


Is duitse an leabhar seo má tá tú i rang a cúig nó i rang a sé sa bhunscoil. Is 

cuid den chlár scoile um OCG (Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta) é. 

Rinne muid ár ndícheall le cinntiú go mbeifeá ábalta an leabhar a léamh agus 

a thuiscint go héasca. Tá súil againn go gcabhróidh sé leat!

Chuile sheans go bhfaca do leanbh an DVD ‘Busy Bodies’ ar scoil. Tá an 

leabhar seo in ainm agus an DVD sin a chomhlánú. Úsáidtear an leabhrán 

agus an DVD i rang a cúig agus i rang a sé sa bhunscoil, mar chuid den chlár 

um oideachas caidrimh agus gnéasachta (OCG).

Is cuid bhunúsach den chlár um oideachas sóisialta, pearsanta agus sláinte 

(OSPS) an clár OCG, atá mar chuid de churaclam na scoile le roinnt blianta anois.

Cuireadh an leabhrán agus an dvd ar fáil chun eolas úsáideach agus tacúil a 

thabhairt daoibh i dtaobh na n-athruithe fisiciúla agus mothúchánacha a 

thiocfaidh ar bhur leanaí de bharr caithreachais, agus maidir leis an gcaoi 

inar féidir leo aire mhaith a thabhairt dóibh féin agus iad ag fás aníos. 

Cuirtear eolas bunúsach ar fáil mar gheall ar atáirgeadh gnéasach chomh maith.    

Ba chóir don mhúinteoir an leabhrán seo a úsáid ar scoil nuair atá na leanaí 

tar éis an ‘Busy Bodies’ DVD a fheiceáil. Ina dhiaidh sin,  féadfar cóip den 

leabhrán a thabhairt do gach leanbh le breith abhaile leo. 

Féadfar an leabhrán a úsáid mar acmhainn ann féin freisin (gan an DVD). 

D’fhéadfadh tuismitheoirí nó daoine i ról tuismitheoireachta an leabhrán a 

úsáid mar áis thaca, agus mar fhoinse eolais dóibh féin agus dá leanaí le linn 

caithreachais.

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte a chuir an leabhrán seo ‘Aistear na nÓg’ 

le chéile le maoiniú ón nGníomhaireacht um Thoirchis Ghéarchéime.
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Tréimhse an-spreagúil i do 

shaol í seo.

Ní fada anois go mbeidh tú ag dul 

chuig scoil nua.

Casfaidh tú le go leor daoine nua 

agus foghlaimeoidh tú rudaí nua.

Seans nach mbeidh an tsuim 

chéanna agat i gcuid de na 

bréagáin agus na cluichí a 

thaithníodh leat cheana. 

Agus tabharfaidh tú faoi deara 

go bhfuil do chuid mothúchán ag 

athrú freisin.

An phríomhchúis atá leis an gcaoi 

dhifriúil a mhothaíonn tú faoi 

rudaí ná gur tréimhse an-spreagúil 

í seo do do cholainn chomh maith.

Is é sin an fáth go dtugaimid                                          uirthi.

Tá do cholainn ag forbairt agus 

ag athrú ar bhealaí difriúla (nó 

beidh go luath) toisc go bhfuil 

sí á hullmhú féin le bheith ina 

colainn fásta.

Tugtar caithreachas
ar an tréimhse de do shaol

ina dtagann na hathruithe 

seo uilig ar do cholainn.

An tréimhse sin ina n-athraíonn

do cholainn, de réir a chéile, 

ó cholainn linbh go dtí colainn

fir óig nó mná óige

CAITHREACHAS

 “Ca-hri-chuss” 



Tarlaíonn na hathruithe seo go 

mall, thar roinnt mhaith blianta. 

Ní hiompóidh tú isteach i do 

dhuine fásta go tobann, ach tá do 

cholainn á réiteach féin do shaol 

mar dhuine fásta mar sin féin.

Is iondúil go dtagann cailíní 

chun caithreachais nuair a bhíonn

siad idir 10-12 bliana d’aois,

cé go bhféadfadh sé tarlú

ag aois níos óige (chomh hóg le 8 

fiú) nó níos sine (14 nó níos sine).

Is iondúil go dtagann buachaillí 

chun caithreachais beagán níos 

déanaí ná na cailíní, ach ní gá gur 

mar sin a bheadh.

D’fhéadfadh athruithe tarlú ag 

am ar bith idir 9 mbliana d’aois 

agus 18 mbliana d’aois. 

Athraíonn colainn gach éinne ag 

luasanna difriúla. 

Ach tagann gach éinne chun 

caithreachais ar deireadh.

Is deacair a chreidiúint go mbeidh 

colainn fhorbartha fhásta agat 

amach anseo agus tú fós óg, 

ach, is cinnte go mbeidh colainn 

fhástaagat faoin am go mbeidh 

tú i do dhuine fásta.  

Tréimhse an-spreagúil an 

caithreachas, ach d’fhéadfadh go 

gcuirfeadh sí mearbhall ort freisin. 

Má tá tú trína chéile nó buartha mar 

gheall ar an gcaoi ina bhfuil do 

cholainn ag athrú (nó toisc nach 

bhfuil athrú tagtha uirthi go fóill),

ba chóir duit labhairt le do mháthair 

nó le d’athair faoi.

B’fhéidir go mbeifeá níos compordaí 

ag labhairt le duine éigin eile i do 

chlann nó le duine fásta eile gur 

féidir leat braith air/uirthi.

