra?
 
 Ar dhea-chomhartha nó droch-chomhartha é seo?
 
 An adhraíonn daoine an ghrian sa lá atá inniu ann?
 
 Scéal
	 Bhí	Yetana	ag	fanacht	le	héirí	na	gréine	thar	na	cnoic.	Agus	caithfidh	tú	a	admháil	gur	rud
 aisteach é le bheith ag fanacht air. Ach ba lá neamhghnách é seo. Ba é seo an lá ba
 ghiorra den bhliain agus bhí Yetan ag fanacht ag Brú na Bóinne lena Mam agus a Daid,
	 lena	deartháireacha	agus	a	deirfiúracha	agus	lena	haintíní	agus	a	huncailí	agus	lena
 seachtar col ceathracha chomh maith le chuile dhuine óna mbaile agus chuile dhuine ón
 mbaile trasna na habhann agus chuile dhuine ón mbaile taobh thiar den choill.
 
 Déantar na fírinne, rud nach deacair é a shamhlú, bhí slua mór ag Brú na Bóinne an lá sin
 agus iad uilig ag faire ar na cnoic go han-an-chúramach.
 
 Bhí an ghrian ag déanamh a bealach isteach i spéir an gheimhridh ag an nóiméad sin ach
 ní raibh sí sroichte aici fós. Ach seo rud suimiúil - bhí solas na gréine sa spéir cheana
 féin - agus ní raibh sé dorcha ar chor ar bith. Chun an fhírinne a rá bhí sé go deas geal.
 O am go chéile, d’fhéach Yetana trasna ar an áit ina raibh a haintín ina seasamh. Bhí
 róba fada á chaitheamh ag a haintín Theodra. Bhí sí ag fanacht i measc grúpa fear agus
 ban agus iad go léir gléasta i róbaí fada aisteacha. B’iad na sagairt ghréine a raibh sé de
 dhualgas orthu dul isteach sa leacht agus a mbealach a dhéanamh go mall isteach sa
 seomra dorcha, fuar.
 Go tobann, thit ciúnas ar chuile rud, cosúil is go raibh a fhios ag cách go raibh an t-am
 tagtha. Chuaigh na sagairt i líne agus d’fhéach Yetana ar a haintín Theodra agus í ag dul
 as radharc isteach sa leacht. Ní raibh Yetana in ann an smaoineamh a sheachaint nach
 bhfaca sí a haintín chomh sollúnta nó chomh dáiríre riamh. Ach ba ócáid an-sollúnta agus
 an dáiríreach í dar ndóigh. Mura rachadh solas na gréine isteach sa seomra..dá mbeadh sé
 scamallach nó ag cur báistí.... bhuel, níor dhea-chomhartha sin. B’fhéidir go leanfadh
 aimsir fhuar an gheimhridh níos faide ná ba ghnáth. B’fhéidir go gciallódh sin ná go
 mbeadh teip ar na barra ....... seans go mbeadh ocras ar gach duine.

 D’fhéach Yetana thar an cnoc uair amháin eile agus ghuigh sí agus choinnigh sí a dóchas óna
 croí amach. Chogair sí le dia na gréine. ‘Déan é a lonrú’, a dúirt sí go caoin, ‘impím ort,
 déan é a lonrú’. Thóg a hathair a lámh ina lámh féin agus chuimil sé go séimh é.
 
 ‘Tá an aimsir go breá’, a dúirt sé go ciúin, ‘tá sé fuar agus tá sioc ann, a chiallaíonn gur lá
	 breá,	geal	a	bheidh	ann.	Ní	chuirfidh	scamaill	nó	báisteach	aon	bhac	ar	sholas	na	gréine.’

 Agus ansin tharla sé, chonacthas an ghrian thar bharr na gcnoc. Thit ciúnas ar an slua
 timpeall Bhrú na Bóinne. Bhí a fhios ag chuile dhuine nár cheart breathnú go díreach ar
 an ngrian agus chas siad uilig i dtreo an bhosca dín.
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 Bhí Yetana lán-chinnte go bhfaca sí gathanna na gréine ag lonrú tríd an bhosca dín agus
	 caithfidh	go	bhfaca	na	daoine	timpeall	uirthi	iad	freisin,	mar	thosaigh	siad	ag	cruinniú	le
 chéile agus chogair siad go scaollmhar.

 Ach ag an am céanna, ní fhéadfadh le héinne a bheith cinnte – iomlán cinnte – go dtí gur
 tháinig na sagairt amach. D’fhan siad agus d’fhan siad. Agus ansin d’fhán siad arís. Ní
 raibh aon duine ag breathnú ar na cnoic a thuilleadh. Le fírinne, ní raibh éinne ag
	 breathnú	a	thuilleadh	ar	an	talamh	nó	an	spéir	nó	fiú	a	chéile.

 Bhí gach duine, – gach aon duine – ag breathnú ar an mbosca dín thar an mbealach
 isteach.

 Agus ansin, chonaic Yetana gluaiseacht éigin agus tháinig an chéad sagart amach agus
 ansin an dara sagart ansin chonaic Yetana a haintín Theodra. Ní raibh Yetana in ann
 coinneáil ciúin ‘A aintín Theodra’, a ghlaoigh sí, ‘ar tharla sé...ar tharla sé...ar las solas na
 gréine an seomra?’

 D’fhéach aintín Theodra trasna ar Yetana agus rinne sí miongháire. Rinne aintín Theodra
 a miongháire ba mhó agus ba ghile agus ba ansin a thug Yetana faoi deara go raibh na
 sagairt go léir ag déanamh miongháire.

 Agus go tobann, bhí Yetana agus Mam agus a Daid agus a deartháireacha agus a 
	 deirfiúracha	agus	a	haintíní	agus	a	huncailí	agus	a	seachtar	col	ceathracha	chomh	maith	le
 chuile dhuine óna mbaile agus chuile dhuine ón bhaile trasna na habhann agus chuile
 dhuine ón mbaile taobh thiar den choill ag déanamh miongháire freisin

 Ceisteanna
 Cén fáth go raibh Yetana agus a clann ag fanacht taobh amuigh de Bhrú na Bóinne?
 An raibh siad ag fanacht ann inné nó arú inné?
 Cé a d’imigh isteach sa seomra?
 
 Bhí chuile dhuine ag déanamh miongháire ag deireadh an scéil. Cén fáth?
 Cad a chreid siad a tharlódh anois?
 
 An fíorscéal é seo? (Tá brú na Bóinne chomh sean, chomh ársa – nach bhfuil a fhios
 againn go beacht cad a tharla ar mhaidin an lae is giorra. Is cineáil buille faoi thuairim é
 an scéal seo . D’fhéadfadh gur tharla rud an-chosúil, nó an-ghar leis an scéal seo ann.
 
 An gcreideann daoine in dia na gréine sa lá atá ann inniu?
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 Dráma
 
 Pictiúr Reoite
 
 Roinn an rang i ngrúpaí agus agus tabhair ceann amháin do na radhairc a leanas do gach
 grúpa.
 Yetana ag fanacht taobh amuigh de Bhrú na Bóinne ar an lá is giorra den bhliain.
 Teann na sagairt isteach sa leacht.
 Fanann na sagairt sa dorchadas istigh sa seomra.
 Feiceann na sagairt gath solais ag teacht isteach sa seomra.
 Feiceann Yetana a haintín ag teacht amach ón seomra agus tá a fhios aici gur shroich an
 solas an seomra.
 
 Cruthaíonn gach grúpa pictiúr reoite (íomhá shocair) chun na radhairc seo a léiriú. Is
 féidir lámh a leagan ar ghualainn na gcarachtar, iad a athbheochan le míniú a fháil ar cad
 atá ag tarlú, conas a mhothaíonn siad srl.
 
 Suíochán Te
 Tugtar ról Yetana nó a haintín Theodra do pháiste.
 Suíonn siad sa ‘suíochán te’ agus cuireann na páistí eile ceisteanna orthu faoina
 mothúcháin, eispéiris srl.
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 Teideal
 
 Nollaig
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 •   Ceisteanna ar scéal na Nollag a fhreagairt
 •   Comhbhá a dhéanamh le carachtair an scéil trí pháirt a ghlacadh i ndrámaíocht
 •   Teacht ar thuiscint ar choincheap an turais
 •   Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí amharcealaíne a bhaineann le Nollaig 
 
 Ábhair
 Criáin / pinn luaidhe daite
 Páipéar dubh
 Gliú
 Babhlaí
 Bileoga móra páipéir
 Cré nó marla.
 

 Seisiún a hAon
 
 Múinteoir
 Baineann an scéal seo le reiligiún na Críostaíochta. Creideann Críostaithe gur shocraigh
 Dia tamall an-fhada ó shin a mhac féin a sheoladh chun talaimh chun cabhrú le daoine ar
 fud an domhain.
 
 Bhí bean darb ainm Muire ag súil le leanbh agus chuaigh sí ar thuras go baile ar a dtugtar
 Beithil, in éineacht lena fear céile Iosaf. B’éigean dóibh taistil go Beithil toisc gur
 shocraigh ceannaire ná tíre ar daonáireamh a dhéanamh. Ciallaíonn daonáireamh ná gach
	 duine	sa	tír	a	chomhaireamh	–	na	mná	uilig,	agus	na	fir	uilig	agus	na	páistí	uilig	–	agus
 mar sin bíonn ag fhios ag gach duine sa tír cé mhéad daoine a chónaíonn sa tír.
 
 B’éigean do Mhuire agus Iosaf taisteal go Beithil mar b’é sin a mbaile dúchais agus is
 ansin a bhí na foirmeacha go léir a bhí le comhlánú.

 Ní raibh mórán airgid ag Muire agus Iosaf agus toisc gur tharla sé seo fadó, ní raibh aon
 chairr nó traenacha nó eitleáin. Thaisteal Muire agus Iosaf ar asal a d’fhéadfadh a bheith
 an-mhíchompordach mar go bhfuil sé tuairteálach agus bhí sé thar a bheith
 míchompordach do Mhuire mar go raibh sí ag súil le leanbh agus mhothaigh sí an-ortuirseach
 agus beagáinín tinn.
 
 Nuair a shroich siad Beithil, bhí orthu lóistín a lorg agus ní raibh aon óstáin na laethanta
 sin. Ina n-ionad bhí áiteanna ar a dtugadh óstaí, áit a d’iocfá le haghaidh seomra don
 oíche.
 
 Anois, toisc go raibh daonáireamh ar siúl, bhí Beithil an-ghnóthach ar fad. Bhí a lán
 daoine i ndiaidh taisteal ann nuair a lorg Iosaf seomra in óstán níor éirigh leis mar go raibh
 siad go léir lán.
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 Ach bhí trua ag óstóir amháin do Mhuire agus Iosaf agus d’ofráil sé an stábla dóibh. Is áit
 ina gcoinníonn daoine a n-ainmhithe feirme i rith na hoíche é stábla – de ghnáth is iad ba
 nó b’fhéidir asail freisin atá i gceist.
 
 Bhí a fhios ag Muire go raibh an bábaí ag teacht go luath. Mhothaigh sí inti é, agus mar
 sin luigh sí ar an tuí a bhí ann do na hainmhithe agus gan amhras rugadh an leanbh –
 buachaillín álainn.
 
 Bhaist Muire agus Iosaf an t-ainm Íosa ar an mbábaí.
 
 Díreach ag an am ar a rugadh Íosa, bhí roinnt aoirí amuigh sna páirceanna ag tabhairt aire
 dá n-ainmhithe. Go tobann tháinig cuma an-aisteach ar an spéir agus nochtaíodh aingeal
 díreach thar a gcinn agus dúirt sé leo gur rugadh leanbh an-speisialta. Leanbh a
 d’fhásfadh chun cabhrú le gach duine ar domhan.
 
 Dúirt an t-aingeal go mba ceart dóibh cuairt a thabhairt ar an leanbh nua. Ní raibh a fhios
 ag na haoirí conas an leanbh a aimsiú ach thaispeáin an t-aingeal réalta ar leith dóibh agus
 dúirt sé leo an réalta a leanúint agus an áit a stopfadh an réalta, ba shin áit ina mbeadh an
 leanbh.
 
 Stop an réalta os cionn an stábla agus d’fhéadfá an méid iontais a bhí ar Mhuire agus
 Iosaf a shamhlú., nuair a tháinig na haoirí isteach sa stábla chun Íosa a fheiceáil.
  
 Ach níorbh iad na haoirí amháin a tháinig ar cuairt chun leanbh Mhuire agus Iosaif a
 fheiceáil.
 
 Cúpla mí roimhe sin, thug triúr saoithe tábhachta réalta nua faoi deara sa spéir. Chreid
 siad gur chomhartha é an réalta nua ná go mbéarnfaí rí nua go luath. Chaith siad tamall fada
 ar a gcamaill ag leanúint an réalta agus d’aimsigh siadsan Muire, Iosaf agus a mBabaí
 nua freisin.
 
 Bhí ríméad ar Mhuire agus Iosaf an méid sin cuairteoirí a bheith acu mar, cé go raibh siad
 an-tuirseach ar fad, bhí siad chomh sona agus chomh bródúil as a mbuachaillín bídeach.
 
 Ceisteanna
 
 Cén fáth ar thaisteal Muire agus Iosaf go Beithil?
 Cár fhan siad do oíche? Cén fáth?
 Cé a tháinig ar cuairt chucu? Cén fáth?

 Gníomhaíocht
 Cruthaíonn na páistí ‘spéir na hoíche’ trí chruthanna réalta a ghearradh amach agus a
 dhathú agus iad a ghreamú de chúlra dubh.
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 Seisiún a Dó
 
 Athbhreithniú ar an scéal
 Múinteoir
 
 Tá go leor turas luaite sa scéal seo. An féidir libh iad a ainmniú? (Muire agus Iosaf ag
 taisteal go Beithil, na haoirí agus na saoithe ag leanúint an réalta chun an stábla)
 
 Cad é an turas ba dheacra? Cén fáth?
 Cad é a turas ab éasca? Cén fáth?
 Cad é a turas ba shuimiúla? Cán fáth?
 
 Da mbeadh rogha agat, cén turas ar mhaith leat é a dhéanamh? Cén fáth?
 
 Gníomhaíocht 
 Agus iad i ngrúpaí de 2-3, rianann na páistí ceann do na turais ar bhileog mhór pháipéir
 ag léiriú cad a chonaic ná taistealaithe ar an slí.
 
 Seisiún a Trí
 

 Dráma
 Pictiúr Reoite
 
 Roinn an rang i ndhá ghrúpa agus tabhair ceann de na radhairc seo do gach grúpa.
 
 Sroicheann Muire agus Iosaf an óstán ach deirtear leo go bhfuil sé go hiomlán lán.
 Tá na haoirí amuigh sna páirceanna, ag tabhairt aire dá gcaoraigh nuair a nochtaítear an
 t-aingeal dóibh.
 Sroicheann na haoirí an stábla chun cuairt a thabhairt ar Íosa.
 Leanann an Triúr Saoithe an réalta.
 Sroicheann na saoithe an stábla chun cuairt a thabhairt ar Íosa.
 
 Is féidir lámh a leagan ar ghualainn na bpáistí, iad a athbheochan le míniú a fháil ar cad
 atá ag tarlú, conas a mhothaíonn siad srl.
 
 Suíochán Te
 
 Tugtar ról óstóra, aoire, saoi do pháiste.
 Suíonn siad sa ‘suíochán te’ agus cuireann na páistí eile ceisteanna orthu faoina
 mothúcháin, eispéiris srl.
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 Seisiún a Ceathair 

 Múinteoir
 
 Is féile an-sona í an Nollaig agus ceiliúrtar í i slite difriúla timpeall an domhain.
 Úsáideann an múinteoir léarscail chun tíortha a aithint (nó iarrtar ar pháistí iad a aithint)
 don mhéid a leanas:
 
 Sa tSualainn, tosaíonn an Nollaig go luath i mí na Nollag. Ceiliúrtar féile St. Lucia. I
 mbailte agus sráidbhailte roghnaítear cailín agus caitheann sí gúna bán agus coróin
 coinnle ar a ceann (cé go ndéantar an coróin de choinnle leictreach sa lá atá inniu ann, rud
 atá i bhfad níos sábháilte), agus cantar amhráin speisialta.
 
 I Meicsiceo, tarlaíonn posasas. Téann grúpaí daoine ó dhoras go doras, cosúil le Muire
 agus Iosaf nuair a bhí siad ag lorg lóistín. Uaireanta, tugtar cuireadh dóibh teacht isteach
 chun páirt a ghlacadh i mbriseadh an pinata atá lán le féiríní.
 
 In Éirinn, lastar coinneal i roinnt tithe agus cuirtear é ar leac na fuinneoige Oíche Nollag
 chun Muire agus iosaf a threorú go Beithil. I gcuid mhaith do na tithe is é an páiste is
 óige a lasann an coinneal.
 
 Gníomhaíocht
 Déanann na páistí coinneal de chré nó marla (chun Muire agus Iosaf a threorú dé réir
 thraidisiún na hÉireann).
 

 Seisiún a Cúig
 
 Múinteoir
 
 Cad a tharlaíonn de ghnáth, nuair a cheiliúrann daoine féilte atá an-sona agus speisialta?
 
 Caitheann daoine a n-éadaí is fearr
 Itear bia speisialta
 Tugtar féiríní
 Cantar amhráin faoi leith
 Cruinníonn daoine le chéile
 

 Gníomhaíocht 
 Cruthaíonn na páistí a gceiliúradh féin trí tharraingt nó scríobhnóireacht a dhéanamh.
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 Teideal
 
 Bia
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 •  Páirt a ghlacadh i bplé ar bhia a chur amú
 •  Anailís a dhéanamh ar conas a thairgtear bia ar leith agus an bia-aistear a bhaineann leis
 •  Páirt a ghlacadh i ndrámaíocht bunaithe ar an méid thuas
 •  An cumhacht atá acu mar thomhaltóirí a aithint
 
 Ábhair
 Earraí bia éagsúla
 Bia céanna le agus gan phacáistíocht
 Criáin / Pinn luaidhe daite
 Páipéar
 

 Seisiún a hAon
 
 Cad é bruscar / dramhaíl?
 Cén fáth go bhfuil sé againn?
 
 Cad tá fágtha i ndiaidh lóin mhóir?
 Cad a dhéanaimid le cumhdaigh?
 
 Cad a dhéanaimid le bun úll / craiceann oráiste / craiceann banana srl.?
 (Má tá araid múirín ag an scoil, is féidir plé a dhéanamh ar mhúirín)
 
 Is féidir roinnt cumhdach a athchúrsáil, is féidir roinnt bia a chur sa mhúirín ach cad faoi
 cheapairí, bhrioscóga, cháis srl.?
 
 An dtógaimid an iomarca bia ar scoil uaireanta? Níos mó ná atá de dhíth orainn?
 
 Cad a cheapann sibh faoi bhia a chaitheamh amach?
 
 Gníomhaíocht
 
 Roghnaíonn an múinteoir bia éigin m.s. gabhdán iógairt
 Cad atá ag teastáil chun gabhdán iógairt a dhéanamh?
 An úsáidtear meaisíní?
 Cad ar a ritheann na meaisíní?
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 Má cheannaíonn duine iógart agus mura n-itheann sé é, cad é atá curtha amú?
 (Fuinneamh, am, plaisteach, airgead, iarracht na n-oibrithe...)
 
 Roghnaíonn na páistí a rud féin agus tarraingíonn siad pictiúir de cad a bheadh curtha
 amú mura n-íosfaí an rud.
 
 Plé Deireanach
 
 Gníomhaíocht.
 An bhfuil aon fáthanna eile ann nach ceart dúinn bia a chaitheamh amach? (Níl dóthain
 bia ag daoine áirithe agus tá sé tábhachtach go bhfuil meas againn ar bhia)
 

 Seisiún a Dó
 
 Plé
 Baineann taisteal fada le roinnt bia. Ag úsáid táirgí bia éagsúla taispeánann an múinteoir
 don rang conas tír / ionad tionscanta a aimsiú.
 
 Gníomhaíocht
 Tógann na páistí bia ar scoil nó úsáideann siad rudaí óna mboscaí lóin.
 Faigheann siad amach cén tír as a dtagann sé.
 Aimsigh Éire ar an léarscáil chomh maith leis an tír thionscanta.
 
 Conas a tháinig an _____________ chun na hÉireann dar leat?
 Cé chomh fada is a thóg sé?
 Má cheannaíonn duine é seo agus mura n-itheann sé é, cad atá curtha amú?
 Úsáideann daoine fásta an frása ‘bia-aistear’.
 Cad is brí leis seo dar leat?
 
 Dileama an Dráma
 Teastaíonn uait úll a cheannach. Téann tú chuig do shiopa áitiúil. Tá dhá bhosca úll sa
 siopa. Is as (ainmnigh áit sa cheantar) agus cosnaíonn siad €2. Is as (an Ísiltír, an Spáinn
 srl.) an bosca eile agus cosnaíonn siad €1.
 
 Cén t-úll a cheannóidh tú?
 
 Réitítear ‘líne comhaontaithe’ sa seomra ranga. Is ionann ceann amháin ná an t-úll ón
 Ísiltír / Spáinn srl. Is ionann an ceann eile ná úll an cheantair.
 
 Seasann gach páiste ar ar an líne comhaontaithe de réir a rogha m.s. má theastaíonn ón
 pháiste úll a cheannach ón Ísiltír / Spáinn srl. seasann siad ag an gceann sin. Má tá siad
 éiginnte seasann siad sa lár.
 
 Leagann an múinteoir a lámh ar ghualainn dhaoine áirithe agus iarrtar fáth a gcinnidh
 orthu.
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 Seisiún a Trí
 
 Plé
 Múinteoir
 
 Féachaimis ar conas a chuirtear bia os ár gcomhair sna siopaí.
 
 Taispeáintear dhá shórt bia don rang m.s. torthaí díolta go haonarach ( dhá úll, oráistí in
 eangach srl. agus úlla / oráistí ar thrádaire agus é clúdaithe le scannán cumhdaithe)
 
 Dá dteastódh sé uait na húlla / horáistí a cheannach, cén ceann a cheannófá? Cén fáth?
 
 An féidir libh smaoineamh ar rudaí le mórán pacáistíochta?
 
 Cén fáth go n-úsáidtear pacáistíocht? An bhfuil sí ag teastáil i gcónaí? (Is féidir a lua
 go bhfuil an phacáistíocht ar uibheacha cásca laghdaithe ag déantóirí seacláide)
 
 Gníomhaíocht.
 Aimsíonn na páistí rud éigin le barraíocht pacáistíochta. Iarrann an múinteoir an bhfuil
 aon rud gur féidir leo, mar dhaoine a cheannaíonn an rud, a dhéanamh faoi seo. (Is féidir
 an téarma ‘tomhaltóir’ a chur isteach ag an bpointe seo)
 
 m.s. Gan aon torthaí a cheannach ach amháin iad gan phacáistíocht / scríobh nó seol
 ríomhphost chuig na déantóirí.



79

 

 Teideal
 Fearg
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 •Teicníc chun déileáil le fearg a mhíniú
 •Cur síos a dhéanamh ar an mothúchán ‘Fearg’
 •Moltaí a thabhairt ar conas déileáil le cásanna a bhaineann fearg leo
 
 Ábhair
 Pinn luaidh agus dathanna
 Clár / smeach-chairt
 Páipéar póstaeir
 Plátaí páipéir agus cipíní líreacáin
 nó
 Málaí páipéir / lámhainní plaisteacha

 

 Seisiún a hAon
 
 Scéal – ‘Plean Dhaideo’
 
 Seo scéal faoi bhuachaill darb ainm Daithí. Bhí sé seacht mbliana d’aois agus go leor
 cairde aige ach b’fhuath leis dul ar scoil. Bhíodh sé ag cleamhsán gach maidin faoi conas
	 gurbh	áit	leadránach	í	agus	d’iarradh	sé,	‘Ach	cén	fáth	go	gcaithfidh	mé	dul	ar	scoil?’
 Bhí a fhios ag a dhaid go raibh air dul ar scoil chun go leor rudaí nua a fhoghlaim, ach
 thuig sé i gceart freisin an an fíor fáth nach raibh Daithí ar iarraidh dul ar scoil.
 
 Mar a thuigeann tú, bhhíodh Daithí i dtrioblóid ar scoil go minic. Throideadh sé le páistí
	 eile,	fiú	a	chairde.	Deireadh	sé	rudaí	suaracha	agus	bíodh	sé	ag	béicíl	ar	pháistí	eile.	Ar
 dtús mhaithigh a chairde dó é nuair a rinne sé rudaí mar sin ach tar éis tamaill, thug
 Daithí faoi deara nach raibh na páistí eile ag iarraidh súgradh leis. Rinne siad iarracht é a
 sheachaint, iad faiteach go mbeadh sé suarach nó goilliúnach dóibh. Ní dúirt Daithí aon
 rud ach taobh istigh mhothaigh sé an-bhrónach. Cén fáth nach raibh a chairde ag súgradh
 leis? Cén fáth go raibh sé i dtrioblóid i gcónaí.
 
 Tráthnóna amháin tar éis drochlá scoile, thug Daithí cuairt ar a dhaideo. Thug a dhaideo a
 dhinnéar is fearr dó, lasagne le cáis, ach ní raibh Daithí ocrach. ‘Cad tá mícheart a
 Dháithí? Níl tú istigh leat féin inniu’, arsa a dhaideo. D’fhéach Daithí isteach in aghaidh
 cineálta a dhaideo agus shocraigh sé an fhírinne a rá.
 
 ‘Ó a dhaideo, bím i gcónaí i dtrioblóid ar scoil agus anois níl mo chairde ag súgradh
 liom’. ‘Bhuel’, arsa daideo, ‘meas tú an bhfuil rudaí á ndéanamh agat a chuireann isteach
 ar dhaoine eile?’ Rinne Daithí machnamh air agus thuig sé go raibh na rudaí suaracha a
 dúirt sé agus na rudaí goilliúnacha a rinne sé an-suaiteach do dhaoine. ‘Ach a dhaideo’, ar
 seisean, ‘má bhíonn duine éigin ag magadh fúm nó ag cur isteach orm éirím CHOMH
 feargach. Agus ansin buailim iad toisc go mothaím chomh feargach’.
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 Chuir daideo a lámh timpeall ar Dháithí. ‘Éiríonn gach duine feargach, a Dháithí, agus tá
 sé ceart go leor bheith feargach. Ach níl sé ceart go leor duine eile a ghortú’, a dúirt sé.
 ‘Tá go leor rudaí gur féidir leat iad a dhéanamh nuair atá fearg ort a choinneoidh tú ó rud
 goilliúnach a dhéanamh. Seo an ceann is fearr liom. Nuair a chuireann duine nó rud éigin
 fearg orm, dúnaim mo shúile, comhairim go han-mhall go uimhir a trí...a haon... a do... a
 trí.. agus tógaim anáil mhór amháin. Ansin insím cad í an fhadhb agus conas a mhothaím.
 Ansin téim trasna chuig an duine sin nó duine fásta sa seomra agus deirim, ‘leagadh mo
	 leabhar	agus	mothaím	feargach’.	‘Ceart	go	leor’	arsa	Daithí,	‘bainfidh	mé	triail	as’.
 
 An tseachtain ina dhiaidh sin bhain Daithí triail as phlean a dhaideo. Nuair a bhruigh Shahla é
 sa líne, chomhairigh sé go 3, tharraing sé anáil mhór agus dúirt sé,’Shahla, bhruigh tú mé
 agus mothaím suaite’. Ar iontas na n-iontas, d’fhreagair Shahla ‘tá brón orm a Dháithí, ba
 thimpiste é. Agus nuair a ghlao Tomás ainm air, chomhairigh Daithí go 3 tharraing sé
 anáil mhór agus dúirt lena mhúinteoir, “ghlao Tomás ainm orm agus ghoill sé orm,’
 Chinntigh a mhúinteoir gur ghabh Tomás leithscéal leis agus bhí áthas ar Dháithí nach raibh sé
 i dtrioblóid a thuilleadh. Ar an Aoine beag sin, fuair Daithí gradam speisialta – mac léinn
 na seachtaine – Níor fhéadfadh sé fanacht le dul abhaile agus é a thaispeáint dá dhaid agus
 go háirithe dá dhaideo.
 
 As sin amach, aon uair a mhothaigh Daithí feargach, d’úsáid sé plean a dhaideo. Go
 luath, bhí a chairde uilig ag iarraidh súgradh leis arís, agus an bhfuil a fhios agat, ní raibh
 an scoil chomh holc a thuilleadh. Le fírinne ba mhór an spraoi a bhí ann.
 
 Ceisteanna
 Cén fáth go raibh Daithí i gcónaí i dtrioblóid ar scoil?
 Ar smaoineamh maith é do Dháithí dul sa mhuinín lena dhaideo? Cén fáth?
 Déan cur síos ar phlean dhaideo.

 Múinteoir
 D’oibrigh plean dhaideo go maith do Dháithí nuair a mhothaigh sé feargach. Thug sé
 seans ceansaithe dó roimh a rinne sé rud nár cheart dó a dhéanamh. D’fhéadfadh plean
 dhaideo bheith áisiúil dúinn go léir nuair atá fearg orainn. Bainimís triail as. Dúnaigí bhur
 súile ar dtús agus smaoinígí ar uair a raibh sibh an-feargach. Ansin comhairigí go trí go
 han-mhall ... a haon... a dó... a trí... agus tarraingígí anáil mhór amháin. Anois abraigí an
 fhadhb libh féin agus abraigí conas a mhothaíonn sibh.
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 Seisiún a Do
 
 Plé Ranga
 Déan cur síos ar conas a mhothaíonn tú nuair atá fearg ort.
 Liosta focal
 
 Cumfaidh an rang liosta focal nó frásaí a úsáidimid a bhaineann le fearg nó cineálacha
 feirge. Is féidir leis an múinteoir nó na páistí an liosta a thiomsú m.s. ar buille, ar deargbhuille,
 crosta, cuthach, drisíneach srl.
 
 Modhanna ceansaithe
 Múinteoir
 Bíonn a bhealach féin ag gach duine chun déileáil le fearg. In ár scéal féin chonaiceamar
 gurbh é bealach Dháithí ná daoine a ghortú, ach mhúin a dhaideo bealach níos fearr dó.
 Má tá fearg ort, tá go leor bealach ann chun tú féin a cheansú. Seo roinnt smaointe:
 

• Téigh go háit chiúin ar feadh tamaill 
• Éist le roinnt ceoil 
• Labhair le cara nó duine fásta 
• Labhair go séimh leis an duine a bhfuil tú feargach leis 
• Téigh ar siúlóid 
• Labhair le do mhadra 
• Lean plean daideo

 
 An bhfuil aon smaointe eile agat?
 
