
 

 

 

  

 

Gníomhaíochtaí  

drámaíochta bunaithe 

ar scéalaíocht 
 
 
Is féidir na gníomhaíochtaí seo a dhéanamh le h-aon scéal atá ar eolas ag 

na páistí. Is féidir na cuspóirí drámaíochta a chomhlíonadh tré úsáid a bhaint as 

gníomhaíochtaí mar seo. 

m.sh: 

 

 

Scéalta aitheanta a chloisteáil agus páirt a ghlacadh san athrá nó i ndrámaí…lch 

34 

Suímh shamhlaíocha a chruthú agus a fhorbairt i sceitsí agus drámaí ... lch 42 

Codanna de scéalta a léiriú i rólghlacadh ... lch 55 

Freagairt do phearsana agus eachtraí i scéal... lch 73 

 Curaclam na Bunscoile 

 

  1. Carachtair a chruthú 

• Cuirtear aidiachtaí ar bith a bhaineann le carachtair ar phíosaí 

páipéar m.sh sean, óg, feargach, cúthaileach, deas, greannmhar, brónach, 

cairdiúil, cliste, glic, cineálta.... 

• Tabhair píosa páipéir do gach páiste sa rang.  

• Roghnaíonn an páiste carachtair as scéal atá oiriúnach don aidiacht atá aige. 

(m.sh. an mac tíre glic, Mamó cineálta, buachaill cliste, etc) 

• Glacann an páiste ról an charachtair ansin. 

• Déanann gach páiste a charachtar a léiriú le h-abairt agus le gníomh amháin.



 

 

 

  

2.  Déan sa tslí seo é! 

 

Tá na páistí ag déanamh mím ar ghníomhaíochtaí ar bhealaí áirithe: 

 

• Glaonn an múinteoir (nó páiste ) abairtí nó tascanna amach agus déanann na 

páistí mím orthu mar shampla bígí ag siúl, ag snámh, ag ithe, ag damhsa, ag ól , 

déan an t-urlár a scuabadh,oscail an fhuinneog, cuir an teilifís ar siúl. 

• Anois glaonn an múinteoir amach an tslí gur féidir leo an gníomh a dhéanamh. 

m.sh  

gníomh: ag caint ar an nguthán. 

Déan é sa tslí seo: le brón.. le fearg … le háthas … le heagla…. Le h-

ionadh…. le h-imní 

 

3.  Agallamh 

 

• Tá cártaí aitheantais déanta amach ag an múinteoir bunaithe ar charachtair as scéalta. 

m.sh  

Mamó , 65 bliain d’aois, Is maith léi bheith ag rince. 

• Tugtar cárta do gach páiste agus glacann an páiste an ról sin. Ní thaispeánann sé                

a chárta d’éinne. 

• Cuirtear na páistí i mbeirteanna agus cuireann said agallamh ar a chéile le fáil amach 

cé hiad na carachtair atá i gceist. 

 

 

 

4.  Scéalta Nua! 

 

• Glacann gach páiste ról mar atá anseo i gníomh 3.. Agallamh. 

• Tagann siad le chéile i mbeirteanna. 

• Déantar suíomh nua a chruthú. 

m.sh  

Buaileann na trí bhéar le Hansel sa choill. 

Téann Luaithríona ar shiúlóid agus feiceann sí teach álainn déanta as milseáin! 

Buaileann sí leis an gcailleach. 

• Bíonn comhrá gairid idir an bheirt charachtar. 



 

 

 

  

5. Chinese Whispers 

 

Is féidir an chluiche seo a imirt ag baint úsáid as frásaí as an scéal; 

• Páiste amháin a roghnú ….Páiste A. Ní chloisfidh páiste A an frása. 

• Roghnaítear frása as an scéal. Déantar é a rá i gcogar ó dhuine go duine. 

• Déanann an páiste deireannach an frása a léiriú tré mhím.  

• Caithfidh Páiste A an frása a thomhas. 

 

 

 

5b. Chinese Mime 

 

• Triúr sa ghrúpa 

• Téann beirt amach. Fanann duine amháin sa seomra. 

• Tugann an múinteoir frásaí ón scéal don pháiste sin. Páiste 1 

• Is féidir na frásaí seo a bheith scríofa amach nó iad a dhéanamh ó bhéal. 

• Déanann páiste 1 mím ar an bhfrása. 

• Tagann páiste 2 isteach. Féachann sé ar an mím atá á dhéanamh ag páiste 1. 

• Tagann páiste 3 isteach. Déanann páiste 2 an mím an uair seo. 

• Féachann páiste 3 ar an mím agus déanann sé an frása a thomhas. 

 

 

6. Codanna de scéalta a léiriú. 

• Bíonn an rang roinnte i ndhá ghrúpa…A agus B.  Scríobhann siad ar phíosaí 

páipéir codanna de scéalta gur féidir a léiriú tré mhím. 

..m.sh  

Luaithríona ag obair sa bhaile , Cochaillín Deargag siúl sa choill, Ruairí ag 

mirt peile, Mamó ag rothaíocht.... 

• Tugann grúpa A píosa páipéar amháin do pháiste i ngrúpa B. 

• Caithfidh an páiste sin an gníomh a dheánamh agus bíonn na páistí i ngrúpa 

B ag iarraidh an choda den scéal a thomhas. 

• Déanann an grúpa eile an ghníomh ansin. 



 

 

 

  

 

7.  Tableaux  

• Páistí i ngrúpaí de 4 nó 5. 

• Roghnaíonn gach grúpa scéal 

• Déanann siad “pictiúr nó grianghraf” don chéad chuid den scéal. 

• Glaonn an múinteoir amach “Pictiúr 1” 

• Tar éis cúpla nóiméad taispeánann siad “pictiúr 2” agus ansin “pictiúr 3” 

• Déanann na páistí eile sa rang an scéal a thomhas. 

• Is féidir leis na páistí sa rang an scéal a athinsint le cabhair na “bpictiúr”. 

 

 

Nóta: Is féidir an gníomh seo a úsáid le: 

seanfhocail, dánta, téama, bunaithe ar chlár teilifíse, nuacht tráthúil.... 

 

 

8. Scéal a dhéanamh le geáitsíocht. 

 

Roghnaigh 10 bhfrása gur féidir geáitsíocht a dhéanamh leo. Cuir na 

focail seo ar an gclár dubh.  

 

M.sh. 

 

Tar anseo. 

Stop! 

Ná déan. 

Slán. 

Brostaigh! Tar 

isteach. Imigh 

leat. 

Tá tú déanach. 

Go hiontach! Bí 

ciúin! 

Ceart go leor. 

Tá pian i mo cheann agam. 

Tá áthas (fearg, brón, ocras, tart…) orm. 

 



 

 

 

  

• Múinteoir ag déanamh míme ar na geáitsí seo agus páistí sa rang ag tomhas 

céard é. 

• Páiste ag déanamh míme agus páistí eile sa rang ag tomhas. 

• Cuir na páistí i ngrúpaí de thriúr. Déanann gach grúpa 5 geáitsí a roghnú agus 

scéal a dhéanamh bunaithe ar na geáitsí sin. 

• Déanann gach grúpa mím ar a scéal agus bíonn na páistí eile sa rang ag iarraidh 

an scéal a thomhas agus a insint. 



 

 

 

  

 