B’fhéidir nach ndéanfadh sé aon 

dochar labhairt le do mhúinteoir faoi. 

gur tháinig na daoine fásta go léir dá bhfuil aithne agat orthu chun caithreachais freisin – sin é an fáth gur daoine fásta iad anois!



Tagann gach duine chun 

caithreachais.

De réir a chéile, iompóidh tusa ó 

bhuachaill nó ó chailín isteach i 

d’fhear fásta nó i do bhean fhásta, 

de bharr na n-athruithe sin a 

tharlaíonn le linn caithreachais.

Tarlaíonnn sé seo toisc go 

dtairgeann do cholainn ceimicigh 

ar a dtugaimid gnéashormóin.

Tá na ceimicigh seo i do cholainn ón 

lá gur rugadh tú.

Agus nuair a thagann tú chun 

caithreachais, éiríonn siad gníomhach 

den chéad uair. 

Tugann siad comhartha do do 

cholainn ionas go bhforbróidh sé 

chun cruth mná nó fir a chur ar féin.  

Agus sin is cúis le caithreachas.

Más buachaill tú, tugtar 

téististéarón ar an 

bpríomh-ghnéashormóin 

i do cholainn.

Is é príomhaidhm atá ag téististéarón

ná do cholainn a iompú ina cholainn 

fireann.
Ceimicigh a chuireann 

do cholainn ag gníomhú 

ar nós cholainn fir

fhásta nó mná fásta.

An príomh-ghnéashormón 

fireann.

TÉISTISTÉARÓN

 “tae-ish-TISS-téir-ón” 



ÉASTRAIGIN

 “ACE-tra-gin” 
PRÓIGEISTÉARÓN

 “pró-GEST-aer-ón” 

An dá 

phríomh-ghnéashormóin 

baineann.

Más cailín tú,

tá dhá phríomh-ghnéashormóin

agat i do cholainn.

Is iad sin éastraigin 
agus próigeistéarón.

Oibríonn siad le chéile,

chun do cholainn a iompú

ina colainn baineann. 



D’fhás do 

cholainn go réasúnta tapa 

le linn d’óige go léir.

Ach tosaíonn do cholainn ag 

forbairt ar bhealach difriúil

nuair a thagann tú chun 

caithreachais.

B’fhéidir go bhfhásfaidh tú go 

tobann, go n-éireoidh do 

chliabhrach níos mó agus do 

ghuaillí níos leithne, agus 

go dtabharfaidh 

tú na hathruithe 

seo faoi deara. 

Nuair a thosaíonn tú ag teacht 

chun caithreachais tosóidh 

gruaig ag fás ar do cholainn, 

ach go háirithe os cionn do 

phéinis (gruaig phúbasach) 

agus faoi d’ascaillí. 

Seans go bhfásfaidh roinnt 

gruaige ar do chliabhrach 

freisin, agus ar do lámha 

agus ar do chosa amach anseo. 

Tosóidh gruaig ag fás ar d’aghaidh

chomh maith, cé go bhféadfadh sé

seo tamall i bhfad níos faide a thógáil. 

Tugtar gruaig gnúise ar an ngruaig seo. 

Fásann gruaig gnúise go mall ag 

an aois ag a bhfuil tusa. Seans nach 

mbeidh tú ábalta féasóg cheart 

a fhás go dtí go mbeidh

tú roinnt mhaith níos sine. 

Nuair a fhásann do ghruaig gnúise, 

is féidir leat é a bhearradh más

mian leat, ach ní bheidh ort é 

seo a dhéanamh rómhinic

go dtí go mbíonn tú níos sine.

Iarr ar d’athair nó ar dheartháir 

níos sine leat comhairle a chur 

ort i dtaobh bearrtha. Nó d’fhéadfá 

fiafraí d’fhear eile a bhfuil aithne mhaith 

agat air (múinteoir, mar shampla, 

nó cara níos sine ar féidir braith air).

Níl sé éasca é a fháil ceart ag an tús,

agus mar sin, ní dhéanfadh cúnamh

agus comhairle dochar ar bith duit! 

Ceann de na rudaí is mó a thabharfaidh 

tú faoi deara le linn caithreachais ná go 

n-athraíonn nó go ‘mbriseann’ do ghuth. 

Ciallaíonn sé seo go n-éiríonn fuaim 

do ghlóir níos doimhne.

Ní athraíonn do ghuth in aon chéim

thobann amháin, agus d’fhéadfadh do 

ghuth a bheith ag idir-chéim ar feadh 

tamaill. D’fhéadfadh sé a bheith sách 

doimhin nóiméad amháin agus go 

dtiocfadh fuaim gíoglaí uaidh gan 

choinne nóiméad eile. 

Seans go n-aireoidh sé seo aisteach 

ach socróidh sé síos tar éis tamaill. 

Má thaitníonn 
amhránaíocht leat, 

seans gur chóir duit 
sos a thabhairt don 

ghuth nuair a thosaíonn 
sé ag briseadh.

Bíonn roinnt fear sna fichidí nuair a thosaíonn siad á mbearradh féin go rialta.

Agus, ar ndóigh, tá roinnt 

fear eile nach mbearrann 

iad féin toisc go bhfuilid 

ag iarraidh a bhféasóga 

a fhás.

  (páirteanna 

   príobháideacha)

Fásann gruaig colainne go réasúnta mall. 

B’fhéidir nach mbeidh an ghruaig uilig fásta 

faoin am go mbíonn tú i do dhuine fásta fiú.