 Gníomhaíocht
 Pléigh leis na páistí na hamanna a mhothaigh siad feargach, ach gur éirigh leo é a réiteach
 trí labhairt le duine fásta srl.
  
 Tarraingíonn na páistí pictiúr nó labhraíonn siad faoi uair a raibh fearg orthu. agus faoi
 cad a rinne siad chun é a réiteach.
 

 Seisiún a Trí
 
 “Féin Abairtí”
 Múinteoir
 
 Nuair atá tú feargach le duine éigin, is fearr labhairt leo go séimh. Bealach amháin chun é
 seo a dhéanamh ná trí ‘féin abairtí’ a úsáid. Tá siad thar a bheith éasca. In ionad rud a
 chur i leith dhuine, úsáideann tú focal chun a rá conas a mhothaíonn ‘tusa’. Seo sampla –
 in ionad ‘tá tú suarach a rá’, d’fhéadfá ‘mothaím suaite faoi cad a rinne tú orm’ a rá. Seo
 ceann eile – in ionad ‘ná goid mo rudaí’ a rá, d’fhéadfá a rá ‘b’fhearr liom dá gcuirfeá
 ceist orm roim a úsáideann tú mo pheann luaidhe’ a rá. Seo roinnt abairtí a úsáideann
 daoine nuair a bhíonn fearg orthu – an féidir iad a athrú go féin abairtí?
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 ‘Tabhair mo hata ar ais dom anois!’
 ‘Ná béic orm’
 ‘Scread leat’
 ‘Tá tú an-drochbhéasach”
 ‘Bog’
 
 Rólimirt
 Déanann na páistí rólimirt bunaithe ar argóint choitianta. Oibríonn na páistí i mbeirteanna
 (mar rang iomlán nó ag tógáil babhtaí). Is ionann páiste A ná an páiste abhfuil fearg air/
 uirthi. Glacann páiste B ról an pháiste atá ag magadh pháiste A. Déanann an bheirt an
 rólimirt gan féin abairtí a úsáid ar dtús. Ansin déanann siad an rud céanna le féin abairtí.
 Déanann na páistí tuairisc ar cén ceann inar mhothaigh siad níos fearr nó níos ceansa.
 

 Seisiún a Ceathair
 
 Cnámhscéil
 Don ghníomhaíocht seo, léann an múinteoir roinnt cnámhscéal amach. Tar éis gach
 cnámhscéal molann na páistí cad é go mba chóir do na carachtar a dhéanamh.
 
 Cnámhscéal 1
 Bhí Emer agus Maedbh ag imirt leaisteanna ag am sosa. Bhí go leor páistí eile ag imirt
 freisin agus ba mhór an spraoi a bhí ann. Chas Maedbh chun rith ó Emer a bhí ar an tóir
 ag an am, ach ní fhaca sí craobh ar an talamh agus baineadh tuisle aisti. Ghearr Maedbh a
 dá lámh agus a glúin agus nuair a d’éirigh sí chonaic sí Emer ag gáire fúithi. Bhí an-fearg
	 ar	Mhaedbh	toisc	gurbh	í	a	cara	ach	ní	raibh	sí	fiú	ag	cabhrú	léi.	Bhéic	Maedbh	ar	Emer,
 ‘Scread leat, ní tusa mo chara a thuilleadh, tá tú chomh suarach’. Dúirt Emer nach raibh
 inti ach Bábaí Mór, agus rith sí uaithi ag lorg an mhúinteora, chun go inseodh sí léi faoi
 cad a thug Maedbh uirthi.
 
 Cnámhscéal 2
 Maidin dé hAoine a bhí ann agus bhí a scrúdú litrithe ag rang a cúig cosúil le gach Aoine.
 Bhí an focal ‘duilleoga’ ar an scrúdú agus ní raibh a fhios ag Marc conas é a litriú.
 Shocraigh sé sracfhéachaint a fháil ar leathanach Chiain. Chonaic Cian é agus dúirt
 “hóigh, ná bí ag cóipeáil’. Díreach ansin chas an múinteoir timpeall agus dúirt sí, “A
 Chiain, ná bí ag caint le linn an scrúdaithe’. Mhothaigh Cian nach raibh sé seo cothrom
 agus scread sé, ‘ní dhearna mise tada!’ Dúirt an múinteoir leis suí amach ón rang as ucht
 bheith ag screadaíl sa rang.
 
 Cnámhscéal 3
 Breithlá Simon a bhí ann agus é ocht mbliana d’aois. Bhí sceitimíní air – bheadh a
 chairde go léir ag teacht go dtí a theach le haghaidh cóisire agus ba mhór an spraoi a
 bheadh ann. Tháinig gach duine ar a dó a chlog agus bhí go leor bronntanas agus cluichí.
 D’fhág Simon a bhronntanais sa seomra suite agus chuaigh sé amach chun peil a imirt
	 lena	chairde.	Nuair	a	tháinig	sé	isteach	arís	bhí	a	dheirfiúr	Ruth	ag	súgradh	lena	charr
 cianrialaithe úrnua. ‘Fág é sin, is liomsa sin’, a bhéic sé. Bhéic Ruth ar ais ‘tá tú chomh
 leithleach’, agus bhuail sí Simon ar a ghéag. Nuair a tháinig Mam isteach, bhí troid mhór
 ar siúl idir Simon agus Ruth agus bhí siad ag gortú a chéile.
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 Puipéid
 Déanann na páistí puipéid chun fearg a léiriú. Is féidir na puipéid a dhéanamh trí iad a
 tharraingt ar na plátaí páipéir agus cipíní líreacáin a ghreamú den chúl. Nó is féidir iad a
 dhéanamh trí mhálaí páipéir nó lámhainní plaisteacha a mhaisiú. Spreagtar na páistí na
 puipéid a úsáid chun comhrá a dhéanamh le puipéid a bpáirtnéara.
 

 Seisiún a Cúig
 
 Plé Ranga
 Dá mba thusa ceannaire an domhain ar feadh lae, conas a réiteofá le daoine agus iad
 feargach?
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 Teideal
 
 Searmanais Ainmnithe

 Nóta: Tá an ceacht seo sách fada agus mar sin is fearr cúpla seachtain chun é a
 chlúdadh
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:

• Páirt a ghlacadh i bplé faoi ainmneacha agus tábhacht ainmneacha
• Éisteacht a thabhairt do mhínithe ar na searmanais ainmnithe éagsúla
• Ceisteanna a fhreagairt ar an méid thuasluaite
• Freagraí a thabhairt trí phictiúir / líníochtaí
• Cabhair a thabhairt chun ‘Searmanas Ainmnithe’ a chur ar siúl.

 
 Ábhair
 Criáin
 Gliú (don taispeántas grianghrafadóireachta)
 Bileoga móra páipéir don taispeántas grianghrafadóireachta
 

 Seisiún a hAon
 Múinteoir
 Labhróimid faoi ainmneacha inniu. An féidir le héinne a cheádainm a insint dúinn?
 Aithnígí éinne eile leis an gcéadainm céanna: An bhfuil an sloinne céanna acu?
 Cad é sloinne?
 Conas a fhaigheann duine a shloinne? (Luaigh go bhfaighimid é ónár n-athair de ghnáth
 ach ní i gcónaí)
 Uaireanta bíonn dhá shloinne ag daoine agus líne bheag eatarthu: Cén fáth?
 Cad é ainm an líne sin?
 An bhfuil d’ainm tábhachtach? Cén fáth?
 An maith leat d’ainm / an bhfuil tú bródúil as d’ainm? (Spreag na páistí chun aischothú
 dearfach a thabhairt) An bhfuil a fhios agat cén fáth go bhfuair tú an t-ainm seo?
 Cathain a fhaigheann tú d’ainm? An gcuimhin le héinne cathain a fuair siad a ainm? Cén
 fáth / cén fáth nach?
 An raibh searmanas speisialta ag do chlann? Cén t-ainm a bhí air?
 (Cuir ainmneacha searmanas ar an gclár)
 Cé a bhí ann? Cad a tharla?
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 Cluiche
 Iarr ar pháistí a thosaíonn a n-ainmneacha ar a, b srl seasamh suas (Cinntigh nach bhfuil
 éinne fágtha ar lár). Iarrtar ar na páistí seasamh i ngrúpaí.
 
 Na daoine a thosaíonn a gcéadainm le --- cuirigí bhur lámha ar bhur gcinn / seasaigí ar
 leathchois / clúdaígí súil amháin / suígí ar an urlár srl.
 
 Gníomhaíocht
 Scríobhann na páistí a n-ainmneacha agus déantar iad a mhaisiú.
 
 Obair Bhaile Speisialta
 Iarrtar ar na páistí grianghraif dá searmanais ainmnithe a thógáil isteach ar scoil.
 Mura bhfuil aon ghrianghraif sa bhaile iarr orthu labhairt lena dtuistí / gcaomhnóirí faoin
 searmanas agus pictiúr a tharraingt. (Crochtar iad sa seomra ranga)
 
 Seisiún a Dó
 Athbhreithniú
 Labhraíomar faoi ainmneacha inné – an gcuimhin libh aon cheann do na searmanais ag a
 dtugtar a n-ainmneacha do pháistí?

 Cad a tharlaíonn ag na searmanais seo? (Scríobhtar na hainmneacha ar an gclár)
 
 Plé: Searmanais Chríostaí/ Mhoslamacha (Is fearr na searmanais ainmnithe ag na páistí a
 dhéanamh ar dtús – féach na laethanta a leanas le haghaidh sonraí na searmanas eile)
 
 Críostaí
 Tugtar baisteadh ar an searmanas seo. Ainmnítear, beannaítear agus cuirtear fáilte isteach
 san eaglais Críostaí roimh bhábaithe cúpla seachtain nó mí i ndiaidh a mbreitheanna de
 gnáth. Is minic a bhíonn an babaí gléasta i ngúna baiste bán speisialta tíolactha ó dhuine
 dár dtuistí nó seantuistí a chaith a gúna nuair a bhaisteadh iad. B’fhéidir gur iarr tuistí an
 linbh ar dhuine nó beirt dá ndlúthghaolta nó dlúthchairde seasamh mar Charais Chríost.
 Cabhraíonn Carais Chríost leis an leanbh maireachtáil mar Chríostaí.
 
 Deir an sagart paidreacha speisialta thar uisce. Doirtear roinnt den t-uisce sin ar cheann
 an linbh agus déanann an sagart rian na croise. Ansin deir an sagart ainm an linbh agus
 fáiltíonn sé chun na heaglaise é/í.
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 Moslamach
 Nuair a rugtar leanbh Moslamach, deirtear an Ghairm chun Urnaí nó Adhaan go ciúin i
 gcluas an linbh. Seo an chéad fhuaim a chloiseann an leanbh agus mar sin bíonn tuiscint ar
 Allah aige/aici ó beagnach thús a shaoil.
 
 Eagraítear searmanas ainmnithe taobh istigh de sheacht lá óna bhreith. Roghnaítear
 ainmneacha de ghnáth ón Qur’an (an Córán), leabhar beannaithe na Moslamach.
 Uaireanta, roghnaíonn an tImam, an ceannaire reiligiúnach i gcomhphobal áitiúil na
 Moslamach, an t-ainm. Ar an seachtú lá, déantar ceann an linbh a bhearradh. Déantar an
 ghruaig a mheá agus tugtar an méid céanna airgid do charthanacht má bhíonn sé
 d’acmhainn ag an gclann.
 
 Eagraítear an tAqeedah seacht lá i ndiaidh na bhreithe freisin. ‘Seard atá i gceist ná marú
 caorach, (cé go gceannaítear an fheoil ó bhúistéir i go leor tíortha). Roinntear an fheoil
 idir an chlann agus cairde agus tugtar roinnt feola do dhaoine bochta.
 
 Ceisteanna 
 •  Cad a thugtar ar shearmanas ainmnithe na gCríostaithe?
 •  Cad a thugtar ar Ghairm chun Urnaí na Moslamach?
 •  Cé hiad na Carais Chríost?
 •  Cad a tharlaíonn ag an searmanas Críostaíoch?
 •  Cad é ainm leabhar naofa na Moslamach?
 •  Cad a tharlaíonn ag an searmanas Moslamach?
 
 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúr den dhá searmanas.
 

 Seisiún a Trí
 
 Athbhreithniú: Roghnaigh ón liosta seo a leanas:
 •  Cad a thugtar ar shearmanas ainmnithe na gCríostaithe?
 •  Cad a thugtar ar Ghairm chun Urnaí na Moslamach?
 •  Cé hiad na Carais Chríost?
 •  Cad a tharlaíonn ag an searmanas Críostaíoch?
 •  Cad é ainm leabhar naofa na Moslamach?
 •  Cad a tharlaíonn ag an searmanas Moslamach?
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 Plé: Searmanais Ainmnithe Shaíceacha/Hiondúcha

 Saíceach
 Chomh luath is atá an leanbh agus an mháthair ábalta, tógtar an leanbh go dtí an
 Gurdwara, áit adhartha an tSaíceachais. Deirtear paidreacha speisialta ar a dtugtar na
 hArdas. Le linn an tsearmanais ainmnithe, léitear leabhar naofa an tSaíceachais os ard. Is
 é an ainm an leabhair seo ná an ‘Siri Gúrú Granth Sahib’ ach ní shocraítear an tsliocht
 roimh ré. Osclaítear an leabhar go randamach agus roghnaíonn na tuismitheoirí ainm a
 thosaíonn le céadlitir na sleachta seo.
 
 Bronnann na tuistí éadach an-speisialta bróidnithe ar a dtugtar ‘rumalas’ chun an Siri
 Gúrú Granth Sahib a chlúdadh. Seo a slí chun buíochas a ghabháil le Dia as ucht an linbh
 nua. Tugtar bráisléidí bídeacha déanta de chruach ar a dtugtar ‘kara’ do leanaí. Bíonn
 cruth ciorcail orthu agus is siombail do Dhia é, nach bhfuil tús nó críoch aige.
 
 Hiondúch
 Nuair a rugtar leanbh, labhraíonn na tuismitheoirí leis an ‘pundit’ nó múinteoir
 reiligiúnach. Tugann an pundit túslitir ámharach don chlann ag braith ar an am agus an
 dáta ar a rugadh an leanbh chomh leis an áit inar rugadh é/í. Roghnaíonn na tuistí ainm a
 thosaíonn leis an litir sin. Daichead lá i ndiaidh na breithe tógtar an leanbh go dtí an
 Mandir nó teampall. Deirtear paidreacha ar son an linbh agus tugtar píosa bídeach de
 mhil dó/di. Tá mil an-mhilis agus tugtar mil ionas go mbeidh saol milis ag an leanbh.
 
 Croitear uisce ar an mbábaí freisin.
 
 Nuair a bhíonn an bábaí níos sine, tar éis ceithre go sé mhí, itheann sé/sí rís don chéad
 uair agus tugtar ofráileacha speisialta do na déithe.
 
 Ceisteanna
 Cad a thugtar ar theampall na Saíceach?
 Cad a tharlaíonn ag searmanas ainmnithe Saíceach?
 Cad é teideal an mhúinteora Hiondúigh?
 Cad a tharlaíonn ag searmanas ainmnithe Hiondúch?
  
 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúr den dhá searmanas.
 

 Seisiún a Ceathair
 Athbhreithniú: Roghnaigh ón liosta seo a leanas:
 •  Cad a thugtar ar theampall na Saíceach?
 •  Cad a tharlaíonn ag searmanas ainmnithe Saíceach?
 •  Cad é teideal an mhúinteora Hiondúigh?
 •  Cad a tharlaíonn ag searmanas ainmnithe Hiondúch?
 •  Cad a thugtar ar shearmanas ainmnithe na gCríostaithe?
 •  Cad a thugtar ar Ghairm chun Urnaí na Moslamach?
 •  Cad a tharlaíonn ag an searmanas Críostaíoch/Moslamach?
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 Plé: Searmanais Ainmnithe Ghiúdacha/Bhúdacha

 Giúdach
 Tógtar bábaithe go dtí an ‘synagogue’, Ionad adhartha na nGiúdach ar an t-ochtú lá dá saoil   
 De gnáth tugtar dhá ainm do bhábaithe: Ainm Eabhraise agus ainm Béarla. (Is í Eabhrais teanga na  
 bpaidreacha do Ghiúdaigh). Deirtear paidreacha speisialta ar son shláinte an linbh agus beannaíonn  
 gach duine fad saoil air/uirthi. Léitear sleachta ón ‘Torah’ leabhar beannaithe na nGiúdach.

 
 Má mhothaíonn an múinteoir go bhfuil sé oiriúnach féadtar plé a dhéanamh ar a leanas: 
 Déantar timpeallghearradh ar bhuachaillí rud a chiallaíonn ná go ngearrtar píosa beag dá bpéinis.  
	 Ní	bhíonn	ach	buachaillí	eile	agus	fir	sa	seomra	ina	déantar	an	timpeallghearradh	agus	ní	féidir	ach		
 le duine sainchleachtaithe sa searmanas é a dhéanamh.

 Búdach
 Manaigh an t-ainm ar cheannairí reiligiúnacha búdacha agus tugtar cuireadh chun teach na   
 clainne nuair a rugtar an bábaí. Canann siad ó leabhair naofa na mBúdach agus beannaíonn siad an  
 leanbh. Labhraíonn na tuismitheoirí le saineolaí ar na réalta ar a dtugtar astralaí agus roghnaíonn an  
 t-astralaí litir ámharach, bunaithe ar an dáta an t-am ar a rugadh an leanbh chomh maith leis an áit ina  
 rugadh é/í. Roghnaíonn na tuistí ainm a thosaíonn leis an litir sin. De gnáth taobh istigh de thrí seach 
 taine i ndiaidh lá breithe an linbh, tugann an chlann cuairt ar theampall na mBúdach. Guíonn siad os  
 comhair dealbh den Bhúda agus beannaíonn manach an leanbh. Tógann an chlann bláthanna agus  
 coinnle leo.

 Ceisteanna

 Cad é ainm adhartha na nGiúdach?
 Cad a tharlaíonn ag an searmanas ainmnithe Giúdach?
 Cad a thugtar ar cheannairí reiligiúnacha na mBúdach?
 Cad a tharlaíonn ag searmanas ainmnithe Búdach?
 
 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúr den dá searmanas (maraon leis an gceacht deireanach)
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 Seisiún a Cúig
 
 Athbhreithniú (Roghnaigh ón liosta a leanas)
 Cad a thugtar ar shearmanas ainmnithe na gCríostaithe?
 Cé hiad na Carais Chríost?
 Cad a tharlaíonn ag an searmanas Críostaíoch?
 
 Cad é ainm leabhar naofa na Moslamach?
 Cad a tharlaíonn ag an searmanas Moslamach?
 
 Cad a thugtar ar theampall na Saíceach?
 Cad a tharlaíonn ag searmanas ainmnithe Saíceach?
 
 Cad é teideal an mhúinteora Hiondúigh? 
 Cad a tharlaíonn ag searmanas ainmnithe Hiondúch?
 
 Cad é ainm adhartha na nGiúdach?
 Cad a tharlaíonn ag an searmanas ainmnithe Giúdach?
 
 Cad a thugtar ar cheannairí reiligiúnacha na mBúdach?
 Cad a tharlaíonn ag searmanas ainmnithe Búdach?
 
 Plé: Searmanas Aindiachach/Daonachach 
 
 Aindiachach/Daonachach
 Tá go leor daoine ann nach bhfuil aon chreidimh reiligiúnacha acu. Ní chreideann siad in
 Dia agus ní ghuíonn siad chun dia. Creideann siad gur rud an-tábhachtach í an bheatha
 agus gur duine an-speisialta é/í gach bábaí. Bíonn searmanais ainmnithe acu uaireanta
 chun teacht bheatha nua a cheiliúradh. Tagann an chlann agus cairde agus cantar amhráin
 agus dánta agus bíonn an-áthas ar gach duine.
 
 Ceisteanna
 Samhlaígí gur sibhse an bábaí. Anois cén t-amhrán nó dán ar mhaith sibh a chloisteáil ag
 do shearmanas ainmnithe?
 
 Gníomhaíocht
 Greamaíonn ná páistí pictiúr nó grianghraf dá searmanais ainmnithe féin de shuíomh
 taispeántais ar an mballa. Nó tógann siad isteach grianghraif dóibh féin agus iad ina
 mbábaithe.
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 Teideal

 Díomá
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 •  Páirt a ghlacadh i bplé bunaithe ar ‘díomá’
 •  Cur síos a thabhairt ar a thaithí le díomá
 •  Cruth a chur ar ‘díomá’ i bhfoirm datha, bolaidh, freagra tadhlaigh agus tionchair ar
    chuma
 •  Éisteacht agus freagra a thabhairt ar dhá scéal / chás a bhaineann le ‘díomá’
 •  Pictiúir a tharraingt mar fhreagra ar an dá scéal / chás thuasluaite
 •  Páirt a ghlacadh i drámaí a bhaineann leis na scéalta
 
 Ábhair
 Criáin / pinn luaidhe daite
 

 Seisiún a hAon
 Cá as a dtagann mothúcháin?
 Cén fáth go bhfuil mothúcháin dhifriúla againn?
 An bhfanann na mothúcháin seo go deo?
 Cad iad na fáthanna go bhfanann nó go n-imíonn mothúcháin?
 
 Teanga: Áthasach, ar bís, sásta, ríméadach, bródúil, sábhálta, teolaí, brónach, uaigneach,
 díomá, feargach srl.
 

 Seisiún a Dó
 
 Plé
 Múinteoir
 Labhróimid faoi ‘dhíomá’ inniu.
 Cad is brí le ‘díomá’?
 An raibh díomá ar éinne anseo riamh?
 (Spreagtar na páistí chun a scéalta faoi dhíomá a insint.)
 Cé chomh fada is a d’fhan an díomá ort?
 Conas a d’imigh an díomá?
 Cén dath atá ar dhíomá?
 Cén dath atá ar ‘bhrón’?
 Cén dath atá ar ‘áthas’? srl.
 (Cuirfear na páistí ar a suaimhneas nach bhfuil aon freagraí míchearta nó cearta anseo
 agus spreagtar iad gan mórán ama a chaitheamh ag déanamh machnaimh ar na
 mothúcháin seo.)



91

 Gníomhaíocht
 Anois, beidh tuairimí difriúla ag ach duine, mar sin ná bí buartha má tá do thuairim
 difriúil ó gach duine eile.
 
 Cén boladh atá ag ‘Díomá’ (m.s. Stoca salach, bosca bruscair ‘lofa’....)
 Cén blas atá ar ‘Díomá’?
 Cén cuma a chuireann ‘Díomá’ ort féin?
 Dá mhothófá ‘Díomá’ le do mhéara conas a mhothódh sé? (Freagra tadhlach m.s.
 gaineamh, gloine bhriste srl.)
 
 Tarraingíonn na páistí na freagraí ar na ceisteanna thuasluaite, ag líonadh na mboscaí
 éagsúla ar an mbileog oibre.
 

 Seisiún a Trí
 
 Scéal
 Bhí rud éigin ag Cáit faoi shioráif. Le fírinne bhí sí craiceáilte fúthu. D’úsáideadh a Daid
 an focal mór seo arbh aoibhinn le Cáit é. Mar bhíodh ort do bhéal a oscailt go leathan
 nuair a dúirt tú é.... ‘dú-gha-fa’. Dar lena daid, chiallaigh sé seo ná go raibh sí de shíor ag
 smaoineamh faoi shioráif agus ag tarraingt sioráf agus ag gearradh amach pictiúir de
 shioráif agus ag caint faoi shioráif.
 
 Ach, i ndáiríre, ba ráimhéis é sin a rá. Ní raibh Cáit dúghafa le Sioráif. Ba mhaith léi iad,
 sin an méid. Ba mhaith léi iad a dhóthain gur ghreamaigh sí pictiúir dóibh ar thaobh a
 cathaoir rotha agus ba mhaith léi iad a dhóthain gur chuir sí a lámh in airde gach uair a
 rinne siad fuaim an ‘G’ sa rang Béarla cé gur mhínigh an múinteoir don mhilliúnú uair
 gurbh é an G in ‘giraffe’ ná fuaim an ‘G’ bog - ar nós nach raibh a fhios ag gach duine é
 sin – agus ba mhaith léi iad a dhóthain go raibh sioráif ar an bpáipéar balla ina seomra...
 agus lampa i gcruth sioráif... agus trí leabhar déag go leith faoi shioráif ar a seilf. Agus, dar
 ndóigh, bhí Gearóidín, an sioráif ollmhór aici a shuigh ina cathaoir rotha don oíche ar fad
 agus a choinnigh go deas teolaí í.
 
 Ach ní raibh Cáit dúghafa le sioráif. Ní raibh, ar chor ar bith.
 
 Ach, ag an am céanna bhí sceitimíní uirthi nuair a chuala sí faoin mbábaí sioráf sa sú.
 Chonaic sí ar an nuacht é – é tanaí, cnámhach agus ag croith agus ag déanamh a dhíchill
 seasamh suas. Shochraigh an Sú ar Seoirse mar ainm agus chrom Cáit chun tosaigh ina
 cathaoir rotha agus d’fhéach sí ar Sheoirse agus é chomh cnámhach agus ag iarraidh
 seasamh suas gur shochraigh ar an láthair go gcaithfeadh sí féin agus Seoirse buaileadh le
 chéile.
 
 A t-aon fhadhb a bhí ann ná go raibh an Sú i mBaile Átha Cliath agus go raibh cónaí
 uirthi i gCill Áirne, i gCiarraí, an-an- fhada uaidh. Agus bhí daid Cháit an-ghnóthach mar
 gur obraigh sé i ndhá áit agus bhíodh sé ag déanamh méanfach i gcónaí agus uaireanta ag
 titim ina chodladh os comhair na teilifíse. Chun an fhírinne a rá, chonaic Cáit é ag titim
 ina chodladh os comhair na teilifíse uair amháin le ceann de na brioscaí cnó is fearr leis le
 díreach an méid seacláide ceart air- ina luí ar a chliabhrach. Agus rothlaigh Cáit trasna
 chun an briosca cnó – le díreach an méid seacláide ceart air – a shábháil agus chuir sí ar
 ais sa phaicéad é.
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 Ach fós, theastaigh ó Cháit bualadh le Seoirse agus mar sin scinn sí chuig a Daid nuair a
 bhí an meaisín níocháin a bhuaileadh aige chun é a chur ar siúl agus d’inis sí an scéal go
 léir faoin Sioráf nua i sú Bhaile Átha Cliath.
 
 Stop a Daid leis an mbualadh agus d’éist sé le Cáit. D’éist sé go han-chúramach agus a
 cheann á chlaonadh aige go dáiríreach. Turas chun an tSú, bhuel chaithfeadh sé
 machnamh a dhéanamh ar sin.
 
 Agus rinne sé machnamh agus dúirt sé ‘sea’, go rachadh siad ar cuairt an tseachtain dar
 gcionn ach go mbeadh orthu a gcuairt chun an linn snámha a chailliúint an tseachtain sin
 agus an tseachtain ina dhiaidh sin freisin mar go raibh ar Dhaid Cháit dul ag obair.
 Dúirt Cáit go raibh sé sin ceart go leor agus rothlaigh sí isteach ina seomra níos déanaí
 agus d’oscail sí a banc sioráif agus thóg sí an trí euro ochto sé cent a bhí a choigilt aici.
 Mar cheannódh sí a lán rudaí i mBaile átha Cliath le trí euro ochto sé cent.
 
 Mar sin, Chuaigh Cáit agus a Daid ar an traein agus as go brách leo chun Seoirse a
 fheiceáil. D’fhéach Cáit amach an fhuinneog. D’fhéach sí ar na ba agus na crainn agus na
 páirceanna agus na fálta agus rinne sí miongháire mór orthu go léir go dtí gur stop an
 traein – agus ní a stáisiún a bhí siad.
 
 ‘Mmm’, arsa Daid Cháit, ‘níl sé seo go maith’. Agus bhí an ceart aige.
 
 Bhí an traein i ndiaidh cliste. Agus b’éigean dóibh fanacht sa charráiste ar feadh tamaill
 fhada. Agus tháinig an stiúraitheoir agus dúirt sé le gach duine an traein a fhágáil agus
 fanacht ar an taobh eile den líne ar bhusanna, chun iad a thógáil go dtí stáisiún eile, áit
	 arbh	fhéidir	leo	traein	eile	a	fháil.	Agus	tá	a	fhios	agam	nach	gcreidfidh	tú	é	seo	ach	chlis
 an bus a thóg siad dhá mhíle síos an bóthair. Bhí sé ag éirí dorcha thart ar an am seo agus
 níor fhéad siad stopadh i mBaile Átha Cliath mar go raibh ar Dhaid Cháit dul ag obair an
	 lá	dar	gcionn	agus	mar	sin	b’éigean	dóibh	filleadh	ar	Chill	Áirne.
 
 Dúirt Daid go bhféadfadh siad iarracht eile a dhéanamh i gceann cúpla seachtaine nuair a
 bheadh sé ábalta lá saoire eile a thógáil ón obair. Ach an oíche sin chuala siad ar an
 nuacht go raibh Seoirse agus a Mham ag bogadh go sú eile mar go raibh a gcró i Sú
 Bhaile Átha Cliath ar tí a bheith leagtha. Bhí siad chun cró nua a thógáil ina áit.
 
 Agus ní bheadh Seoirse agus a Mham ann le tamall fada toisc go mbeadh an cró lán le
 tógálaithe agus leoraithe agus brící agus dusta ar fud na háite.
 
 Ní raibh Cáit cinnte faoi conas a mhothaigh sí. B’fhéidir gurbh é fuar an focal ceart nó
 righin. Ní raibh a fhios aici. D’iarr Daid Cháit uirthi an raibh sí ceart go leor. Dúirt sé
 b’fhéidir nárbh cheart do Ghearóidín fanacht ar a cathaoir rotha an oíche sin ach in ionad
 sin fanacht sa leaba in aice léi. Agus mar sin, chaith Gearóidín an oíche ag féachaint
 anuas ar Cháit agus chaith Cáit an oíche ag féachaint aníos ar Ghearóidín.
 
 Ach shocraigh Cáit ar rud éigin an oíche sin.
 
 An Céadaoin ina dhiaidh sin, nuair a chaill Cáit agus a Daid amach ar an gcuairt ar an
 linn snámha, in ionad sin d’iarr Cáit ar a feighlí í a thógáil go dtí an siopa ar an gcúinne
 mar bhí a trí euro ochtó sé cent aici.
 