GRUAIG PHÚBASACH

 “FÚ-biss-uch” 



Some men do not 

Fásfaidh agus forbróidh do 

ghnéasorgáin – ar a dtugtar 

páirteanna príobháideacha uaireanta- 

le linn caithreachais freisin.

Éireoidh do phéineas ruaine níos 

faide agus níos tuibhe agus 

d’fhéadfadh dath níos dorcha 

teacht air.

Fásfaidh do mhagairlí le linn

caithreachais chomh maith. 

Tagann téististéarón ó do mhagairlí, 

agus tosóidh seamhain ag teacht

uathu chomh maith

nuair a thosóidh caithreachas.

Is sreabhán nó leacht bán 

é Seamhan a iompraíonn na 

milliúin milliún 

ceall beag bídeach speirme.

Tá cill speirme ó cholainn 

fir riachtanach chun ubh ó 

chorp mná a thoirchiú agus 

leanbh a chruthú

(craiceann 

infhillte ag 

barr an 

phéinis.)

(Bíonn siad seo ag 

crochadh taobh 

amuigh den cholainn, 

taobh thiar den 

phéineas)

(Is cineál mála cracinn 

é seo a choimeádann 

greim ar na magairlí)

B’fhéidir gur chuala tú focail eile a 

dhéanann cur síos ar na baill colainne seo, 

ach feicfidh tú na focail chearta ar an 

léaráid seo.

ÚIRÉADRA

 “ÚR-Éad-ra” 

MAGAIRLÍ

 “mog-ur-lí” 

TIMPEALLGHEARRADH

 “sir-come-SIZZH-un” 

Déanann roinnt clann a mbua-

chaillí a thimpeallghearradh, 

agus iad fós ina naíonáin de 

ghnáth. Is éard is brí leis seo ná 

go mbaintear an craiceann 

infhillte ag barr an phéinis 

(forchraiceann). Déantar é seo 

ar chúiseanna leighis uaireanta 

ach is gnách go ndéantar 

é ar chúiseanna 

reiligiúnacha.

Iompraíonn an t-úiréadra 

úire ón lamhnán síos tríd 

an bpéineas       

PÉINEAS

 “Pé-niss” 

Ach tá fir den uile chruth agus mhéid 

ann freisin -agus níl aon rud as an ngáth ag 

baint leis sin ach an oiread!

(Leacht a iompraíonn speirm)

SEAMHAIN

 “Sheamh-in” 

SPEIRM

 “déanann rím 

   le feirm” 

Bíonn roinnt 

buachaillí ag 

déanamh buartha 

faoina mhéid, 

agus faoi mhéid a 

bpéine as ach go 

háirithe. Níl aon 

rud as an ngnáth 

ag baint leis an 

mbuairt seo.

(Cealla beaga 

le cruth 

torbáin.)



Tiocfaidh adharca ort mar a théann 

tú in aois. 

Is éard is brí leis seo ná go meadaíonn 

méid do phéinis, go n-éiríonn sé crua ar 

feadh tamaill, agus go spréann roinnt 

seamhan amach ó ghob an phéinis ar 

deireadh. Cnapann do phéineas agus 

téann sé ar ais go dtí a ghnáthmhéid ansin.

Deirtear go dtarlaíonn seadadh nuair a 

scaoiltear seamhan amach ó do phéineas

Ní tharlaíonn seadadh chuile uair a 

mbíonn adharc ort. Uaireanta cnapann 

an péineas é féin ar ais go dtí a 

ghnáthmhéid.

Tagann adharc ort de ghnáth má bhíonn 

tú spreagtha go gnéasúil. Is gnách go  

dtagann adharc ar bhuachaillígo minic le 

linn caithreachais, agus ní gá go mbeadh 

aon chúis faoi leith ag baint leis seo. 

Níl ann ach comhartha go bhfuil do 

cholainn ag forbairt agus á réiteach

féin don aosacht. 

D’fhéadfadh seadadh tarlú agus tú i do 

chodladh. Tugaimid ‘taisthaibhreamh’ 

(wet dream) ar seo agus tarlaíonn sé go 

minc le linn caithreachais.

Mar a fheiceann tú sa 

léaráid, scaoiltear seamhan 

ón gcolainn san áit chéanna 

óna scaoiltear úiré (mún), ach, 

ar ndóigh, ní scoiltear amach 

iad ag an am céanna.

Tá gach duine difriúil agusfásann gach duine ar bhealaí difriúla agus ag rátaí difriúla.Is cuma cé chomh tapaidh nó mall agus a fhásann tú. Tiocfaidh an lá gur duine fásta a bhéas ionat ar deireadh! 

ADHARC

“eye-ark”

SEADADH

“sha-da”



D’fhás do cholainn go réasúnta 

tapa le linn d’óige go léir.

Ach tosaíonn do cholainn ag 

forbairt ar bhealach difriúil

nuair a thagann tú chun 

caithreachais

De réir mar a shroicheann tú 

aois caithreachais, seans go 

dtabharfaidh tú faoi deara go 

bhfuil tú ag fás agus go bhfuil 

cruth do cholainne ag athrú de 

réir chéile. 

Le himeacht ama, éireoidh do 

chromáin beagáinín níos 

cuartha agus tosóidh do 

chíocha ag forbairt.

Seans go gcuirfidh tú 

beagán meáchain 

ort ag an am seo.

Tosóidh gruaig ag fás faoi 

d’ascaillí agus seans go 

bhfásfaidh roinnt 

gruaige ar do chosa freisin.

Fásfaidh gruaig ag bun 

do bhoilg agus idir do chosa 

chomh maith.

Tugaimid gruaig phúbasach 

ar seo.

Déanann roinnt 

cailíní imní faoi mhéid a gcíoch 

agus níl aon rud as an ngnáth ag 

baint leis an imní seo.

Bíonn cruthanna agus méideanna 

difriúla ag cíocha éagsúla  – agus 

níl aon rud as an ngnáth ag baint 

leis sin ach an oiread!

Is mian le roinnt cailíní 

a ngruaig ascaille nó 

gruaig a gcos a bhearradh 

(is féidir rásúir speisialta 

a fháil le haghaidh ban) 

nó a bhaint le huachtair 

nó le céir.

Ní bhacann roinnt 

cailíní eile leis seo.

Fút féin atá sé ach 

b’fhéidir go ndéan

fadh sé maitheas duit 

labhairt le do 

mháthair nó le deir

fiúr níos sine leat 

chun comhairle a 

fháil mar gheall 

ar seo.

Is gnáthrud é seo, agus 

ní molltar duit dul ar aiste bia 

chun meáchan a chailleadh nuair 

atá tú óg agus fós ag fás. Beidh 

sé níosa éasca meáchan sláintiúil 

a bheith agat má dhéanann tú 

aclaíocht go laethúil agus má 

itheann tú bia sláintiúil.

GRUAIG PHÚBASACH

 “FÚ-biss-uch” 



Nuair a thugann bean leanbh 

ar an saol, tagann an leanbh amach 

óna colainn tríd an bhfaighin. 

Tá matáin láidre san fhaighin a 

chuidíonn leis an leanbh a bhrú amach. 

Pasáiste a théann ó 

bhroinn mná go dtí 

oscailt idir a cosa

An áit a scaoiltear úiré (mún)

ó do cholainn.

FAIGHIN

 “FAIGH-in” 

ÚIRÉADRA

 “ÚR-Éad-ra” 

Fillteacha 

craicinn a chlúdaíonn

an t-úiréadra agus an fhaighin.

Cnapán feolmhar in 

aice an úiréadra

LABIA

 “LAY-bee-ya” 

BRILLÍN

 “BRILL-ín” 

Áit speisialta i gcolainn na mná í seo, inar féidir 

le leanbh fás. Ainm eile a thugtar ar an útaras is 

ea ‘an bhroinn’. (breen)

ÚTARAS

 “Ú-ther-iss” 

Oscailt chaol 

na broinne

Tá dhá uibheagán 

agat, agus tá go leor 

uibheacha (ova) beaga 

bídeacha i ngach aon 

cheann acu.

Ceanglaíonn sé 

na huibheagáin 

leis an útaras.
CEIRBHEACS

 “cer-vax” 

FALLOPIAN

 “fah-LOPE-e-yan” UIBHEAGÁN 

 “iv-agán, déanann 

    sé rím le beagán” 



Imíonn an ubh óna 

huibheagán agus téann sí 

isteach san fheadán fallópach le 

linn ubhsceite. Gluaiseann sí 

feadh an fheadáin agus tagann 

sí ag an útaras (broinn) ag 

deireadh a haistir. 

Má thagann ubh trasna ar 

speirm (ó chorp fir) agus í san 

fheadán fallópach, d’fhéadfadh

sí gluaiseacht isteach san útaras 

agus d’fhéadfadh leanbh 

teacht as.

     
Ní thagann formhór 

uibheacha trasna ar speirm 

ar bith – ach mar sin féin, 

ceapann do cholainn go 

bhfásfaidh leanbh as chuile 

ubh, agus  ullmhaíonn sí 

í féin dá réir. 

  
Éiríonn líneáil an útarais tuibh 

agus bog, ar nós neide, é á 

réiteach féin don leanbh a 

d’fhéadfadh a bheith ag fás 

san útaras. 

  
Muna dtosaíonn aon leanbh 

ag fás san útaras, is gá don 

cholainn an ubh agus líneáil 

an útarais a sceitheadh tar 

éis tamaill.

Agus, amach leis uilig, 

i bhfoirm shruth mall fola,

amach trí d’fhaighin.

Is é                       
an téarma cruinn atá 
againn ar  pheiriaid.

Tagann roinnt mhaith 

fola amach,agus mar sin, 

beidh ort pillíní 

sláintíocha nó súitíní 

(tampons) a úsáid a 

shúfaidh an fhuil, agus a 

choimeádfaidh d’éadaí 

go deas glan. Tá comhairle

 chabhrach in thaobh seo 

le fáil ar leathanaigh 29-30

Is é              an t-ainm 
ceart atá againn ar na 

huibheacha seo. 
(ar nós an fhocail 

‘oval’ – cruth uibhe!)

UBHSCEITHEADH

 “ubh-shke-ha” 

Is é an t-athrú is mó a tharlóidh i do 

cholainn agus i do shaol le linn caithreachais 

ná go dtosóidh do chuid peiriad. 

Is éard atá i gceist leis seo ná go dtagann 

fuil amach as d’fhaighin go mall, ar feadh

cúpla lá chuile mhí.

Is gá go dtuigfeá cad a tharlaíonn taobh 

istigh de cholainn mná ionas go dtuigfidh 

tú cén fáth go mbíonn peiriaid agat féin. 

Tarlaíonn sraith athruithe i gcolainn mná 

chuile mhí. 

Tosaíonn na h-athruithe seo amach le 

próiseas nach mbraitheann tú de ghnáth, 

fiú, ar a dtugtar ubhsceitheadh. 