 Agus nuair a tháinig Daid Cháit abhaile an oíche sin bhí paicéad brioscaí cnó – le díreach
 an méid ceart seacláide orthu – ag fanacht leis ar bhord na cistine.
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 Ceisteanna – Roghnaigh ón liosta a leanas:
 Bhí ‘rud éigin’ ag Cáit faoi cad?
 Cén focal a d’úsáid Daid Cháit chun cur síos a dhéanamh ar conas a mhothaigh Cáit faoi
 Sioráif?
 Cén áit go raibh Cáit ag iarraidh dul ann?
 An raibh Daid Cháit ábalta dul?
 Cad a tharla ar an traein?
 Arbh fhéidir leo cuairt a thabhairt ar Sheoirse agus a Mham ar lá eile?
 Conas a mhothaigh Cáit?
 An gceapann sibh go raibh Cáit dúghafa le sioráif? Cén fáth? Cad iad na leideanna atá
 ann? Bhí Daid Cháit ábalta dul go dtí an sú ach dúirt sé go beadh orthu a gcuairteanna go
 dtí an linn snámha a chur ar cheall don dá Céadaoin iniadh sin. Cén fáth?
 Cén fáth ar cheannaigh Cáit na brioscaí dá Daid?
 
 Gníomhaíocht.
 Tarraingíonn na páistí pictiúr de Cháit agus a Daid.
 

 Seisiún a Ceathair

 Scéal
 Bhí Seán ag súil go mór leis dráma na scoile. Bheadh sé ina bhláth. Bhí air suí ag taobh
 an stáitse, gléasta i léine bhláfar agus cineál maisiúcháin bhláfair a rinne sé sa rang
 ealaíne ina chuid gruaige agus gas bláfar cártachláir ina lámh aige. Ní raibh é iomlán
 cinnte cén sórt bláth a bhí ann. B’fhéidir nóinín mar go raibh dath bán ar an maisiúchán
 bláfar ina chuid gruaige, nó b’fhéidir lus an chromchinn mar go raibh dath bán ar an
 mbláth ar an ngas bláfar cártachláir ach bealach amháin nó bealach eile is cinnte go raibh
 sé ina bhláth.
 
 Agus bhí sé sin go maith mar b’aoibhinn leis bláthanna. B’aoibhinn leis a mboladh, agus
 b’aoibhinn leis an bealach a shínigh siad i dtreo na gréine agus b’aoibhinn leis an bealach
 a d’fhág siad gach rud thart orthu geal. Sea, go deimhin, bhí cion mór ag Seán ar
 bhláthanna agus bhí sé ag súil go mór le bheith ina shuí ag taobh an stáitse ag canadh an
 amhráin sin, an t-amhrán a bhí á chleachtadh acu le fada an lá, an t-amhráin sin faoi....sea
 tá an ceart agat....bláthanna.
 
 Agus ansin bhí Ayo tinn. Ní an-tinn an dtuigeann tú. Ní chomh tinn sin is go mbíodh sé
 ag rith chun an leithris gach trí nó ceithre nóiméad chun caitheamh aníos; ní chomh tinn
 sin is nach raibh sé in ann siúl is go raibh ar dhaoine é a iompar chuile áit ar shínteán; ní
 chomh tinn sin gur rith na milliún dochtúir agus banaltra ó fud na tíre isteach sa chlós
 agus suas céimeanna an tseomra réamhdhéanta chun féachaint ar conas a bhí sé.
 
 Ach bhí sé dóthain tinn is go raibh air dul abhaile. Agus dóthain tinn is go raibh ar a
 Mham glaoch a chur ar an scoil agus a rá nach mbeadh sé in ann bheith i ndráma na
 scoile. Agus bhí ceann de na páirteanna ba mhó ag Ayo. Bhí seacht líne go leith le rá ag
 Ayo, agus bhí sórt damhsa le déanamh aige agus bhí air lámh a chroith ag Orlaith a raibh
 seacht líne go leith le rá aici agus sórt damhsa aici freisin.
 
 Angus ansin thóg an múinteoir ceann de na cathaoireacha agus shuigh sé in aice Sheáin.
 Agus d’iarr sé air go ciúin an nglacfadh sé páirt Ayo.
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 Anois, tá a fhios agam cad a cheapann sibh. Go mba cheart go mbeadh ríméad ar Sheán.
 Go mba cheart go mbeadh Seán ag léimt agus ag léimt go dtí gur thosaigh na cláir urláir
 ag díoscadh, ba cheart go ndéarfadh sé ‘Sea...sea...sea...Déanfaidh mé é...Beidh clú agus
 cáil orm...beidh chuile dhuine ag breathnú orm....’
 
 Ach seo an rud, bhí ceann de na páirteanna ba mhó ag Ayo ach ní raibh sé ina bhláth. Ba
 bhuachaill é.
 
 Agus theastaigh ó Sheán bheith ina bhláth.
 
 Agus mar sin, d’fhéach sé ar an múinteoir. Agus d’fhéach an múinteoir ar Sheán. Agus
 rinne Seán an mhiongháire ba mhó is a bhí sé in ann.

 Agus dúirt Seán. ‘Go raibh maith agat ach measaim go bhfanfaidh mé i mo bhláth’.

 Ceisteanna
 Cén páirt sa dráma a theastaigh ó Sheán?
 Cén fáth ar theastaigh uaidh bheith ina bhláth?
 An raibh sceitimíní air bheith ina bhláth?
 Cad a tharla do Ayo?
 Cad a rinne múinteoir Sheáin?
 Conas a d’fhreagair Seán?
 Cén fáth ar dúirt Seán ‘Go raibh maith agat ach ní theastaíonn sé uaim’?
 Conas a mhothaigh múinteoir Sheáin nuair a dúirt Seán ‘Go raibh maith agat ach ní
 theastaíonn sé uaim’ dar libh?
 Cad a rinne an múinteoir ansin dar libh?
 An ndearna Seán an rud ceart?
 
 D’fhéadfadh plé a bheith ann faoi dhíomá a chur ar dhaoine uaireanta chun an rud a
 gcreideann tú go bhfuil sé ceart a dhéanamh.
 
 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúr de Sheán mar bhláth ar an stáitse in éineacht le ceann de na
 páistí eile ag glacadh páirt Ayo.
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 Seisiún a Cúig
 Déan scéal Cháit agus/nó Sheáin a athléamh
 
 Dráma
 Pictiúr reoite
 
 Roinn an rang i ngrúpaí agus tabhair ceann de na radhairc seo do gach grúpa:
 
 Scéal Cháit
 Cloiseann Cáit scéal an sioráif nua ón teilifís
	 Tagann	an	stiúrthoir	agus	deir	sé	leo	go	gcaithfidh	siad	an	traein	a	fhágáil	agus	an	bus
 a thógáil.
 Cliseann an bus.
 Téann Cáit go dtí an siopa lena feighlí chun brioscaí a cheannach.
 Faigheann athair Cháit na brioscaí.
 
 Scéal Sheáin
 Cleachtann Seán mar bhláth i dráma na scoile.
 Éiríonn Ayo tinn.
 Iarrann an múinteoir ar Sheán páirt Ayo a ghlacadh.
 Deir Seán ‘Nílim ag iarraidh, go raibh maith agat’ leis an múinteoir.
 
 Déanann gach grúpa pictiúr reoite chun na radhairc seo a léiriú.
 
 Is féidir lámh a leagan ar ghualainn na bpáistí, iad a athbheochain le míniú a fháil ar cad
 atá ag tarlú, conas a mhothaíonn siad srl.
 
 Suíochán Te
 Tugtar ról Cháit, Dhaid Cháit, Sheáin, Ayo nó Mhúinteoir Sheáin do pháiste.
 Suíonn siad sa ‘suíochán te’ agus cuireann na páistí eile ceisteanna orthu faoina
 mothúcháin, eispéiris srl.
 
 Nó is féidir ceisteanna a chur ar carachtair an scéil ó dhearcadh na gcarachtar eile sa
 scéal. m.s. Cuireann an rang agus iad mar charachtar ‘Cháit’, ceisteanna ar Dhaid Cháit,
 nó cuireann an rang, agus iad mar charachtar ‘Sheáin’, ceisteanna mar mhúinteoir Sheáin
 srl.
 
 Díomá
 Cén boladh atá ag díomá?
 Dá bhféadfá díomá a mhothú le do mhéara,
 conas a mhothódh sé?
 
 Cén blas atá ag díomá
 Cén cuma a chuireann díomá ort?
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 Teideal
 An tEarrach
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 •Roinnt athruithe a tharlaíonn le linn an Earraigh a liostáil
 •A raidisí féin a fhás ó shíolta
 •Obair ealaíne a bhaineann leis an earrach a chruthú
 
 Ábhair
 Pinn luaidhe agus dathanna
 Píosaí d’ubhchartáin
 Páipéar borróige (Buí nó oráiste)
 Páipéar siúcra glas nó tuí le péint ghlas uirthi
 Téip
 Balúin
 Ithir
 Tonnadóir
 Síolta raidise
 ‘An tEarrach’ ó ‘An Ceithre Shéasúr” le Vivaldi (moladh)

 Seisiún a hAon

 Scéal – Earrach Nicole
 
 Haigh gach duine! Mise Nicole, táim seacht mbliana d’aois agus ‘sé an tEarrach an t-am
 den bhliain is fearr liom. Cónaím i mBaile Átha Cliath ach tácónaí ar mo Mhamó ar fheirm i
 gCiarraí, agus mar sin éiríonn liom na hathruithe iontacha a tharlaíonn sa chathair chomh
 maith leo siúd a tharlaíonn faoin tuath a fheiceáil.
 
 Nuair a théim ag siúl i mBaile Átha Cliath le linn an Earraigh, bíonn athruithe i ngach áit
 timpeall orm – bíonn an aimsir níos teo agus mar sin ní gá dom an méid céanna éadaí a
 chaitheamh is a chaithim sa Gheimhreadh. Éiríonn na tráthnónta níos faide freisin, agus
 ciallaíonn sin gur féidir liom fanacht amuigh ag súgradh níos déanaí.
 
 Ar thug tú na plandaí faoi deara riamh agus tú ag siúl? Bhuel san Earrach, fásann na
 bachlóga ar na plandaí – bachlóga glasa, greamaitheacha a ghobann amach ar fud na
 háite agus a fhásann ina nduilleoga agus a mbláthanna le linn an tSamhraidh. Dar ndóigh
 ní fhanann na bláthanna go léir do dtí an Samhradh. An chéad bhláth a fheicimid ná an
 plúirín sneachta cróga a thaispeánann a cheann cromtha go h-an luath san Earrach. Ansin
 feicimid an cróch agus lus an chromchinn, dathanna ar fud na háite.
 
 Uaireanta i rith an deireadh seachtaine téim féin agus Daid sa charr go Ciarraí chun
 fanacht le mo Mhamó. Is é an tEarrach an t-am is gnóthaí ar fheirm mo Mhamó. Mar is
 ansin a rugtar na hainmhithe beaga, agus teastaíonn a lán cúraim uathu. Cabhraím freisin 
 mar go mbíonn a lán le déanamh. Uaireanta ní mór na huain a beathú le buidéal agus is
 féidir liomsa é sin a dhéanamh.
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 Is féidir liom cabhrú leis na bainbh beathú óna máthair freisin- is féidir le muca deich nó
 aon bhanbh déag a bheith acu agus mar sin is minic a bíonn ceann acu fágtha ar lár mura
 trodaí maith é/í! An chuid den Earrach is fearr liom ná teacht na laonna nua. Is iontach an
 rud é conas a sheasann siad ar a gcosa croitheacha agus ach leath uair a chloig d’aois –
 samhlaígí dá mbeadh bábaí in ann é sin a dhéanamh! Agus taobh istigh de chúpla lá bíonn
 na laonna ag rith agus ag léim timpeall na páirce.

 Mar sin, an chéad uair eile atá tú amuigh faoin spéir, pé áit a bhfuil cónaí ort, breathnaigh
 timpeall ort agus féach an dtugann tú faoi deara na hathruithe a thagann leis an Earrach.
 Agus seans gur é an tEarrach an t-am den bhliain is fearr leat freisin.

 Ceisteanna
 Cá bhfuil Nicole ina cónaí?
 Cá bhfuil cónaí ar a Mamó?
 An féidir libh roinnt de na hathruithe a thugann Nicole faoi deara i mBaile Átha Cliath a
 liostáil?
 Cad iad na hainmhithe a dtugann Nicole cúnamh dóibh agus í ar fheirm a Mhamó i rith
 an Earraigh?
 Cén fáth go dteastaíonn cabhair chun beathaithe ó na bainbh uaireanta?
 Cén chuid den Earrach is fearr le Nicole ar an bhfeirm?

 Bileog Oibre
 Maisígí an bhileog dar dteideal ‘Earrach Nicole’. Rianaígí na focail agus ansin déanaigí
 meaitseáil idir an focal agus an pictiúr cuí.

 Seisiún a Dó
 Ealaín
 
 Múinteoir
 Le linn an Earraigh tosaíonn go leor duilleog agus bláthanna ag fás. In Éirinn bíonn an
 talamh clúdaithe le lusanna an chromchinn le linn an Earraigh. Bíonn dath iontach buí ar
 na bláthanna chomh maith le cumhrán álainn. Táimid chun roinnt lusanna an chromchinn
	 a	dhéanamh	de	pháipéar	ionas	go	mairfidh	siad	don	Earrach	ar	fad.
 
 Lusanna an Chromchinn
 Teastaíonn:
 Rannóg amháin d’ubhchartán
 Páipéar borróige (buí nó oráiste)
 Páipéar siúcra glas nó tuí agus péint ghlas uirthi
 Téip
 
 Tosaigh le gas an bhlátha. Má úsáideann tú páipéar siúcra déan rolla de agus cuir téip air
 ionas go mbeidh sé sách láidir agus cuma gais air. Chuir roinnt téipe timpeall ar bharr an
 ghais (chun an bláth a choinneáil ó thitim nuair chuirtear leis é). Ansin déan poll sa chuid
 chruinn den ubhchartán agus chuir an gas tríd.
 Anois gearr an páipéar borróige i ndhá leath agus rollaigh é go dtí go bhfuil tú in ann na
 taobhanna a théipeáil le chéile, chun an chuid den bhláth a ghobann amach chun tosaigh a
 dhéanamh. An ‘Trumpa’ a thugtar ar seo.
 Cuir é seo ar bharr an ghais agus sin é – lus an chromchinn álainn le tógáil abhaile leat nó
 é a chrochadh sa seomra ranga
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 Seisiún a Trí
 Dán

 Look at the swallows in the trees, 
 The crocuses blowing in the breeze. 
 The daffodils are dancing in the sun, 
 In the yard children are having fun. 
 Under the trees rabbits are playing, 
	 In	the	fields	flowers	are	swaying.	
 Spring is here, lets give a cheer… 
 Yipee! 
 Is féidir leis na páistí gluaiseachtaí don dán a mholadh
 
 Seanfhocal 
 ‘Spring is sprung, the grass is ris 
 I wonder where the birdies is!’ 
 Pléann an rang an seanfhocal seo:
 Cad is brí leis an seanfhocal seo?
 Cén fáth go ndéarfadh daoine ‘Spring is sprung’?
 Cad is brí le ‘The grass is ris’? 
 An mbeadh an seanfhocal chomh greannmhar dá n-úsáidfí focail chearta?

 Bileog Oibre
 Maisíonn na páistí an seanfhocal ar an mbileog oibre seo. Ansin tarraingíonn siad ceithre
 phictiúr timpeall an tseanfhocail chun comharthaí an Earraigh a léiriú.
 
 Is féidir leis an múinteoir a rá nach gramadach cheart é ‘Spring is sprung’ – d’fhéadfadh
 plé ar theanga áitiúil leanúint ó seo.

 Seisiún a Ceathair
 
 Géaga an Earraigh
 Má thagann tú ar ghéaga briste agus tú amuigh, cén fáth nach dtógann tú isteach iad agus
 iad a chur i vása uisce? Tiocfaidh na bachlóga agus beidh roinnt den Earrach agat i do
 theach!
 
 Plandaí Balún
 Baineann an ceacht seo le radisí a fhás i mbalún seachas potaí. Seo conas a dhéantar é:
 Ar an gcéad dul síos teastaíonn balún (is fearr balúin thrédhearcacha ach is féidir aon
 dath a úsáid), roinnt ithreach, uisce, tonnadóir agus síolta raidise.
 Tosaigh leis an balún a choinneáil ag a mhuineál agus bain úsáid as an tonnadóir chun
 leath chupán ithreach a chur isteach ann
 Ansin cuir isteach ceathrú de chupán uisce tríd an tonnadóir
 Caith isteach cúpla síol raidise
 Líon do bhalún go cúramach le haer! Ní gá dó a bheith teannta go hiomlán ach fág
 dóthain spáis ionas go bhfásann na plandaí
 Cuir snaidhm ar bharr an bhalúin, ceangal sreangán air agus croch an balún in aice
 fuinneoige
 Ba cheart go dtosóidh do raidis bhalúin ag fás anois!
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 Seisiún a Cúig

 Aimsir na Márta
 Tá an ghníomhaíocht seo bunaithe ar an seanfhocal ‘Má thagann an Mhárta isteach mar
 leon, rachaidh sé amach mar uan.. Is féidir leis an rang brí an tseanfhocail seo a phlé.
 
 Ansin, déan dhá cholún ar an gclár nó ar phóstaer. Cuir an lipéad ‘Leon’ ar cheann
 amháin agus ‘Uan’ ar an gceann eile. Iarr ar na páistí moltaí a thabhairt ar an gcineál
 aimsire a chuirfí faoin cheannteideal ‘Leon” agus an cineáil aimsire a rachadh faoin
 cheannteideal ‘Uan’. Déanfar na haimsirí seo a liostáil ar an gclár nó an póstaer.
 
 Grafadh
 Líonann na páistí teimpléad do gach lá i rith mhí na Márta a thabharfaidh sonraí ar conas
 a bhí an aimsir i rith mhí na Márta. Is féidir é seo a dhéanamh ar bhealach an-simplí trí
 ghreille a chruthú (féach an sampla) le haimsir ‘Leon’ agus ‘Uain’ le haghaidh gach lá
 den mhí. Ag deireadh na míosa is féidir leis na páistí tuairim a thabhairt ar an raibh an
 seanfhocal fíor nó bréagach.
  
 Greille shamplach

 Leon : Uan

 1ú Márta
 2ú Márta
 3ú Márta
 4ú Márta
 5ú Márta
 
 Éist le Ceol
 Is féidir leis an rang éisteacht leis ‘An tEarrach’ ó ‘An ceithre shéasúr’ le Vivaldi
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 Teideal
 Hiondúchas: Holi
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 •Éisteacht agus athinsint a thabhairt ar scéal Holi
 •Achoimre a thabhairt ar na príomheachtraí sa scéal.
 •Amhrán traidisiúnta Hiondúch a chanadh agus na céimeanna a théann leis a dhéanamh.
 •Labhairt faoi na deasghnátha a théann leis an gceiliúradh seo.
 •Páipéar ceangail is dathú a chruthú
 
 Ábhair
 Pinn luaidhe
 Criáin
 Babhla uisce
 Ruaim dathúil
 Páipéar
 Cipíní dathúla
 Confetti / Páipéar síprise
 

 Seisiún a hAon
 
 Plé
 Iarr ar na páistí cuntas gairid a thabhairt ar cén eolas atá acu ar Hiondúchas.
 
 Scéal
 Mínigh do na páistí gur scéal Hiondúch é seo a bhaineann le haimsir an Earraigh.
 
 Bhí buachaill ann fadó darbh ainm Prahlada. Ba rí é a athair a chuir ina luí ar Prahlada
 gur Dhia é freisin. Mar a d’fhás Prahlada lean sé leis ag creidiúint gurbh é Dia a athair.
 
 Lá amháin, chuaigh Dia ag siúl. Ar a shiúlóid chas sé ar fhear a bhí ina photaire. Ba léir
 do Prahlada go raibh an fear seo an-trína chéile agus d’iarr sé air an raibh aon ann gur
 féidir leis é a dhéanamh chun ardú croí a thabhairt dó.
 
 Mhínigh an fear gur dhreap roinnt piscíní óga isteach i gceann de na potaí agus gur thit
 siad ina gcoladh. Ní raibh a fhios ag an bpotaire go raibh siad istigh sna potaí agus chuir sé
 san oigheann iad chun iad a bhácáil. Nuair a thuig sé cad a rinne sé ghuigh sé ar Dia ná 
 piscíní a shábháil ón mbás.
 
 Mhothaigh Prahlada an-bhródúil. D’iarr sé ar an bpotaire ar ghuigh sé chun a athair, an rí.
 Bhí an-ionadh ar an bhfear agus dúirt ‘Ní hea, táim ag guí ar an Tiarna Vishnu. Ní féidir
 leis an rí cabhrú liom anois ní féidir le héinne ach Dia.’ Ag an bpointe sin chuala siad na
 piscíní ag bogadh istigh sna potaí.

 Thuig Prahlada gurbh é Dia a shábháil na piscíní agus nárbh Dia é a athair ach gur
 ghnáthfhear é.
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 Nuair a fuair an rí amach bhí sé ar deargbhuile agus theastaigh uaidh go marófaí
 Prahlada. D’ordaigh sé dá shaighdiúirí poll a thochailt agus é a líonadh le nathracha
 nimhe. Dúirt sé leo Prahlada a chur sa pholl, áit a bhfaigheadh sé bás. Níor ghortaigh na
 nathracha Prahlada áfach mar bhí Dia ag faire ina dhiaidh.
 
 Ní raibh an rí sásta agus shocraigh sé gan stopadh. Lá amháin chonaic sé Prahlada ina
 choladh san fhéar. Shocraigh sé láithreach gurbh deis fhoirfe í seo chun a mhac a mharú
	 agus	sheol	sé	a	eilifintí	chun	Prahlada	a	shatail.	Ach	arís	bhí	Dia	ag	cosaint	Prahlada	agus
	 shiúl	na	heilifintí	timpeall	air.
 
 Bhí fearg an domhain ar an rí anois. D’iarr sé ar a saighdiúirí Prahlada a mharú lena
 gclaimhte. Arís fós bhí Dia ag cosaint Prahlada agus ní raibh na saighdiúirí in ann é a
 ghortú.
 
 Níor chreid an rí ceard a bhí ag tarlú. Gach uair a rinne sé iarracht a mhac a mharú bhí
 rud éigin ina choinne. Shocraigh sé draíocht a dheirféar a úsáid mar chabhair dó. Bhí bua
	 draíochta	ag	a	deirfiúr	Holika	–	ní	fhéadfadh	aon	rud	í	a	dhó.
 
 D’ordaigh an rí dá saighdiúirí tine chnámh ollmhór a thógáil. Bhuail Holika bob ar
 Prahlada agus dhreap sé suas ar an tine chnámh. Dúirt sí leis go raibh radhairc iontach ón
 mbarr. Nuair a shroich siad an barr las na saighdiúirí an tine chnámh. Léim na lasracha go
 hard sa spéir, Ar ámharaí an tsaoil bhí Prahlada fós á chosaint ag Dia agus níor dhóigh an
 tine é.
 
 Gach bliain ag aimsir Holi ceiliúrann na daoine bua Prahlada ar Rí an Oilc le tinte
 cnámha móra agus dathanna geala.
 
 Sa scéal traidisiúnta, bhain Dia díoltas amach ar an rí trí bhua Holika a bhaint. Dóadh
 Holika ar an tine chnámh agus d’éirigh Prahlada slán as.
 
 Ceisteanna – Roghnaigh ón liosta a leanas:
 An gcuimhin libh ainm an bhuachalla sa scéal?
 Cérbh é a athair?
 Cén fáth go raibh an potaire chomh trína chéile?
 Cé dó ar ghuigh sé?
 Cén fáth go raibh mearbhall ar Prahlada nuair a dúirt an potaire go raibh sé ag guí ar an
 Tiarna Vishnú agus ní ar an rí?
 Conas a rinne an rí iarracht a mhac a mharú?
	 Cad	a	rinne	sé	leis	na	heilifintí?
 Cán bua draíochta a bhí ag Holika?
 Cé a bhí ag cosaint Prahlada? 
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 Seisiún a Dó

 Gníomhaíocht Seicheamaithe
 Téigh siar ar scéal Holi. Iarr ar na páistí príomheachtraí an scéil a sheicheamhú le léaráidí
 (trí nó ceithre phictiúr i mboscaí).
 
 Gníomhaíocht
 Mínigh do na páistí go n-úsáidtear dathanna geala cosúil le dearg, buí agus gorm i
 dtraidisiún an Hiondúchais. Lig do na páistí féin triail a bhaint as páipéar le patrún
 ceangailte is daite.
 1. Cuir cúpla braon ruaime daite i mbabhla uisce.
 2. Lig do na páistí an t-uisce a chorradh chun patrún a chruthú.
 3. Cabhraigh leis na páistí leathanach a chur go cúramach ar bharr an uisce.
 4. Bain an leathanach go mall ón uisce agus cas timpeall é.
 5. Ba chóir go bhfágfaí patrún daite ar an leathanach.
 
 Tá nós Hiondúch ann a bhaineann le Holi ina líontar buicéid le huisce daite. Stealltar an t-uisce
 seo ar chlanna agus cairde mar chuid de throid uisce cairdiúil, spraíúil agus
 dathannach. Bíonn daoine de gach aois ag spraoi le chéile ar an lá seo.
 

 Seisiún a Trí

 Dráma/Gníomhaíocht Ealaíne
 Roinn na páistí idir grúpaí agus iarr orthu aithris a dhéanamh ar pháirt áirithe den scéal.
 Nuair atá cleachtadh déanta ar a ndráma, cuireann na páistí ar siúl é os comhair an ranga. 
 

 Seisiún a Ceathair
 Ceiliúrann na páistí Holi le rince, ceol agus bia inniu. Féadfar bia féilte
 traidisiúnta Hiondúch, mar shampla riata banana nó bhajia oinniúin , a chur ar fáil chun
 go mblasfaidh na páistí é. (Tá raita banana an-éasca chun a dhéanamh, féach thíos) 
 
 Riata Banana (dóthain do cheathrar)

 2 Bhanana
 1 Cupán iógairt
 1 taespúnóg síolta cuimín iomlána
 Dornán miontais - mionghearrtha
 
 Gearr na bananaí ar a bhfad agus ansin i gciúbanna beaga. Cuir na comhábhair eile leo
 agus fág go bhforbraíonn na blasanna. 
 
 Is féidir an t-oideas seo a shimpliú go banana agus iógart.
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 Teideal
 Crainn   
 

 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann: 
 •  Liosta a dhéanamh ar na fáthanna a bhfuil crainn tábhachtach dúinn 
 •  Codanna crainn a ainmniú 
 •  Roinnt crann a ainmniú   
 
 Acmhainní 
 Pinn luaidhe agus dathanna 
 Clár/Póstaer 
 Licíní 
 Páipéar Síprise/Síoda 
 Fabraic agus snáithíní 
 Gliú 
 Potaí gliú   
 

 Seisiún a hAon
 
 Scéal - Finscéal an Chéadair
 Seo	finscéal	ó	Bhundúchasaigh	Mheiriceánacha	na	Cherokees	ó	oirdheisceart	na	Stáit
 Aontaithe.   
 
 Fadó fadó nuair nach raibh na Cherokees ach nua ar an domhan, shocraigh siad go mbeadh
 an saol i bhfad níos fearr mura mbeadh aon oíche ann. D’impigh siad ar an gcruthaitheoir
 an oíche a dhíbirt. Thug an Cruthaitheoir a mian dóibh agus ní raibh an oíche ann a
 thuilleadh.   
 
 D’éirigh an choill tiubh agus foirgthe le sceacha agus bhí sé deacair an chonair a aimsiú.
	 D’obair	na	daoine	an	lá	ar	fad	chun	na	fiailí	a	ghlanadh	óna	mbarra.	D’éirigh	sé	an-bhrothallach
 agus ní raibh na daoine in ann codladh. Go luath, d’éirigh chuile dhuine
 cantalach agus crosta agus thuig siad go ndearna siad botún.   
  
 Mar sin chuaigh siad go dtí an Cruthaitheoir arís. “Impímid ort cabhrú linn” a dúirt siad,
 “rinneamar botún nuair a d’iarramar ort an oíche a dhíbirt. Iarraimid go mbeidh sé ina
 oíche an lá ar fad”. Thug an Cruthaitheoir a mian dóibh agus ní raibh ann ach dorchadas.   
 
 D’éirigh an domhan an-fhuar. Stop na barra ag fás agus ní raibh na daoine in ann seilg de
 bharr an dorchadais. Go luath bhí ocras ar na daoine agus thosaigh siad ag fáil bháis.
 Tháinig siúd a bhí fágtha le chéile agus d’impigh siad arís ar an gCruthaitheoir. “Cabhair
 linn, a chaoin siad, “rinneamar botún. Bhí an lá agus a oíche foirfe mar a chruthaigh tú iad.
 Maith dúinn é agus cuir an lá ‘is an oíche mar a bhí.”   
 
 Uair amháin arís, d’éist an Cruthaitheoir lena mhuintir agus thug ar ais dóibh an oíche
 agus an lá. Tháinig biseach ar an aimsir, thosaigh na barra ag fás, bhí na daoine ábalta
 seilg arís. Ní raibh na daoine ocrach nó tinn a thuilleadh agus bhí siad an-sona. Chaith
 siad go maith le cineáltas dá chéile agus bhí siad an-bhuíoch don Chruthaitheoir. Bhí
 áthas ar an gCruthaitheoir nuair a chonaic sé go raibh siad sona arís, ach mhothaigh sé
 brónach mar go bhfuair roinnt daoine bás. Shocraigh sé a spioraid a chur i gcrann nua.
 Thug sé an t-ainm a-tsi-na-tlu-gv (ah-see-nal oo guh) nó an Céadar mar ainm don chrann. 
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 Do threabh Cherokee, nuair atá siad i gcoill agus nuair a fhaigheann siad boladh an
 Chéadair, creideann siad go bhfuil siad ag breathnú ar a sinsir. Creideann na Cherokee go
 maireann spioraid chosantacha chumachtacha sa chrann, Sin an fáth go gcoinníonn cuid
 mhaith acu píosa den chéadar in málaí leighis a chaitear thar an muineál é nó a chuirtear
 thar dhoras a dtithe é mar chosaint ó ainsprid.   
 
 Ceisteanna
	 Is	finscéal	an	scéal	seo	–	cad	is	brí	leis	sin?	
 Cad is brí le bundúchasach Meiriceánach? 
 Cén treabh a bhaineann an scéal seo leis? 
 Cad a tharla nuair a d’iarr na daoine go mbeadh sé ina lá an t-am ar fad? 
 Cad a tharla nuair a d’iarr na daoine go mbeadh sé ina hoíche an t-am ar fad? 
 Cén fáth gur éirigh chomh maith le leath lá agus leath oíche? 
 Cad é ainm an chrainn a gcreideann na Cherokee go bhfuil spioraid chosantacha
 chumachtacha ann?   

 Codanna crainn
 Tarraing pictiúr de chrann ar an gclár nó úsáid póstaer chun codanna an chrainn a
 thaispeáint do na páistí. Cabhraíonn na páistí chun lipéid a chur air m.s. tamhan, géaga,
 coirt, fréamh, bachlóg, duilleoga, buinneán srl.   
 