Tá an t-uafás uibheacha i do cholainn, 

agus bhí siad ann ón lá gur rugadh tú.

Is cealla beaga iad na huibheacha seo. 

Táid chomh beag sin go mbeadh sé 

an-deacair ceann a fheiceáil, dá mbeadh 

sí lasmuigh de do chorp fiú.

Tá uibheacha do cholainne i d’uibheagáin, 

agus aibíonn ceann amháin díobh uair 

amháin in aghaidh na míosa (i ndiaidh 

caithreachais). 

     
Tugtar ubhsceitheadh ar aibiú na huibhe.



Agus sin cad is peiriad ann – 

an chaoi ina bhfaigheann do chorp 

réidh le hubh ó d’útaras nár fhás 

isteach i leanbh, chomh maith le 

líneáil an útarais nach raibh 

ag teastáil. 

Feiceann tú fuil den chuid is mó

nuair a bhíonn do pheiriad agat,

ach bíonn an ubh agus cuid de 

líneáil an útarais measctha leis 

an bhfuil sin.

Is é sin an fáth go mbíonn fuil 

mhíosta níos tuibhe agus níos 

dorcha ná an fhuil a d’fheicfeá dá 

ngearrfaí do mhéar.

Tosaíonn an timthriall seo in 

athuair, sa chéad mhí eile nuair a 

scaoiltear ubh eile.

Beidh ort an pillín seo a athrú 

gach cúpla uair a chloig, ach go 

háirithe ar an gcéad lá de chuile 

pheiriad, mar bíonn an sruth fola 

is mó ann an uair sin.

Shílfeá go bhfuil go leor

fola i gceist, ach, dá mbaileofá le chéile 

an fhuil go léir a chailleann tú le linn

 míostraithe ní bheadh i gceist ach 

cúpla spúnóg fola.

Clúdaigh an pillín caite le 

páipéar leithris nó leis an 

gclúdach as a dtáinig sé, 

agus cuir sa bhosa brúscair é.

Ná cuir síos sa leithreas é 

agus ná sruthlaigh é, 

gheobhaidh sé greamaithe 

sna píopaí agus beidh tuille 

sa seomra folctha!

Tugtar 

ar phillín sláintíoch 
uaireanta. Ach ní 

hionann é agus an 
cineál tuáille lena 

dtriomaíonn tú 
do lámha.

D’fhéadfá a bheith sách bíogach 

agus tú ag fanacht ar do chéad 

pheiriad, mar is comhartha é sin go 

bhfuil tú ag fás aníos agus ag 

iompú isteach i do bhean.

Ach tógfaidh sé tamall ort teacht

i dtaithí ar mhíostrú. 

Ar an gcéad dul síos, beidh ort 

cinntiú nach bhfágtar smál fola 

ar do chuid éadaí.

D’fhéadfá pillín sláintíoch nó 

súitín a úsáid chun na críocha sin.

Nuair a thosaíonn tú ag fáil peiriad,

b’fhearr pillíní a úsáid, seachas 

súitíní, toisc go bhfuil sé níos éasca 

pillíní a úsáid.

Is as ábhar bog súiteach a dhéantar

pillín sláintíoch. 

Tá stiall ghreamaitheach ar chúl an 

phillín. Tá an stiall seo clúdaithe le 

píosa plaisteach. 

Nuair a bhaineann tú an píosa 

plaisteach sin is

féidir leat an pillín a ghreamú leis 

an taobh istigh de d’fho-éadaí.



Ná déan dearmad an súitín a 

bhaint ó d’fhaighin nuair a 

thagann deireadh le do pheiriad.

Tá se tábhachtach 

go mbeadh cith agat 

chuile lá le linn míostraithe, 

nó ar a laghad go nífeá tú 

féin i gceart, agus aireoidh 

tú níos fearr dá  bharr. 

Ba chóir duit pillín úr a úsáid agus

tú ag dul a chodladh. (d’fhéadfá 

péire a úsáid fiú, nó pillín níos mó)

D’fhéadfá súitíní a úsáid tar éis 

tamaill, nuair a bheadh taithí agat 

ar pheiriaid, dá mba mhian leat. 

Is féidir súitíní de mhéideanna 

difriúla a fháil ach is fearr na cinn 

bheaga le haghaidh cailíní óga. 

Feadán d’olann chadáis 

dhlúthphacáilte, a théann isteach i 

d’fhaighin, is ea súitín.

Cinntigh go bhfuil an corna bainte ón 

lúb snáithe agus, go bhfuil an snáithe 

ar an taobh amuigh, nuair a chuireann 

tú an súitín isteach i d’fhaighin. 

Ní bhíonn tú in ann an súitín a 

mhothú nuair a bhíonn sé istigh 

i gceart.

Tá sé thar a bheith tábhachtach go

n-athraíonn tú do shúitín gach cúpla 

uair an chloig, toisc nach bhfuil sé 

go maith do do cholainn má 

fhágtar ceann istigh rófhada.

Sleamhnóidh an súitín amach 

má tharraingíonn tú go bog ar an 

lúb snáithe.

A luaithe agus a thosaíonn do 

pheiriaid, nó má cheapann tú go 

bhfuil do cholainn beagnach réidh 

do pheiriaid, ba chóir duit pillín 

sláintíoch a choimeád i do mhála 

scoile, ar fhaitíos go dtosaíonn 

peiriad agus tú ar scoil.

Ní dhéanfadh sé aon dochar cuntas

a choimeád den uair a thosaíonn 

chuile pheiriad. Beidh tuairim agat 

ansin, cén uair a bheidh do chéad 

pheiriad eile le teacht agus beidh 

tú ullamh dó. 

Ach nuair a thosaíonn tú ag fáil 

peiriad, gach seans nach mbeidh 

siad agat go rialta gach mí. 

Socróidh tú cholainn ar rithim 

áirithe tar éis tamaill agus beidh sé 

níos éasca ort do pheiriaid a thuar. 

Seans go n-aireoidh tú cantalach ar 

feadh cúpla lá sula dtosaíonn chuile 

pheiriad.

Imíonn an drochghiúmar seo díot de 

ghnáth nuair a thosaíonn do pheiriad. 

B’fhéidir go n-aireoidh tú pian nó 

cineál sracaidh in íochtair do bhoilg 

díreach roimh do pheiriad nó 

lena linn.

Bíonn an phian is measa ort ar an

gcéad lá de do pheiriad de ghnáth.

Ba chóir go maolódh an phian ina 

dhiaidh sin. 

Tá an t-ádh ar roinnt cailíní mar

nach bhfhaigheann siad pianta 

peiriaid in aon chor. Ach bíonn ar 

fhormhór cailíní pian nó 

míchompord éigin a sheasamh ó 

am go chéile de bharr míostraithe. 

Má thagann drochphian ort, ba 

chóir duit labhairt le do mháthair

nó le deirfiúr níos sine leat chun

comhairle a fháil. Nó d’fhéadfá 

labhairt le bean a bhfuil aithne 

mhaith agat uirthi (múinteoir, mar 

shampla, nó cara níos sine gur 

féidir braith uirthi).

                              Ba chóir 

              duit do lámha a nig
h         go cúramach sula 

     n-athraíonn tú súitín 

nó pillín, agus ina dhiaidh.

Deirtear gur féidir súitíní áirithe a shruthlú, ach bheadhsé níos fearr dá gclúdódh tú gach súitín atá úsáidte agat, agus dá gcuirfeá i mbocsa brúscair é ionas nach n-éireodh sé sáinnithe sna píopaí. 

Is minic go n-úsáideann 

cailíní an focal       

chun cur síos a dhéanamh 

ar phianta peiriaid.



 

tá gach duine difriúil agus 

forbraíonn colainn gach duine 

ag luas dá cuid féin agus ar a 

bealach féin. 

Is cinnte go bhfaighidh tú 

peiriad ar deireadh,

fiú má thagann tú chun 

caithreachais go mall.

D’fhéadfá pianmhúchán a thógáil

ach cuirfidh tréimhse mhaith i 

bhfolcadán ar do shuaimhneas tú 

freisin, nó d’fhéadfá buidéal

te a chur ar do bholg, i rith na 

hoíche ach go háirithe. 

Cuideoidh aclaíocht bhog leat 

chomh maith.

B’fhéidir go mbeidh drobhaoibh 

ort le linn míostraithe.

Ach ní cóir go gcuirfeadh sé bac 

ort na gnáthrudaí a mbaineann 

tú taitneamh astu a dhéanamh, 

ar nós spórt a imirt nó rith thart.

Más mian leat dul ag snámh le linn míostraithe, áfach, ní mór duit súitín a úsáid in ionad pillín.



Ní mhothaíonn an bhean é seo 

ag tarlú, agus ní féidir léi é a 

fheiceáil ach an oiread. 

Tá sé go léir ag tarlú taobh istigh 

dá colainn.

Ní gá ach aon speirm shingil a

mháin chun é seo a dhéanamh. 

Is í an chéad speirm a 

shroihceann an t-ubh an ceann 

a thoirchíonn é.

Fill ar leathanaigh 26-27 munar cuimhin leat cad is brí le hubhsceitheadh.

Tá sé tábhachtach go dtógfadh

aon bhean a bheadh ag súil le 

leanbh vitamín ar a dtugtar 

aigéad fólach ionas go mbeidh 

an leanbh sláintiúil.

Iompraíonn an seamhan na 

milliúin speirm, a snámhann 

suas feadh na faighne, agus i 

dtreo bhroinn (útaras) na mná 

ar an toirt.

Más amhlaidh go bhfuil an 

bhean tar éis ubh a sceitheadh 

le déanaí, beidh an ubh sin i 

gcolainn na mná agus ullamh le 

haghaidh toirchithe.

Nuair a thagann ceann amháin

de na milliúin speirm seo 

chomh fada leis an ubh, 

ceanglaíonn siad le chéile agus 

déantar an ubh a thoirchiú.

Fásann tú aníos le linn 

caithreachais ionas go 

mbeidh tú cholainn ábalta

leanaí a chruthú nuair a 

bheidh tú níos sine.

Cruthaítear leanaí nuair a 

bhíonn caidreamh collaí 

idir fear agus bean. 

Tugtar le fios go raibh 

caidreamh collaí ag duine trí 

‘bhí gnéas agam’  nó ‘chodail 

mé le duine’ a rá (toisc gur i 

leaba a bhíonn gnéas ag daoine 

de ghnáth - ar ndóigh, ní hé go 

mbíonn siad ina gcodladh!)

Nuair a bhíonn caidreamh 

collaí ag bean agus fear le 

chéile éiríonn péineas an fhir 

ina cheartsheasamh i dtosach, 

agus ansin, cuireann sé isteach 

i bhfaighin na mná é. 

Tarlaíonn seadadh don fhear 

agus é istigh i gcolainn na mná. 

Ciallaíonn sé seo go dtéann 

seamhan óna phéineas isteach 

i bhfaighin na mná.