 Seisiún a Dó
 Tábhacht na gCrann   
 An	Múinteoir:
 Fadó, fadó, roimh bhailte nó sráidbhailte, bhí Éire beagnach clúdaithe le crainn. An féidir
 libh a shamhlú conas a bhí sé sin? Theastaigh ó na chéad fheirmeoirí in Éirinn talamh
 glan a fháil chun barra a chur agus mar sin leag siad agus dhóigh cuid den choillearnach
 chun é a fháil. Ach tar éis cúpla bliain d’éirigh an talamh caite agus bhí orthu an rud
 céanna a dhéanamh le coillearnach úr. Ansin thosaigh siad ag déanamh
 crannóg (foirgnimh adhmaid ar oileáin speisialta ar tógadh iad i lochanna nó i gceantair
	 fliucha	nó	riasca)	agus	rinne	siad	conair	phortaigh,	curacha	agus	longa	as	adhmad.	Inniu,
 is iomaí fáthanna a bhfuil crainn tábhachtach dúinn. Labhróidh mé faoi chuid de na
 fáthanna sin i gceann tamaill ach ar dtús an féidir libh buille faoi thuairim a thabhairt ar cé
 fá go bhfuil crainn agus adhmad tábhachtach dúinn?   
 
 Liosta 
 Mar a mholann na páistí cé fáth go bhfuil crainn agus adhmad tábhachtach dúinn, scríobhtar na 
 moltaí ar an gclár nó ar phóstaer. Agus an téacs thíosluaite á léamh, féadann na páistí teacht 
 chun an chláir agus tic a chur in aice na bhfáthanna mar a luaitear iad. Is féidir fáthanna breise nár  
 luadh iad a chur leis an liosta níos déanaí.   
 
 Tábhacht na gcrann 
 Múinteoir 
 Mar sin, cén fáth go bhfuil crainn tábhachtach dúinn? Bhuel ar dtús tugann na coillte méid
	 ollmhór	flóra	agus	fauna,	nó	plandaí	agus	ainmhithe	dúinn.	Tá	roinnt	de	na	hainmhithe
 coille an-chúthaileach nó is san oíche amháin a fheictear iad, ach má sheasann tú go ciúin
	 agus	má	éisteann	tú	tá	seans	ann	go	gcloisfidh	tú	a	ngairm	nó	go	bhfeicfidh	tú	a	rianta.	I
 measc na n-éan a chónaíonn sa choill tá: an t-ulchabhán, an spioróg, an ceolaire coille, an
 creabhar, an crosghob agus an scréachóg. B’fhéidir go bhfuil eolas agat faoi na héin seo,
 ach tá cinn eile nach bhfeictear iad go ró mhinic. 
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 I measc na n-ainmhithe a chónaíonn sa choill tá: ioraí, gráinneoga, ialtóga, cait chrann,
 dallóga agus broic.   
 
 Bhíodh crainn an-tábhachtach riamh dúinn in Éirinn, agus mar sin is cuid dár gcultúr iad.
	 Déantar	na	firinne,	feicimid	ainmneacha	crann	i	go	leor	logainmneacha	in	Éirinn	m.s.	Éadan
 Doire, Co. Uíbh Fhailí (an Dair), An tIúr, Co. Ard Mhacha.    
 
 Déanann crainn maitheas don timpeallacht.  Is cineál gáis í dé-ocsaíd charbóin a thagann
 ó charranna agus ó mhonarchana agus tá sí dochrach don timpeallacht. Ach déanann na
 crainn chuid mhaith den ghás seo a shú isteach agus cabhraíonn sé seo leis an aer a
 choinneáil úr agus glan. Déanann siad an ocsaigin a análaímid a athsholáthar freisin.   
 
 Is cineáil ancaire iad na crainn a choinníonn an chré ina háit agus a chuireann bac ar an
 ngaoth agus an bháisteach í a scuabadh. Ciallaíonn sin ná gur féidir linn barra agus
 plandaí a chur.   
 
 Soláthraíonn na crainn an t-adhmad a n-úsáidimid chun ár dtithe agus ár dtroscán a
 thógáil. Féach ar an gcathaoir ar a bhfuil tú i do shuí. A bhfuil sé déanta as adhmad?   
 
 Tugann na crainn adhmad dúinn don tine chun go mbeimid te.   
 
 Tugann na crainn adhmad dúinn chun uirlisí ceoil a dhéanamh m.s. veidhlíní, giotáir agus 
 cláirseacha.   
 
 Ná déanaigí dearmad ar pháipéar! Úsáidtear laíon adhmaid chun páipéar a dhéanamh.   
 
 Bileog Oibre - Bingo na gCrann 
 Is iomaí crann in Éirinn. Imrítear Bingo chun roinnt acu a aithint. Tugtar cárta A, B nó C don
 pháiste. Is féidir na cártaí eile a cheilt chun mearbhall a sheachaint. Scríobhtar
 ainmneacha na gcrann uilig ar phíosaí páipéir agus roghnaítear go randamach iad. Má tá
 an crann sin ag an bpáiste cuireann sé licín air an gcrann sin. Nuair atá a chárta lán is
 féidir BINGO a ghlaoch. 

 Seisiún a Trí

 Crainn agus na Ceiltigh 
 Múinteoir 
 Bhí crainn an-tábhachtach do dhaoine fadó mar bhraith siad orthu chun adhmad a fháil i
 comhair tithe, sleánna, tinte srl. Ba é an Féineachas dlí na tíre le linn aimsir na gCeilteach.
 Bhí dlí ann ag an am sin go gcuirfí pionós géar ar éinne a ghearr crann nó sceach síos.
 Chreid na daoine go raibh tábhacht ar leith ag na crainn. Mar shampla creideadh gur
 chrann uasal agus tábhachtach é an Dair, gurbh é an Coll crann an fheasa agus na
 tuisceana agus gur bhain tábhacht draíochta leis an bhFuinseog.   
 
 Bunaíodh aibítir arsa OGHAM ar chrainn, agus sheas gach litir do ainm crainn. Ní
 úsáidtear na litreacha sin a thuilleadh ach feictear go minic iad agus iad greanta i gclocha
 in iarsmalanna.   
 
 Bileog oibre
 An féidir leat cód an Oghaim a réiteach? 
 Críochnaigh an bhileog oibre.
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 Seisiún a Ceathair 
 
 An Dair Mhór sa Tulach Mhór 
 Féachann an rang ar phictiúr na Darach Móire. Tá aois thart ar 800 bliain ag an gcrann
 seo atá lonnaithe eastát Chaisleán Bhaile Searlas sa Tulach Mhór, Co. Uíbh Fhailí. Ba é
 an caisleán ná teach an Tiarna Charleville tráth dá raibh, táthar á athchóiriú faoi láthair.
 Úsáidtear go minic é le haghaidh bainiseacha agus mar ionad ceoil nó mar shuíomh staire
 do thurasóirí agus cuairteoirí.    
 
 D’fhéadfaí na leideanna seo a úsáid: 
 Conas a bhí an saol nuair a bhí an crann ina bhuinneán (crann óg)? 
 Cad iad na difríochtaí agus na cosúlachtaí idir an saol anois agus an saol nuair a bhí an
 crann óg? 
 Cad a d’fhéadfadh an crann a fheiceáil thar na blianta? 
 Dá mbeadh sé in ann caint cad a déarfadh an crann? 
 Ar úsáid daoine an crann riamh? (luascán, áit chun dearcáin a bhailiú srl.)   
 
 Dráma 
 Déanann na páistí mím d’iora rua ag spraoi sa chrann. Téann an múinteoir timpeall an
 tseomra. Nuair a leagann sé/sí lámh ar ghualainn tagann an páiste chun beatha agus
 míníonn sé/sí cad tá á dhéanamh aige/aici.   
 
 Suíomh Gréasán
 Tá rannóg mhaith oideachasúil ag www.milleniumforests.com, áit gur féidir leis na páistí
 Cluiche an Chrainn a imirt nó chun an suíomh inar cuireadh crann mílaoise a dteaghlach.
 Nó is féidir cárta beannachta a sheoladh mar ríomhphost.   
 

 Seisiún a Cúig

 Ealaín
 Déanann na páistí colláis d’fhoraois nó radharc coillearnaí i ngrúpaí.
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 Teideal
 An Cháisc 
 
 Cuspóirí 
 Beidh an páiste in ann: 
 •  Tábhacht na cásca i reiligiún na Críostaíochta a mhíniú 
 •  Scéal na Cásca a athinsint 
 •  Obair ealaíne ar théama an tsaoil nua a chruthú    
 
 Acmhainní 
 Cárta 
 Páipéar 
 Gliú 
 Pinn luaidhe dathúcháin/Criáin 
 Siosúir 
 Gealra nó maisiúcháin eile   
 

 Seisiún a hAon   
 
 Múinteoir 
 Creideann Críostaithe i nDia amháin, agus creideann siad gur sheol sé a mhac Íosa chun
 an domhain chun conas saol maith a chaitheamh a mhúineadh dóibh.   
 
 Insítear saol Íosa sa Bhíobla, leabhar beannaithe na Críostaíochta. Tá sé roinnte idir an
 sean-tiomna (roimh bhreith Íosa) agus an tiomna nua (i ndiaidh a bhreithe). Is leabhar
 beannaithe é an sean-tiomna dó reiligiún na nGiúdach freisin.    
 
 Adhrann Críostaithe i séipéil agus is cuid an-tábhachtach den Chríostaíocht í an Eocairist.
 Is aige sin a itheann Críostaithe abhlann bheag aráin chun scéal na Cásca a chur i
 gcuimhne dóibh.   
 
 Is í an Cháisc an fhéile is tábhachtaí i bhféilire na Críostaíochta. Beimid ag caint faoin
 Cháisc ar ball. An fhéile thábhachtach eile na an Nollaig. Ceiliúrann an Nollaig breith Íosa
 agus is cuimhneachán í an Cháisc ar bhás agus aiséirí Íosa.   
 
 Gníomhaíocht 
 Múinteoir 
 Is lámhscríbhinn álainn é Leabhar Cheanannais ina bhfeictear scéalta tábhachtacha a
 bhaineann leis an gCríostaíocht. Tagann daoine ó gach carn den domhan chun an leabhar
 seo a fheiceáil toisc go bhfuil an obair ealaíne chomh maisithe agus casta agus toisc gur
 thóg sé an oiread sin scile chun é a chríochnú. Agus an bhfuil a fhios agaibh cá bhfuil an
 leabhar iontach seo lonnaithe? Coinnítear é i gColáiste na Tríonóide i mBaile Átha Cliath,
 díreach anseo in Éirinn. 

 Féadtar cuardach idirlíne a dhéanamh chun roinnt leathanach nó fístéip ó Leabhar
 Cheanannais a thaispeáint.
 
 Déanann na páistí iarracht iad a chóipeáil agus a mhaisiú.
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 Seisiún a Dó
 Is í an Cháisc ná féile a cheiliúrann Críostaithe agus tarlaíonn sé i rith an Earraigh gach
 bliain. Is scéal cuibheasach scanrúil agus brónach é scéal na Cásca, ach tá deireadh
 áthasach aige agus cuireann sé i gcuimhne dúinn an saol agus an fás nua a thagann leis
 an Earrach. Seo scéal na Cásca.   
 
 Creideann Críostaithe i nDia amháin, agus creideann siad gur sheol sé a mhac Íosa chun
 an domhain chun conas saol maith a chaitheamh a mhúineadh dóibh. Seo scéal faoi Íosa
 agus conas a fuair sé bás agus conas a d’aiséirigh sé ón marbh.   
 
 Creideann Críostaithe gur chónaigh Íosa fadó ó shin sa tír a ghlaotar Iosrael anois agus
 go raibh lucht leanúna aige a ghlaoimid deisceabail orthu. Tosaíonn scéal na Cásca le
 teacht Íosa go cathair Iarúsailéim áit ar tháinig plód mór daoine chun é a bheannú agus
 pailmeacha á gcroith acu. Bhí lucht leanúna Íosa ag méadú agus bhí meas agus grá ag go
 leor daoine dó. Ach bhí daoine eile a raibh fearg orthu agus a bhí in éad leis toisc go raibh
	 an	méid	sin	daoine	á	leanúint.	Déanta	na	firinne,	bhí	daoine	ann	a	theastaigh	uathu	Íosa	a
 mharú.   
 
 Cúpla lá ina dhiaidh sin, bhí féile Ghiúdach Pesach nó Cáisc na nGiúdach ar siúl, agus
 mar sin bhuail Íosa agus a dheisceabail le chéile chun béile na féilte a ithe. An t-ainm air
 ná an Suipéar Déanach mar is é an uair dheireanach a d’ith Íosa in éineacht leis a
 chairde. Ag an suipéar, bhí imní ar roinnt dóibh mar go raibh a fhios acu go raibh Íosa i
 mbaol, agus mar sin bhí siad ciúin.   
  
 Ansin go tobann dúirt Íosa, “Tá duine sa seomra seo chun feall a dhéanamh orm’. An bhfuil
 a fhios agaibh cad is brí le ‘feall a dhéanamh ar dhuine’? Bhuel ciallaíonn sé ná a bheith
 mídhílis do dhuine éigin, nó go raibh tú ag insint scéalta faoi dhuine. Ghoill sé go trom ar
 na deisceabail – ba chairde iad le hÍosa, ní dhéanaidís a leithéid.   
 
 I ndiaidh an bhéile chuaigh Íosa amach sa ghairdín chun guí. Bhí brón air mar go raibh a
 fhios aige cad a bhí i ndán dó. Go tobann, tháinig Iúdás, duine de na deisceabail, isteach
 sa ghairdín le scata garda. Shiúl sé go dtí Íosa agus phóg sé ar a leiceann é – ba
 chomhartha é seo do na gardaí gurbh an duine a bhí á lorg acu. Ghabh na gardaí Íosa.
 Tógadh chun príosúin é agus daoradh chun an bháis é.   
 
 Anois, seo an chuid is scanrúla. Ag an am sin céasadh ar chros na daoine a sháraigh and
 dlí i slí thromchúiseach. Is rud scáfar é a bheith céasta ar chros - ciallaíonn go gcrochtar
 duine ar chros le tairní agus fágtar iad go bhfaigheann siad bás. Nach uafásach an rud
 sin? Bhuel, sin a tharla d’Íosa agus fuair sé bás ar an gcros.

 Nuair a fuair Íosa bás rinneadh é a bhurláil in éadach agus cuireadh i dtuama é. Cuireadh
 carraig ollmhór thar dhoras an tuama. Bhí a lucht leanúna croíbhriste agus chuaigh cuid
 acu chun cuairt a thabhairt ar a thuama agus chun é a chaoineadh. Tháinig scata ban
 amháin agus fuair siad gur rolladh an charraig siar agus nach raibh aon rud istigh seachas
 an t-éadach. Ach conas? Bhí an charraig sin chomh mór go dtógfadh sé grúpa daoine
 chun í a bhogadh. Agus cá raibh Íosa?
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 Go tobann, bhí solas a bhainfeadh na súile ann agus tháinig aingeal i láthair na mban.
 Dúirt an t-aingeal gur aiséirigh Íosa ón mbás. Níor chreid siad a bhfaca nó a chuala siad 
 Ansin tháinig Íosa i láthair na mban. Dúirt sé leo gur bhás sé agus gur aiséirigh sé chun
 méid a ghrá a thaispeáint don domhan. D’iarr sé orthu a dheisceabail a lorg chun go
 mbuailfeadh sé leo. Bhuel, bhí ríméad ar na mná  Bhí Íosa beo arís. Bhrostaigh siad chun
 an scéal a insint do na deisceabail agus an dea-scéala a scaipeadh.   
 
 Ceisteanna 
 Ag cén t-am den bhliain a tharlaíonn an Cháisc? 
 Creideann Críostaithe gur sheol Dia a aonmhac chun an domhain – an bhfuil a fhios agaibh
 cén t-ainm a bhí air? 
 I scéal na Cásca shuigh Íosa agus a chairde chun an Suipéar Déanach a ithe. Cad a
 tharla ansin? 
 An gcuimhin libh cad a tharla nuair a chuireadh Íosa sa tuama? 
 Cé a tháinig i láthair na mban chun a rá leo gur aiséirigh Íosa ón mbás? 
 Dar libh, conas a mhothaigh na mná nuair a chuala siad an dea-scéala?    
 

 Seisiún a Trí
	 Is	féile	í	an	Cháisc	a	cheiliúrtar	í	ag	go	leor	daoine,	fiú	siúd	nach	Críostaithe	iad.	Toisc	gur
	 féile	earraigh	í	bíonn	ceiliúrthaí	Cásca	fite	fuaite	le	ceiliúradh	saoil	agus	fáis	nua.			
 Cad iad na rudaí eile a chomhcheanglaíonn sibh leis an gCáisc? Déanaimis liosta ar an
 gclár (uibheacha, coiníní, sicíní). Cén bhaint atá acu leis an earrach?   
 
 Plé (faoi dhiscréid an mhúinteora) 
 An bhfuil sé ceart go leor, dar libh, féile a cheiliúradh mura bhfuil tú i do bhall den reiligiún
 sin? 
 Cén fáth/Cén fáth nach bhfuil?
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 Seisiún a ceathair

 Tionscnamh Taighde 
 Ag baint úsáid as aon acmhainn atá ar fáil (m.s. leabhair, an t-idirlíon, agallamh ar dhaoine
 eile srl.) déanann na páistí taighde ar a leanas:   

• Conas a cheiliúradh an Cháisc san am atá thart. 
• Conas a cheiliúrtar an Cháisc timpeall an domhain.   
• Cuireann na páistí a aimsíonn siad os comhair an ranga.   

 
 Cártaí Cásca 
 Uaireanta, seolann Críostaithe cártaí dá gcairde um Cháisc chun í a cheiliúradh. Táimid
 chun cárta Cásca a dhéanamh inniu chun iad a thabhairt do dhaoine eile. Seo cad a
 bheidh ag teastáil uaibh:   
 Cárta, 
 Páipéar, 
 Gliú, 
 Pinn luaidhe, 
 Dathúcháin/Criáin, 
 Siosúir, 
 Gealra nó maisiúcháin eile 
  

• Tosaígí le pictiúr a thaitníonn libh a dhearadh d’aghaidh an chárta (Tá cead íomhá Cásca 
reiligiúnach nó neamh reiligiúnach a úsáid) 

• Gearraigí amach go cúramach é agus dathaigí é. 
• Fillígí na cártaí agus greamaígí d’aghaidh an cárta é. 
• Scríobhaigí teachtaireacht ar an taobh istigh. 
• Maisígí le gealra é.
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 Teideal 
 Ag Tabhairt Faoi Chiníochas / Ag Ceiliúradh Difríochta   
 
 Cuspóirí  
 Beidh an páiste in ann:  
 •  A aithint gur domhan ilghnéitheach atá ann 
 •  Éagsúlacht ina rang féin a aithint 
 •  Méain dhifriúla a úsáid chun éagsúlacht a léiriú 
 •  Sainmhíniú chiníochais a thuiscint 
 •  Páirt a ghlacadh i gcairt ranga a cheiliúrann difríocht a chur le chéile   
 
 Acmhainní 
 Pinn luaidhe 
 Criáin 
 Scátháin 
 Pinn luaidhe daite 
 Páipéar 
 Duilleoga 
  

 Seisiún a hAon
 
 Ullmhuchán 
 Iarrtar ar na páistí roimh ré, duilleog de chineál ar bith a thógáil ar scoil.   

 Plé
 Tógann na páistí amach a nduilleoga. Iarrtar ar roinnt acu cur síos a dhéanamh ar a
 nduilleoga. Má tá páistí ann leis na duilleoga céanna is féidir comparáid agus codarsnach
 a dhéanamh orthu.   
 Pléann na páistí a nduilleoga i ngrúpaí   
 Teanga: Mór,	beag,	cuar,	biorach,	mín,	garbh,	greamaitheach,	dorcha,	geal,	céiriúil,	trí
 bheangán, dhá bheangán, féitheacha srl.   
 

 Seisiún a Dó  
  
 Gníomhaíocht/Bileog Oibre 
 Roinntear an rang i ndhá ghrúpa agus tugtar scáthán do gach grúpa. Féachann gach
 páiste sa scátháin agus comhláníonn siad a mbileog “Seo Mise”. Nuair atá na sonraí go
 léir breactha síos acu, iarrtar orthu comparáid a dhéanamh le bileog pháirtithe. Féadann
 na páistí na cosúlachtaí agus na difríochtaí a thabhairt faoi deara. 
 
 Samplaí don bhileog oibre “Seo Mise”: 
 Tá súile donna lonracha agam 
 Tá cuma triantáin ar mo shrón 
 Tá póigíní gréine agam 
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 Gníomhaíocht Ealaíne 
 Tabhair pinn luaidhe daite agus páipéar do na páistí. Iarr orthu portráid dá bpáirtí a
	 tharraingt.	Caithfidh	siad	mionscrúdú	a	dhéanamh	ar	ghnéithe	aghaidhe	a	bpáirtí	agus	na
 cruthanna agus na dathanna is fearr a roghnú. Fad is atá siad ag tarraingt, ba cheart
 dóibh plé a dhéanamh ar cad tá ar siúl acu agus cén fáth gur roghnaigh siad é a
 dhéanamh, i.e. tá súile dorcha gorma agat agus mar sin úsáidim pinn luaidhe ghorma agus
 dhubha, tá dath difriúil ar chraiceann do leicne ná atá ar chraiceann d’éadain agus mar sin
	 caithfidh	mé	dathanna	difriúla	a	úsáid,	srl.	Nuair	atá	siad	críochnaithe	ar	a	bpictiúir	lig
 dóibh iad a thaispeáint don rang.   
 

 Seisiún a Trí   
 
 Plé 
 Ag an bpointe seo ba cheart do na paistí a bheith ar a gcompord leis an téarma
 éagsúlacht. Cuir an focal “ciníochas” os a gcomhair inniu. Bunaítear ciníochas de gnáth ar
 dhealramh duine, (dath na craicne, ard nó íseal, dath na gruaige, dath na súile srl.) ach
 d’fhéadfaí é a bhunú ar reiligiún duine éigin nó conas a labhraíonn siad nó cén sórt éadaí
 a chaitheann siad.   
 
 Gníomhaíocht 
 Spreagtar na páistí chun plé a dhéanamh ar conas a mhothódh duine tar éis eachtra
 ciníochais. Scríobhtar na mothúcháin/braistintí seo ar an gclár m.s Brónach, uaigneach,
 imníoch, eisiata srl.

 Seisiún a Ceathair
 
 Plé 
 Téigh siar ar mhothúcháin an lae dheireanaigh. Mínigh do na páistí go bhfuil sé
 tábhachtach go gcinntíonn siad nach bhfulaingíonn éinne sa rang eachtra ciníochais agus
 na mothúcháin a thagann leis.   

 Gníomhaíocht 
 Ba cheart do na páistí cabhrú le cairt a cheiliúrann difríochtaí a chur le chéile.
 D’fhéadfaidís an chairt a scríobh ar bhileoga oibre agus iad a shíniú. D’fhéadfaí cóip de n
 chairt a chrochadh sa seomra ranga.    
 Samplaí: 

• Is breá linn a lán dathanna difriúla 
• Is breá linn go leor cruthanna difriúla 
• Is breá linn a lán tomhais dhifriúla 
• Is breá linn na slite éagsúla a labhraíonn daoine 
• Measaimid gur iontach an rud é go bhfuil chuile dhuine difriúil



113

 

 Teideal 
 Giúdachas:	Pesach	
 
 Cuspóirí 
 Beidh an páiste in an: 
 • Scéal Pesach a athinsint  
 • Ceisteanna a fhreagairt faoi Phesach 
 • Stiallchartún grinn a tharraingt faoi Phesach 
 • Páirt a ghlacadh i ndráma bunaithe ar Phesach 
 • Páirt a ghlacadh i bplé ar Seder 
 • Pictiúir de pláta Seder a tharraingt 
 • Réalta Dháiví a ghearradh amach agus a dhathú
   
 Acmhainní 
 Criáin 
 Pinn Luaidhe 
 Bileoga glana páipéir 
 Fótachóipeanna de Réalta Dhaiví 
 Siosúir   

 Seisiún a hAon  
 Caithfear	béim	a	chur	ar	an	bhfíric	gur	tharla	an	scéal	seo	fadó,	fadó	san	Éigipt	agus	nach
	 mbaineann	sé	le	muintir	na	hÉigipte	anois.	Má	tá	páiste	ón	Éigipt	sa	rang,	caithfear
 déileáil leis go faichilleach.  
 
 Scéal Ó Pesach 
 Mínigh	gur	scéal	é	seo	ó	thraidisiún	an	Ghiúdachais.   
 Fadó, fadó san Éigipt, tír an-te agus gainmheach, bhí ar na Giúdaigh obair go han-chrua.
 Bhíodh orthu clocha tógála an-troma a iompar agus tithe daoine eile a sciúradh
 agus a ghlanadh. Bhíodh orthu cócaráil do dhaoine eile agus bia agus aire a thabhairt do
 na hainmhithe. Agus bhíodh orthu é seo a dhéanamh chuile lá ó éirí go luí na gréine.   
 
 Bhuel b’fhéidir go gceapann sibh nach raibh sé chomh dona sin ach rinne siad é seo gan
 pá ar bith. Déanta na fírinne, tharlaíodh sé nach bhfuair siad sos beag nó sos mór agus
 uaireanta bhíodh an bia a fuair siad lofa agus uafásach agus uaireanta bhídís buailte ag
 na daoine a d’obraigh siad dóibh. Mar, an bhfuil a fhios agaibh gurbh sclábhaithe iad na
 Giúdaigh agus níor fhéad siad gearán a dhéanamh nuair a chaith a máistrí, na hÉigiptigh,
 go dona leo. Níor fhéad siad ach a rá “ Sea, cinnte, déanfaidh mé láithreach é” nuair nach
 raibh uathu ach suigh síos agus deoch a thógáil, nó b’fhéidir néal a chodladh.   
 
 Ba am an-chrua é do na Giúdaigh agus bhí siad an-mhíshona. Ach bhí Dia acu agus nuair
 a chonaic a nDia cad a bhí ag tarlú shocraigh sé rud éigin a dhéanamh faoi. Dúirt sé le
 duine de na Giúdaigh, darb ainm Maois dul chuig Faró – seans, nár chuala sibh an focal
 sin Faró ach is cineál rí é – agus iarr air na sclábhaithe a scaoileadh saor. Anois níor
 mhaith le Faró é sin – dá scaoilfeadh sé saor iad – bheadh air féin agus a mhuintir an
 obair go léir a dhéanamh. Bheadh orthusan na clocha troma a iompar agus a dtithe féin a
 sciúradh agus a ghlanadh, agus an cócaráil go léir a dhéanamh agus bia a thabhairt do na
 hainmhithe. Ó, ní hea, níor mhaith le Faró é sin ar chor ar bith.   
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 Bhuel bhí Dia na nGiúdach an-fheargach i ndiaidh seo. Shocraigh sé Faró a scanrú. Sheol
 sé – agus is anseo a éiríonn an scéal scanrúil agus diamhair – sheol sé dúrud – agus
 nuair a deirim dúrud nílim ag insint bréige – sheol sé dúrud lócaistí chun na tíre. Is cineál 
 dreoilín teaspaigh iad lócaistí agus itheann siad chuile rud a fheiceann siad. D’ith siad na
 barra go léir sna páirceanna agus chuaigh siad isteach i dtithe na n-Éigipteach agus d’ith
 siad an bia go léir a bhí ann chomh maith. Agus ní raibh greim le hithe ag na hÉigiptigh
 ach fós ní scaoilfeadh Faró na sclábhaithe saor.

 Níor thaitin sé seo ar chor ar bith le Dia na nGiúdach agus sheol sé dúrud – agus nuair a
 deirim dúrud nílim ag insint bréige – sheol sé dúrud scairpeanna chun na tíre. Is ainmhithe
 an-bheaga iad scairpeanna, cosúil le portáin, agus bogann siad i slí an-ghreannmhar
	 cosúil	is	go	bhfuil	deifir	an	domhain	orthu.	Ach	i	ndáiríre	níl	siad	ró	ghleoite,	mar	tá	cealg
 lán le nimh ina n-eireaball, agus má éiríonn siad crosta baineann siad úsáid as agus
 deirim leat nach ró dheas is atá sé. Ach fós ní scaoilfeadh Faró na sclábhaithe saor.   
 
 Bhí fearg an domhain ar Dhia na nGiúdach anois agus mar sin sheol sé dúrud agus nuair
 a deirim dúrud nílim ag insint bréige – sheol sé dúrud nathracha nimhe chun na tíre agus
 chruthaigh sé aimsir an-an-ghaofar agus uafásach agus rinne sé a lán rudaí uafásacha
 eile, nach bhfuil an t-am agam chun iad a insint daoibh ach d’iompódh siad bhur gcuid
	 gruaige	liath	nó	bán	fiú	nó	fiú	liath	le	stríoca	bána	ag	an	mbun	agus	ar	deireadh	–	ag
 deireadh an deiridh – ghéill an Faró agus scaoil sé saor na sclábhaithe.   
 
 Bhuel bhí ríméad ar na Giúdaigh. Dúirt Dia le Maois go mba cheart dóibh a ngiuirléidí a
 bhailiú láithreach agus bheith réidh le himeacht. Dúirt sé le Maois go gcaithfeadh siad
 imeacht beagnach ar an toirt agus nach raibh am acu le cur amú ach cinnte nach raibh an
 t-am acu chun cócaráil nó bácáil a dhéanamh, cé gur bhreá leis na Giúdaigh arán úr
 giosta a bhácáil a bhí ard, spúinsiúil agus sóúil. In ionad sin bhí orthu arán nach raibh ach
 leath bhácáilte agus an chrua agus chomh réidh le pancóg. Matzah an t-ainm a bhí air.   
 
 Agus mar sin phacáil na Gúdaigh a málaí agus d’fhág siad a dtithe. Lean siad Maois
 amach i dtreo na farraige mar ba shin an tslí abhaile. Ach ní raibh siad an fharraige a
 thrasnú mar ní raibh aon droichead agus ní raibh aon bháid acu. Agus mar bharr ar an
 donas, d’athraigh Faró a intinn agus sheol sé a airm ina ndiaidh chun iad a fháil ar ais.

 Chonaic Dia na nGiúdach cad a bhí ag tarlú agus rinne sé rud an-iontach ar fad. Scar sé
 an fharraige agus rinne sé cineál bóthair tríthi, le ballaí uisce ar an dá taobh. Ní raibh ar na
 Giúdaigh ach siúl go dtí an taobh eile, ach nuair a shroich airm Faró, rinneadh Dia na
 nGiúdach an bóthar a bhaint agus bádh iad go léir.
 
	 D’fhéadfadh	na	Giúdaigh	filleadh	abhaile	anois,	b’iontach	an	rud	é,	ach	ba	thaisteal	an-anfhada
 é agus b’éigean dóibh siúl an bealach ar fad, ag trasnú fásach an-te agus
 gainmheach. Ach bhí siad slán anois agus sona sásta.
 
 Má	cheaptar	gur	oiriúnach	don	aois	é,	d’fhéadfadh	an	múinteoir	sracshonraí	ar	Cháisc	na
 nGiúdach a thabhairt, ina croitear fuil uain ar dhoirse na dteaghlach Giúdach agus níor
 maraíodh an chéadghin.
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 Ceisteanna: Roghnaigh óna leanas: 
 Cén sórt oibre a rinne na Giúdaigh? 
 Ar thaitin an obair seo leo? Cén fáth? 
 Sa scéal seo, léamar focal eile ar rí. An gcuimhin libh cad é? 
 Ar mhaith leis an bhFaró na Giúdaigh a scaoileadh saor? Cén fáth?
 Cé leis a labhair Dia na nGiúdach? 
 Cad a rinne Dian na nGiúdach? 
 Cad a shocraigh Faró sa deireadh? 
 An raibh go leor ama ag na Giúdaigh a málaí a phacáil? 
 Cad a bhí acu le hithe? 
 Bhí orthu rud éigin a thrasnú chun dul abhaile, Cérbh í? 
 Conas a thrasnaigh siad í? 
 Cé a bhí dá leanúint? Cén fáth? 
 Cad a tharla don airm?   

 Gníomhaíocht 
 Tarraingíonn na páistí pictiúr dá gcuid is fearr den scéal.

 Plé - Pesach 
 Nuair a chuimhníonn na Giúdaigh ar “Pesach” bíonn béile speisialta acu.: An gcuimhin libh
 scéal “Pesach”?
  
	 Bhí	ar	na	Giúdaigh	an	Éigipt	a	fhágáil	faoi	dheifir	gan	mórán	ama	acu	a	málaí	a	phacáil:	
 An gcuimhin libh aon rud a d’ith siad roimh ar fhág siad? 
 (scéal ann aráin réidh / an slimarán – matzah)   

 Pesach Seder 
 Ceiliúrann na Giúdaigh scéal “Pesach” ar fud an domhain chuile bhliain. Bíonn béile
 speisialta acu, a dtugtar an Seder air, chun an méid a tharla a chur i gcuimhne dóibh.
 Ullmhaíonn siad bianna neamhghnácha agus cuireann siad ar pláta speisialta i lár an
 bhoird iad. Más “Ceiliúradh an tSeder” ainm na féile, cad é ainm an phláta dar libh? (Pláta
 Seder)   

 Is aisteach an rud é, ach ní itheann na Giúdaigh na bianna neamhghnácha. Ach féachann
 siad orthu agus cuireann na bianna scéal “Pesach” i gcuimhne dóibh.   

	 B’fhéidir	go	gcuirfidh	roinnt	de	na	bianna	an	scéal	i	gcuimhne	daoibh	freisin:	
 Luibheanna searbha. Ar ith sibh aon rud searbh riamh? Cén blas a bhí air? Cuireann sé
 seo i gcuimhne do na Giúdaigh cé chomh uafásach is a bhí a saoil nuair ba sclábhaithe
 iad.   

 Matzah – Cuireann sé seo an t-arán a d’ith siad roibh an Éigipt a fhágáil i gcuimhne do na
 Giúdaigh.   

 Cnámh úain, charoset (abraigí ‘hai-o-set’) - meascán de chnónna mionghearrtha, úlla agus
 fíon), ubh, peirsil.    

 Gníomhaíocht
 Pláta Seder - Ag comhlánú na bearnaí. 
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 Seisiún a Trí 
    Déantar an scéal a athléamh   

 Dráma
  Pictiúr reoite   

 Roinn an rang i ngrúpaí agus tabhair ceann de na radhairc seo do gavch grúpa;   

• Na Giúdaigh ag tógáil balla do na hÉigiptigh. 
• Seolann Dia na nGiúdach plá scairpeanna go dtí an tír. 
• Seolann Dia na nGiúdach plá nathracha go dtí an tír. 
• Pacálann na Giúdaigh agus iad ag ite matzah. 
• Siúlann na Giúdaigh tríd an fharraige agus uisce ar an dá taobh.   

	 Caithfidh	gach	grúpa	pictiúr	reoite	a	úsáid	chun	na	radhairc	a	léiriú.	Is	féidir	lámh	a	leagan
 ar ghualainn chun iad a athbheochan agus míniú a thabhairt ar cad atá ag tarlú, conas a
 mhothaíonn siad srl.   

 Suíochán Te 
 Tugtar ról Mhaois, Faró nó páiste Giúdach a éalaíonn trasna na farraige. Suíonn siad ar
 an “suíochán te” agus cuireann na páistí eile ceisteanna orthu faoi cad a tharla dóibh, a
 mothucháin, a n-iompar, a n-inspreagadh srl.   

 Nó, tugtar ról Mhaois nó Fharó do pháiste. Tugtar ról an pháiste a d’éalaigh trasna na
 mara do gach pháiste eile agus cuireann siad ceisteanna ón bpeirspictíocht seo.   

 Bileog Oibre 
 Stiallchartún ghrinn - Ceithre radharc ón scéal a tharraingt in ord a chéile.

 Seisiún a Ceathair   

 Athbhreithniú ar Cheiliúradh Seder 
 An gcuimhin le héinne  an bhéile a itheann na Giúdaigh chun scéal “Pesach” a chur i
 gcuimhne dóibh? 
 Cén sórt bia atá i gceist don bhéile? 
 Cén fáth go gcuireann na luibheanna searbha “Pesach” i gcuimhne do na Giúdaigh? 
 Cén fáth go gcuireann an matzah “Pesach” i gcuimhne do na Giúdaigh? 
 Cén t-ainm atá at an bpláta speisialta?   
 
 Réalta Dháiví    
 Múinteoir 
 Féachaigí ar ár bplátaí Seder. Cad é a fheiceann sibh i lár na bplátaí? Is cineál réalta atá
 ann agus Réalta Dháiví a thugtar uirthi. Is siombail speisialta Ghiúdach í.   
 Is minic a bhíonn siombailí speisialta againn ar rudaí. Cad é a chuirimid ar nithe scoile?
 (Suaitheantas / lógó srl.)   
 
 Gníomhaíocht 
 Réalta Dháiví. 
 Déanann na páistí an réalta a dhathú agus í a ghearradh amach timpeall an imlíne. Is
 féidir iad a chrochadh timpeall an tseomra ranga.
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 Teideal  
 Éagsúlacht - Teaghlaigh   

 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann: 
 • Páirt a ghlacadh i bplé ranga ar “Theaghlach” 
 • Pictiúir dá dTeaghlach féin agus teaghlach duine eile sa rang a tharraingt 
 • Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí dráma a bhaineann leis an scéal 
 • Freagair don scéal trí líníocht agus cholláis   

 Acmhainní  
 Pinn Luaidhe 
 Criáin 
 Irisleabhair don cholláis 
 Leathanaigh aonaracha don cholláis 
 Gliú agus leatóirí gliú   

 Seisiún a hAon   

 Plé   
 Is	faoi	dhiscréid	an	mhúinteora	a	tharlaíonn	an	plé	seo	a	leanas.	Mar	shampla,	má	bhíonn
	 páiste	sa	rang	a	scar	a	thuismitheoirí	le	déanaí,	b’fhéidir	nach	mbeadh	sé	inmholta	an	t-ábhar
 a phlé ag an am seo.   

 Tá sé inmholta tabhairt faoi theanga/choincheapa an cheachta seo ar bhealach tomhaiste
 agus íogair.   

 Cad is brí le “teaghlach”? 
 Is iontach iad teaghlaigh mar go bhfuil siad chomh éagsúil. 
	 Cé	hiad	na	daoine	a	d’fhéadfadh	iad	a	bheith	sa	teaghlach?	(Mamaí,	Daid,	deirfiúr,
 deartháir....)   

 An bhfuil aon duine fásta eile ina theaghlach ag éinne eile sa rang nach Mam nó Daid iad?
 (Mamó, Daideo, céile/cara buachaill/cara cailín Dhaid/Mhaime, leasathair, leasmháthair,
 aintín, uncail...)   

	 Teanga:	Scaradh,	colscaradh,	deartháir	mór,	deirfiúr	mhór			
 Má bhíonn sé indéanta ba chóir do dhaoine fásta (múinteoir, C.R.S. srl) páirt a ghlacadh
 sa phlé.   

 Gníomhaíocht 
 Déanann na páistí cur síos ar a dteaghlach agus tarraingíonn siad pictiúr dá ngrúpaí
 teaghlaigh.
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 Seisiún a Dó 

 Athbhreithniú 
 An gcuimhin libh go rabhamar ag caint faoi theaghlaigh inné?   
 Cad is brí le teaghlach? 
 Cé hiad na daoine i dteaghlach?   

 Bileog oibre 
 Anois, táimid chun bhur gcuimhní a thástáil...   
	 Déanann	na	páistí	eolas	faoina	dteaghlaigh	a	roinnt	agus	iad	i	mbeirteanna.	Caithfidh	siad
 cuimhneamh ar ainmneacha srl. Spreagtar na páistí chun ciorcal a tharraingt timpeall an
 fhocail “a” sna háiteanna cuí ar an mbileog oibre.   
 Tarraingíonn na páistí pictiúr de theaghlach a gcarad.   
 Iarrann an múinteoir ar roinnt páistí tuairisc a thabhairt ar cad atá foghlamtha acu. Is féidir
 na pictiúir a choinneáil suas.   

 Seisiún a Trí   

 Scéal 
 Sorcha agus Conor   

 Ní raibh aithne mhaith ag Conor ar Shorcha. Bhuel ar ndóigh bhí aithne éigin aige uirthi
 mar go raibh sí ina rang. Bhí a fhios aige go raibh sí go maith ag míreanna mearaí mar
 chonaic sé ia ag déanamh an ceann mór deacair leis na piscíní ag ól na bainne salaí sin,
 lán lá sin ár ligeadh amach iad toisc na báistí, agus rinne sí é i 45 soicind, sin curiarracht
 domhanda i ndáiríre.. Agus bhí a fhios aige go raibh sí go maith ag dul i gciorcail sa chlós
 – ag casadh timpeall agus timpeall agus timpeall – gan éirigh an-mheadhránach agus bhí
 a fhios aige go raibh sí go han-mhaith ag dathú pictiúr leis na dathanna oráiste agus liath
 mar b’iadsan na dathanna ab fhearr léi. Ach ní raibh aithne mhaith aige uirthi - nó le bheith
 go hiomlán macánta – níor thuig sé Sorcha ar chor ar bith. Mar, eadrainn féin bhí Sorcha
 cineál...bhuel...aisteach.   

 Chreid Sorcha i gCangarú Chill Chainnigh. Sea.chuala tú i gceart mé. Cangarú Chill
 Chainnigh. Dúirt Sorcha gur Cangarú an-annamh é nár tháinig amach ach díreach ag trí
 nóiméad is tríocha chuile thráthnóna agus ní ach ar feadh cúig nóiméad go leith, chun
 píosa cáise a ithe sular phreab sé abhaile chun a phluaise.

 mar, dúirt Caoimhín é seo le le Sorcha.   

 Bá é Caoimhín athair Shorcha. Bhuel duine dóibh mar go raibh Paudie ann chomh maith,
 a chuaigh timpeall ar rothar oráiste agus dubhliath le ciseán ar na hanlaí ar raibh boladh
 an-ait uaidh deirimse leat. An, An-ait.   
 
 Bhuel chreid Conor in go leor rudaí. Chreid sé dá dteannfá do shúile go daingean agus dá
 gclúdófá iad le do láimhe go bhféadfá tú féin a dhéanamh do-fheicthe. Chreid sé go mba
 cheart go mbeadh trí lá i ngach deireadh seachtaine agus ní dhá lá – An Satharn, An
 Domhnach agus An Luan agus go raibh meascadh ann an mhaidin sin a ceapadh na
 laethanta go léir. Chreid sé gur athraigh bándearg go corcra nuair a múchadh na soilse.   

 Ach níor chreid sé i gCangarú Chill Chainnigh.  Mar, an bhfuil a fhios agat, bhí Conor ina 
 shaineolaí ar changarúnna. Bhí a fhios aige cad a d’ith siad agus níor cháis é, bhí a fhios aige cén  
 t-am a dhúisigh siad. - agus níor trí nóiméad tar éis a dó a bhí i gceist – agus bhí a fhios aige – 
 BHÍ A FHIOS AIGE – cár chónaigh siad. Agus ní i gCill Chainnigh a bhí sé.  
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 Cinnte, bhí Sorcha aisteach mar bhí sí ag dul thar ag insint do dhaoine faoi changarú Chill
 Chainnigh agus bhí sé soiléir go raibh Caoimhín aisteach chomh maith mar gur inis sé é
 seo di sa chéad dul síos, agus bhí sé soiléir go raibh Paudie aisteach chomh maith mar
 gur chroch sé timpeall le beirt an-aisteach agus bhí an rothar ba bhréan i mBaile Átha
 Cliath aige.   

 Clann aisteach go deimhin. Gan dabht ar bith.   

 Go dtí an lá úd ag am dul abhaile...   

 Bhí sé ag cur báistí nach bhfuil a fhios agat. An cineál baistí a phreabann i locháin ag
 seoladh miontonnta tuile i ngach treo...an cineál báistí a ritheann ina sruth síos d’aghaidh
 agus a phlabann ó do smig... an cineál báistí a chuireann fonn ort rith isteach an doras
 agus tum faoin duivé le do charranna agus do bhábóga.   

 Báisteach chrua, báisteach gharbh, báisteach nach nglacann le haon phleidhcíocht.   

 Bhí Sorcha agus Conor agus an rang do léir ag fanacht istigh ar a dtuistí. Bhí
 corpoideachas díreach críochnaithe acu agus d’éirigh leo teacht ar ais ón halla cúpla
 nóiméad sular thosaigh an chéad chúpla braon ag titim. Sheas Conor in aice na
 fuinneoige agus d’fhéach sé ar na daoine fásta ag scinneadh isteach. Isteach sa chlós leo,
 lena cótaí báistí agus a scáthanna fearthainne agus a scaifeanna, agus greim acu ar 
 bhabaithe agus eochracha carr agus hanlaí bugaithe.    

 Cé a tháinig chun an gheata ná Caoimhín agus Paudie, bhí Paudie ag bogshodar agus ag
 brú ag an am céanna – a dhá láimh ar a rothar oráiste agus dubhliath, a chiseán bréan ag
 preabadh suas is síos agus bhí Caoimhín ag rith in aice leis, a mhála droma briste brúite
 ag luascadh óna dhroim.

 Shroich Caoimhín an seomra ranga agus a anáil i mbarr a ghoib leis, agus d’fhéach sé 
 thart ag lorg Sorcha.   

 Bhuel bhí Sorcha ag caitheamh a geansaí cum cairdeagan oráiste agus dubhliath an lá ar
 fad ach anois, nuair a bhí sí ag dul abhaile, ní raibh sí in ann é a aimsiú. D’fhan Caoimhín
 fad is a chuardaigh sí é ina mála scoile, agus ar chúl a cathaoireach agus ar na crúcaí sa
 halla ach bhí sé imithe.   

 “Ná bí buartha”, arsa Caoimhín, ag tabhairt bosóige ar a ceann di. “Táim cinnte go
 bhfaighidh tú é” Rinne sé miongháire ar Chonor a bhí ag luí i gcoinne an bhoird
 dúlra.”Cailleann gach duine rud éigin ó am go chéile, nach gcailleann a Chonoir?”   
 Ach ní raibh sé i gceist ag Conor a bheith cairdiúil le daoine aisteacha.   

	 “Níor	chaill	mise	faic	riamh”,	a	dúirt	sé	agus	fios	aige	gur	bhréag	a	bhí	ann	mar	gur	stróic
 sé a sheomra as a chéile an mhaidin sin ag lorg a shioráif bhric bhándearg a fuair sé faoi
 deireadh é i gcistin theacht na bábóige.   

 Ní dhearna Caoimhín ach a cheann a chroith air agus lean sé leis an meangadh gáire. Idir
 an dá linn, sheiceáil Sorcha arís agus arí agus arís eile. Sheas sí i lár
 an tseomra agus d’fhan sí ar feadh nóiméid. Sula raibh deis ag éinne focal a rá bhí sí ag
	 rith	amach	sa	chlós	agus	bí	an	oiread	deifir	ar	Chaoimhín	coinneáil	suas	léi	gur	thit	a
 mhála droma óna ghualainn agus ar an urlár i ngan fhios dó.   
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 Is anseo a d’éirigh rudaí suimiúil. D’oscail an mála droma agus thit chuile rud amach. Ach
 níor thug éinne faoi deara é, seachas Conor. Bhí a mhúinteoir gafa ag caint le tuismitheoir
 eile ag cúinne na leabharlainne agus bhí formhór na bpáistí eile ag caint le chéile nó ag
 gáire nó ag troid faoi chótaí.   
 
 Bhog Conor níos giorra chun féachaint mhaith a fháil air. Agus fuair sé féachaint mhaith.
 Féachaint an-mhaith. Agus bhí a fhios aige láithreach cad a bhí ann. Cáis. Bhí dhá phíosa
 cáise ag doirteadh amach as a bpacáistí. Dhá phíosa cáise mhóra agus boladh láidir
 uathu. Bhí a fhios ag Conor go bhfuair sé an boladh cheana. Agus bhí a fhios aige cá
 bhfuair sé é. Ón gciseán a bhí ar rothar Phaudie.   

 Bhí an bháisteach ag titim go trom anois agus go tobann agus gan choinne las splanc
 thintrí an spéir. Léim chuile dhuine agus rith siad chun na fuinneoige. Rinne Conor
 dearmad ar an gcáis ar feadh nóiméid agus stáin sé ar an spéir dhorcha liath, a bhí tar éis
 athrú cineál oráiste ón tintreach sin go léir.   
 
 Agus go tobann bhí tuairt ann - tuairt mhór throm a bhí beagnach cosúil le toirneach – ach
 ní toirneach a bhí ann. Mar de ghnáth tarlaíonn toirneach ar an taobh amuigh go hard sa
 spéir agus ní ar an taobh istigh, díreach taobh thiar de do chloigeann. Chas Conor timpeall
 agus ó chúinne a shúile chonaic sé é. Eireaball...eireaball mór liath ag imeacht tríd an
 doras agus amach sa chlos. Agus d’aithin Conor an t-eireaball sin. Bhí sé feicthe aige sna
 céadta milliún grianghraif. I ndeireadh na dála nárbh eisean an saineolaí ar úinéir an
 eireabaill sin....an cangarú. Rith Conor amach an doras agus amuigh sa chlós ach stop a
 mhúinteoir é beagnach ar an toirt. Dúirt an múinteoir leis nach raibh sé sábháilte agus go
  gcaithfeadh sé fanacht istigh. Rinne sé iarracht a mhíniú go raibh air dul amach sa chlós ach thug a
 mhúinteoir cluas bodhar air. Níor fhéadfadh sé a bheith cinnte ach cheap sé go bhfaca sé
 an t-eireaball ag dul as radharc timpeall chúl an tseomra réamhdhéanta. “An iomarca
	 tintrí	a	dúirt	an	múinteoir	go	dian,	caithfidh	tú	fanacht	istigh”		

 Shiúl Conor ar ais go dtí an seomra ranga agus ba bheag nár shatail sé ar an mála droma
 a bhí fós ar an urlár. Ach anois, in ionad dhá phíosa cáise bréan ní raibh ach ceann
 amháin. Dhún Conor a shúile agus d’oscail sé arís iad, Sea, go deimhin, ní raibh ach
 ceann amháin. D’fhéach sé timpeall ag lorg an phíosa eile agus tharla sé go bhfaca sé
 an clog. Anois, bhí Conor go maith ag léamh an chloig ach – chun an fhírinne a rá – ní
 raibh sé go hiontach leis. Ach….ach…bhí sé cinnte go leor go raibh an ceart aige. Déanta
 na fírinne, bhí sé lán cinnte go raibh an ceart aige… gurbh é tríocha trí nóiméad tar éis a
 dó a bhí ar an gclog.   

 Tháinig Sorcha agus Caoimhín ar ais. Bhí Sorcha ag caitheamh a geansaí cum
 cairdeagan oráiste agus dubhliath agus bhí Paudie díreach ina ndiaidh. Chonaic sé mála
 droma Chaoimhín ar an urlár agus a phíosa cáise aonar ag luí ina aice. “Ah anois,” a dúirt
 sé go séimh,”an áit is sábháilte don cháise sin ná ciseán mo rothair mar is gnáth agus ní i
 mála nach féidir é a dhúnadh i gceart”. Chuaigh Caoimhín chun é a thógáil suas agus
 cuma mearbhaill air ar feadh nóiméid. Thabharfainn an leabhar go raibh dhá phíosa ann.”   

 “D’ith Cangarú Chill Chainnigh ceann acu”, a mhínigh Conor. “Chonaic mé ag preabadh
 uaim”.   

 Bhí cuma iontais ar Shorcha agus Phaudie agus ní dhearna Caoimhín ach a cheann a
 chlaonadh, a cheann mór cruinn ag bogadh suas is síos.   
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 “Mmm, tarlaíonn sé sin uaireanta,” a dúirt sé. “Is maith leis na Cangarúnna Chill
 Cheannaigh a gcáise bhréan”   

 D’fhéach Conor mar a fuair Sorcha a mála, a cóta agus a scaif. Shleamhnaigh sí lámh
 amháin i lámh Chaoimhín agus an ceann eile i lámh Phaudie agus sheas sí ansin agus
 meangadh gáire mór uirthi.   

 “Slán a Chonair”, arsa sise le háthas. 
 “Slán a Shorcha”, arsa seisean agus straois mhór gáire air freisin.

 Ceisteanna - Roghnaigh ón liosta seo  
 Cad iad ainmneacha na bpáistí sa scéal seo? 
 Conas atá aithne acu ar a chéile? 
 Tá Sarah go maith ag cad? 
 An gcreideann Conor i gCangarú Chill Chainnigh? Cén fáth?   

 Ceapann Conor go bhfuil Sorcha aisteach. Cén fáth? Cén fáth a gceapann sé go bhfuil
 Caoimhín aisteach? Cé fáth a gceapann sé go bhfuil Paudie aisteach?   

 Lá amháin, tagann Caoimhín agus Paudie chun Sorcha a bhailiú ón scoil. Cén sórt aimsire
 atá ann an lá sin? 
 Conas a thagann na daoine fásta isteach sa chlós? 
 Conas a thagann Caoimhín isteach sa seomra ranga?   

 Conas a tharlaíonn sé go bhfuil mála droma Chaoimhín ar an urlár? Cé mhéid píosa cáise
 atá ar ann?   

 Ag deireadh an scéil níl ann ach píosa amháin cáise. Cén fáth?   

 Conas atá fhios agat gurbh é Cangarú Chill Chainnigh a ghoid an cháis? (Cad iad na
 leideanna?) 
 Ag deireadh an scéil an bhfuil a fhios againn cén fáth go raibh ciseán Phaudie chomh lofa
 i gcónaí? Feicimid na dathanna is fearr le Sorcha go minic sa scéil. Cá háit?   

 Ag deireadh an scéil, an gcreideann Conor i gCangarú Chill Chainnigh? 
 Ag deireadh an scéil, an gceapann Conor fós go bhfuil Sorcha Caoimhín agus Paudie
 aisteach? Conas atá a fhios againn? 
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 Seisiún a Ceathair
 Déan an scéal a ath-léamh   

 Dráma 
 Pictiúr Reoite   

•  Roinn an rang i ngrúpaí agus tabhair ceann de na radhairc seo do gach grúpa:   
•  Feiceann Conor Sorcha agus i ag déanamh míreanna mearaí mór deacair leis na piscíní
•  ag ól na bainne salaí.  
•  Cuardaíonn Sorcha a geansaí cum cairdeagan oráiste agus dubhliath. Tá a cairde ranga
•  timpeall uirthi. 
•  Féachann Conor ar an dhá phíosa cáise a thit as mála droma Chaoimhín. Ní thugann a
•  chairde ranga faoi deara iad. 
•  Casann Conor timpeall nuair a chloiseann sé tuairt. Tá a chairde ranga ag féachaint
•  amach an fhuinneog. 
•  Stopann múinteoir Chonor é ag rith amach sa chlós. 
•  Faigheann Conor píosa amháin cáise ar an talamh agus ní dhá píosa. 
•  Insíonn Conor do Chaoimhín gur thóg Cangarú Chill Chainnigh ceann de na píosaí.   

	 Caithfidh	gach	grúpa	pictiúr	reoite	a	dhéanamh	chun	na	radhairc	seo	a	léiriú.	Is	féidir	lámh
 a leagan ar ghualainn chun iad a athbheochan agus míniú a thabhairt ar cad atá ag tarlú,
 conas a mhothaíonn siad srl. 
  
 Suíochán Te 
 Tugtar ról Chonoir, Sorcha, Caoimhín nó Phaudie do pháiste. Suíonn sé/sí sa ‘Suíochán
 Te” agus cuireann na páistí eile ceisteanna orthu faoina mothúcháin, a n-iompar, a n-inspreagadh
 srl.   

 Nó mar rogha, tugtar ról charachtair faoil leith do pháiste m.s. Sorcha, agus cuireann na
 páistí eile ceisteanna orthu ó dhearcadh Chonoir, Chaoimhín nó Phaudie, múinteoir ranga
 srl. 
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 Teideal 
 Saíceachas – Baisakhi   

 Cuspóirí   
 Beidh an páiste in ann: 
 •  Cur síos a dhéanamh ar conas a cheiliúrtar féile “Baisakhi” 
 •  Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí chun “Baisakhi” a cheiliúradh   

 Achmhainní
 Pinn luaidhe daite/Criáin 
 Gealra 
 Drumaí 
 Cárta 
 Gliú 
 Siosúir   

 Seisiún a hAon
 Múinteoir	
 Ceiliúrann Baisakhi tús na bliana nua do Shaícigh agus tarlaíonn sé ar an 13ú lá
 d’Aibreáin. 
 Is féile fómhair é Baisakhi (ainm eile air ná Vaisakhi) a cheiliúrtar é sa Phunjab san India
 ach go háirithe, nuair atá fómhair an earraigh, barr an Rabi, réidh. Ba obair chrua é seo
	 fadó	ag	am	spraíúil	ag	an	am	céanna.	Dhamhsaíodh	na	fir	rince	an	Bhangra	ag	canadh
 agus ag buaileadh an talaimh go trom lena gcosa. Bhíodh na mná ag damhsa freisin, rince
 darb ainm an Gidda. Sa lá atá inniu ann déantar na rincí seo ag bainiseacha nó ag
 Baisakhi. An mbeadh sibhse in ann na rincí seo a dhéanamh?   

	 Bhuel	feicfimid:			

 Bhangra 
 Ar an gcéad dul síos, gluaiseann na rinceoirí i gciorcal timpeall drumadóra. Tosaíonn an
 drumadóir go mall ach éiríonn sé níos sciobtha ansin. Tosaíonn na rinceoirí ag buaileadh
 an talaimh lena gcosa go mall ar dtús ach dé réir mar a éiríonn an rithim níos sciobtha
 bogann siad a lámha, a gcosa a gcoirp ina n-iomlán. Bíonn siad ag rothlú, ag cromadh
 agus ag díriú a gcorp. Preabann siad ar chos amháin, ardaíonn siad a lámha agus
 déanann siad buaileadh bos.   

 Gidda 
 Seinneann duine amháin druma fad is a dhéanann gach duine eile ciorcal. Ardaíonn na
 rinceoirí a lámha go leibhéal a nguaillí ag buaileadh bos ag an am céanna. Ansin déanann
 siad buaileadh bos le lámha na ndaoine in aice leo. Téann siad timpeall i gciorcal, ag
 bogadh a gcos go han-sciobtha mar a ghluaiseann siad.   

 Gníomhaíocht 
 Ag ócáidí mar Baisakhi, caitheann daoine éadaí geala ildathacha agus maisithe. Déanann
 na páistí éadaí traidisiúnta Saíceacha a dhearadh agus a mhaisiú le dathanna geala,
 gealra agus patrúin (tá samplaí ar fáil ar an idirlíon nó in aon leabhar ar Shaíceachas).
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 Seisiún a Dó
 
 Cártaí Baisakhi   
 Le linn Baisakhi, is minic a sheolann Saícigh cártaí dá chéile chun an fhéile a cheiliúradh.
 Beimid ag déanamh cártaí Baisakhi inniu le tabhairt dár gcairde.   
 Teastaíonn: 
 Cárta 
 Gliú 
 Pinn luaidhe daite nó Criáin 
 Gealra nó maisiúcháin eile.   

•  Tosaígí ag dearadh pictiúir d’aghaidh an chárta. (arís, d’fhéadfadh leabhar ar Shaíceachas
•  a bheith ina chabhair  
• 
•  Gearr amach go cúramach agus dathaígí le dathanna geala.   
•  Filligí bhur gcártaí i ndhá leath agus greamaígí an pictiúr den aghaidh.   
• 
•  Scríobhaigí bhur dteachtaireachta ar an taobh istigh—Aayee Baisakhi nó Baisakhi Sona   
• 
•  Maisígí bhur gcártaí le gealra.   
• 
•  Fágaigí iad go dtroime siad agus tugaigí do chara nó duine de bhur dteaghlaigh iad.   

 Seisiún a trí 

 Plé Ranga
 Is ceann de na croí-phrionsabail Shaíceacha í an charthanacht. Seo a leanas liosta
 ceisteanna agus ráiteas a d’fhéadfá iad a úsáid i bplé ranga ar charthanacht:   
 Spreagtar páistí Saíceacha chun a bheith carthanach. Cad is brí leis an bhfrása “a bheith
 carthanach”? 

 An féidir libh liosta a dhéanamh de rudaí gur féidir libh iad a dhéanamh chun a bheith
 carthanach? 

	 An	gcaithfimid	airgead	a	thabhairti	gcónaí	chun	a	bheith	carthanach?			
 Cad eile gur féidir linn a dhéanamh? 
 An féidir libh sampla a thabhairt d’uair ar bith nuair a bhí sibh carthanach? 
 An féidir libh sampla a thabhairt d’uair ar bith nuair a bhí duine eile carthanach libh
	 (léirigh	siad	cineáltas	nó	flaithiúlacht)?
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 Teideal 
 Meas   
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann 
 •  Sainmhíniú a thabhairt ar “Meas” 
 •  Anailís a dhéanamh ar chásanna ina léirítear meas nó easpa measa 
 •  Páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí bunaithe ar mheas.   
 