Ciallaíonn sé seo go dtosóidh an 

ubh ag forbairt isteach i leanbh. 

Socraíonn an ubh thoirchithe 

isteach sa bhroinn, ar a bhfuil 

líneáil dheas thuibh, ar a 

bhfhásfaidh an leanbh.

Tá an bhean torrach fad agus 

atá a leanbh ag fás agus ag 

forbairt istigh inti.

Agus tar éis tuairim agus naoi 

mí, bíonn an leanbh réidh don 

saol mór.

Oibríonnn na matáin in útaras 

na mná go dian chun an leanbh 

a bhrú amach as an útaras,

síos tríd an bhfaighin agus 

amach ar dhroim an domhain.

Nuair a rugtar leanbh do 

bhean, tairgeann a cíocha 

bainne a chothóidh 

an leanbh.  

  
Beireann an bhean greim ar 

an leanbh, cóngarach lena 

colainn féin, agus diúlann 

an leanbh an bainne ó shiní 

na máthar. 

Tugtar Beathú Cíche ar seo.

Nuair a thagann tú chun 

caithreachais, bíonn do 

cholainn á réiteach féin 

chun leanaí a chruthú. 

Ach ní bheidh tú réidh le 

gnéas a bheith agat nó le 

leanaí a chruthú ar feadh 

i bhfad eile. 

Tá go leor athruithe agus 

fáis le déanamh agat fós 

agus tú an t-uafás le 

foghlaim agat.

Más amhlaidh nach bhfuil an bhean tar éis ubh a sceitheadh le déanaí, ní bheidh aon ubh ag fanacht leis an speirm agus, mar sin, ní chruthófar leanbh ar bith an geábh seo.

Ní dhéanann bean 

ubhsceitheadh chuile mhí,

fad agus atá sí torrach, 

agus mar sin ní bhíonn 

peiriaid ar bith aici. 

Is ar an mbealach seo a 

thuigeann bean go bhfuil 

sí torrach de ghnáth – 

stopann a peiriaid. 

Is é

 an chaoi is fearr leis an 

leanbh a bheathú.

Má chinneann máthair 

gan beathú cíche a 

dhéanamh, is féidir léi an 

leanbh a bheathú ó bhuidéal. 



Ní maith an rud é gnéas a bheith 

ag daoine sula mbíonn siad fásta 

aníos agus go hiomlán ullamh dó.

Is ar an ábhar seo a chosnaíonn 

an dlí tú ó aon bhrú a mhothú ina 

thaobh seo, trí chosc dlíthiúil a 

chur ar aon duine dul i mbun 

caidrimh chollaí le hógánach ar 

bith faoi bhun 17 mbliana d’aois.

Ciallaíonn sé seo nach bhfuil tú sean 

do dhóthain, de réir dlí, chun aontú 

(nó toiliú) le gnéas a bheith agat go 

dtí go mbíonn tú 17 mbliana d’aois 

ar an laghad. 

Tá tú an-óg go fóill, fiú agus tú 17

mbliana d’aois - cé gur dócha go 

mbraitheann tú go bhfuil tú sách sean.

Is iomaí duine óg a chineann gan

caidreamh collaí a bheith acu go 

dtí gur daoine fásta amach agus 

amach iad, agus go mbíonn 

caidreamh tábhachtach agus 

fadtéarmach acu le duine éigin 

nó, go dtí go mbíonn siad pósta. 

Is rud an-speisialta é gnéas, 

agus bíonn sé agat le duine ina 

bhfuil muinín agat,  agus a bhfuil 

grá agat dó/di. 

Faoi láthair, b’fhearr duit iarracht a 

dhéanamh chun taitneamh a 

bhaint as d’óige, agus fanacht go 

dtí go mbíonn tú i bhfad Éireannn 

níos sine chun gnéas a bheith agat.

Bealach eile chun é seo a 

rá ná gurb é 17 an 

 in Éirinn.

Má bhíonn fonn ar dhuine 

níos sine gnéas a bheith 

aige/aici leat, nó teagmháil 

ghnéasuil a dhéanamh leat, 

nó fonn air/uirthi go ndéanfá 

teagmháil leo ar an mbealach 

seo, táid ag briseadh an dlí. 

Ní deá-rún é seo, Agus má 

tharlaíonn a leithéid duitse, 

ba chóir duit insint do dhuine 

fásta ar féidir brath air/uirthi. 

 
Níl an locht ortsa, fiú má 

aonta íonn tú leis. Ní tusa atá 

ag briseadh an dlí ach an 

duine fásta amháin. 

Má deir duine níos sine leat 

go bhfuil sé/sí go mór i ngrá 

leat agus gur chóir go mbeadh 

dóthain muiníne agat ann/inti 

chun gnéas a bheith agat 

leis/léi níl an ceart aige/aici. 

Níl tú ullamh, agus ní hionann 

seo agus fíorghrá.



Ní hí do cholainn amháin a athraíonn

le linn caithreachais. Athraíonn do 

mhothúcháin agus do shuimeanna 

chomh maith. 

Bíonn do chuid hormón 

an-ghníomhach ag an am seo, agus 

bíonn an-éifeacht ag hormóin ar do 

ghiúmar agus ar do mhothúcháin.

Seans go dtabharfaidh tú faoi 

deara nach bhfuil an oiread céanna 

foighne agat agus a bhíonn de 

ghnáth, agus go mbíonn argóintí 

agat le do chlann agus le do 

chairde, go minic gan aon chúis 

cheart a bheith leo. 