 Acmhainní 
 Páipéar 
 Criáin/Pinn luaidhe daite 
 Maisiúcháin (gealra, ribíní srl)   

 Seisiún a hAon

 Plé 
 Múinteoir 
 
 Inniu, beimid ag caint faoi bhealach chun caitheamh le daoine eile. An féidir le héinne
 smaoineamh ar fhocail a léiríonn conas a chaithimid le daoine eile?   

 Mar shampla: Bheith go deas le daoine; bheith cairdiúil le daoine; (dea-bhéasach,
 cineálta, tuisceanach, cúirtéiseach srl)   

 Tá focal amháin a chiallaíonn na rudaí seo go léir. 
 Is focal é a thosaíonn le “m” an bhfuil a fhios ag éinne?   

 Meas!    

 Cad is brí le meas dar libh?
   
 Gníomhaíocht 
 Cuirtear liosta moltaí ó na páistí le cheile ar an gclár dubh agus spreagtar don rang aontú
 ar shainmhíniú den bhfocal “Meas”.   

 Ag an bpointe seo is leor míniú leathan. Déanfaidh an rang athbhreithniú ag deireadh na
 gceachtanna seo agus is féidir an sainmhíniú seo a leasú/athrú ansin. 
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 Seisiuún a Dó 
 Déan athbhreithniú ar an bplé ón gceacht deireanach.   

 Scéal   
 B’aoibhinn le Susy bananaí. Bhí ceapaire banana aici don lón beagnach chuile lá. Déanta
 na fírinne, ba ghnách léi há cheapaire a bheith aici don lón. Le bainne.   

 Ach maidir le hEimear, níor mhaith léi bananaí. Déanta na fírinne bhí gráin aici do
 bhananaí agus ní raibh bananaí riamh ag Eimear don lón. Le nó gan bhainne.   

 Lá amháin shocraigh an múinteoir na grúpaí a athrú timpeall agus tharla sé go raibh Suzy
 ó ghrúpa na nDeilfeanna curtha in aice le hEimear ó ghrúpa na nOctapas i ngrúpa nua
 darbh ainm na Crosóga Mara.   

 Agus tháinig am lóin. Agus d’oscail Suzy a bosca lóin agus thóg sí amach a ceapaire
 banana go sona sásta.   

 “Yeuch ” arsa Eimear. “Ceapaire banana - sin Yukky!  Ní itheann ach babaithe bananaí .”   

 D’fhéach gach duine ó na Crosóga Mara ar Suzy agus d’fhéach Suzy ar a ceapaire
 banana. Agus ansin d’fhéach Suzy ar gach duine i ngrúpa na gCrosóg Mara. Níor
 mhothaigh sí ocrach níos mó.   

 Shuigh Precious ag bord na gCrosóg Mara freisin. “Ní maith liom bananaí ach an oiread”,
 arsa sise le Suzy,”ach is maith lena lán daoine iad. Is maith le mo Mham iad agus bíonn sí
 de shíor ag déanamh caoineoga banana.”   

 D’fhéach Suzy isteach i mbosca lóin Precious. “Ó, tá cáis agus brioscáin agat. Nílim ró
 thógtha le cáis”.   

 Rinne Precious miongháire agus dúirt. “Tá an t-ádh linn nár mhalartaíomar ar lóin trí
 thimpiste ”   

 Agus thosaigh an bheirt ag gáire agus d’ith siad a gceapairí agus a mbrioscáin go
 fonnmhar.    

 Céisteanna- Roghnaigh ón liosta a leanas.   
 Cérbh iad ainmneacha na bpáistí ón scéal? 
 Ag cén bord a shuigh siad? 
 An gcuimhin le héinne an dá fhocal a d’úsáid Eimear nuair a chonaic sí ceapairí banana
 Suzy? (Yeuch agus Yucky). 
 Ní thaitníonn bananaí le duine eile sé scéal. Cé hí? 
 Cad a deir Precious maidir le bananaí? 
 Cad a cheapann sibh faoin mbealach a chaith Suzy le Precious nuair a chonaic sí an
 cháis agus na brioscáin? 
 Cad a cheapann sibh faoin mbealach a chaith Precious le Suzy nuair a chonaic sí na
 ceapairí banana? 
 Cé a léirigh meas sa scéal seo dar libh? 
 Conas a léirigh siad meas? 
 Conas a mhothaigh Suzy tar éis an méid a dúirt Eimear?

 An bhfuil sé ceart go leor nach dtaitníonn bananaí nó cáis le gach duine?
 Cad é nach bhfuil sé ceart a dhéanamh mura dtaitníonn bananaí nó mura dtaitníonn cáis leat?
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 Seisiún a Trí 

 Pictiúr Reoite 
 Roinn an rang i ngrúpaí agus tabhair ceann de na radhairc seo do gach grúpa:   

 Osclaíonn Suzy a bosca lóin agus feiceann Eimear na ceapairí banana. 
 Féachann gach duine ag bord na gCrosóg Mara ar Suzy. 
 Féachann Suzy ar a ceapaire agus ní mhothaíonn sí ocrach a thuilleadh. 
 Insíonn Precious le Suzy faoina Mam.   

	 Caithfidh	gach	grúpa	pictiúr	reoite	a	chumadh	chun	na	radhairc	seo	a	léiriú.	Ba	cheart	na
 páistí a spreagadh chun a samhlaíocht a úsáid nuair a tugtar amach na róil don phictiúr
 reoite m.s. d’fhéadfadh páiste a bheith ina bhosca lóin.   

 Is féidir lámh a leagan ar ghualainn chun iad a athbheochan agus míniú a thabhairt ar cad
 atá ag tarlú, conas a mhothaíonn siad srl.   

 Suíochán Te 
 Tugtar ról Eimear,Suzy nó Precious do pháiste. Suíonn sé/sí sa ‘Suíochán Te’ agus
 cuireann na páistí eile ceisteanna orthu faoina mothúcháin, a n-iompar, a n-inspreagadh
 srl.   

 Nó mar rogha, tugtar ról charachtair faoi leith do pháiste m.s. Sorcha, agus cuireann na
 páistí eile ceisteanna orthu ó dhearcadh Suzy, Caoimhín nó Precious nó páiste eile ag
 bord na gCrosóg Mara.

 Seisiún a ceathair   
 
 Dán   

 Remember	each	night	as	you	reflect

 Each of us deserves the same respect

 Sometimes feelings are easy to forget

 People end up hurt and very upset

 Encourage others to be polite and fair

 Care for the environment and remember to share  

 Today is the day to show you care   
 
 Léann an múinteoir an dán ós ard agus ansin taispeánann sé/sí an dán don rang. Cuirtear
 ceist ar na páistí and dtugann siad aon rud faoi deara.(Acrainm)     

 Gníomhaíocht 
 Cumann na páistí a ndánta féin (acrainm nó eile) bunaithe ar thábhacht measa. 
 Is féidir na dánta a roinnt leis an rang agus iad a phlé. 
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 Seisiún a Cúig   
 
	 Caithfidh	na	páistí	a	thuiscint	nach	mór	dóibh	meas	a	léiriú	d’ainmhithe	agus	don
 comhshaol.   
 
 Athléamh ar an dán 
 Cad dó ar cheart dúinn eas a léiriú dar libh? Do dhaoine amháin? 
 Cad faoi ainmhithe? 
 Conas gur féidir linn meas a léiriú d’ainmhithe?   
 
 An bhfuil aithne agaibh ar aon ghrúpaí a thugann aire do ainmhithe? (ISPCA, dídean
	 madraí	áitiúil,	an	Sú,	maoirseoir	fiadhúlra	srl.	D‘fhéadfadh	féidearthacht	a	bheith	ann	cuairt
 ionadaithe ó cheann de na grúpaí seo a eagrú.)   

 Luann an dán an comhshaol. 
 Cad é ár gcomhshaol? 
 An é na crainn agus na haibhneacha amháin? Cad faoin seomra ranga, ár scoil, do theach
 srl. Conas gur féidir linn meas a léiriú don chomhshaol?   

 Athchuairt ar an sainmhíniú. 
 Féach arís ar an sainmhíniú ó sheisiún a haon. Iarr ar na páistí ar mhaith leo é athrú i
 mbealach ar bith. Déanann na páistí an sainmhíniú leasaithe a scríobh síos agus é a
 mhaisiú.   

 Remember	each	night	as	you	reflect

 Each of us deserves the same respect

 Sometimes feelings are easy to forget

 People end up hurt and very upset

 Encourage others to be polite and fair

 Care for the environment and remember to share  

 Today is the day to show you care
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 Teideal 
 Lá na Bealtaine 
 
 Cuspóirí 
 Beidh an páiste in ann: 
 •  Cur síos a dhéanamh ar scléipeanna traidisiúnta Lá na Bealtaine. 
 •  Rince traidisiúnta Lá na Bealtaine a dhéanamh. 
 •  Obair ealaíne Lá na Bealtaine a chumadh.   

 Acmhainní 
 Feadán cártachlár ó rolla pháipéar cistine, scragall stáin srl (nó déantar ceann as cárta
 righin) 
 Cárta 
 Páipéar Síprise 
 Péint agus scuaba 
 Clocha beaga 
 Gliú 
 Maisiúcháin roghnacha m.s. gealra, ribíní srl.  
  

 Seisiún a hAon 

 Stair Lá na Bealtaine 
 Múinteoir 
 Ar fhéach tú riamh amach an fhuinneog ar maidin agus an ghrian ag lonrú go geal sa
 spéir? Ar chuir sí áthas ort? Ar spreag sí thú chun aghaidh a thabhairt ar an lá? Bhuel,
 fadó, mhothaigh daoine díreach an rud céanna nuair a chonaic siad an ghrian. Bhí a fhios
 acu go mbeadh an samhradh ag teacht agus aimsir bhreá, laethanta níos faide, fómhar
 agus rathúnas leis. Sin an fáth gur thosaigh daoine ag ceiliúradh Lá na Bealtaine. B’fhéile í
 chun fáilte a chur roimh theacht an tsamhraidh agus na rudaí maithe uilig a thiocfadh leis. 
 Tá go leor nósanna a bhaineann le Lá na Bealtaine Ar chuala sibh faoi Chrann Bealtaine
 riamh? Bhuel, chun Crann Bealtaine a dhéanamh leagfaí crann agus chuirfí é i lár an
 bhaile. Ba nós choitianta é seo sa Ghearmáin agus sa tSualainn. Sa Ríocht Aontaithe
 cheanglófaí ribíní leis an gCrann Bealtaine. Chasfadh daoine na ribíní ar an gCrann
 Bealtaine mar chuid de rince.    

	 Baineann	bláthanna	le	Lá	na	Bealtaine	i	gcónaí,	mar	bíonn	flúirse	bláthanna	ag	an	am	sin
	 den	bhliain.	Chreid	daoine	áirithe	gur	chosaint	ó	shíoga	iad	bláthanna	agus	chuirfidís	siad
 iad in aice a ndoirse nó a bhfuinneog. Nós an-choitianta a bhí ann ná ciseán a líonadh le
 bláthanna agus rudaí deasa eile agus é a thabhairt do dhuine éigin a raibh grá agat dó. I
 roinnt tíortha, lasfaí tine i sráidbhailte agus thógfadh gach duine cuid de chun tine a lasadh
 ina dteallach féin.   

 Is iomaí duine a cheiliúrann Lá na Bealtaine agus teacht an tsamhraidh fós. Ceiliúrtar é le
 féile na dtiúilipí san Ísiltír – úsáideann siad bláth darb ainm Lile na nGleanntán, agus
 cosúil leis sin tugann daoine táthanna bláthanna Lile na nGleanntán dá chéile sa
 Danmhairg. Sa Ghréig, dúntar na scoileanna Lá na Bealtaine agus téann páistí amuigh
 faoin tuath nó sna coillte chun bláthanna a bhailiú. Bíonn paráid i dtíortha eile. Bíonn lá
 saoire bainc againn in Éirinn freisin agus dar ndóigh, is féile cheilteach seanbhunaithe í
 Bealtaine ar nós Samhain agus Imbolg. 
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 Bileog Oibre    
 Leanann na páistí na treoracha ar an mbileog oibre chun bláthanna a mhaisiú do Lá na
 Bealtaine.   
 

 Seisiún a Dó   

 Crann Bealtaine 
 Múinteoir 
 Bhíodh nós traidisiúnta ag páistí in go leor tíortha a bheith ag damhsa sna coillte faoi
 sholas na gealaí. Bhaileoidís siad bláthanna chun corónacha nóiníní a dhéanamh. Ag éirí
 na gréine chruinneodh muintir an tsráidbhaile sa choill chun crann a roghnú, a dhéanaidís
 Crann Bealtaine as. Leagtaí é agus mháirseálaidís ar ais chun an tsráidbhaile leis.
 Roghnaítí Rí nó Banríon na Bealtaine agus chuirtí coróin na mbláthanna air/uirthi. Mhaisítí
 an Crann Bealtaine le péint, ribíní agus bláthanna agus dhamhsaigh na daoine timpeall air
 ag sníomh thar agus faoi na ribíní.   
 
 Déan do Chrann Bealtaine féin   

 Oibreoidh páistí i mbeirteanna nó grúpaí beaga chun crann Bealtaine a dhéanamh.
 teastaíonn na rudaí seo a leanas: 
 Feadán cártachlár ó rolla pháipéar cistine, scragall stáin srl (nó déantar ceann as cárta
 righin) 
 Cárta 
 Páipéar Síprise 
 Péint agus scuaba 
 Clocha beaga 
 Gliú 
 Maisiúcháin roghnacha m.s. gealra, ribíní srl.    

 Tosaígí le ciorcal a ghearradh amach ón gcártachlár chun bun an Chrainn Bhealtaine a
 dhéanamh (déanaigí 4 cm níos leithne ná traslíne an fheadáin é) 
 Déanaigí an ciorcal agus an feadán a phéinteáil agus fágaigí ag triomú iad. 
 Leis an ngliú, greamaígí an fheadán de lár an chiorcail.   

 Déanaigí stiallacha den pháipéar síprise ag úsáid dathanna difriúla. 
 Greamaígí barr an pháipéir sipríse de thaobh istigh an fheadáin. 
 Cuirígí na clocha beaga isteach san fheadán chun meáchain a thabhairt dó. 
 Maisígí bhur gCrainn Bhealtaine mar is maith libh le gealra, bláthanna srl. 
 Is féidir rince a dhéanamh ina thimpeall anois.   
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 Seisiún a Trí   

 Má bhíonn crann brataí, fonsa cispheile srl sa chlós is féidir é a úsáid mar Chrann
 Bealtaine. Mura mbíonn d’fhéadfá aon rud ard a úsáid (m.s. hanla scuaibe srl.) Ceangail
 ribíní nó páipéar síprise leis agus roghnaigh grúpa páistí chun an rince a dhéanamh.
 Bíonn ribín ag gach páiste agus bíonn siad ag rince timpeall an Chrainn Bhealtaine mar a
 chanann an rang léir a rím seo:   

 In and out, in and out, 
 Weave the ribbons tight 
 Round the Maypole we will dance 
 To the left and to the right. (Cantaireacht thraidisiúnta Shasanach)   

 Athraigh na grúpaí ionas go bhfaigheann gach páiste deis an rince a dhéanamh. 
 Is féidir cur leis an rince trí lámha a athrú. Tar éis na cantaireachta is féidir leis an
	 múinteoir	nó	le	páistí	‘Lámh	Chlé’	nó	‘Lámh	Dheas’	a	ghlaoch	amach	agus	caithfidh	na
 páistí an lámh sin a úsáid chun an ribín a choinneáil.   

 Seisiún a Ceathair   

 Ciseáin Pháipéir 
 Uaireanta tugann daoine ciseáin pháipéir nó féiríní eile dá gcairde um Lá na Bealtaine.
 Déanfaimid ciseán as páipéar agus líonfaimid le bláthanna é agus tabharfaimid do dhuine
 a bhfuil cion againn air. Seo cad a theastaíonn: 

• Gliú 
• Corda nó Ribín 
• Páipéar Síprise 
• Dathanna  

 

 Seisiún a Cúig 

 Gníomhaíocht 
 Tarraingíonn na páistí pictiúr de cheiliúradh traidisiúnta Lá na Bealtaine. Féadtar é a
 bhunadh ar nósanna ón am atá thart nó an lá atá ann inniu.   

 Ar dtús dathaígí an pátrún ar an mbileog oibre le dathanna geala. Gearraigí amach an
 pátrún. 

	 Cuirigí	gliú	ar	an	liopa	agus	filligí	an	páipéar	chun	cón	a	dhéanamh.	Greamaígí	le	chéile	é
 ionas nach féidir an liopa a fheiceáil. 

 Déanaigí dhá pholl sa chón, ceann ar an dá thaobh. Is féidir libh peann luaidhe nó pollaire
 a úsáid. 

 Cuirigí an corda nó ribín trí na poill agus ceanglaígí é bhun ciseán le hanla a dhéanamh
 de. 

 Líonaigí leath an chiseáin le páipéar síprise agus an méid eile le bláthanna fíora,
 bláthanna páipéir (a rinneamar níos luaithe sa tseachtain), milseáin, caora srl agus tugaigí
 iad do dhuine a bhfuil cion agat orthu.
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 Téama - Ceartas Sóisialta

 Teideal
 Idirspleáchas 
 
 Cuspóirí 
 Beidh an páiste in ann: 

• Iniúchadh a dhéanamh ar na bealaigh a bhfuil daoine nasctha le chéile agus conas mar                  
a bhraitheann siad ar a chéile.  

• Liosta a dhéanamh ar na buntáistí a bhaineann le comhoibriú. 
• A scileanna comhoibrithe a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.   

 
 Acmhainní 
 Pinn luaidhe agus dathanna 
 Téada/Cóin 
 Píosaí cairpéid  
 Húlahúpanna 
 Boscaí criáin 

 Seisiún a hAon

 Scéal - An Circín Beag Rua 
 Bhí circín ann fadó a mhair go sona sásta ar fheirm. Gach lá scríobach sí timpeall an
 talaimh dheannachúil ag lorg grábhóga aráin le n-ithe. Lá amháin fuair sí gráinne
 cruithneachta. “Ba cheart an gráinne cruithneachta seo a chur” arsa sise, “cé a chabhróidh
 liom an chruithneacht seo a chur”? “Ní mise”, arsa an lacha. “Ní mise”, arsa an madra. “Ní
 mise”, arsa an cat. “Déanfaidh mé mé féin é mar sin arsa an Circín Beag Rua. Agus b’in a
 rinne sí. 
 Go luath d’fhás an chruithneacht agus d’éirigh sí órga. “Anois an t-am chun an
 chruithneacht a shábháil”, arsa an Circín Beag Rua, “cé a chabhróidh liom an
 chruithneacht a shábháil”? “Ní mise”, arsa an lacha. “Ní mise”, arsa an madra. “Ní mise”,
 arsa an cat. “Déanfaidh mé mé féin é mar sin”, arsa an Circín Beag Rua. Agus b’in a rinne
 sí. 
 Nuair a shábháil sí an chruithneacht, bhí sí réidh le tógáil chun an mhuilinn plúr a
 dhéanamh di. “cé a chabhróidh liom an chruithneacht seo a thógáil chun an mhuilinn”?
 “Ní mise”, arsaCan lacha. “Ní mise”, arsa an madra. “Ní mise”, arsa an cat. “Déanfaidh mé
 mé féin é mar sin” arsa an Circín Beag Rua. Agus b’in a rinne sí. 
 Nuair a bhí an chruithneacht meilte go plúr sa mhuileann dúirt an Circín Beag Rua, “is
 féidir arán a dhéanamh den chruithneacht anois – cé a chabhróidh liom an t-arán a
 dhéanamh”?  
 “Ní mise”, arsa an lacha. “Ní mise”, arsa an madra. “Ní mise”, arsa an cat. “Déanfaidh mé
 mé féin é mar sin”, arsa an Circín Beag Rua. Agus b’in a rinne sí. 
 Rinne agus bhácáil an Circín Beag Rua an t-arán. “Anois” a a dúirt sí “tá an t-arán réidh
 agus tá boladh galánta uaidh – cé a chabhróidh liom é a ithe”? “Mise”, arsa an lacha.
 “Mise”, arsa an madra. “Mise”, arsa an cat. “Ní chabhróidh ” arsa an Circín Beag Rua
 “déanfaidh mé é mé féin”. Agus b’in a rinne sí.  
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 Ceisteanna 
 Cén fáth, dar libh, nach raibh an lacha, an madra nó an cat ag iarraidh cabhrú leis an
 gCircín Beag Rua? 
 Cén fáth ar shochraigh an Circín Beag Rua na jabanna go léir a dhéanamh ina haonar? 
 An gceapann sibh go mbeadh an t-arán déanta níos sciobtha dá gcabhródh na hainmhithe
 eile leis an gCircín Beag Rua? Cén fáthgo mbeadh/cén fáth nach mbeadh? 
 An gceapann sibh go roinnfeadh Circín Beag Rua an t-arán leo dá gcabhróidís? 
 An gceapann sibh gur cheart go roinnfeadh Circín Beag Rua an t-arán leo? (Ba cheart an
 dá thaobh den argóint a phlé)   
 
 Tá múineadh leis an scéal seo – Cad é dar libh?   

 Cluiche comhoibrithe – Abhainn an Chrogaill  
 Beidh spás oscailte ag teastáil don ghníomhaíoch seo. Roinntear an rang i ndhá ghrúpa. 
 Cuirtear téada, cóin srl. i ndhá líne chun an abhainn a léiriú. Tabhair dhá phíosa cairpéid
 (nó píosa ábhair eile nach sleamhnaíonn) do gach foireann. Mínigh dóibh gur é an
	 dúshlán	ná	go	gcaithfidh	siad	gach	ball	den	bhfoireann	a	thabhairt	trasna	na	habhann	gan
 éinne a chailliúint san abhann atá lán le crogaill. Má chuireann aon bhall oiread is
	 barraicín	san	abhainn	ag	am	ar	bith,	go	gcaithfidh	an	fhoireann	go	léir	tosú	arís.	

 Sampla: Trasnaíonn beirt pháistí an abhainn ag úsáid dhá phíosa cairpéid. Fanann páiste
	 ar	an	mbruach	eile	agus	filleann	an	páiste	eile,	ag	úsáid	na	“gCloch	Cora”,	chun	an	chéad
 bhall a bhailiú agus leanann siad ar aghaidh mar sin go dtí go bhfuil gach duine ar an
 mbruach eile. Is féidir leis na foirne a straitéis féin a fhorbairt.   

	 Is	é	sprioc	an	chluiche	ná	go	gcaithfidh	gach	duine	a	bheith	ag	obair	le	chéile	chun	an
 abhainn a thrasnú gan aon duine ag titim isteach. Braitheann na páistí ar a gcéilí imeartha
 chun chabhrú leo agus mar sin an fhoireann go léir a thógáil go sábháilte trasna na
 habhann.
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 Seisiún a Dó 
 
 Múinteoir  
 Is bia simplí a itheann daoine ar fud an domhain gach lá é arán. Táim cinnte gur ith cuid
 agaibh roinnt de um bhricfeasta, nó go n-íosfaidh sibh é ag am lóin. Bhuel, ar smaoinigh
 sibh riamh ar cé mhéid duine a theastaíonn sé chun an t-arán a itheann sibh a
 dhéanamh? Níos mó daoine ná a cheapann sibh.  
	 Ar	an	gcéad	dul	síos,	má	theastaíonn	uait	plúr	a	dhéanamh	don	arán	caithfidh	tú
	 cruithneacht	a	fháil.	Is	barr	í	cruithneacht	a	fhásann	feirmeoirí	í.	Caithfidh	na	feirmeoirí	an
 talamh threabhadh, na síolta cruithneachta a chur, aire a thabhairt dóibh go dtí go mbeidh
 siad fása agus ansin an chruithneacht a shábháil. Ansin ar aghaidh léi go dtí an chéin
 chéim eile – an mhuileann.  
 Ag an muileann, brúitear agus meiltear an chruithneacht. Ansin déantar í a ghlanadh agus
 a thriomú chun plúr a dhéanamh. Ansin, ar aghaidh leis an bplúr go dtí an bácús áit a
 chuireann an báicéir i mbabhla ollmhór é. Cuireann sé giosta, salann, saill agus uisce leis
 agus meascann sé gach rud le chéile chun taos a dhéanamh. Gearrann sé an taos i
 mbollóga é agus cuireann san oigheann iad chun an t-arán a dhéanamh. Nuair atá an t-arán
 fuar go leor déantar slisní de clúdaítear é agus ar aghaidh leis chun na siopaí, áit a
 gceannaímid é. Sin é. Sin conas a déantar arán! Smaoinígí anois ar cé mhéid duine ag obair le chéile  
 má theastaíonn chun an t-arán sin a dhéanamh. 

 Pléghrúpa 
	 Déantar	pléghrúpaí	beaga	den	rang.	Tugtar	topaic	le	plé	do	gach	grúpa	agus	caithfidh	siad
 an “slabhra daoine” chun an tasc a chríochnú a aimsiú.Seo roinnt moltaí: 

• Bréagáin 
• Dinnéar 
• Éadaí 
• Teach 

 Tugann gach grúpa tuairisc don rang.   

 Seisiún a Trí 
 Cluiche Comhoibrithe - Húlahúp gan Lámh
 Teastáionn spás oscailte don ghníomhaíocht seo. Roinntear an rang i ndhá ghrúpa.
 Déanann na páistí i ngach grúpa ciorcal agus coinníonn siad lámha. Briseann páiste
 amháin an ciorcal, cuireann sé/sí a lámh tríd an húlahúp agus coinníonn sé /sí lámha arís.
	 Caithfidh	na	páistí	an	húlahúp	a	chur	timpeall	an	chiorcail	gan	lámh	a	leagan	air.
	 Spreagfaidh	an	cluiche	seo	obair	foirne	agus	léireoidh	sé	do	na	páistí	conas	go	gcaithfidh
 siad obair le chéile chun comhsprioc a aimsiú.   

 Seisiún a Ceathair.   

 Líne chóimeála 
 Oibríonn na páistí ar thasc líne chóimeála. Is é sprioc na gníomhaíochta seo ná chun
 conas gur féidir linn braith ar dhaoine eile chun ár spriocanna a aimsiú, agus conas a
 éascaítear ár dtascanna trí chomhoibriú, a aibhsiú do na páistí.   
 Oibríonn grúpaí páistí chun boscaí criáin a chur le chéile arís. Oibríonn leath de na grúpaí
 ar an tasc ina n-aonar agus oibríonn an leath eile ar líon chóimeála.   
	 Doirtear	amach	boscaí	criáin	i	gcarn	agus	leacaítear	na	boscaí.	Caithfidh	na	grúpaí	na
 boscaí a chur le chéile arís agus iad a líonadh le criáin. Nuair atá grúpa críochnaithe
 ardaíonn siad a lámha. Coinnítear scór ar cé chomh fada is a thóg sé ar gach grúpa an tasc a   
 chríochnú. Ba cheart go mbeadh na grúpaí a bhí ag comhoibriú i bhfad níos
 sciobtha. 
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 Iarr ar na páistí smaoineamh ar bhealaí chun an tasc a dhéanamh níos éasca. 
 Samplaí de seo ná na boscaí a bhailiú le chéile ar dtús, na boscaí a athdhéanamh ar dtús,
 na criáin a shórtáil de réir dathanna, méid áirithe criáin a thabhairt do gach páiste chun é a
 chur sa bhosca srl. D’fhéadfadh an rang liosta moltaí a chumadh chun an tasc a chríochnú
 níos sciobtha agus an t-am a thaifeadadh chun aon difríocht a thomhais.    
 

 Seisiún a Cúig 

 An Tornapa Ollmhór 
 Bhí feirmeoir ann fadó agus ba mhór leis tornapaí. Thaitin tornapaí chomh mór leis go n-itheadh
 sé tornapaí le haghaidh bricfeasta, lóin agus dinnéir. Shocraigh sé tornapa a chur
 ina ghairdín agus mar sin, thochail sé poll agus chuir sé an síol.   

 An mhaidin dar cionn, chuaigh an feirmeoir amach sa ghairdín chun é a sheiceáil.
 Samhlaígí an t-iontas a bhí air nuair a chonaic sé gur fhás an síol ina thornapa ollmhór.
 “Yipee ” a scread sé, “sin díreach a bhí uaim.”   

 Bheir sé greim ar an tornapa agus thosaigh sé ag tarraingt, ach ní thiocfadh an tornapa
 amach as a talamh. Ghlaoigh sé ar a bhean. “Teastaíonn cabhair uaim”. Tháinig a bhean
 agus chabhraigh sí leis agus tharraing siad le chéile agus tharraing arís ach ní thiocfadh
 an tornapa amach as a talamh. Ghlaoigh an bhean ar a mac, “Teastaíonn cabhair uainn”.   

 Tháinig an mac amach agus tharraing an triúr le chéile agus tharraing arís ach ní thiocfadh
 an tornapa amach as a talamh.   

 Mar sin ghlaoigh an mac ar a gcomharsan , “Teastaíonn cabhair uainn”, tharraing an
 ceathrar le chéille agus tharraing arís ach í thiocfadh an tornapa amach as a talamh.
 Ghlaoigh an comharsan ar a mhadra “Teastaíonn cabhair uainn”, tharraing an feirmeoir, a
 bhean, a mac, a gcomharsan, a mhadra le chéile agus tharraing arís ach…sea tá an ceart
 agaibh… ní thiocfadh an tornapa amach as a talamh.   

 Mar sin, ghlaoigh an madra ar an gcat agus bheir an cat ar eireaball an mhadra ach fós ní
 bhogfadh an tornapa. Ar deireadh, ghlaoigh an cat ar an luch teacht agus cabhair a
 thabhairt. Bheir an luch ar eireaball an chait agus tharraing siad le chéile: an feirmeoir, a
 bhean, a mac, a gcomharsan, an madra, an cat agus an luch… agus tharraing siad…agus
 tharraing…agus tharraing… go dtí..POP  Tháinig an tornapa as an talamh agus thit siad
 go léir de phlab.   

 An oíche sin shuigh na cuiditheoirí go léir le chéile agus bhí béile so-bhlasta tornapaí acu
 – mar chúiteamh ar a n-obair chrua.   

 Ceisteanna 
 Conas ar chabhraigh na daoine sa scéal seo lena chéile? 
 Conas a léiríonn an scéal seo go mbraithimid go léir ar a chéile? 
 Tá an luch an-bheag ar fad. An mbeidís siad in ann an tornapa a tharraingt amach gan í?
 Cén fáth?
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 Na Trí Mhuc Bheaga
 Bhí trí mhuc bheaga ann fadó a chónaigh le chéile in aon teach bídeach amháin. Lá
 amháin shocraigh na muca gur cheart dóibh go léir a dtithe féin a thógáil. D’fhág an chéad
 mhuc bheag agus bhuail sé le fear ar an mbóthar agus é ag iompair barra lán le tuí. An
 dtabharfaidh tú tuí dom chun mo theach a thógáil?” a d’iarr sé ar an bhfear. Bhí an fear an-chineálta
 agus thug sé an tuí don mhuc beag agus thóg sé teach tuí dó féin.   

 D’fhág an chéad mhuc bheag eile agus bhuail sé le fear ar an mbóthar agus é ag iompair
 barra lán le bataí. “An dtabharfaidh tú roinnt bataí dom chun mo theach a thógáil?” a d’iarr
 sé ar an bhfear. Bhí an fear an-chineálta agus thug sé na bataí don mhuc bheag agus
 thóg sé teach bataí di féin.   

 D’fhág an chéad mhuc bheag eile agus bhuail sé le fear ar an mbóthar agus é ag iompair
 barra lán le brící. An dtabharfaidh tú roinnt brící dom chun mo theach a thógáil?” a d’iarr sé
 ar an bhfear. Bhí an fear an-chineálta agus thug sé na brící don mhuc bheag agus thóg sé
 teach brící dó féin.   

 Ní raibh na trí mhuc ach socraithe ina dtithe nuair a tháinig ar an bhfód ach an Mac Tíre
 Mór Mallaithe. Bhí sé suarach, cruachroíoch agus ocrach, agus bhí a fhios aige go raibh
 na trí mhuc bheaga ina gcónaí san áit sin. Chuaigh sé go teach na tuí “A mhuicín, a
	 mhuicín,	lig	isteach	mé”,	arsa	seisean.	“Ní	ligfidh	ná	ar	mo	smiggy	smiggy	smig”,	arsa
 an mhuc bheag. “Bhuel, déanfaidh mé huff agus déanfaidh mé puff agus leagfaidh mé do
 theach”, arsa an mac tíre. Ach fós ligfeadh an mhuc isteach é agus rinne sé huff agus
 rinne sé puff agus leag sé an teach. Ach d’imigh an mhuc na ceithre in airde aige , agus
 d’éirigh leis teach na mbataí a shroicheadh díreach in am.   

 Tháinig an mac tíre go dtí teach na mbataí. “A mhuicín, a mhuicín, lig isteach mé”, arsa
	 seisean.	“Ní	ligfidh	ná	ar	mo	smiggy	smiggy	smig”,	arsa	an	dara	mhuc	bheag.	“Bhuel,
 déanfaidh mé huff agus déanfaidh mé puff agus leagfaidh mé do theach”, arsa an mac
 tíre. Ach fós ligfeadh an dara mhuc bheag isteach é agus rinne sé huff agus rinne sé puff
 agus leag sé an teach. Ach d’imigh na dá mhuc na ceithre in airde acu, agus d’éirigh leo
 teach na mbrící a shroicheadh díreach in am.   

 Tháinig an mac tíre go dtí teach na mbrící. “A mhuicín, a mhuicín, lig isteach mé”, arsa
	 seisean.	“Ní	ligfidh	ná	ar	mo	smiggy	smiggy	smig”,	arsa	an	triú	mhuc	bheag.	“Bhuel,
 déanfaidh mé huff agus déanfaidh mé puff agus leagfaidh mé do theach”, arsa an mac
 tíre. Ach fós ligfeadh an triú mhuc bheag isteach é agus rinne sé huff agus rinne sé puff…
 agus rinne sé huff agus rinne sé puff… ach ní raibh sé in ann an teach a leagadh. Faoi
 dheireadh d’fhág sé go maolchluasach chun a dhinnéar a a fháil in áith eile agus, os rud é
 go raibh dóthain spáis ann, d’fhan siad go léir ann go sona sásta as sin amach.   

 Ceisteanna 
 Cad a tharla don chéad dhá mhuc nuair a bhí siad ina n-aonar? 
 Nuair a d’fhan na muca le chéile, cad a tharla? 
 An é nach raibh siad sábháilte ach nuair a bhí siad le chéile? 
	 Tá	buanna	ag	gach	duine,	fiú	muca.	Sa	scéal	seo	bhí	bua	áirithe	ag	muc	amháin?	Cérbh	é
 an bua sin?   

 Bhí buanna eile ag na muca eile freisin - Cérbh iad na buanna sin? 
 (m.s. bhí siad araon go maith ag rith, bhí an chéad mhuc go maith ag fíodóireacht tuí agus
 b’fhéidir go raibh sé go maith ag fuáil nó cniotáil; bhí an dara mhuc go maith ag tógáil le
 bataí agus b’fhéidir go raibh sé go maith ag déanamh nó ag deisiú rudaí srl.) 
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 Téama – Oideachas Reiligiúnach   
 

 Teideal  
 Búdachas – Wesak   

 Cuspóirí 
 Beidh an páiste in ann: 
 •  Tábhacht fhéilire na gealaí a phlé 
 •  Teacht ar thuiscint ar fhéile Wesak 
 •  Obair ealaíne a chruthú bunaithe ar Wesak.   

 Acmhainní
 Páipéar 
 Siosúir 
 Criáin/Pinn luaidhe daite 
 Stáplaí 
 Scuaba 
 Fínéagar 
 Babhlaí   

 Seisiún a hAon 

 Múinteoir 
 Tarlaíonn an fhéile Bhúdaíoch is tábhachtaí i mí na Bealtaine. Wesak (nó Vesak) an t-ainm
 atá uirthi. An gcuimhin libh ainm an duine is tábhachtaí sa Bhúdachas? (An Búda). Is féile
 an–neamhchoitianta í mar go gceiliúrann sé trí rud: breithlá an Bhúda, an lá a fuair Búda
 bás ach chomh maith leis sin an uair a d’éirigh Búda an-an-chríonna tar éis tamaill fhada
 ag suí agus ag machnamh.   

 An gcuimhin libh an focal speisialta ar seo? (Eagnaíocht) 
 Creideann Búdaithe gur tharla na trí rud ar an lá céanna agus mar sin is féile an-mhór
 agus an-speisialta é Wesak.   

 Gníomhaíocht 
 Ní tharlaíonn Wesak ar an lá céanna gach bliain. Tá Wesak cosúil le féilte eile ó reiligiúin
 eile. (Cáisc, Hanukkah, Eid srl.) 
 An bhfuil a fhios ag éinne cad é? (Leanann sé féilire na gealaí) 
 Tarlaíonn Wesek le linn na chéad ghealaí lán i mí na Bealtaine. 
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 Seisiún a Dó
 Plé 

 Múinteoir
 Is iomaí scéal faoin Bhúda agus deir scéal áirithe gur thosaigh sé ag siúl a luath is a
 rugadh é agus tháinig loiteog faoi bhláth le gach coiscéim a thóg sé. 
 Is bláthanna an-speisialta iad loiteoga. Fásann siad ar uisce nó i locháin nó lochanna agus
 a bhfréamhacha sa láib ag bun an locháin nó an locha. Ó thaobh na mBúdaithe de,
 seasann bláth na loiteoige do conas gur ceart dúinn neamhaird a thabhairt ar na
 drochrudaí a tharlaíonn sa saol agus in ionad sin gur ceart dúinn cloí leis an mbóthar ceart
 trí a bheith cineálta agus saoithiúil agus trí chabhrú le daoine eile. 
 Úsáidtear bláthanna na loiteoige mar mhaisiúcháin i rith Wesak. 
 Gníomhaíocht 
 Teimpléid de Bhláthanna na loiteoige a ghearradh amach agus a dhathú.
 Cuir gliú ar na clibeanna agus greamaigh de chúla an dara teimpléad. 
 
 Seisiún a Trí
 
 Plé
 Is féile an-dathúil é Wesak. Crochann daoine maisiúcháin taobh amuigh dá dtithe. Bíonn
 mórshiúil timpeall na dteampall (foirgnimh speisialta ina guíonn Búdaithe). Siúlann daoine
 timpeall na dteampall le coinnle agus bláthanna: 
 
 Uair amháin don Bhúda
 Uair amháin do na rudaí iontacha a mhúin sé do dhaoine (Dharma)
 Uair amháin ar son na manach, a mhúineann na daoine conas a bheith cineálta agus
 saoithiúil (Sangha). 
 
 Is gné thábhachtach de cheiliúradh Wesak ná dathanna. Seo gníomhaíocht ealaíne
 dhathannach gur féidir leis na páistí é a dhéanamh. 
 
 Bláth na loiteoige 
 
 Tabhair scuaba, babhla uisce le braon maith fínéagair do gach bord. Bíodh leathanach
 bán ag gach páiste.
 Déanann na páistí píosaí beaga dé pháipéar síprise le dathanna difriúla agus leagann siad
 amach iad ar an leathanach bán. 
 Úsáideann na páistí a scuaba chun an páipéar síprise a fhliuchadh leis an meascán uisce/
	 fínéagar.	Caithfidh	an	páipéar	síprise	a	bheith	dóthain	fliuch	is	go	greamann	sé	den
 leathanach bán. 
 
 Fág na leathanaigh go dtroimeann siad. 
 
 Nuair atá siad tirim beidh dath an pháipéir síprise aistrithe go dtí an leathanach bán agus
 is féidir fáil réidh leis an leathanach bán. 
 
 Beidh dathanna geala agus beoga ar an obair dheireanach.
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 Teideal
 Éad 

 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 Ócáidí a raibh sé/sí in éad le duine eile a phlé agus a aimsiú.
 Tuiscint a léiriú ar scéalta agus cnámha scéil faoi éad. 
 •Acmhainní
 •Criáin
 •Pinn Luaidhe
 •Marla nó Cré 

 Seisiún a hAon
 Tosaigh ar an topaic seo le plé ranga ar éad. Iarr ar na páistí sainmhíniú a thabhairt ar éad
 agus lorg samplaí ar amanna nuair a mhothaigh siad éad.
 An féidir le haon duine míniú a thabhairt dom ar cad is brí le bheith in éad le duine éigin?
 Conas a mhothaíonn tú agus cad a dhéanann tú nuair atá tú in éad le duine?
 Ar mhaith leat a insint dúinn faoi am a raibh thú in éad le cara nó duine de do theaghlach?
 An raibh am ar bith nuair a bhí duine eile in éad leat?
 Conas a bhí siad leat?
 Conas a mhothaigh tú?
 Cén dath atá ar éad?
 Nuair atá tú in éad le duine, conas a mhothaíonn tú ar an taobh istigh? 
 
 Gníomhaíocht
 A úsáid marla nó cré, cruthaíonn páistí rudaí a léiríonn éad
 
 Seisiún a Dó 
 
 Scéal

 Shuigh Niamh ag barr an ranga i gcónaí. thaitin an áit sin go mór léi. An áit is fearr i
 ngrúpa na nDobhareach ba ea é. Bhí sí an-ghearr don gclár dubh agus mar sin bhí sé anéasca
 rudaí a bhreacadh síos agus bhí sí an-ghearr do bhord na heolaíochta agus mar sin
 nuair a bhí rudaí suimiúla air, mar shampla cleite aisteach na péacóige a thóg Harry
 isteach, bhíodh sí in ann breathnú go héasca ar a dhath úr gormghlas aon uair gur mhian
 léi tríd a ceann a chasadh beagánín. 
 
 Ach níos tábhachtaí ná sin, bhí áith Niamh díreach in aice na leabharlainne agus mar sin
 nuair a tháinig babhta na nDobhareach chun leabhar a roghnú, bhíodh sí i gcónaí ag barr
 na scuaine. Agus fuair sí an leabhar a bhí uaithi i gcónaí, cé go raibh sé deacair uaireanta
 teacht air agus é sáinnithe faoi leabhair eile nó ag cúl na seilfe, agus theastaigh an
 leabhar ba ghreannmhaire nó ba shuimiúla sa leabharlann uaithi i gcónaí - an ceann faoin
 leon straoiseach, an phiongain chrosta agus an cuisneoir stríocach. 
 
 Ach d’athraigh sé sin go huile is go hiomlán nuair a tháinig Cezar ar scoil. Cezar - a
 leithéid d’ainm ar an gcéad dul síos. Agus ba as tír nár chuala éinne fúithi riamh do Cezar.
 Agus labhair sé teanga ná thuig éinne. Ach an rud ba mheasa ná gur chuir an múinteoir

 Maria Cezar in áit Maria. 
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 “ A Niamh, ní miste leat bogadh, ar mhiste?” a dúirt sí. “Déanfaidh sé maitheas do Cezar a
 bheith i ngar don chlár dubh agus táim cinnte go mbeidh tú sona sásta i ngrúpa na
 Sioráfanna “ 
 
 Ach chuir sé isteach go mór ar Niamh. Bhí grúpa na Sioráfanna 37 míle ón gclár dubh
 agus ón mbord eolaíochta agus ón leabharlann. Bhí sé díreach ag cúl an ranga.  

 Agus níor thuig Cezar cad a bhí déanta aige. Shuigh sé in áit Niamh ag luascadh ar a
 chathaoir. 

 Agus ba chuma le Maria. In ionad íde béil a thabhairt dó, dúir sí le gach duine sa rang go
	 gcaithfidh	rudaí	a	bheith	an-	chrua	do	Cezar	os	rud	é	go	raibh	sé	i	dteach	nua	agus	i	scoil
 nua agus i dtír nua, áit nár thuig sé an teanga. Agus dúirt sí go gcaithfeadh chuile dhuine
 iarracht speisialta a dhéanamh a bheith go deas agus cairdiúil le Cezar. 

 Go deas agus cairdiúil, a smaoinigh Niamh, feicimid… 

 Thóg Niamh uirthi féin, súil a choinneáil ae Cezar agus b’ise a chonaic Cezar ag súil i
 dtreo bhord na heolaíochta agus é i lár léime thar líne na n-uimhreacha, agus ag tógáil
 chleite gorm-glas na péacóige ón mbord. 

 ‘Maria, Maria”, a scread sí, “Féach cad a rinne Cezar”. Ach arís, in ionas íde béil a
 thabhairt dó, lig Maria dó an cleite a thógáil go dtí grúpa na nDobhareach agus é a scrúdú
 ina shuí sa chathaoir.. Nár chraiceáilte é sin? 

 Níor thaitin sé seo le Niamh agus mar sin smaoinigh sí ar sheift. 

 Ag am an chlóis, ghlao Niamh ar Harry agus ar Sinéad agus ar Éibhlís agus dúirt leo:
 “Rachaimis sall go Cezar, b’fhéidir go mbeidh spraoi againn.” 

 Nuair a shroich siad Cezar, bhí cluiche de shórt éigin ar siúl aige, é ag rith timpeall agus
 ag labhairt ina theanga féin. Stop Cezar ag rith agus dúirt sé Dia duit le Niamh ina theanga
 féin. 

 Níor thuig Niamh cad a bhí á rá ag Cezar agus ní raibh suim aici iarracht a dhéanamh é a
 thuiscint. In ionad sin, dhírigh sí a méar i dtreo Cezar agus thosaigh sí ag gáire.
 “An gcloiseann sibh cad atá á rá aige?” a bhéic sí, “Éistigí, déanfaidh mise é a rá arís”. 
 
 “Oof”, a dúirt sí. agus bhí cuma mearbhaill ar Cezar agus dúirt sé “Oof” ar ais mar cheap
 sé gur chluiche a bhí ann b’fhéidir. 

 Lean Niamh ag gáire agus ag díriú a méire. Agus thosaigh Harry, Sinéad agus Éibhlís ag
 gáire chomh maith mar go raibh Niamh ag Gáire chomh hard agus thosaigh Sinéad ag
 díriú a méire díreach cosúil le Niamh.  

 D’éirigh Harry agus Sinéad agus Éibhlís bréan den gháire tar éis tamaill agus d’imigh siad
 chun cluiche eile a imirt. Ach d’fhan Niamh chun féachaint cá raibh Cezar ag dul. D’fhéach
 sí mar a shuigh sé in aice an sconsa agus d’fhéach sí mar a chuir sé a cheann ar a
 ghlúine agus a lámha thar a cheann agus d’fhéach sí mar a d’fhan sé mar sin.. díreach
 mar liathróid ar feadh tamaill fhada. Go dtí deireadh am sosa.



141

 Agus nuair a chuaigh Cezar isteach sa líne b’éigean dó dul thar Niamh a raibh áit a sé
 aice agus ní raibh Niamh lán-cinnte ach bhí sí beagnach cinnte go bhfaca sí deoir ag
 silleadh síos leiceann Cezar. 

 Mhothaigh Niamh aisteach inti féin nuair a chuaigh siad isteach sa seomra ranga arís. 

 Chuir Cezar a cheann ar bhord na nDobareach agus gan focal á rá aige. Dúirt Maria gur
 seans go raibh sé tinn agus é a ligean a bheith ciuin ar feadh tamaill. Ach ní raibh Niamh
 cinnte. 

 Agus ansin le linn iad a bheith ag canadh, d’ardaigh Cezar a cheann agus go mall mall,
 thosaigh sé ag luascadh ar a chathaoir. 

 “Measaim go bhfuil sé seo an-chrua air”, arsa Maria, “toisc nach dtuigeann sé focail an
 amhráin. Gheobhaimis leabhar duit a Cezar, agus is féidir leat breathnú ar na pictiúir”. 

 “Gheobhaidh mise ceann dó”, arsa Niamh go han-tapaidh agus go han-tobann. Agus
 chuaigh sí chun na leabharlainne agus chaith í tamall fada ag cuardach na seilfeanna ar
 fad. 

	 “Caithfidh	tú	brostú”’	arsa	Maria.	

 “Ah, seo é”, arsa Niamh, agus choinnigh sí an leabhar in airde agus thóg sí chun bhord
 na nDobhareach é. Agus chaith Cezar am canta ag breathnú ar phictiúir den leon
 straoiseach, den phiongain chrosta agus den cuisneoir stríocach. 

 Ceisteanna

 Roghnaigh ón liosta seo:
 •Cad é ainm an chailín sa scéal?
 •Cad é ainm an bhuachalla?
 •Cad é ainm an mhúinteóra?
 •Cad iad ainmneacha na ndaoine sa rang?
 •Cad é an áit sa rang is fearr le Niamh?
 •Cén fáth?
 •Cén fáth ar bogadh í?
 •Conas a mhothaíonn sí nuair a théann sí go dtí cúl an seomra ranga?
 •Conas a mhothaíonn sí maidir le Cezar?
 •Cén tseift atá aici?.
 •Cad a dhéanann Cezar nuair a thosaíonn Niamh agus Harry agus Sinéad agus Éibhlís ag
   gáire faoi?
 •Conas a mhothaíonn Niamh?
 •Cén leabhar a thugann sí dó?
 •An bhfuil Niamh in éad le Cezar? Cén fáth?
 •Conas a mhothaíonn sé nuair atá na páistí eile ag gáire faoi sa chlós dar libh?
 •Cén fáth go luascann sé ina chathaoir le linn an ranga?
 •Cén fáth a thugann Niamh an leabhar is fearr léi sa leabharlann dó? 
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 Seisiún a Trí 
 An scéal a athléamh 

 Aincheist - idir dhá thine Bealtaine 
 
 Gníomhaíocht

 Dá mba thusa Niamh, cad a dhéanfá?
 (Aibhsigh go mbímid go léir in éad le daoine o am go chéile, ach gur é an rud is tábhachtaí
 ná conas a déileálaimid leis.  

 Insíonn na páistí an scéal trí shúile Cezar.
 Scríobhann an múinteoir an scéal ar an gclár mar a thagann moltaí ón rang.
 (Bá chóir an scéal a choinneáil réasúnta gearr) 

 Breacann na páistí síos an scéal agus tarraingíonn siad pictiúir chun é a léiriú. 

 Nó, d’fhéadfaí ról Niamh a thabhairt di pháiste éigin agus ról Cezar a thabhairt don mhéid
 eile den rang agus cuireann siadsan ceisteanna óna thaobh. 

 Seisiún a Ceathar 

 Cnámhscéal 1
 Bhí Sergé ina chónaí lena Mham i mbaile mór agus b’aoibheann leis a theach. Bhí staighrí
 fada ann le balastar mór chun sleamhnú síos air. Bhí an tolg ba chompordaí ar a shuigh
 sé riamh ann agus fuinneog a ina mbíodh sé ag suí agus ag féachaint ar na daoine agus
 iad ag gabháil thart. Ach ní raibh gairdín ann. Ba chuma le Sergé mar ba mhinic a théadh
 sé lena Mham go dtí an pháirc chun peil a imirt nó an clós súgartha a úsáid. B’é Liam an
 cara ab fhearr le Sergé agus ba mhinic a bíodh siad ag súgradh i dteach a chéile. Bhí tech
 iontach ag Sergé freisin, ach níor cheap Sergé go raibh sé chomh maith lena theach
 féin…go dtí go bhfaca s an gairdín. ba ghairdín OLLMHÓR é Bhí go leo crann ag an
 mbun, cuid acu le húlla orthu. Bhí luascán ann agus binse adhmaid. 

 Ar éis na cuairte sin, mhothaigh Sergé difriúil nuair a chasfadh sé ar Liam. Níor theastaigh
 uaidh labhairt leis a thuilleadh, agus nuair a thug Liam cuireadh dó teacht chun súgartha
 ag a theach, dúirt Sergé “Scread leat a Liam…a amadáin” 

 Ceisteanna
 •Conas a mhothaigh Sergé nuair a chonaic sé gairdín Sergé?
 •Conas a léirigh sé go raibh sé in éad leis?
 •An raibh aon bhealach eile gurbh fhéidir le Sergé déileáil leis an éad seo?
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 Cnámhscéal 2
 Bhí Kristina i rang a haon agus B’AOIBHEANN léi scoil. Ní hea toisc go raibh go leor rudaí
 iontacha le foghlaim, b’aoibheann léi í mar go mbíodh sí in ann cleasa a imirt nuair nach
 raibh an múinteoir ag féachaint, nó liomóg a bhaint as daoine agus iad a chur ag
 scréachadh. Agus d’fhéadfadh sí pinn luaidhe a chaitheamh timpeall an tseomra.
 B’aoibheann le Kristina cur isteach ar Rob ach go háirithe. Shuíodh Rob in aice léi agus
 rinneadh sé sár iarracht lena obair bhaile i gcónaí. Bhíodh sí ag priocadh as lena peann
 luaidhe agus ag glaoch ainmneacha air, ach thugadh Rob neamhaird uirthi. 

 Lá amháin, thug an múinteoir tionscadal mór don rang. Thógfadh sé an tseachtain ar fad
 chun é a chríochnú agus bheadh obair chrua i gceist. “ Níl aon bhealach go bhfuilim chun
 é sin a dhéanamh”, a smaoinigh Kristina. Ach ar an Aoine, d’fhógair an múinteoir go raibh
 duaiseanna le buachan ag am tionóil do na páistí a rinne sár-iarracht ar a dtionscadail.
 “Wow”, a smaoinigh Kristina, “Ba mhaith liom ceann de na duaiseanna sin’ Ach- ó tharla
 nach raibh iarracht ar bith déanta aici - ní bhuafadh sí duais ag am tionóil. Ar ndóigh
 bhuaigh Rob duais. Bhí Kristina ar deargbhuile - chaithfeadh sí díoltas a bhaint amach ar
 Rob. 

 Ceisteanna
 •Conas a mhothaigh Kristina nuair a chuala sí faoin tionól?
 •An raibh sé cothrom gur bhuaigh Rob duais ag an tionól agus nár bhuaigh Kristina?
 •Cén fáth?

 Theastaigh ó Kristina díolta a bhaint amach ar Ron. An raibh aon bhealach eile gurbh
 fhéidir le An raibh aon bhealach eile gurbh fhéidir le Kristina déileáil leis an éad seo? 

 Seisiún a Cúig 

 Dráma
 Cuirtear na cnámhscéalta ó inné i gcuimhne do na páistí. Roinntear an rang ina dhá
 ghrúpa. tar éis plé bhig, déanann siad dráma bunaithe ar cheann de na cnámhscéalta.
	 Ach	caithfidh	siad	an	dráma	c	chríochnú	le	dea-réiteach	ar	an	gcnámhscéal.
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 Teideal
 Bithéagsúlacht 
 

 Cuspóirí 
 Beidh an páiste in ann: 
 •Páirt a ghlacadh i bplé ar ainmhithe
 •Sainmhíniú a thabhairt ar “speicis i mbaol”
 •Bithéagsúlacht i gcomhthéacs náisiúnta agus idirnáisiúnta a thuiscint 
 

 Acmhainní
 Criáin/Pinn luaidhe daite
 Fáil ar an idirlíon 
 

 Seisiún a hAon 

 Vóta 
 Caitheann na páistí vóta dá n-ainmhithe is fearr leo. Déantar graif de na torthaí ar an gclár.
 (cuirtear na páistí ar a suaimhneas go bhíl a thuairim féin ag gach duine agus gur cuma
 mura bhfuil an-tóir ar a n-ainmhithe féin). 
 
	 Ag	úsáid	rogha	na	coitianta	an	ranga	m.s.	eilifint	cuirtear	na	ceisteanna	seo	ar	na	páistí:	

	 An	bhfuil	níos	mó	ná	cineáil	amháin	eilifinte?
	 Cad	iad	na	difríochtaí	idir	na	heilifintí	difriúla?
 Cén fáth do bhfuil siad difriúil? (Timpeallachtaí difriúla srl.) 

 Gníomhaíocht
 Iarrtar ar na páistí pictiúir de cheann nó dhó de na hainmhithe is fearr leo a tharraingt. 

 Seisiún a Dó 

 Plé 
 Déanann an múinteoir pictiúr de loimpre mhara a íoslódáil ón idirlíon agus é a thaispeáint
 don rang. 

 Múinteoir
 Cén tír ina mhaireann an t-ainmhí seo meas sibh?
 An bhfuil an t-ainmhí seo beo anois nó an raibh sé beo fadó?
 Cén fáth? 

 An gcreidfadh sibh go maireann an t-ainmhí anois agus in Éirinn? 

	 B’fhéidir	gur	iasc	gránna	é	ach	is	iasc	an-suimiúil	é.	Déantar	na	firinne	an	an	loimpre
	 mhara	an-cháiliúil	toisc	nach	bhfuil	aon	ghiall	nó	fiacail	aici.	An	cineáil	éisc	atá	inti	ná	“iasc
 éigiallach”.
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 Tá loimprí mara ar an Domhan le fada an lá. An gcreadfadh sibh go raibh siad ann nuair a
 shiúl na Dineasáir an Domhan? 
 
 Conas a mharaíonn agus a itheann loimprí mara éisc eile gan ghiall nó gan fhiacla? (Súnn
 siad súnna coirp óna gcreacha). 

 Ach ní bhithiúnaigh ian loimprí mara. I ndáiríre déanann siad rud iontach ar fad Tá siad in
 ann neadacha a dhéanamh trí clocha a bhogadh lena mbéil Agus nuair a dhéanann siad
 é seo cuireann siad isteach ar ghrinneall na habhann. Agus an rud atá fágtha ná díreach
 an cineál grinnill a theastaíonn ó bhradáin chun a n-uibheacha a bhreith. Tá an Domhan
	 líon	lán	le	hainmhithe	suimiúla,	fiú	anseo	in	Éirinn.	

 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúir a léiríonn trí rud a d’fhoghlaim siad faoin Loimpre Mhara. 

 Seisiún a Trí 

 Tá an Domhan líon lán le hainmhithe suimiúla. An gcuimhin libh ainm an ainmhí ársa a
 labhraíomar faoi agus a tá fós beo in Éirinn anois? 

 Tá roinnt ainmhithe i mbaol mór. Cad é a frása a úsáidtear nuair atá ainmhí éigin i mbaol
 agus b’fhéidir nach mbeidh sé ann a thuilleadh. (speicis i mbaol) 

 Is speicis i mbaol roinnt cineálacha léamar. An bhfuil aon rud ar eolas agaibh faoi léamair?
 Bhuel seo roinnt fíricí suimiúla: 

 Is cineál moncaí iad Léamair
 •Bíonn siad ina gcónaí i Madagascar atá in aice na hAfraice.
 •Tá eireabaill fhada acu agus úsáideann siad iad chun caint eatarthu féin agus chun abhrú
 •leo nuair a léimeann siad ó chrann go crann.
 •Tagann an focal “Léamar” ón Laidin agus cíallaíonn sé “taibhse”, b’fhéidir toisc go bhfuil
  súile móra frithchaiteacha acu. 

 Teastaíonn crainn uathu chun maireachtáil. Cén fát meas sibh gur speicis i mbaol iad?
 (Dífhoraoisiú) 
 
 Gníomhaíocht
 Faigh moltaí ó na páistí faoi cad is féidir a dhéanamh faoi seo? Scríobh na moltaí ar an
 gclár (gan páipéar a chur amú, páipéar a athchúrsáil, tacaíocht a thabhairt d’eagrais ar
 nós Ciste Fiadhúlra an Domhain srl. 
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 Seisiún a Ceathair
  
 Plé

 Múinteoir 
 An bhfuil aon eolas ag éinne faoi sheilidí?
 Tá cónaí ar sheilide an-speisialta anseo in Éirinn. An seilide rinseach an t-ainm atá air. Is é
 an seilide rinseach ná an seilide is neamhchoitianta san Eoraip. 
 
 Cúpla bliain ó shin bhí plean ann mótarbhealach a thógáil trí ghnáthóg an tseilide rinsigh.
 Bíonn cónaí air in eanach nó i bportach (áit fhliuch, láibeach), i gCo. Chill Dara. 
 
 Bhí roinnt daoine den tuairim go loitfeadh an mótarbhealach an eanach. Cheap roinnt
 daoine eile gur rud an-tábhachtach an mótarbhealach do dhaoine a mbeadh ag taisteal go
 ceantair dhifriúla den tír. 

 Cruinniú rang
 Bíonn leath an ranga i bhfabhar an mhótarbhealaigh agus an leath eile ina choinne.
 Glacann an múinteoir ról an chathaoirligh. Cuirtear argóintí ar son agus i gcoinne a
 mhótarbhealaigh faoi bhráid an chruinnithe.  

 Tógadh an mótarbhealach ar deireadh. Cé gur tugadh gealltanais ag an am maidir le
	 cosaint	an	eanaigh,	tá	roinnt	athruithe	tugtha	faoi	deara	agus	ní	fios	go	díreach	cad	iad	na
 tionchair san fhadtéarma.

 Teideal
 Ionracas
 
 Cuspóirí
 Beidh an páiste in ann:
 •Uaireanta a raibh sé/sí ionraic a aimsiú agus a phlé.
 •Scríobh nó tarraingt faoi a t(h)uiscint ar ionracas. 
 