Ní haon rud as an ngnáth é seo, ach 

seans go n-aireoidh tú go dona faoi 

ag an am.

Níl aon rud as an ngnáth ag baint le 

bheith ag siúl amach le buachaill nó 

le cailín agus tú ag fás aníos - ach 

siúlann daoine amach lena gcéad

leannán ag aoiseanna difriúla.

B’fhéidir go ‘dtitfidh tú i ngrá’ le 

duine éigin nó go mbeidh dúil 

chráite agat i nduine faoi leith, 

agus gur mhaith leat dá mbeadh 

an dúil chéanna acu ionatsa.

Bheadh sé iontach dá n-aireodh sé/sí 

ar an gcaoi chéanna fútsa, ach 

d’fhéadfá a bheith an-díomách muna 

dtaitneodh tú leis/léi ar an gcaoi 

chéanna.

Ceann de na rudaí is deacra faoi 

chaithreachas ná go gceapann tú 

go bhfuil gach duine sona,

seachas tú féin.

A mhalairt atá fíor, airíonn gach 

duine ar an gcaoi chéanna leatsa.

Baineann sé seo le caithreachas! 

Dhéanfadh sé an-mhaitheas duit 

labhairt le do thuismitheoirí, le do 

chairde nó le deirfiúr nó deartháir 

leat b’fhéidir, má bhíonn tú ag 

aireachtáil brónach ag am ar bith.

B’fhéidir nach n-ardódh siad do 

mhisneach, ach i cinnte go 

ndéanfaidh sé maitheas duit 

labhairt le duine éigin. 



Tá slí eile ann ina bhféadfá 

déileáil leis na mothúcháin 

mhearbhallacha seo go léir - 

béim a chur ar aire a thabhairt 

do do chorp. 

Beidh níos mó fuinnimh agat 

má itheann go sláintiúil.

Beidh do mhatáin agus do 

chnámha láidir agus sláintiúil.

Agus aireoidh tú i mbarr do 

mhaitheasa! 

Forbróidh tú cnámha láidre 

má itheann tú bia ina bhfuil go 

leor cailciam m.sh. bainne, 

iógart agus cáis. 

Déan cinnte go n-itheann tú 

béilte go rialta (bricfeasta, lón agus 

dinnéar) chun fuinneamh

a thabhairt do do chorp atá ag 

teastáil d’fhás, obair agus spraoi.

Déan iarracht sneaiceanna 

sláintiúla a ithe idir do bhéilte agus 

bíodh milseáin, seacláid agus 

criospaí agat ar ócáidí speisailta 

más mian leat. 

Agus ná déan dearmad ar go leor 

uisce a ól. Tá idir 8 agus 10 gcupán 

leachta ag teastáil ó do

cholainn in aghaidh an lae. 

Ní gá duit ach 60 nóiméad a 

chaitheamh i mbun aclaíochta in 

aghaidh an lae le cinntiú go 

bhfanfaidh tú aclaí agus sláintiúil. 

Is féidir an-spraoi a bhaint as 

aclaíocht. Aimsigh cara a 

dtaitníonn an cineál spóirt

céanna leis/léi agus a thaitníonn 

leatsa – luathchleasaíocht nó 

rothaíocht nó damhsa fiú- nó glac 

spórt nua chugat féin.

Má chinneann tú rud éigin 

an-taitneamhach a dhéanamh beidh 

fonn níos mó ort dul ina bhun.



Tagann níos mó allais ó do 

chorp le linn caithreachais,

ach go háirithe nuair atá 

tú ag aclaíocht. 

Aireoidh tú deas úr má théann 

tú faoi chith, nó má níonn tú tú 

féin go maith chuile lá, ach go 

háirithe tar éis duit a bheith ag 

rith thart nó ag imirt cluichí. 

Aireoidh tusa níos fearr – 

agus bainfidh do chairde leas 

as chomh maith!

D’fhéadfá díbholaíoch a chur 

faoi d’ascaillí nuair atá tú glan- 

ach déan cinnte go níonn tú tú 

féin i dtosach. 

Agus ná déan dearmad do stocaí 

agus d’fho-éadaí a athrú chuile lá. 

Tairgeann do chraiceann ola de 

shíor chun é a choimead deas bog.  

Ach, is minic go dtairgeann

sé ola sa bhreis ar an méid atá 

teastáil, le linn caithreachais. 

Déanann an ola seo do phóireanna 

a chalcadh, agus d’fhéadfá spotaí 

a fháil ar do cholainn agus ar 

d’aghaidh dá bharr. 

Nigh do chraiceann go críochnúil 

le galúnach bog agus ná leag méar 

ar do spotaí – is amhlaidh go 

rachaidh siad in olcas. 

Socróidh do chraiceann síos, agus

imeoidh na spotaí mar a théann 

tú in aois.

Labhair le dochtúr,

má bhíonn tú buartha toisc

go bhfuil leor spotaí ort.

B’fhéidir go mbeidh sé/sí in 

ann uachtar nó folcadh 

craicinn speisialta a ordú duit.



Tarlaíonn na hathruithe ar a 

ndéantar trácht sa leabhar 

seo ag luas mall, thar roinnt 

blianta. Beidh neart ama 

agat, mar sin, le dul i dtaithí 

ar chuile shórt agus leis an 

eolas tábhachtach go léir a 

fhoghlaim de réir a chéile.  

Is féidir leat foghlaim ó go 

leor daoine difriúla, agus ná 

bíodh faitíos ar bith ort 

cúnamh a lorg.
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