 Acmhainní
 •Smeach-chairt/Clár bán
 •Licíní
 •Cártaí le fíor/Bréagach scríofa orthu
 •Criáin/Péint
 •Seinnteoir Dlúthdhiosca 
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Seisiún a hAon 
Cluiche “Fíor nó Bréagach’ 

Imrítear an cluiche i ngrúpaí beaga nó i mbeirteanna. Coinníonn na páistí an scór trí licín a
chur i lár an bhoird nuaí a fhreagraíonn siad i gceart. Spreagtar na páisti hun plé a
dhéanamh roimh an cheist a fhreagairt angus ansin ardaíonn páiste amháin cárta “fíor” nó
“bréagach”

Ceist 1: Bíonn 6 chos ag damháin alla - fíor nó bréagach? Freagra: Bréagach (8 gcos) 

Ceist 2: Is í Gallaimh an contae is mó in Éirinn - fíor nó bréagach? 
Freagra: Bréagach (Corcaigh) 

Ceist 3: Is é “hola” an focal Spáinnise ar “Dia duit” - fíor nó bréagach? Freagra: Fíor. 

Ceist 4: Is é “éan eala” an focal ar Eala Óg -fíor nó bréagach? fíor nó bréagach? 
Freagra: Fíor. 

Ceist 5: Tá 6 fhuinneog sa seomra ranga - fíor nó bréagach? Freagra: Fíor/Bréagach. 

Ceist 6: Is é “Milan” príomhchathair na hIodáile -fíor nó bréagach? Freagra: Bréagach (An
Róimh) 

Ceist 7: 6 móide 4 móide 3 sin 15 - fíor nó bréagach? Freagra: Bréagach (13). 

Ceist 8: San Iomáint tá 3 chúilín cothrom le cúl - fíor nó bréagach? Freagra: Fíor. 

Ceist 9: Má mheasctar péint ghorm le péint bhuí faightear glas - fíor nó bréagach?
Freagra: Fíor.  

Ceist 10: Tá formhór na bpáistí sa rang seo ag caitheamh bróga dubha - fíor nó bréagach?
Freagra: Fíor/Bréagach

Seisiún a Dó
Scéal – Ní chreidtear an fhirinne ó dhuine bréagach 

Fadó, fadó bhí buachaill caorach a raibh post aige aire a thabhairt do na caoirigh léir sa
sráidbhaile. Uaireanta, théadh caora ar strae agus b’éigean dó i a fháil arís. Nó uaireanta,
d’éireodh uan fuar sa Gheimhreadh agus b’éigean dó é a choinneáil te faoina bhlaincéad.
Ach níor tharla mórán de gnáth agus d’éirigh an buachaill caorach bréan de bheith ina
shuí ar chnoc leis na caoirigh. 

Lá amháin, ar son spraoi, thóg an buachaill caorach anáil domhain agus bhéic sé os ard:
“Mac Tíre Mac Tíre Tá mac tíre ar tóir na gcaorach” Tháinig muintir an tsráidbhaile de
ruathar suas an cnoc chun cabhrú leis an mbuachaill an ruaig a chur ar an mac tíre. Nuair
a shroich siad an buachaill caorach, ní raibh aon mhac tíre le feiceáil agus bhí an buachaill
caorach sna trithí gáire. Bhí muintir an tsráidbhaile ar buille agus dúirt siad leis: “Ná béic
“Mac Tíre” nuair nach bhfuil aon mhac tíre ann” agus d’fhill siad ar an sráidbhaile.
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 Ach tamall ina dhiaidh sin d’imir an buachaill caorach an cleas céanna. “Mac Tíre Mac
 Tíre Tá mac tíre ar tóir na gcaorach” Tháinig muintir an tsráidbhaile de ruathar suas an
 cnoc chun cabhrú leis an mbuachaill an ruaig a chur ar an mac tíre. Ach arís ní raibh aon
 mhac tíre ann agus dúirt siad go crosta an uair seo “Ná habair mac tíre ach amháin nuair
 atá fíorbhaol ann. Ná béic “Mac Tíre” nuair nach bhfuil aon mhac tíre ann” agus d’fhill siad
 ar an sráidbhaile arís. 

 Tamall ina dhiaidh sin bhí ionadh agus eagla ar an mbuachaill caorach nuair a chonaic sé
 mac tíre ag seilg i measc na gcaorach. Léim sé agus bhéic ar bharr a ghutha” “Mac Tíre
 Mac Tíre Tá mac tíre ar tóir na gcaorach” Chuala muintir an tsráidbhaile é ach cheap siad
 go raibh sé ag pleidhcíocht arís agus mar sin níor tháinig éinne i gcabhair leis. 

	 Ag	luí	na	gréine,	ní	raibh	an	buachaill	caorach	fillte	ar	an	sráidbhaile	agus	thosaigh	muintir
 an tsráidbhaile ag smaoineamh ar cá raibh sé. Chuaigh siad á chuardach agus fuair siad é
 ina shuí ar charraig agus é ag caoineadh. Bhí mac tíre ann go fíor agus anois tá an tréad
 scaipthe. Ghlaoigh mé “Mac Tíre”. Cén fáth nár tháinig sibh? 

 “Níor thángamar mar nár chreideamar thú”, arsa seanfhear. “Cabhróimid leat chun na
 caoirigh a aimsiú ar maidin”, arsa sé, ‘ ach ná hinis bréag arís le do thoil”. 

 Ceisteanna bunaithe ar an scéal.
 Ba bhuachaill caorach an buachaill sa scéal seo. Cén post a dhéanann Aoire?
 Cén fáth ar scread an buachaill “Mac Tíre” nuair nach raibh mac tíre ann?
 Dá mba dhuine de mhuintir an tsráidbhaile thú, conas a mhothófá nuair a fuair tú amach
 gur inis an buachaill caorach bréag.
 Conas a mhothaigh an buachaill caorach ag deireadh an scéil, nuair a scaip an mac tíre
 an tréad?
 Cén cheacht a d’fhoghlaim an buachaill caorach ó cad a tharla dá chaoirigh? 

 Gníomhaíocht
 Scríobhann na páistí a scéalta féin. Bíonn ceacht ag an scéal “tá meas ar ionracas thar
 aon ní eile”. Is féidir na scéalta a roinnt leis an rang nó le comhpháirtí.

 Seisiún a trí
 Plé ranga

	 Pléifidh	an	rang	topaic	an	ionracais.	Beidh	sé	níos	fearr	má	shuíonn	na	páistí	i	gciorcal	áit
 gur féidir le haon duine gach duine eile a fheiceáil. Is féidir ‘réamhchluichí” a imirt chun na
 páistí a spreagadh a bheith oscailte agus muiníneach. Seo roinnt féidearthachtaí don phlé”! !

 Cén sórt duine é duine ionraic/mí-ionraic?!
 Dá bhfaighfeá €100 ar an tsráid, cad a dhéanfá leis? Cén fáth?!
 Cad a cheapfá faoi dhuine a choinnigh an t-airgead/ a thug an t-airgead ar ais dá úinéir?!
 Nuair atá daoine mí-ionraic leat, conas a mhothaíonn tú?!
 Cén fáth go mbíonn daoine mí-ionraic uaireanta?!
 Is cineáil mí-ionracais í rógaireacht. Cén fáth go mbíonn daoine ag déanamh rógaireachta
 i gcluichí uaireanta? Conas a mhothaíonn tú nuair a dhéanann duine éigin rógaireacht?!
 Conas a spreagfá duine a bhíonn mí-ionraic uaireanta chun an fhirinne a rá?!
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 Líne Comhaontaithe
 Is é atá i gceist le líne comhaontaithe ná nósmhaireacht a úsáidtear de gnáth le linn
 aincheiste i ndráma. Samhlaíonn na páistí líne a roinneann an seomra ranga go
 trasnánach nó o chúinne go cúinne. Ciallaíonn bun amháin den líne “Aontaím go huile is
 go hiomlán” agus an bun eile ná “easaontaím go huile is go hiomlán”. Seasann na páistí
 ag an bpointe cuí ar a líne a léiríonn a mothúcháin. 

 Mínítear an cnámhscéal a leanas do na páistí agus léiríonn siad a dtuairimí tríd an líne
 comhaontaithe. 

 Cnámhscéal
 Tá Aisling agus Shane amuigh ag imirt peile lá amháin. Tá an cluiche ag dul go maith go
 dtí go mbuaileann Shane an peil ró-ard trí thimpiste. Eitlíonn sé tríd an aer agus, a
 thiarcais..buaileann sé fuinneog a gcomharsan agus briseann sé i. Nuair a thagann an
 comharsa amach agus é ar buille, tagann beirt phaistí nach bhfuil aithne acu orthu timpeall
 an cúinne. Feiceann an comharsa iad agus tugann sé íde béil do na páistí seo.
 Breathnaíonn Shane ar Aisling agus deir sé le cogar, “cad a dhéanfaimid?” “Bainimis as na
 boinn é”, arsa Aisling. Aontaíonn Shane léi agus teitheann siad, ag fágáil na bpáistí eile
 leis an milleáin. 

 Deir an Líne Comhaontaithe: “Bhí Shane agus Aisling mí-ionraic leis cad a rinne siad”.
 Glacacaigí bhur n-áiteanna ar an líne chun a léiriú go n-aontaíonn tú, go n-easaontaíonn
 tú nó nach bhfuil tú cinnte.

 Seisiún a Ceathair
 Dán - Honestly
 I really didn’t do it
 It really wasn’t me
 I’m telling you the truth Honestly

 The last time that this happened Your brother got the blame Turns out he didn’t do
 You were lying, what a shame

 But I swear this time it’s different I wasn’t even there
 I was playing in the garden
 Oh come on, this isn’t fair

 This really is a puzzle
 I want to believe you
 If only you would tell me What is really true”
 
 Ceisteanna bunaithe ar an dán:
 •Tá beirt ag labhairt sa dán seo _ cé hiad meas sibh?
 •Cad a tharla roimh an gcomhrá seo dar libh?
 •Cad a tharla tar éis an chomhrá seo dar libh? 
 
 Gníomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí cartún beag a léiríonn ócáid mhí-ionracais nó ionracais. Ní
 ainmnítear páistí ón rang nó daoine a bhfuil aithne ag an rang orthu. 
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 Machnamh agus roinnt i mbeirteanna
 Déantar an ghníomhaíoch seo chun cairt bunaithe ar eispéireas na ndaltaí a chur le
 chéile. Úsáidtear an chairt ansin chun scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta a
 mhúineadh.
 
 Múinteoir
 Beimid ag caint faoi ionracas nó a fhírinne a rá don chéad chúpla lá eile. Ar dtús ba mhaith
 liom bhur smaointí faoi cad is brí le ionracas a fháil. Teastaíonn uaim sibh a chur i
 mbeirteanna chun machnamh agus roinnt a dhéanamh. Mar thús, dúnaigí bhur súile agus
 déanaigí machnamh ar feadh tamaill, agus nuair atá rud éigin le rá agat, abair le do
 pháirtí. Is féidir le do pháirtí a smaointí a roinnt leatsa ansin.
 Nuair atá a smaointí ar ionracas roinnte ag na páistí, iarr orthu iad a roinnt leis an rang. Is
 féidir leis an múinteoir nó na páistí iad a scríobh ar an smeach-chairt/Clár bán agus iad a
 phlé anois nó i gceann seachtaine.
 

 Seisiún a Cúig
 Déanann na páistí obair ealaíne bunaithe ar ionracas. D’fhéadfadh gach pictiúr a bheith
 ina chuid de phóstaer faoi ionracas. Spreagtar na páistí chun pictiúr a chruthú a léiríonn a
 mothúcháin féin ach seo cúpla sampla chun tús a chur leis: 
 
 Babaí
 Ainmhí
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 Teideal 

 An Samhradh 

 Cuspóirí 
 Beidh an páiste in ann:
 •Pictiúir a tharraingt a léiríonn gníomhaíochtaí a tharlaíonn nuair atá sé geal / dorcha ar an
 •taobh amuigh.
 •Pictiúir a tharraingt a léiríonn gníomhaíochtaí a tharlaíonn le linn na laethanta saoire agus
 •am scoile.
 •Éadaí a chur ar bhábóg a ghearrann siad amach
 •Colláis simplí bunaithe ar snámh a dhéanamh. 
 
 Acmhainní
 •Criáin
 •Cárta don cholláis
 •Páipéar daite don cholláis.
 •Siosúir
 •Gliú
 •Babhlaí don ghliú
 •Leatóirí gliú 
 

 Seisiún a hAon
 Plé
 Athbhreithniú ar na séasúir - Earrach, Samhradh, Fómhar, Geimhreadh 
 
 Cad iad na míonna i ngach séasúr?
 Cad a tharlaíonn san Earrach, san Fhómhar, sa Gheimhreadh?
 Cén mhí atá ann anois?
 Cén séasúr atá ann anois?
 Cad faoi a smaoiníonn tú nuair a chloiseann tú an focal “Samhradh”? 

 Teanga: Geal, solas, te, laethanta fada, trá, uisce, éadaí éadroma, gan aon scoil,
 laethanta saoire, bláthanna, crainn, BBQanna, uachtar reoite, spéaclaí gréine,
 caisearbháin, nóiníní, caisleáin gainimh, lomraí féir, foichí, culaith snámha, féileacáin,
 sliogáin, báisteach, leadrán ort, srl. 

 Ceisteanna
 •An gcuimhin libh tamall beag ó shin ag dul abhaile ón bhfeighlí linbh/Gníomhaíocht iarscoile
 sa dorchadas?
 •An gcuimhin libh tamall beag ó shin nach raibh sibh ábalta dul amach tar éis dinnéir?
 •An bhfuil sé geal taobh amuigh anois nuair a éiríonn sibh?
 •An bhfuil sé geal taobh amuigh anois nuair a théann sibh a chodladh? An mbíonn sibh ag
 súgradh i ndiaidh dinnéir / am tae? 

 Cén fáth go bhfuil sé geal taobh amuigh anois? Cén cruth atá ar an Domhan? 
 An dtuigeann sibh go mbíonn an ghrian ag lonrú ar ár chuid den Domhan nuair atá an
 Samhradh ann agus mar sin go bhfaighimid a lán solas gréine?
 Má fhaighimid a lán solas gréine, cad dar libh atá ag tarlú sa chuid eile den Domhan?
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 Gníomhaíocht
 Fill píosa páipéir ina dhá chuid: Tarraingíonn na páistí pictiúir do ghníomhaíochtaí gur féidir
 leo iad a dhéanamh taobh amuigh nuair atá sé geal ar thaobh amháin agus
 gníomhaíochtaí gur féidir leo iad a dhéanamh taobh istigh nuair atá sé dorcha. 

 Seisiún a Dó
 Plé 

 Cén sórt aimsire a bhíonn againn sa Samhradh?
 Cén sórt éadaí a chaithimid?
 An bhfanann an aimsir mar an gcéanna don Samhradh ar fad? Cén sórt éadai a
 chaithimid sa Gheimhreadh?
 Cad a dhéanaimid leis na héadaí seo i rith an tSamhraidh? 
 Anois táim chun an méid sraitheanna a chaithim a chomhaireamh (Taispeánann an
 múinteoir conas é seo a dhéanamh). 
 An gcaithimid a lán sraitheanna i rith an tSamhraidh? Cén fáth? An gcaithimid a lán
 sraitheanna i rith an Gheimhridh? Cén fáth?
 
 Cluiche – Seas Suas
 Anois, seas suas má tá dhá shraith/ sé shraith / sraith amháin / t-léine / geansaí olla /
 cuaráin / bristí gearra / muinchillí gearra / stocaí / muinchillí fada / cóta / scaif / lámhainní…
 á chaitheamh agat. 

 Teanga: te, báisteach, boghanna báistí, éadrom, trom, cadáis, t-léine, brístí gearra,
 cuaráin, sciorta, culaith snámha srl. 

 Bileoga Oibre.
 Cruthaígí bhur T-Léinte agus brístí gearra féin agus cuirigí ar an bhfíor atá le gearradh
 amach. 

 Seisiún a Trí 
 
 Plé
 Bíonn laethanta saoire fada againn i rith an tSamhraidh, Cad a dhéanann sibh ansin?
 An dtéann sibh áit ar bith?
 An dtugann sibh cuairt ar éinne? Cá háit? 

 An airíonn sibh uaibh an scoil?
 Cad é a airíonn / nach n-airíonn sibh uaibh faoin scoil? 

 Teanga
 Laethanta saoire, thar lear, col ceathracha, aintín, uncail, mamó, daideó, faoin tuath, baile/
 cathair nua, an Sú, iarsmalann, linn snámha, campa samhraidh, trá, obair bhaile, cairde,
 cluichí srl.
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 Seisiún a Ceathair
 Nuair a smaoiníonn sibh faoin Samhradh, bíonn focal amháin a thosaíonn le “u” a
 úsáidimid i gcónaí. 

 Cad é?
 Cén fáth a smaoinímid faoi uisce sa Samhradh? 

 Teanga: te, deoch, fuarú, snámh, lapadaíl, trá, linn snámha, culaith snámha,
 athmhúscailt… 

 Scéal
 Bhí go leor suimeanna céanna ag Caitlín agus Pól: snámh agus a bheith dé anach don
 scoil. B’aoibhinn le Caitlín agus Pól snámh…agus labhairt faoi shnámh… agus labhairt fai
 dul ag snámh…agus bhíodh Caitlín agus Pól i gcónaí beagánín déanach…nó i ndáiríre
 an-an-déanach…don scoil. 

 Uaireanta bheadh Caitlín déanach toisc nach dtosódh carr a Daid agus déarfadh sé
 “téanam ort…téanam ort…” deich n-aire ar a laghad, agus ansin shocródh Caitlín nó a
 deartháir, Pádraig, go raibh orthu dul ar ais go dtí an carbhán chun an peann luaidhe a bhí
 sa chupán ar an gcófra, nó an cóipleabhar a bhí i bhfolach taobh thiar den dealbh naofa ar
 an gcuntar, nó na pictiúir de mhadra a gcol ceathrar a chodail faoin gcarbhán béal dorais
 agus a raibh cáil air stocaí dearga a ithe (cé gur ith sé cinn ghormghlas uaireanta) agus
 tharraing siad aréir a fháil. An faoin am a raibh siad ar ais sa charr agus ar a mbealach
 chun na scoile, bhí an clog buailte cheana féin. 

 Agus uaireanta bhíodh Pól déanach toisc nach mbíodh sé in ann a scaif a fháil ag am
	 imeachta.	Agus	bheadh	eisean	agus	a	dheirfiúr	ag	cuardach	timpeall	na	cistine	agus	an
 tseomra suite go dtí go d’fhéachfadh Clár isteach sa chuisneoir nó taobh thiar de
 chliabhán an bhudragáir nó ar bharr an chait agus déarfadh sí “Seo é” mar go ribh Clár i
 bhfad níos eagraithe ná Pól), agus ansin díreach nuair a shroichfeadh siad an doras,
 thógfadh Pól faoi deara go raibh a lón dearmadta aige agus… bhuel fágfaidh mé fúibhse
 cad a tharlódh ansin. 

 Ach nuair a d’éirigh le Caitlín agus Pól buaileadh le chéile, sa seomra ranga nó amuigh sa
 chlós ag am sosa, ní labhródh siad faoi aon rud seachas snámh, go háirithe dé Máirt mar
 b’in lá snámha…agus labhródh siad dé Céadaoin faoin de ghnáth freisin mar bheadh siad
 in ann labhairt faoin snámh ar an Máirt…agus uaireanta labhródh siad faoi ar an Luan mar
 bheadh siad in ann labhairt faoi cad a dhéanfaidís an lá dar gcionn, an Mháirt….agus ar
 ndóigh bheadh Déardaoin acu arís nuair…óicé…óicé… leanaimis ar aghaidh leis an scéal. 

 B’aoibhinn le Caitlín agus Pól dul san uisce agus gach uair a ndeachaigh siad isteach san
 uisce shíneadh siad a lámha agus a gcosa chomh fada agus ab fhéidir leo go mbíodh a
 mbanda snámha, a raibh deilfeanna breaca bándearga orthu, agus a fuair siad ón scoil
 iad, ag bogadaíl anuas is aníos ar an uisce, agus bhíodh an chuma air go léimfeadh
 ceann nó dhó nó b’fhéidir gach ceann de na deilfeanna óna mbandaí agus go dtumfaidís
 go bun na linne snámha. 
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 Bhí Pól áitithe gur chroith ceann de na deilfeanna breaca bándearga lapa ina threo uair
 amháin agus dúirt Caitlín go ndéanfadh deilfeanna breaca bándearga ar bhandaí snámha
 é sin nuair a bheadh sceitimíní orthu le chomh fada is a bhí an páiste, a raibh siad ar a
 ghéag, ag s-í-n-e-a-d-h. B’aoibhinn le Caitlín agus Pól a bheith ag snámh mar chreid siad
 tamall fada ó shín gur rud draíochta é snámh. Sea chuala sibh i gceart mé, chreid Caitlín
 agus Pól i ndáiríre go raibh siad ag eitilt.

 “Bhuel”’ a déarfadh Caitlín le Pól níos déanaí, nuair a bheadh an rang ag fanacht ar an
 mbus, “cá háit eile gur féidier leat do chosa a a`rdí on talamh agus iad a shíneadh amach
 chomh fada gan titim? 

 Cé gur aoibhinn le Caitlín agus Pól a bheith ag snámh agus cé gur chreid Caitlín agus Pól
 gur cineáil eitilte draíochta é an snámh agus cé go raibh deilfeanna breaca bándearga ar a
 mbandaí snámha a chroith a lapaí le sceitimíní ina dtreo , níor aontaigh siad ar gach rud.
 Mar b’aoibhinn le Caitlín dul ag snámh sa linn snámha agus b’aoibhinn le Pól dul ag
 snámh san fharraige. 

 Anois seo an áit a n-éiríonn an scéal suimiúil mar níl mé chun a rá libh cén fáth gurb
 aoibhinn le Caitlín dul ag snámh sa linn snámha agus gurb aoibhinn le Pól dul ag snámh
	 san	fharraige.	Caithfidh	sibh	é	sin	a	oibriú	amach	sibh	féin.	An	bhfuil	sibh	in	ann	é	a
	 dhéanamh?	Bhuel	feicfimid……	

 Teanga: Gaineamh, gráinneach, sliogáin, picnic, clochach, báisteach, fuar, cluichí,
 ceachtanna snámha, díon, cith fholcadán, taisceadán, tonnta srl. 

 Gníomhaíocht
 Déanann na páistí colláis bunaithe ar an linn snámha nó cois trá.
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 Teideal
 Uisce

 Cuspóirí
 Beidh an Páiste in ann:
 •Súgradh le huisce, doirteadh, bogadaíl, snámh, dul faoi uisce srl.
 •Pictiúir d’uisce agus d’éisc a tharraingt
 •Ceisteanna a chur ar ranganna eile agus tuairisc a thabhairt.
 •Turgnamh simplí a dhéanamh le ruaim bia
 •Éisteacht le píosa ceoil agus é a phlé 
 
 Acmhainní
 •Cráin, Páipéar agus pinn luaidhe
 •Tráidire uisce, báisín, buicéad, bréagáin don fholcadán srl
 •Plandaí agus ruaim bia
 •Pictiúir d’éisc
 •Ceol don Uisce ó Handel nó píosa ceoil oiriúnach eile 
 

 Seisiún a hAon

 I ngrúpaí
 Bíonn na páistí ag súgradh le huisce, ag tomhais cé mhéad gabhdán a thógfaidh sé chun
 báisín a líonadh srl (buille faoi thuairim ar dtús). D’fhéadfadh na páistí uisce a úsáid chun
 rudaí a chur ag gluaiseacht m.s. bád a ardu ó bhun go barr buicéid, b®eagán a bhogadh ó
 thaobh amháin de bháisín go dtí an taobh eile srl. Féadtar é seo a dhéanamh ag barr an
 ranga, gach grúpa ag tógáil babhta. 
 
 Comhaireann na páistí na doirtil agus na sconnaí sa seomra ranga. Ainmníonn na páistí
 na háiteanna ina fhaightear uisce sa comhshaol nádúrtha: lochán, linn, loch, farraige,
 clais, sruthán, abhann, canáil srl. 

 Gníomhaíocht
 Tógtar na páistí go dtí an clós féachaint an bhfuil aon lochán ann. Déan tar líne timpeall na
 lochán le caile. Filleann na páistí ar an gclós níos déanaí chun féachaint an bhfuil aon
 uisce tar éis galú. 
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 Seisiún a dó

 Ullmhúchán
 Ba cheart socruithe a dhéanamh le múinteoirí eile maidir leis na bileoga oibre. 
 Plé
	 Pléann	na	páistí	úsáid	an	uisce:	ól,	nigh,	snámh,	glanadh,	cócaireacht,	scuabadh	fiacla	srl.	
 Bileog Oibre
 Ba chóir an rang a roinnt in dhá ghrúpa agus deis ag gach ball den ghrúpa ceist amháin
 ón mbileog oibre ar a laghad a chur. Seoltar an grúpa iomlán go dtí ranganna eile chun na
 ceisteanna céanna a chur. (Scríobhtar ainm an ranga ar bharr na bileoige oibre) 
 Filleann an grúpa le tuairisc don rang. 
 

 Seisiún a Trí
 Le ruaim bia, déantar turgnamh eolaíochta, a léiríonn uisce ag gluaiseacht trí chóras na
 bhfréamhacha i bplanda.
 
 Treallamh 
 1. Bláthanna, bán de rogha
 2. Ruaim bia uiscethuaslagtha, gorm nó dearg de rogha
 3. Gabhdán / Vása 
 
 Treoracha
 1. Cuir an ruaim bia agus an t-uisce sa ghabhdán / vása agus cuir isteach na bláthanna.
 2. Seiceáil an planda gach cúpla uair agus den nóta de leibhéil na ruaime. Ag brath ar
     fhad an ghais ba cheart go mbeadh dath na ruaime ar an mbláth a deireadh an
     turgnaimh.
 
 Ceisteanna
 Conas a thógann planda isteach uisce?
 Gan uisce, conas a bheadh duilleoga an phlanda? 

 Teanga: Craptha, tirim, crua, calógach srl. 

 An bhfaighimid mórán báistí?
 Cad é an uair dheireanach a raibh sé ag cur báistí?
 An raibh an bháisteach trom nó éadrom?
 Conas a bhíonn a fhios againn go bhfuil sé chun cur báistí? 

 Teanga: Cith, réamhaisnéis na haimsire, stoirm, ag stealladh, clocha sneachta, tuile srl 

 Bileog oibre: Comhlánann na páistí an bhileog oibre cuí - Comhlántear í ar feadh trí lá i
 ndiaidh a chéile. Spreagtar na páistí chun éisteacht le nó breathnú ar réamhaisnéis na
 haimsire don chéad dhá lá eile.
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 Seisiún a Ceathair
 Plé
 Ainmníonn na páistí an méid iasc agus ainmhithe uisceacha is atá ar eolas acu. Déantar
 nótaí ar na difríochtaí idir ainmhithe talún agus ainmhithe uisceacha. 

	 Teanga:	fionnuisce,	uisce	sáile,	gainní,	eití,	poll	séidte,	eirebaill	

 Comhlánann na páistí bileog aimsire do lá 2. 

 Cluiche 
 Glaonn an múinteoir na curanna síos a leanas agus tugann na páistí buillí faoi thuairim
 cad é an t-iasc nó an t-ainmhí uisceach: 

	 Tá	an	t-iasc	seo	an-cháiliúil.	Fásann	sé	go	han-mhór	agus	filleann	sé	ar	áit	a	bhreithe
 chun a uibheacha a bhreith. Is maith le go leor daoine an t-iasc seo agus tosaíonn sé le
 “B”. (Bradán) 

 Is maith leis an ainmhí seo fanacht timpeall ar linn. Torbáin an t-ainm atá ar a bhabaithe
 agus is dúil leis preabadh. Tosaíonn sé le “F” (Frog). 

 Tá an t-ainmhí seo an-ghrástúil agus is snámhaí iontach é. Ní fhanann sé san uisce i
 gcónaí ach tagann sé amach chun a scíth a ligean ar an talamh. Bíonn lapaí agus súile
 móra cruinne aige. Tosaíonn sé le “r” (Rón). 

 Tá cónaí ar an ainmhí seo san uisce i gcónaí ach tagann sé chuig dromchla an uisce chun
 anáil a ghlacadh. Tá go leor cineálacha den ainmhí seo ach tá ceann áirithe, an ceann
 gorm ollmhór agus is é an t-ainmhí is mó ar Domhan. Tosaíonn sé le “M”. (Míol Mór). 

 Gníomhaíocht
 Iarr ar na páistí pictiúr a tharraingt den iasc nó ainmhí uisceach is fearr leo.
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 Seisiún a cúig
 Plé
 Comhlánann na páiste an bhileog aimsire don lá deireanach. Tosaíonn an múinteoir le plé
 ar chaomhnú uisce: 

 Ceisteanna 

 An raibh sé ag cur báistí gach lá? (na trá lá den bhileog oibre)
 •Cén sórt báistí a bhí ann?
 •(Gan aon bháisteach)Cén sórt aimsire a bhí ann?
 •Cad a tharlóidh mura bhfaighimid báisteach go ceann laethanta nó míonna?
 •Cad a tharlóidh mura bhfaighimid báisteach mí i ndiaidh míosa?
 •Cén focal a úsáidimid mura bhfaigheann áit aon bháisteach ar feadh tréimhse fada?
  (triomach). 

 An bhfuil dóthain uisce sa Domhan do gach duine?
 Bíonn a lán báistí in Éirinn, nach mbíonn. Bhuel, mar sin, cén fáth go gcaithimid uisce a
 chaomhnú (gan é a chur amú)? 

 Is féidir le ceantair uirbeacha ms. Baile Átha Cliath a bheith gann ar uisce mar bíonn
 éileamh mór ann. Chomh maith leis sin, bíonn costas i gceist, idir airgead agus chúrsaí
 comhshaoil, chun uisce a chóiriú mar tógann sé fuinneamh agus acmhainní chun é a
 dhéanamh. 

 Conas gur féidir linn uisce a chaomhnú (gan é a chur amú)? 

 Éisteach le ceol
 Éisteann na páistí le Ceol an Uisce ó Handel nó píosa eile ceoil a bhfuil téama an uisce
 aige. Coinníonn siad a súile dúnta. Míníonn an múinteoir gur faoi uisce is atá an píosa
 ceoil. 

 Ceisteanna
 •Cé sórt uisce a fheiceann sibh?
 •Cad a bhí ar siúl ag an uisce?
 •An raibh an t-uisce socair nó ag sruthú?
 •An raibh sé ag sruthú go mall nó go sciobtha?
 •An raon aon daoine nó ainmhithe san uisce?
 •Cén sórt lae a bhí ann. 
 
 Gniomhaíocht
 Tarraingíonn na páistí pictiúr den mhéid a chonaic siad agus iad ag éisteacht leis an gceol .


